
 
                     NOME: _____________________________________________________ 
 
                    TURMA: ________                                        DATA: ______/_____/___________ 

 

Apoie a Luta dos Povos Indígenas 

A Amazônia está sendo drasticamente destruída. Apenas em 2018, mais de um bilhão de árvores foram 
perdidas. 

Praticamente1/4 da Amazônia já foi desmatada, e cientistas 
afirmam que estamos muito perto de atingir um ponto que não 
será mais possível reverter os impactos desta destruição. 

Povos indígenas e comunidades tradicionais protegem 
diariamente as florestas: são seus verdadeiros Guardiões. Eles 
arriscam suas vidas para denunciar atividades ilegais em seus 
territórios. 

Petição do Cacique Raoni contra a   
Usina de Belo Monte 
 
Dados de satélite explicitam que as terras indígenas funcionam como uma barreira ao avanço do 
desmatamento e de suas trágicas consequências. 

Por isso, os Guardiões da Floresta são ameaçados, criminalizados e sofrem graves tipos de 
violência. 

Se não mudarmos esta realidade, como vamos nos justificar com as futuras gerações? 

O problema 

Uma grave ameaça à humanidade 

 

Dados do Instituto Homem e Meio Ambiente da 

Amazônia (Imazon) revelam que o desmatamento na 

Amazônia aumentou 54% em janeiro de 2019, na 

comparação com o mesmo mês em 2018. Também 

houve uma ampliação das invasões nas terras 

indígenas e áreas de proteção ambiental e 

da violência contra povos indígenas e comunidades 

tradicionais. Cada área desmatada na 

Amazônia impacta a disponibilidade de água doce e 

o equilíbrio climático, não só no Brasil, mas em todo 

o planeta. A própria produção de alimentos será 

drasticamente impactada se não barrarmos a 

destruição da Amazônia. Isso tudo é muito grave! 

 

A solução 

Proteger a Amazônia e seus Guardiões 

 

O Estado brasileiro precisa cumprir o seu dever de 

proteger a Amazônia e todos os povos da 

floresta. Para isso é fundamental 

respeitar os direitos dos povos e das comunidades 

tradicionais determinados na Constituição Federal e 

em outras legislações nacionais e internacionais, de 

modo que eles possam viver de acordo com seus 

modos de vida. A adoção do Desmatamento Zero e o 

combate à grilagem, aos crimes ambientais e à 

violência no campo são outras medidas urgentes e 

necessárias. Além disso, a população brasileira 

precisa conhecer e valorizar a resistência dos 

Guardiões da Floresta 

 

 

https://www.greenpeace.org/brasil/participe/povos-indigenas 

 

https://www.greenpeace.org/brasil/participe/povos-indigenas


1- Observe a imagem da Amazônia abaixo. 

 

 

a) O que a imagem informa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Segundo o texto, quanto da Amazônia já foi desmatada? __________________________ 

 

• Represente, com desenho, essa quantidade, usando como unidade o quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Quem são considerados os Guardiões da floresta e porque o Cacique Raoni foi destacado 

nessa campanha do Greenpeace? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



3- Por que para proteger a Amazônia, é importante também proteger seus guardiões? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4- Veja o que ocorreu com a população indígena ao longo dos anos. 

 

• Qual informação a imagem acima mostra? 

(    ) Ela mostra um aumento da população indígena ao longo dos anos. 

(    ) Ela mostra que a população indígena brasileira diminuiu muito ao longo dos anos. 

(    ) Ela mostra que o número de indígenas, que vive no Brasil, continua alto. 

• De acordo com o que você marcou, cite pelo menos um motivo para isso ter acontecido. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Em números, quanto foi a diminuição da população indígena de 1500 até os dias atuais? 

 

 

 

 



 

5- Leia. 

 

a) Em média, são desmatados na Amazônia, 139 hectares por hora. 

• Quantas árvores são destruídas por hora, considerando as informações do cartaz acima? 

 

______________________________________________________________________________ 

• Cite algumas consequências ambientais da derrubada de árvores nessas proporções. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6- Leia a tirinha abaixo. Ela trata do posicionamento indígena sobre o espaço em que vivem, 

em que viveram e sobre suas origens. 

 

• A fala do personagem demonstra a visão dos indígenas sobre as terras em que viviam. 

Explique a visão do indígena sobre a posse das terras. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



7 – Há ainda em todas as regiões do Brasil a existência de grupos indígenas. Analise o gráfico 

abaixo (com números em “milhares”) e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Em qual Região do Brasil há um maior número de indígenas? Você sabe quais são os estados 

que compõem essa região? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Nosso estado faz parte da região Sudeste do país. Quantas indígenas há aproximadamente 

nessa região de acordo com o gráfico do IBGE? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Petição do Cacique Raoni contra a  usina de Belo Monte é um verdadeiro apelo. Essa construção afeta 

os povos indígenas de qual região do Brasil? Por quê? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 


