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O Continente Americano e a sua População Indígena 

O Continente Americano abriga 522 povos indígenas, sendo 
que 241 deles estão no Brasil. Observe o mapa ao lado e veja 
a atual ocupação dos povos indígenas na América. 
"Índio" é qualquer membro de uma comunidade indígena, 
reconhecido por ela como tal. 
"Comunidade indígena" é toda comunidade fundada em 
relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que 
mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais 
indígenas pré-colombianas. 
Povos indígenas? 
Falar, hoje, em povos indígenas no Brasil significa reconhecer, 
basicamente, seis coisas: 
-Nestas terras colonizadas por portugueses, onde viria a se 
formar um país chamado Brasil, já havia populações humanas 
que ocupavam territórios específicos; 
-Não sabemos exatamente de onde vieram; dizemos que são 
"originárias" ou "nativas" porque estavam por aqui antes da 
ocupação europeia; 
-Certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território 
brasileiro estão historicamente vinculados a esses primeiros 
povos; 
-Os índios que estão hoje no Brasil têm uma longa história, que 
começou a se diferenciar daquela da civilização ocidental ainda 
na chamada "pré-história" (com fluxos migratórios do "Velho 
Mundo" para a América ocorridos há dezenas de milhares de 

anos); a história "deles" voltou a se aproximar da "nossa" há cerca de, apenas, 500 anos (com a chegada dos 
portugueses); 
-Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam da história de relações que se dão 
entre os próprios homens e entre estes e o meio ambiente; uma história que, no seu caso, foi (e continua 
sendo) drasticamente alterada pela realidade da colonização; 
-A divisão territorial em países (Brasil, Venezuela, Bolívia etc.) não coincide, necessariamente, com a 
ocupação indígena do espaço; em muitos casos, os povos que hoje vivem em uma região de fronteiras 
internacionais já ocupavam essa área antes da criação das divisões entre os países; é por isso que faz mais 
sentido dizer povos indígenas no Brasil do que do Brasil. 
A expressão genérica povos indígenas refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo, e que são 
bastante diferentes entre si. É apenas o uso corrente da linguagem que faz com que, em nosso país e em 
outros, fale-se em povos indígenas, ao passo que, na Austrália, por exemplo, a forma genérica para designá-
los seja aborígines.  

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 03 à 07 de agosto;  
- Leia atentamente as orientações abaixo; 
- No seu caderno, anote a data e o título a atividade realizada.  

Bom trabalho! 
 



Indígena ou aborígine, como ensina o dicionário, quer dizer "originário de determinado 
país, região ou localidade; nativo". Aliás, nativos e autóctones são outras expressões 
usadas, ao redor do mundo, para denominar esses povos. 
O que todos os povos indígenas têm em comum? Antes de tudo, o fato de cada qual se 
identificar como uma coletividade específica, distinta de outras com as quais convive e, 
principalmente, do conjunto da sociedade nacional na qual está inserida. 
 

Fonte: https://www.portaldasmissoes.com.br/noticias/view/id/2563/america-e-sua-populacao-indigena-.html 

 
  

O que significa Índio? Por que eles receberam esse nome?  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Com base em tudo que você já estou sobre os indígenas, 

responda a esta pergunta, de modo a expressar a sua 

opinião: O índio pode ser moderno?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Clique na imagem ao lado ou no link abaixo para assistir ao vídeo 
gravado pelo Índio “Cristian Wariu, um indígena Xavante com 
descendência Guarani, nativo originário dessa Terra que se chama 
Brasil”. No vídeo, o Índio conta que ele utiliza a internet para mostrar a 
imensidão que é a cultura indígena e para expandir ideias.  

https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw 

Após assistir ao vídeo, faça uma reflexão sobre a seguinte questão: 
Quando um indígena usa alguma tecnologia, um celular, por exemplo, 

ele deixa de ser indígena? Registre suas conclusões em seu caderno, produzindo um pequeno texto sobre a 
importância do uso da tecnologia pelos Indígenas. 
 
Se você não possui acesso à internet, não se preocupe! Abaixo você poderá ler a transcrição de algumas das 
falas de Wariu no vídeo. Leia com atenção. Essas falas o ajudará na produção do seu texto. 
 
“Ser indígena é proteger a nossa cultura. Ser indígena é ser parte de um povo, é defender esse povo com 
toda vontade, é querer que as suas futuras gerações continuem a seguir os mesmos costumes, é a vontade 
de não deixar de falar a nossa própria língua, é vontade de não deixar que cada aspecto de nossos 
antepassados seja esquecido apenas por capricho de alguém. Ser indígena é se sentir indígena, além de 
tudo. É respeitar cada parente e mostrar que é possível viver feliz mesmo sem ter de tudo. Quer dizer que eu 
não vou deixar de ser indígena por estar usando a internet, por estar usando celular e nem por estar fazendo 
este vídeo... Essas são ferramentas que utilizamos para compartilharmos a nossa cultura, para expandirmos 
e fortalecermos ainda mais as nossas crenças para que assim não morram tão facilmente com o tempo...” 
 
“A tecnologia não está tirando a nossa cultura, como muitas pessoas acreditam. Pelo contrário, ela vem sendo 
uma grande ferramenta para que nós, indígenas possamos mostrar a nossa realidade que antes era 
totalmente omitida do Brasil. Para compartilharmos o nosso lado da história. Para mostrarmos a nossa cara. 
Para nos organizarmos em prol de nossos direitos. Para mostrar que ainda existimos e resistimos. Mostrar 
que a nossa cultura é forte, mesmo 500 anos depois ainda sobrevive, embora muito ameaçada.” 

https://www.portaldasmissoes.com.br/noticias/view/id/2563/america-e-sua-populacao-indigena-.html
https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw
https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw

