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OS ÍNDIOS NO BRASIL

Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América havia
aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse
número chegava 5 milhões de nativos, aproximadamente.

Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico
ao qual pertenciam:

• tupi-guaranis (região do litoral);

• macro-jê ou tapuias (região do Planalto Central);

• aruaques ou aruak (Amazônia);

• caraíbas ou karib (Amazônia).
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A sociedade indígena na época da chegada dos portugueses

• Num primeiro momento, os
contatos entre índios e
brancos foram razoavelmente
cordiais e marcados pelo
escambo, ou seja, a troca de
produtos.

• O trabalho de derrubar o pau-
brasil e preparar a madeira
para embarque eram feitos
pelos indígenas, em troca de
roupas, colares, espelhos,
facas, serras e machados.

Índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos, de Jean-Baptiste Debret
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• Quando o português implantou um sistema
colonial e pretendeu transformar o índio em
escravo agrícola, segregando-os nos
engenhos, privados da caça, da pesca e da luta
contra os inimigos, instalou-se uma guerra
entre brancos e índios.

• As populações indígenas perderam suas terras
e sofreram um aniquilamento progressivo.

• A capitania de São Vicente (São Paulo), nos
séculos XVI e XVII, foi o maior exemplo disso.
De lá partiram as Bandeiras de caça ao índio,
que promoviam verdadeiras guerras de
extermínio.
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• O índio brasileiro vivia em regime de comunidade primitiva, onde prevalecia a
produção comunitária;

• O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres cuidavam da
lavoura, das crianças e cozinhavam. Plantava-se principalmente milho, feijão,
mandioca, cará, batata-doce, abóbora e tabaco. Os homens caçavam, pescavam,
construíam tabas, guerreavam e preparavam o solo para a lavoura;

• A alimentação obtida na caça, na pesca, na coleta e na lavoura era dividida entre
todos os membros da comunidade;

• Os índios moravam em ocas, onde dormiam em redes e esteiras;
• Adoravam vários deuses, admitiam uma trindade superior composta por Guaraci (o

sol), Jaci (a lua) e Perudá ou Rodá (deus do amor). O chefe religioso da aldeia era o
pajé, que possuía poderes mágicos. Adoravam as forças da natureza (vento, chuva,
relâmpago, trovão) e tinham medo dos maus espíritos.
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Família de um chefe
indígena Camacã
preparando-se para
um festival, de Jean-
Baptiste Debret.
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• o uso da rede de dormir;
• a utilização do milho, da
mandioca, do guaraná e demais
frutos nativos;
• o emprego de várias ervas
medicinais;
• as técnicas de fabricação de
canoas, jangadas e artefatos de
palha e cipó;
• o uso da queimada das roças
antes de fazer novo plantio etc.

Herança cultural indígena

Só no Brasil existem mais de 240 povos indígenas remanescentes, de acordo com o Censo IBGE 2010. Desses, 43 povos estão 

no Estado de Mato Grosso, mais de 42 mil índios distribuídos em várias Terras Indígenas - Foto por: Marcos Vergueiro
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De acordo com o censo do
IBGE (2010), há 896.917
indígenas no país, sendo que
desse total cerca de 60%
vivem em terras indígenas
oficialmente reconhecidas
pelo governo federal.


