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O avanço da epidemia do COVID-19 vem despertando a atenção de autoridades e da sociedade em geral para o impacto dessa doença nas 

populações indígenas. No passado, durante a colonização, uma parte considerável da população indígena foi vítima de doenças trazidas pelos 

europeus para Brasil. O isolamento geográfico e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde são elementos que contribuem para a maior 

vulnerabilidade desses povos. 

O que você conhece sobre os povos indígenas? Essa atividade dá algumas orientações para você conhecer um pouco mais sobre os povos 

indígenas no Brasil. 

1) Visite o site do Instituto Sócio Ambiental no link abaixo. Navegue à vontade. Explore as abas sobre os assuntos ligados aos povos indígenas. 

https://mirim.org/pt-br 

 

2) Ao abrir a aba “onde estão” você poderá ver uma janela à direita com o título “Terras Indígenas”. Leia o conteúdo desta página. Observe também 

os mapas presentes no link seguinte da FUNAI, Fundação Nacional do Índio.  

https://mirim.org/onde-estao 

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12-Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.pdf 

a) Os povos indígenas estão distribuídos igualmente pelo espaço brasileiro? Onde vivem esses povos? Procure descrever lugares/ estados/ regiões 

em que a presença indígena é mais marcante.  

b) O que são as Terras Indígenas? Por que elas são importantes para esses povos? Todos 

 

 3) O que é ser indígena no Brasil hoje? O que sabemos sobre os índios? Assista ao vídeo disponível no link abaixo, prestando atenção nas diferentes 

visões que as pessoas tem sobre os índios. Repare também no que os representantes dos povos indígenas falam sobre eles mesmos. Se quiser, anote 

as suas observações.  

https://www.youtube.com/watch?v=iZuFu004o1k&t=401s 

a) Relacione o vídeo aos comentários presentes na página seguinte (retirados da plataforma NEXO).   Existe uma única forma de ser indígena? 

Explique e dê exemplos.  

https://mirim.org/pt-br
https://mirim.org/onde-estao
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12-Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iZuFu004o1k&t=401s


 


