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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

 

ÍNDIOS – OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL 

 

Quando falamos sobre o descobrimento do Brasil, notamos que 

muitos livros didáticos e pessoas ainda atribuem esse feito à figura do 

navegador português Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. 

Contudo, sabemos que os primeiros descobridores do nosso território 

foram as antigas comunidades que chegaram à América no período 

pré-histórico e, com o passar do tempo, formaram diversas civilizações. 

Essas comunidades só foram chamadas de “indígenas” e os seus integrantes de “índios” com a 

chegada dos europeus. Tal nome foi dado porque, quando chegaram aqui pela primeira vez, os 

europeus acreditavam que tinham alcançado a Índia. De tal forma, percebemos que o termo foi 

resultado do contato entre os brancos e os nativos. 

Quando falamos dos índios temos que ter o cuidado de não pensar que os índios são todos 

iguais. Ao longo dos séculos, as comunidades indígenas aqui formadas desenvolveram diferentes 

tipos de costumes, línguas, valores e tradições. Até mesmo em sua fisionomia, podemos observar 

que os povos indígenas também possuem outras interessantes. 

Algumas comunidades indígenas do Brasil viviam de forma nômade e seminômade, consumindo 

os recursos naturais disponíveis e depois se mudando para regiões que tivessem maior 

disponibilidade de animais de caça, plantas, frutos e recursos hídricos. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/indios-os-primeiros-habitantes-do-brasil.htm Acessado em 05/05/2020 

Imagens: google.com 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hEd6rMcjNmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEd6rMcjNmg
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Agora que você conhece um pouco mais sobre os povos indígenas, vamos realizar algumas 

atividades em seu caderno. 

 

 

1- O que mais te chamou a atenção no vídeo. Escreva. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2- Por que os europeus deram o nome de índios aos indivíduos que povoavam esse 

território? 

  

  

 

 

3- Descreva de que forma os índios viviam naquela época e como faziam para obter 

alimentos: 

  

  

  

 

 

4- Você sabe a data em que comemoramos o dia do índio no Brasil e em alguns outros 

países do continente americano? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


