
DIA 19 DE ABRIL: UMA DATA
PARA SE COMEMORAR?

19 DE ABRIL 
DIA DA RESISTÊNCIA INDÍGENA



Todos os anos, em 19 de abril, celebramos o dia do indígena. A data
comemorativa foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas através de
um decreto-lei, em resposta a uma proposta apresentada por lideranças
indígenas que participaram do Congresso Indigenista Interamericano
realizado no México em 1940. Uma data em que as crianças geralmente
cantam as famosas musiquinhas sobre os índios nas escolas e algumas vezes
retornam para suas casas com rostos pintados e ornamentados com um
cocar produzido junto aos colegas, mas infelizmente, algumas destas
celebrações não passam de comemorações vazias e sem reflexão sobre seu
significado histórico e social.

Será que podemosfazer deste dia mais do que uma data de celebração de
todas as contribuições ancestrais destes povos para a formação da sociedade
brasileira? Certamente nós devemos usar este momento para refletir e
traçar estratégias efetivas para preservar a cultura indígena. Sim,
precisamos dar visibilidade aos povos indígenas, assegurando efetivamente
sua cidadania! Eles são os verdadeiros donos de todo este território porque
estavam aqui antes da invasão dos europeus, motivo pelo qual devemos lhes
garantir todos os direitos e garantias para que vivam em harmonia com seus
valores culturais e possam determinar seus próprios destinos.

Que tal utilizarmos esta data para ir além de disseminar estereótipos e
“folclorizar” os povos indígenas? Precisamos realmente apoiar a criação de
políticas públicas que se destinem à proteção e preservação da cultura
indígena. Se os ataques dos fazendeiros às terras destes povos continuarem
promovendo a morte de milhares de lideranças indígenas, tal como vem
sendo feito desde 1500, a cultura originária de tantos povos pertencentes às
mais diversas etnias que ocupam este território há tantos anos será relegada
aos museus e livros escolares de história.



ENTREVISTA REALIZADA EM 19/04/2012 ONDE AILTON KRENAK,
DANIELLE KAMBEBA E BARTOLOMEU PANKARAU REFLETEM SOBRE A

QUESTÃO INDÍGENA AO LONGO DA HISTÓRIA

link da entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=7g5yQmVUehY



https://medium.com/@amandasugahara/a-novela-da-minha-
fam%C3%ADlia-tradicional-brasileira-5415747e4114

ARTE PARA QUESTIONAR



https://www.humorpolitico.com.br/admin/dia-do-indio/

ARTE PARA QUESTIONAR



http://ciejavilasabrina.blogspot.com/2016/04/reflexao-partir-de-
charges-indigenas.html

ARTE PARA QUESTIONAR



QUESTÕES PARA PENSAR

POR QUE AILTON KRENAK SE REFERE À CHEGADA DA CORTE PORTUGUESA,
EM 1808, DE SEGUNDA INVASÃO? QUAL DECISÃO DE D. JOÃO ELE CITA NA
ENTREVISTA?

REFLITA SOBRE AS PALAVRAS: ÍNDIOS, INDÍGENAS, TRIBOS, ETNIAS. QUAIS
SÃO MAIS APROPRIADAS PARA NOS REFERIRMOS SOBRE OS POVOS
ORIGINÁRIOS DO BRASIL?

ANALISANDO A ATUAL SITUAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS, PENSE EM
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTAM SEUS DIREITOS.


