
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) e caraíbas ou karib (Amazônia). 

Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente 
em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 etnias 
indígenas e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos 
portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua 
identidade cultural. 

 

Tribo Xingu 

 

A sociedade indígena na época da chegada dos portugueses 

O primeiro contato entre índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as 
partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. 
Sabemos muito sobre os índios que viviam naquela época, graças a Carta de Pero Vaz de 
Caminha (escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral) e também aos documentos deixados 
pelos padres jesuítas. 

Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, 
amendoim, feijão, abóbora, bata-doce e principalmente mandioca. Esta agricultura era praticada 
de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara (derrubada de mata e queimada 
para limpar o solo para o plantio). 

Os índios domesticavam animais de pequeno porte como, por exemplo, porco do mato e 
capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na Carta de Caminha é relatado que os 
índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com uma galinha. 

As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O 
contato entre as tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos, cerimônias de enterro e 
também no momento de estabelecer alianças contra um inimigo comum. 

Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que índio 
respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. 



Desta madeira, construíam canoas, arcos e flechas e suas habitações (oca). A palha era utilizada 
para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para 
fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para 
fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer 
pinturas no corpo. 

A organização social dos índios 

Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm os mesmo 
direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos e quando um 
índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. 

Apenas os instrumentos de trabalho (machado, arcos, flechas, arpões) são de propriedade 
individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. 
As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo 
ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra e derrubada das árvores. 

A formação social era bastante simples, as aldeias não tinham grandes concentrações 
populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. O índio que caçasse ou 
pescasse mais dividia seu alimento com os outros. 

A coletividade era uma característica marcante entre os índios. Suas cabanas eram divididas 
entre vários casais e seus filhos, como não havia classes sociais, até mesmo o chefe da tribo 
dividia sua cabana. 

Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote 
da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o 
curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele que faz o ritual da 
pajelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique, 
também importante na vida tribal, faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. 

A educação indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como curumins, 
aprender desde pequenos e de forma prática. Costumam observar o que os adultos fazem e vão 
treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o índiozinho junto para que este 
aprender. Portanto a educação indígena é bem pratica e vinculada a realidade da vida da tribo 
indígena. Quando atinge os 13 os 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para 
ingressar na vida adulta. 

 



Os contatos entre indígenas e portugueses 

Como dissemos, os primeiros contatos foram de estranheza e de certa admiração e respeito. 
Caminha relata a troca de sinais, presentes e informações. Quando os portugueses começam a 
explorar o pau-brasil das matas, começam a escravizar muitos indígenas ou a utilizar o escambo. 
Davam espelhos, apitos, colares e chocalhos para os indígenas em troca de seu trabalho.  

O canto que se segue foi muito prejudicial aos povos indígenas. Interessados nas terras, os 
portugueses usaram a violência contra os índios. Para tomar as terras, chegavam a matar os 
nativos ou até mesmo transmitir doenças a eles para dizimar tribos e tomar as terras. Esse 
comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando no pequenos número de índios que 
temos hoje. 

A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. Os portugueses achavam-se 
superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los ao seu serviço. A cultura 
indígena era considera pelo europeu como sendo inferior e grosseira. Dentro desta visão, 
acreditavam que sua função era convertê-los ao cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura 
europeia. Foi assim, que aos poucos, os índios foram perdendo sua cultura e também sua 
identidade. 

Rituais indígenas 

 
Tupinambás praticando um ritual de canibalismo 

Algumas tribos eram canibais como, por exemplo, os tupinambás que habitavam o litoral da 
região sudeste do Brasil. A antropofagia era praticada, pois acreditavam que ao comerem carne 
humana do inimigo estariam incorporando a sabedoria, valentia e conhecimentos. Desta forma, 
não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes. 

Religião 

Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos 
acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e 
espíritos, faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir estes 
conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos colocavam os corpos dos índios em 
grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os seus objetos pessoais. Isto 
demonstra que estas tribos acreditavam na vida após a morte. 

Principais etnias indígenas brasileiras 

Segundo a Fundai (Fundação Nacional do Índio), as principais etnias indígenas brasileiras na 
atualidade e suas populações estimadas são as seguintes: 

Ticuna (35.000), Guarani (30.000), Caiagangue ou Caigangue (25.000), Macuxi (20.000), Terena 
(16.000), Guajajara (14.000), Xavante (12.000), Ianomâmi (12.000), Pataxó (9.700), Potiguara 
(7.700). 



Localização das tribos indígenas no território brasileiro 

 

 

Povos Indígenas mais conhecidos do Brasil 

Aimoré: grupo não-tupi, também chamado de botocudo, vivia do sul da Bahia ao norte do Espírito 
Santo. Grandes corredores e guerreiros temíveis, foram os responsáveis pelo fracasso das 
capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo. Só foram vencidos no início do Século XX. 

Avá-Canoeiro: povo da família Tupi-Guarani que vivia entre os rios Formoso e Javarés, em 
Goiás. Em 1973, foram pegos "a laço" por uma equipe chefiada por Apoena Meireles, e 
transferidos para o Parque Indígena do Araguaia (Ilha do Bananal) e colocados ao lado de seus 
maiores inimigos históricos, os Javaé. 

Bororós: também chamados Coroados ou Porrudos e autodenominados Boe. Os Bororós 
Ocidentais, extintos no fim do século passado, viviam na margem leste do rio Paraguai, onde, no 
início do Séc. XVII, os jesuítas espanh óis fundaram várias aldeias de missões. Muito amigáveis, 
serviam de guia aos brancos, trabalhavam nas fazendas da região e eram aliados dos 
bandeirantes. Desapareceram como povo, tanto pelas moléstias contraídas, quanto pelos 
casamentos com não-índios. 



Caeté: os deglutidores do bispo Sardinha viviam desde a Ilha de Itamaracá até as margens do 
Rio São Francisco. Depois de comerem o bispo, foram considerados "inimigos da civilização". Em 
1562, Men de Sá determinou que fossem "escravizados todos, sem exceção". 

Caiapós: explorando a riqueza existente nos 3,3 milhões de hectares de sua reserva no sul do 
Pará (especialmente o mogno e o ouro), os caiapós viraram os índios mais ricos do Brasil. 
Movimentaram cerca de U$$15 milhões por ano, derrubando, em média, 20 árvores de mogno 
por dia e extraindo 6 mil litros anuais de óleo de castanha. Quem iniciou a expansão capitalista 
dos caiapós foi o controvertido cacique Tutu Pompo (morto em 1994). Para isso destituiu o 
lendário Raoni e enfrentou a oposição de outro caiapó, Paulinho Paiakan. 

Carijó: seu território estendia-se de Cananeia (SP) até a Lagoa dos Patos (RS). Vistos como "o 
melhor gentio da costa", foram receptivos à catequese. Isso não impediu sua escravização em 
massa por parte dos colonos de São Vicente. 

Goitacá: ocupavam a foz do Rio Paraíba. Tidos como os índios mais selvagens e cruéis do 
Brasil, encheram os portugueses de terror. Grandes canibais e intrépidos pescadores de tubarão. 
Eram cerca de 12 mil. 

Ianomâmi: povo constituído por diversos grupos cujas línguas pertencem à mesma família. 
Denominada anteriormente Xiriâna, Xirianá e Waiká. 

Características dos grupos indígenas 

Tupi: Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos tamoio, guarani, tupiniquim, tabajara etc. 
Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira, foram os primeiros índios a ter 
contato com os portugueses que aqui chegaram. 

Essas tribos eram especialistas em caça, eram ótimos pescadores, além de desenvolver bem a 
coleta de frutos. 

Macro-jê: Raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na serra do 
mar, eles eram encontrados principalmente no planalto central, neste contexto destacavam-se as 
tribos ou grupos: timbira, aimoré, goitacaz, carijó, carajá, bororó e botocudo. 

Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios, viviam 
basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça. Esses grupos só vieram ter contato com os 
brancos no século XVII, quando os colonizadores adentraram no interior do país. 
 
Karib: Grupos indígenas que habitavam a região onde hoje compreende os estados do Amapá e 
Roraima, chamada também de baixo amazonas, as principais tribos são os atroari e vaimiri, 
esses eram muito agressivos e antropofágicos, isso significa que quando os índios derrotavam 
seus inimigos, eles os comiam acreditando que com isso poderiam absorver as qualidades 
daqueles que foram derrotados. O contato dessas tribos com os brancos ocorreu no século XVII, 
com as missões religiosas e a dispersão do exército pelo território. 
 
Aruak: Suas principais tribos eram aruã, pareci, cunibó, guaná e terena, estavam situados em 
algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó, a principal atividade era os artesanatos 
cerâmicos. 



 

Curiosidades 

De acordo com suas necessidades de sobrevivência, os índios produziam material de preparo 
alimentício, caça, pesca, vestimenta, realizavam festas culturais e comemorativas, construíam 
abrigo e transporte com materiais tirados da natureza, sem prejudicá-la. 

Os índios produziam vários artesanatos, como: 

 Flecha e arco para caça e pesca 
 Ralo para ralar mandioca 
 Tipiti para espremer a massa da mandioca 
 Balaios e Urutus para guardar a massa, farinha, tapioca, beiju, frutas entre outros 
 Peneira para peneirar a massa seca para fazer farinha e beiju, tapioca ou curadá 
 Cumatá especial para tirar goma de massa 
 Abano para virar e tirar o beiju do forno feito de argila 
 Bancos 
 Pilão para moer a carne cozida, peixe moqueado, pimenta e outros sempre torrados 
 Pulseiras 
 Anéis de caroço de tucumã 
 Cesto e Peneira de cipó para carregar e guardar mantimento 
 Zarabatana para caça especial de aves 
 Japurutu, Cariçu e Flauta, instrumentos musicais entre outros cada um com seu específico som 

harmonioso 
 Cerâmicas para fazer pratos, panelas, botija de cerâmica para fabricação de bebidas alcoólicas 

especiais e outros ornamentos para momentos de festas. 



Legislação 

A Constituição Federal promulgada em 1988 é a primeira a trazer um capítulo sobre os povos 
indígenas. Reconhece os "direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam". Eles 
não são proprietários dessas terras que pertencem à União, mas têm garantido o usufruto das 
riquezas do solo e dos rios. 

A diversidade étnica é reconhecida, bem como a necessidade de respeitá-la. É revogada a 
disposição do Código Civil que considerava o índio um indivíduo incapaz, que precisava da 
proteção do Estado até se integrar ao modo de vida do restante da sociedade. 

 


