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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 
sobre o tema A questão do índio no Brasil contemporâneo, apresentando proposta de 
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
TEXTO I 

Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de trezentos 
povos que, juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes 
histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e 
sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o 
ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as 
futuras gerações, e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o 
sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, 
são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros 
representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões 
preconceituosas e ultrapassadas de “progresso”.  

AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá. Disponível em: www.outraspalavras.net.  
Acesso em: 7 dez. 2012. 

TEXTO II 

 

Disponível em: http://radios.ebc.com.br/sites/_radios/files/ 
laycer_tomaz_ag_camara_bloqueio.jpg. Acesso em: 20 abr 2015. 

 

 



	
	
	 	

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Tema de Redação 

Semana 26 – de 26/07 a 01/08/2015 
 TEXTO III 

No Brasil, desde o século 16, existem instrumentos legais que definem e propõem uma 
política para os índios, fundamentados na discussão da legitimidade do direito dos índios ao 
domínio e soberania de suas terras. Esse direito - ou não - dos índios ao território que habitam 
está registrado em diferentes legislações portuguesas, envolvendo Cartas Régias, Alvarás, 
Regimentos, etc. 

Até 1988, a política indigenista brasileira estava centrada nas atividades voltadas à 
incorporação dos índios à comunhão nacional, princípio indigenista presente nas Constituições de 
1934, 1946, 1967 e 1969. A Constituição de 1988 suprimiu essa diretriz, reconhecendo aos índios 
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam. 

Os índios também ampliaram sua cidadania, já são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses. Assim, o principal objetivo da política indigenista 
hoje é a preservação das culturas indígenas, através da garantia de suas terras, e o 
desenvolvimento de atividades educacionais e sanitárias. 

Entretanto, a insuficiência de recursos oficiais, a integração cada vez mais comum do índio 
às sociedades urbanas e os conflitos raciais e sociais dos povos brasileiros têm colocado em risco 
a concretização das propostas políticas e direitos indígenas garantidos por Constituição. 

Disponível em: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/a-questao-
indigena-cerca-de-315-mil-indios-vivem-em-seis-estados-brasileiros.htm.  

Acesso em: 10 abr 2015 (adaptado). 
 

 


