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 Esta pesquisa é realizada através do método quantativo, internet, livros, debate em sala de 

aulas com os demais alunos e conversando com pessoas sobre a cultura indígena Caiapó. 

 

http://www.portalamazonia.com.br/secao/amazoniadeaz/inerna.php?id=320 

   

 

CULTURA INDÍGENA CAIAPÓ 

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conhecer a cultura dos índios Caiapó, melhora a desconstruir a imagem negativa que os 

brancos tem contra eles, promove a auto estima e o relacionamento saudável e harmonioso que 

tem entre as diversidades, superando o racismo na sociedade, contribuindo para a diversidade 

cultural e étnico-racial que ajudam a forma o Pais. 

 A cultura abre espaço e buscam novos caminhos alternativos e práticas sociais renovadas, 

mais humanizadas e democratizantes, além de sintonizá-los com a diversidade e pluralidade tão 

presentes no universo da nossa sociedade, os índios nos ensinam que não precisamos destruir o 

mundo para viver, e sim preservá-lo para garantir a nossa sobrevivência. 

 O índio nos ensina a dar valor a nossa cultura, a sermos possuidores e construtores de 

saberes e tradições, por meio conhecimento e reconhecimento da nossa trajetória na formação do 

Brasil. Cabe a realização de práticas pedagógicas para incentivar, a população a conhecer a 

cultura indígena, para que possam quebrar o preconceito e ampliar o universo sociocultural e 

introduzi-las em um contexto no qual o educar e o cuidar não omite diversidade, não se trata de 

uma postura individual, mas de uma pratica coletiva, começando em casa com as crianças e 

sociedade. 

 Cabe a escola estar atenta no desenvolvimento da cultura, junto com a sociedade  cumprindo 

a sua função integradora dando oportunidade  para a criança desenvolver seu papel na 

sociedade contribuindo para um desenvolvimento de uma socialização adequada, através  de 

conhecimento e interação junto com os índios nas aldeias. 

 Por meio da cultura socializada as pessoas descobre um mundo diferente cria-se situações 

diversas onde aprende a se integrar com culturas diversas, desenvolve o afeto, emoção, 

cooperação e espírito harmonioso, além de tudo é um incentivo para estimular a socialização entre 

as diversidades. A participação de uma escola e sociedade eleva o nível de interesse, enriquece e 

contribui para o esclarecimento de duvidas sobre a cultura indígena, ao mesmo tempo a sociedade 

se sente prestigiada e desafiadora descobrindo e vivendo experiência que torna tudo mais social.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Quando analisamos a fundo o que sabemos sobre os índios Caiapó, chegamos a 

conclusão que sabemos muito pouco sobre esse grupo, portanto faz-se necessário ler e recontar 

a  história, dar mais visibilidades a cultura e suas práticas, enfatizar a atuação dos índios no 

Brasil e no mundo, compreender que eles tem valor, crenças, lições de vida, e transmite aquilo 

que sabe  verbalmente de geração em geração, inclusive para a nossa sociedade.   
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INTRODUÇÃO 

AUTORES  ORIENTADORA 

Alzira Soares de O.Mercchiose, Aparecida Frazão Silva, Deusinete Souza de 

Araújo, Elyeing Lewien, Neide Luzia Saibert, Valeria Maria Silva 

                                 Hermenegilda Moraes Correia 
 

 Esse projeto tem por objetivo, compreender melhor a cultura dos índios Caiapó, que durante 

muito tempo, era considerado como agressivos, que habita no sul do Pará, e norte do Mato 

Grosso, e foi pacificada na década de 1940, pelos irmãos Villas Boas. Eles guerreavam com as 

tribos vizinhas como Karajá, Juruna, Tapirapé, Xavante, Kreen Akorore, e também com 

ribeirinhos, seringueiros e outros. 

 A principal atividade econômica da tribo dos Caiapós é a agricultura itinerante praticada por 

homens, mulheres e crianças, através do método de queimar e desbravar, cada par limpa um local 

na floresta para fazer seu suru, uma horta na qual planta cará, batata, mandioca, algodão, milho, 

mamão, arroz, feijão, tabaco e em  arvores plantam cupá, uma espécie de videira com gavinhas 

comestíveis. 

 A cosmologia, vida ritual e organização social desse grupo são ricas e complexas, lutam pela 

meio ambiente, ecologia, e pela convivência na diversidade e o direito á vida, e sua língua 

pertence a família jê, do tronco Macro-jê, é caracterizada étnica, a educação é transmitida por 

todos os habitantes que repassam as tarefas que garantem somente a sobrevivência do grupo. 
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