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ATIVIDADE 13 

 

      Olá turma! tudo bem? Não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. “Desta vez vocês não precisam me enviar esta 

atividade”.  

   Ainda trabalhando sobre a formação do território brasileiro, hoje vamos continuar ver outros aspectos do 

nosso país, como a população indígena.  

 

   A POPULAÇÃO INDÍGENA URBANA – Quando se trata de temas ligados à população indígena brasileira, 

alguns estereótipos e preconceitos ainda persistem. Faça a leitura dos textos, da tabela e da charge a seguir para 

avaliar essa questão.  

    

Texto 1 – O índio na metrópole – Há hoje, dentro do imaginário da sociedade brasileira atual, certo estereótipo 

arbitrário acerca da definição sobre “quem é” e “quem não é” índio. Esse estereótipo, surgido nos tempos 

coloniais e reforçado ao longo da história, carrega consigo uma concepção de índio na qual alguns de seus 

traços culturais foram selecionados pela sociedade nacional como verdadeiros do ser indígena. Tais traços, 

enrijecidos no imaginário brasileiro, identificam como índio apenas aquele indivíduo que mora em aldeia e que 

se parece, nas suas representações estéticas, com um índio de tempos passados.  

    Mas, por incrível que pareça, há também índios que vivem em cidades. De acordo com o Censo 2010 do 

IBGE, mais de 324 mil indígenas (36% do total) vivem em áreas urbanas no Brasil. [...]  

RICHTER, A.; SILVA, C. R.; GUIRAU, K. M. O índio na metrópole. Carta Capital, 19 abr. 2013. Disponível em: . Acesso em: 12 set. 2017.  
 

Texto 2 – Indígenas na cidade – pobreza e preconceito marcam condição de vida. 

   Há muito tempo, a Floresta Amazônica deixou de ser o lar de milhares de indígenas. A escassez de alimentos, 

o desmatamento e o avanço das cidades sobre as matas são alguns fatores que motivaram povos tradicionais a 

migrar para áreas urbanas. [...]  

   Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de pobreza, 

tem dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem do artesanato. [...]  

   Preconceito ainda é entrave – Morar em centros urbanos sem ocultar a ancestralidade e as próprias 

referências é ainda uma luta para mais de 315 mil indígenas [...]. “Há ainda forte preconceito e discriminação. E 

os indígenas que moram nas cidades são realmente os que enfrentam a situação assim no dia a dia, 

constantemente” [...].  

PAIVA, B.; HELNEN, M. Indígenas na cidade: pobreza e preconceito marcam condição de vida. Agência Brasil, 19 abr. 2017. Disponível em: . Acesso em: 12 set. 

2017. 



 

Responda: 

1) Você concorda com a afirmação feita no texto 1 de que existem estereótipos relacionados à população 

indígena brasileira? Quais seriam esses estereótipos?  

 

2) O trecho destacado no texto 2 aponta para qual problema social? Qual é a causa desse problema?  

 

 

 

3) O que é retratado na charge? Como é possível relacioná-la com o trecho da notícia reproduzido no texto 2?  

 

4) Quais são os principais desafios enfrentados pela população indígena que vive nas cidades brasileiras? 

 


