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Em pleno século XXI a grande maioria dos brasileiros ignora a
imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-
se que, na época da chegada dos europeus, fossem mais de 1.000
povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente
encontramos no território brasileiro 256 povos, falantes de mais
de 150 línguas diferentes.

Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010, 896.917
pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas
rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população
total do país.

A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias,
situadas no interior de 723 Terras Indígenas, de norte a sul do
território nacional.
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Segundo o ISA (Instituto Socioambiental), falar, hoje, em povos
indígenas no Brasil significa reconhecer, basicamente, seis aspectos:

1) Nestas terras colonizadas por portugueses, onde viria a se formar um país
chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios
específicos;

2) Não sabemos exatamente de onde vieram; dizemos que são "originárias" ou
"nativas" porque estavam por aqui antes da ocupação europeia;

3) Certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão
historicamente vinculados a esses primeiros povos;

4) 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);
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5) 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;

6) 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.



QUEM É ÍNDIO?

�"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.

Por Eduardo Viveiros de Castro, pesquisador e professor de antropologia do Museu 
Nacional (UFRJ) e sócio-fundador do ISA.
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As relações de parentesco ou vizinhança constitutivas da
comunidade incluem as relações de afinidade, de filiação
adotiva, de parentesco ritual ou religioso, e, mais geralmente,
definem-se nos termos da concepção dos vínculos interpessoais
fundamentais própria da comunidade em questão.



Povos indígenas onde hoje é o Brasil (em 1500)

Fonte: ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 
1991. p. 12.

� Viviam nas terras do atual Brasil cerca de 
3 a 5 milhões de indígenas.

� Os povos que habitavam a região litorânea 
falavam a língua do tronco linguístico Tupi.

� Cada povo tinha características e cultura 
próprias.
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LÍNGUAS INDÍGENAS

No Brasil, são mais 
de 154 

línguas faladas 
pelos povos 
indígenas, 

pertencentes a 
muitas e diferentes 

famílias 
linguísticas! Você 

imaginava que 
eram tantas assim?



TRONCOS LINGUÍSTICOS DOS INDÍGENAS DO BRASIL

Tronco linguístico: conjunto de línguas que têm a mesma origem. No Brasil há 

dois troncos linguísticos principais: o tupi e o macro-jê.
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Mais do que servir para a comunicação, cada língua indígena revela
uma forma diferente de ver e compreender o mundo. Ao descrever os
objetos, as paisagens e as situações do cotidiano, as palavras
expressam um modo de pensar construído por gerações e gerações de
um povo: saberes únicos. Por isso, o desaparecimento de qualquer
língua é uma perda para toda a humanidade.
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Palavras
Língua
Guarani Mbyá

Língua
Tapirapé

Língua
Parintintin

Língua
Wajãpi

Língua Geral
Amazônica

pedra itá itã itá takúru itá

fogo tatá tãtã tatá táta tatá

jacaré djakaré txãkãré djakaré iakáre iakaré

pássaro gwyrá wyrã gwyrá wýra wirá

onça djagwareté txãwãrã dja´gwára iáwa iawareté

Veja abaixo alguns exemplos de como são escritas palavras
como pedra, fogo, jacaré, pássaro e onça nas línguas da
família Tupi-Guarani!

Fonte: Povos Indígenas no Brasil do Instituto Socioambiental           



POVOS INDÍGENAS DO BRASIL- UMA GRANDE DIVERSIDADE CULTURAL



Calcula-se que, em 1500, a 
população tupi era de 1 

milhão de pessoas. 

Origem comum dos 

povos tupis: a atual 

Floresta Amazônica.

Por volta de 500 a.C., eles 

começaram a se expandir. 

Também obtinham 

alimento por meio da 

caça e da pesca. 

Praticavam a agricultura, 

com destaque para o 

cultivo da mandioca. 

Entre os tupis que 

habitavam o litoral 

estavam: os tupinambás. 
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POVOS INDÍGENAS DO BRASIL: alguns exemplos

GUAJAJARA-Os Guajajara são um
dos povos indígenas mais numerosos
do Brasil. Habitam mais de 10 Terras
Indígenas na margem oriental da
Amazônia, todas situadas no
Maranhão.

ATIKUM- Os "caboclos da Serra do
Umã", do sertão de Pernambuco,
aprenderam a dançar o toré com seus
vizinhos Tuxá.

MUNDURUKU- Povo de tradição 
guerreira, os Munduruku
dominavam culturalmente a região 
do Vale do Tapajós. (AM/PA). 

TICUNA- Os Ticuna configuram o mais numeroso povo
indígena na Amazônia brasileira. Sua história é marcada pela
entrada violenta de seringueiros, pescadores e madeireiros
na região do rio Solimões.

O Parque Indígena do Xingu
engloba, em sua porção sul, a área
cultural conhecida como alto
Xingu, formada pelos
povos Aweti, Kalapalo, Kamaiurá,
Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahu
kuá, Naruvotu, Trumai, Wauja
e Yawalapiti .

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Aweti
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kalapalo
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kamaiur%C3%A1
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kuikuro
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Matipu
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Mehinako
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/nahukua
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Naruvotu
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Trumai
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Wauj%C3%A1
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Yawalapiti


POVOS INDÍGENAS DO BRASIL-ECONOMIA



CAÇA E PESCA



AGRICULTURA



AGRICULTURA

A maioria dos indígenas do Brasil pratica a agricultura segundo uma técnica,
a coivara, idêntica à de outras populações que habitam a região tropical:
abrem uma clareira na floresta, deixam os troncos caídos secarem ao sol e
depois ateiam-lhes fogo. O terreno está pronto - irregular, desnivelado e
coberto de cinzas. O plantio é feito após as primeiras chuvas, com todos os
vegetais misturados.

Processo da Coivara : o mato é cortado, ateiam-lhe fogo e depois as mulheres fazem a 
plantação, servindo-se das cinzas como adubo.



AGRICULTURA

Os povos indígenas horticultores de região úmida são aqueles que
vivem em regiões de florestas: na Amazônia, na bacia dos rios
Paraná-Paraguai e no litoral brasileiro.

Os povos tupi eram horticultores mais eficientes do que os povos
de região seca. Plantavam mandioca, milho, batata-doce e
pimenta. Até hoje a base de sua alimentação é a mandioca:
assada, cozida, em forma de farinha ou de polvilho. O tabaco é
usado não apenas para aliviar o cansaço e a fome, mas também
nos rituais.



ARTESANATO



TERRAS INDÍGENAS-d/ Ɛ͛

O Brasil tem uma extensão
territorial de 851.196.500 hectares,
ou seja, 8.511.965 km2. As terras
indígenas (TIs) somam 723 áreas,
ocupando uma extensão total de
117.427.323 hectares (1.174.273
km2). Assim, 13.8% das terras do
país são reservados aos povos
indígenas.

A maior parte das TIs
concentra-se na Amazônia Legal:
são 424 áreas, 115.344.445
hectares, representando 23% do
território amazônico e 98.25% da
extensão de todas as TIs do país. O
restante, 1.75% , espalha-se pelas
regiões Nordeste, Sudeste, Sul e
estados de Mato Grosso do Sul e
Goiás.


