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RESUMO
As sociedades indígenas no Brasil apresentam modos de vida específicos. Assim, desde as épocas mais remotas até os
dias atuais, demonstram uma grande variedade cultural, religiosa, social e linguística, o que nos permite afirmar que em
nosso país existem culturas indígenas e não cultura indígena. Neste trabalho discutiremos a diversidade cultural dos
povos indígenas no Brasil, a fim de desfazer essas imagens e conclusões negativas que existem no senso comum e
que, infelizmente, ainda permeiam o campo do saber.  Mostraremos que os indígenas possuem etnias específicas e são
sujeitos históricos que apresentam elementos culturais,  sociais,  religiosos,  linguísticos e econômicos como qualquer
outro povo. Desse modo, não podem ser julgados como seres bárbaros, sem humanidade, selvagens, perigosos ou
inocentes e que vivem distantes de nós. Para debater estas questões teremos que fazer um percurso histórico sobre as
diversas populações humanas que habitaram o território do Brasil desde o final do pleistoceno (12.000 anos antes do
presente) até a chegada dos primeiros europeus no século XV e deste período até nossa atualidade. A metodologia
coaduna-se com a intenção de focalizar o estudo em torno dos objetivos, mediante a análise da historiografia e artigos
científicos que tratam o tema.

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade; Indígenas; etnia.

1 INTRODUÇÃO

Quando  pensamos  em  populações  indígenas  qual  imagem  nos  vem  à  cabeça?  Aquela
presente no livro didático de História que apresenta o índio como um ser nômade, folclorizado, sem
etnia específica e que sofreu um processo de aculturação em contato com o homem branco que
tirou sua inocência? Ou aquela imagem veiculada aos meios de comunicação de que os índios se
concentram,  principalmente,  nas áreas florestais  e  na  região  amazônica? Ou ainda as  histórias
contadas pelos nossos familiares, como bisavós e avós, de que os índios são seres ferozes, ruins,
selvagens, violentos, perigosos, canibais ou sem cultura?

Na  realidade,  quando  tratamos  da  temática  indígena  notamos  um  misto  de  imagens  e
conclusões deturpadas e estereotipadas que nos impede de compreender os povos indígenas em
sua complexidade.

Observamos  que  desde  os  tempos  mais  remotos,  as  sociedades  indígenas  no  Brasil
apresentam modos de vida diferenciados, demonstrando uma grande variedade cultural, religiosa,
social e linguística. Nesta perspectiva, desde 12.000 anos atrás, quando o território natural do Brasil
era bem diferente do que é hoje – o clima era bastante frio e seco, a vegetação era menos densa e a
fauna também era muito diferente – as populações que aqui viviam eram de caçadores e coletores,
pois se alimentavam da coleta de frutos e tubérculos e da caça de animais de pequeno porte.
Faziam também pinturas rupestres e fabricavam artefatos de pedra e madeira. Os vestígios dessas
ferramentas  são  utilizados  pela  arqueologia  para  comprovar  a  existência  dessas  populações  e
estudar seus modos de vida.

Por  volta  de  2.500  anos  A.P  (antes  do  presente),  nota-se  em vários  cantos  do  Brasil  a
presença de populações ceramistas agricultoras. São assim chamadas porque revelam evidências
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de cultivo de plantas domésticas e de fabricação de cerâmica. Dentre as populações ceramistas
agricultoras  podemos  notar  a  Tradição  Tupi-guarani,  uma  das  mais  conhecidas  em  termos
históricos, antropológicos e linguísticos e que é presente em nossa realidade.

2 TODOS OS POVOS INDÍGENAS SÃO IGUAIS?

O homem não vive de maneira isolada, mas a partir das laços que estabelece com outros
homens. Assim, desde as épocas mais remotas, estabelece relações entre si para atender suas
necessidades fisiológicas, sociais e afetivas e, também, para se proteger ou interagir.

Desse modo, nossos antepassados paleolíticos – que viviam da caça, da pesca e da coleta –
já  agiam  em  grupos  para  caçar  mamutes  gigantes  como  forma  de  suprir  suas  necessidades
alimentares, uma vez que as atividades ligadas à sobrevivência e à manutenção da vida era uma
das grandes preocupações. Da mesma maneira, os homens neolíticos, embora não tivessem como
grande preocupação a busca por alimentos, também agiam em grupos para dividir  os trabalhos
envolvidos na produção agrícola e na criação de animais. 

Nos dias atuais,  essas relações que os homens estabelecem como forma de suprir  suas
necessidades  e  interesses  são  ainda  mais  visíveis,  em  virtude  de  vivermos  em  um  mundo
globalizado no qual as relações sociais, econômicas, políticas e culturais são bastante complexas.
Assim,  quando  adquirimos,  por  exemplo,  algum  produto  com  o  registro  made  in  China ou
exportamos  produtos  básicos  para  a  China,  estamos  involuntariamente  interagindo  com  outros
homens, isso porque negociamos coisas que para nós parece vantajoso.

Como é possível notar, o homem desde os tempos mais remotos não vive sozinho, mas em
grupo para conseguir aquilo que precisa para se manter e se sentir, de fato, humano. Igualmente, é
possível notar que em cada período da História os homens elaboram formas diferenciadas de viver
em  sociedade,  ou  seja,  “de  pensar  e  realizar  as  atividades  familiares,  religiosas,  econômicas,
políticas, etc.” (MOTA; ASSIS, 2008, p.80). 

Nesta perspectiva, toda sociedade possui sua própria maneira de enxergar e expressar as
coisas do mundo, inclusive as sociedades indígenas, alvo de nosso interesse. Constituída por uma
organização econômica, política, cultural, religiosa e familiar específica, as sociedades indígenas no
Brasil apresentam formas específicas de ver ou conceber o seu entorno. Conforme Mota e Assis
(2008, p.68) “não existe um povo indígena, mas povos, como o Kaiapó, Waiãpi, Yanomami, Kulina,
Guarani, Kaingang, Xavante, Parakanã, Pirahã, Maxacali, Terena, Juruna, Wari, Xetá, Asurini e etc”.

Então,  desde  a  época  em que  os  ibéricos  pisaram  na  América,  no  final  do  século  XV,
encontraram sociedades com costumes,  crenças,  línguas  e  modos de  vida  diferentes  daqueles
conhecidos  pelos  europeus.  Verifica-se,  contudo,  que  esta  variedade  cultural  existe  muito
anteriormente, como veremos a seguir.

3 AS POPULAÇÕES CAÇADORAS COLETORAS 

Denominam-se como populações caçadoras coletoras os povos que viveram entre 12.000 e
2.500 anos A.P (antes do nosso presente). Eram assim chamados porque se alimentavam da coleta
de frutos e tubérculos e, também, da caça de animais de pequeno porte. Além disso, faziam pinturas
rupestres e fabricavam ferramentas de pedra e madeira.

Sabe-se que essas populações não são originárias do território do Brasil, tendo em vista que
as evidências arqueológicas demonstram que o homem americano não é autóctone, ou seja, não se
originou na América. 

Se o homem americano não surgiu na América, de onde então ele veio? 
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Pesquisas  realizadas  no campo da  Arqueologia,  da  Paleontologia  e  da  História  apontam
algumas teorias sobre o povoamento na América, como a de que levas humanas migraram da Ásia
para América por meio do Estreito de Bering e a de que algumas levas vieram das ilhas do Oceano
Pacífico, navegando do oeste para o leste em pequenas embarcações até chegarem a América
Central e do Sul.

Das duas teorias,  a  primeira é a mais  aceita  e afirma que o nosso território  vem sendo
ocupado, pelo menos, desde 11.500 anos AP por diferentes populações provenientes da África e da
Ásia que chegaram à região do Alasca e de lá avançaram para América do Norte, Central e do Sul.

Para termos uma ideia dos modos de vida das populações caçadoras coletoras que habitaram
o nosso território, segue algumas informações relevantes sobre os costumes de duas populações
que viveram nos planaltos do sul do Brasil e de outra que viveu no litoral sul e sudeste: as Tradições
Umbu, Humaitá e Sambaqui.

Como características gerais dessas populações evidenciamos a longevidade das populações
conforme as áreas pesquisadas e datadas, poucas mudanças no interior de cada população e a
padronização reprodutiva da cultura material, ou seja, dos artefatos encontrados. 

A Tradição Umbu, por exemplo, que tem os seus vestígios distribuídos por toda a região Sul
do Brasil, o Uruguai e regiões de São Paulo, teve como traços marcantes nas amostras estudadas
“a longa persistência de padrões tecnológicos, com artefatos confeccionados com técnicas similares
e, basicamente, com as mesmas matérias primas, desde pelo menos 12.000 até 1.000 AP”, bem
como “A feição externa e a inserção ambiental de seus sítios arqueológicos” (NOELLI, 2000, p.230).

Isso  significa  que  os  vestígios  materiais  encontrados  sobre  essa  população  em  seus
ambientes naturais remanescentes demonstram aspectos em comum, que se repetem ao longo do
tempo. Ainda, conforme Noelli (2000, p. 230):

As persistências indicam padrões de reprodução de certos comportamentos tecnológicos e
adaptativos,  mas  não  há  dados  que  garantam  que  tenha  havido  manutenção  similar  da
organização social, política e econômica e outros aspectos culturais”.

Em relação aos modos de vida das populações da Tradição Umbu, destacamos a habitação e
o tipo de dieta. Apresentavam, basicamente, três tipos de habitação: a céu aberto, em abrigos sobre
rochas e cerritos.  Este  último,  o  cerrito,  era  um aterro  artificial  feito  em áreas alagadiças,  com
formato circular e tamanho médio de 3 metros de altura. A dieta era constituída por mamíferos, aves,
répteis,  peixes  e  moluscos  e,  em termos  vegetais,  os  vestígios  encontrados  indicam cocos  de
palmeiras (NOELLI, 2000).

Este  tipo  de  dieta  também  marcou  a  Tradição  Humaitá  por  se  tratar  também  de  uma
população caçadora coletora, que ocupou, segundo Mota (2011, p.19), “todos os estados do sul
brasileiro e as regiões vizinhas do Paraguai e da Argentina, entre 8 mil e 2 mil anos atrás”. 

Viviam em pequenos grupos (de 40 a 60 pessoas cada) e, provavelmente, habitavam abrigos
sobre  rochas,  assim como a  Tradição Umbu,  ou  habitavam acampamentos sazonais  nos quais
construíam casas simples ou elaboradas de madeiras, cobertas por palha ou folhas de palmáceas. 

Para Mota (2011, p.19), “Tais acampamentos estariam relacionados a uma série de atividades
de subsistência, obtenção e preparação de matérias-primas, rituais e lazer”. 

Antes de abordarmos a terceira população de caçadores coletores, a Tradição Sambaqui,
importante destacarmos,  de acordo com vestígios encontrados nos sítios arqueológicos,  que os
povos das tradições Umbu e Humaitá confeccionavam instrumentos de materiais perecíveis e de
pedra para rasgar, raspar, cortar, polir, furar, amolar etc, pois eram essenciais nas atividades da
caça e da pesca.
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Como podemos notar, as tradições Umbu e Humaitá tinham muitos aspectos em comum. Por
conta  disso,  alguns  pesquisadores  sugerem  que  as  duas  tradições  se  tratam  de  uma  mesma
população, mas que apresentam variações em termos de funcionalidade dos sítios (NOELLI, 2000,
p.238). 

Diferente das tradições Umbu e Humaitá,  que habitavam regiões de planalto,  a  Tradição
Sambaqui habitava áreas do litoral e era assim chamada porque construía, de maneira intencional e
progressiva, os “Sambaquis”: montes resultantes do acúmulo de conchas, areia ou terra e vários
outros objetos, como restos alimentares, armas, utensílios, adornos, ferramentas, carvões de antigas
fogueiras, sepultamentos humanos e vestígios de antigas moradias.

A tradição Sambaqui viveu entre 6.000 A.P e o primeiro milênio da era Cristã, ocupando uma
vasta faixa entre o mar e a Serra do Mar, que se estendia do Rio Grande do Sul ao estado da Bahia.
A ocorrência dos Sambaquis neste ambiente estuarino (entre o oceano e a Serra do Mar) não foi
fortuita, pois conforme Lima (2000, p.272),

Na verdade, trata-se de um dos ambientes de maior produtividade biótica da costa, na medida
em que – como zonas de transição entre os habitates marinhos e a água doce da drenagem
terrestre – são povoados não só por organismos naturais de cada um deles, mas também por
espécies características desses ecotonos.
 

A mistura  entre  água  salgada  com água  doce  criou,  portanto,  um ambiente  favorável  à
permanência da Tradição Sambaqui no litoral na medida em que uma fartura de alimentos – como
peixes, moluscos, crustáceos – que de suas regiões estuarinas os homens podiam obter alimentos
sem grande esforço e risco durante o ano todo. Assim,

A  fartura  e  a  disponibilidade  permanente  de  alimento  minimizava  a  mobilidade  dessas
populações, reduzia a necessidade de locação de sítios adicionais para a obtenção de recursos
alternativos,  favorecendo  uma  relativa  sedenterização  e  criando  uma  plataforma  para  a
formação de grupos maiores (LIMA, 2000, p.272). 

Pela facilidade com que conseguia alimentos,  sem muito esforço,  os homens da tradição
Sambaqui são também conhecidos como coletores. Nota-se que em um dado momento, após a era
Cristã, tenha havido o esgotamento de moluscos, possivelmente, pela coleta predatória. Além disso,
nota-se que na falta de moluscos esses homens foram impelidos à prática de pesca, o que os tornou
também povos pescadores (LIMA, 2000, p.272).

4 AS POPULAÇÕES CERAMISTAS AGRICULTORAS DO BRASIL ATÉ A CHEGADA DOS
EUROPEUS 

Denominamos como populações ceramistas agricultoras os povos que habitaram o território
do Brasil até a chegada dos espanhóis e portugueses, nos séculos XV e XVI, e que apresentam
evidências de cultivo de plantas domésticas e de fabricação de cerâmica. 

O estudo destas evidências encontradas aponta para uma datação que pode girar em torno
de 4.000 e 2.800 anos AP em virtude de pinturas rupestres, atribuídas a Tradição São Francisco,
representarem raízes e tubérculos que poderiam ser cultivados e de grãos de milho encontrados.
Porém, conforme André Prous (2006, p. 49), essas evidências se multiplicam:

a partir do período entre 2.500 e 1.200 anos atrás que as evidências se multiplicam. Depósitos
de espigas de milho, mandioca, caroços de algodão, cascas de amendoim (os mais recentes
contêm também grãos  de  feijão)  e  outros  elementos  perecíveis,  guardados  em estruturas
vegetais trançadas, ou mantidas por cordões, foram encontrados em vários abrigos do norte de
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Minas Gerais e do oeste da Bahia. Além de vegetais cultivados, contêm coquinhos, restos de
fruto de jatobá, urucum, sementes de maracujá e até penas coloridas.

Do  mesmo  modo  que  a  agricultura,  os  vestígios  de  cerâmicas  encontrados  no  Brasil
apresentam datação  próxima  ao  início  da  Era  Cristã,  ou  seja,  cerca  de  2.000  mil  anos  atrás.
Contudo,  datações  bem  mais  antigas  foram  encontradas  na  região  Norte,  “em  sítios  de  tipo
‘sambaqui’ da Amazônia e do litoral do Maranhão, e no cemitério do Justino (SE), perto da foz do rio
São Francisco (entre 7.000 e 5.000 anos atrás)” (PROUS, 2006, p.50).

Dependendo a Tradição, as cerâmicas apresentam tamanho e formato diversos – pequena,
grandes, ovais, arredondadas, etc – assim como fins diversos: para armazenar grãos; para guardar
água ou bebidas fermentadas;  para cozinhar  ou preparar  alimentos ou,  mesmo,  para  abrigar  o
corpos de pessoas mortas, servindo como urna funerária.

Assim, na Tradição Sapucaí em Minas Gerais (também conhecida como Tradição Aratu, nos
estados da Bahia e de Goiás) existe, por exemplo, “grandes vasilhas ovoides ou piriformes não
decoradas com até 1m de diâmetro, que poderiam ser utilizadas tanto para armazenar grãos (milho)
quanto para guardar água ou bebidas fermentadas para uso coletivo” (PROUS, 2006, p.66). 
Além disso, nota-se que

Cerâmicas abertas menores e de paredes finas eram utilizadas para preparar ou apresentar os
alimentos. Outras, de fatura geralmente mais elaborada, têm forma de funil, imitam o formato
de uma cuia ou de uma cabaça, estas em geral cobertas externamente por um banho de tinta
vermelha, ou enegrecidas por fuligem antes de serem polidas (brunidura).  Algumas dessas
vasilhas  mais  delicadas  apresentam  um  duplo  receptáculo  e  são  encontradas  nas  urnas
funerárias (PROUS, 2006, p.67).

Pela multiplicidade de populações que habitaram o território brasileiro  até a chegada dos
europeus, é bastante complicado discutirmos boa parte delas em seus costumes e modos de vida.
Por isso, escolhemos para abordar os povos da Tradição Tupi-guarani.

4.1 A TRADIÇÃO TUPI-GUARANI

A Tradição Tupi-guarani corresponde a uma das populações indígenas mais conhecidas em
termos  históricos,  antropológicos  e  linguísticos.  Importante  destacar  que  a  denominação  Tupi-
Guarani se refere à matriz cultural deste povo que tem como língua justamente o Guarani.

Nota-se,  segundo Noelli  (2000),  que a origem desta tradição se vincula a bacia dos rios
Madeira e Guaporé, na Amazônia. Desta região, partiram para outros lugares, desde pelo menos
2.500 anos AP, ocupando os vales e as terras próximas aos grandes rios, como Paraguai e Paraná,
se expandido, assim, para regiões do Sul do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai.

A  permanência  próxima  aos  rios  era  estratégica,  pois  ofereciam  grande  quantidade  de
alimentos,  como peixes e caça,  além de água para as plantações e os hábitos de higiene dos
Guarani.  Assim,  na  formação  das  reduções  jesuíticas  do  Guairá,  por  exemplo, levava-se  em
consideração a  escolha do local  que  oferecesse clima,  revelo,  solo  e  hidrografia  ideais  para  o
trabalho catequético dos padres com esta população.

A determinação do sítio para as reduções era de fundamental importância. Primeiro, deveria
oferecer  condições  de  clima,  de  relevo,  de  solo  e  de  hidrografia  para  possibilitar  um
desenvolvimento agropastoril. Por outro lado, deveria levar em conta os aspectos culturais dos
Guaraní, que fundamentavam a sua subsistência na agricultura rudimentar, na caça e na pesca
e  conservavam  especial  atração  pelas  águas  em  função  dos  seus  hábitos  de  higiene”
(SCHALLENBERGER, 1997, p.180). 
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Importante  destacar  que  ao  ocuparem  novas  regiões,  próximas  aos  rios,  os  Guarani
mantinham  estilos  de  vida  anteriores,  ou  seja,  não  abandonavam  os  padrões  alimentares,
medicinais,  familiares  e  materiais  (como  confecção  de  objetos  e  moradias)  que  estavam
acostumados.  Este  costume permitia  a  este povo viver  com facilidade em qualquer  lugar,  pois,
segundo Noelli (2000, p.249),

Em termos gerais de adaptação, os Guarani eram relativamente autônomos em relação às
ofertas do ambiente, pois tinham a capacidade de transportar e inserir um “pacote básico” com
suas plantas úteis na maioria das regiões que conquistaram ao sul da Amazônia. Ao mesmo
tempo  trocavam experiências  com outros  povos  ou  estudavam os  recursos  florísticos  dos
novos ecótonos conquistados, incorporando ao seu pacote outros itens alimentícios, medicinais
e materiais. 

Assim, ao mesmo tempo em que os Guarani levavam os seus modos de vida locais para
outros lugares fora da Amazônia, também assimilavam os modos de vida das novas regiões que
ocupavam, tendo em vista que tinham uma “grande capacidade de se adaptar ao meio, adquirindo
novidades  para  a  subsistência,  medicina  e  matérias-primas”.  Além  disso,  tinham  facilidade  de
incorporar “o outro”, isto é, o “não Guarani”, mediante alianças ou guerras com povos de outras
etnias (NOELLI, 2000, p.248).

Tratando  melhor  dos  modos  de  vida  dos  Guarani,  nota-se  que  habitavam  aldeias  em
tamanhos variados, que comportavam em média 300 e 600 pessoas, mas que podiam, em casos
restritos, comportar milhares. Este número de pessoas se organizava socialmente mediante alianças
políticas  ou relações de parentesco que  se  revelavam nas  famílias  extensas.  Normalmente,  as
maiores aldeias apresentavam até 4 ou 5 famílias extensas. De acordo com Mota (2011 p.26-27):

Essas famílias extensas viviam em casas longas, e cada aldeia poderia ter até sete ou oito
casas,  construídas  de  madeira  e  folhas  de  palmáceas,  podendo  abrigar  até  300  ou  400
pessoas, e alcançar cerca de 30 ou 40 metros de comprimento por até 7 ou 8 metros de altura. 

5 AS POPULAÇÕES INDÍGENAS ATUAIS NO BRASIL

Desde a chegada dos europeus ao Brasil, nos séculos XV e XVI, até os dias atuais, muitos
dos hábitos de vida apresentados pelas diversas populações indígenas foram transformados ou,
simplesmente, se perderam. O contato com o branco foi um dos principais impulsionadores desta
mudança, uma vez que os microorganismos trazidos pelos europeus, bem como suas políticas de
colonização, de conquista de terras e de genocídios exterminaram povos nativos e suas culturas.
Assim:

Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que hoje se
chama, num eufemismo envergonhado, o “encontro” de sociedade do Antigo e do Novo Mundo.
[...] As epidemias são normalmente tidas como o principal agente da de população indígena.
[...] Mas não foram só os microorganismos os responsáveis pela catástrofe demográfica da
América. O exacerbamento da guerra indígena provocada pela sede de escravos, as guerras
de conquista e de apresamento em que os índios de aldeia eram alistados contra os índios
ditos  hostis,  as  grandes  fomes  que  tradicionalmente  acompanhavam  as  guerras,  a
desestruturação social, as fugas para novas regiões das quais se desconheciam os recursos
ou se tinha de enfrentar os habitantes [...], a exploração do trabalho indígena, tudo isso pesou
decisivamente na dizimação dos índios (CUNHA, 1992, p.12-14) 
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Na época  da  chegada  dos  europeus,  portanto,  diversas  populações  indígenas  viviam no
Brasil.  O conhecimento que temos sobre os modos de vida destas populações baseiam-se nos
relatos  e  descrições de aventureiros  e  viajantes  que estiveram por  aqui,  como o alemão Hans
Staden (2009).

Pela falta de dados estatísticos, não se sabe ao certo o número de indígenas que viviam em
nosso país na época do descobrimento e início da colonização. Sabe-se apenas que eram milhares.
Atualmente, de acordo com o Censo demográfico do IBGE de 2010, sabe-se que existem 896,9 mil
indígenas no território nacional, sendo que “817,9 mil se autodeclararam índios no quesito cor ou
raça e 78,9 mil,  embora se declarassem de outra cor ou raça, principalmente parda (67,5%), se
consideram indígenas pelas tradições e costumes” (PORTAL BRASIL, acesso em 02 jul.2017).

Nota-se que esta população que se declara indígena – assim como as populações caçadoras
coletoras  e  ceramistas  agricultoras,  que estudamos anteriormente  –  possuem grande variedade
sociocultural,  pois  cada  sociedade  indígena  “(como  Kaingang,  Wayana,  Xavante,  Bororo  etc.)
apresenta sua organização familiar, econômica religiosa, política” (MOTA; ASSIS, 2008, p.80).  

Esta variedade sociocultural, entretanto, nem sempre corresponde às heranças culturais de
povos nativos anteriores. Desse modo, os povos ceramistas, como a Tradição Tupi-guarani, não
descendem dos povos das Tradições Umbu e Humaitá (que viveram na região Sul do Brasil entre
11.500 e 2.500 anos A.P), mas formam etnias próprias que tem sua origem associada à região
amazônica.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho tratamos da diversidade cultural dos povos indígenas no Brasil. Vimos que as
sociedades indígenas, assim como qualquer outra sociedade, apresenta uma maneira particular de
enxergar e expressar as coisas do mundo. Desse modo, não podem ser compreendidas de acordo
com a nossa visão de mundo, marcada pelo eurocentrismo.

O  eurocentrismo  –  trazido  desde  a  época  do  descobrimento  e  os  primeiros  tempos  da
colonização, por viajantes e aventureiros que passaram pelo Brasil – fez com que os povos nativos
que aqui viviam fossem encarados de maneira preconceituosa, sendo, assim julgados inferiores aos
brancos, pois eram vistos como bárbaros, selvagens, violentos e perigosos.

Na abordagem sobre as tradições caçadoras coletoras e as tradições ceramistas agricultoras
verificamos que os povos indígenas no Brasil, desde os estágios finais do Paleolítico até os dias
atuais, expressam modos de vida específicos. No caso das populações caçadoras coletoras foram
marcados  por  formas  de  sobrevivência  e  costumes  característicos.  No  caso  das  populações
ceramistas agricultoras, como os Tupi-guarani,  por organizações sociais, políticas, econômicas e
familiares próprias.

Por fim, discutimos que estas diferenciações entre as populações indígenas perduram até os
nossos dias, pois existem no Brasil aproximadamente por 305 etnias diferentes, falantes de 274
línguas. Além disso, essas populações se distribuem em terras demarcadas e em áreas urbanas, o
que revela que os indígenas não estão distantes de nós. 

REFERÊNCIAS

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos índios no Brasil. São Paulo: Fapesp/Companhia das 
LIMA, Tânia Andrade. Em busca dos frutos do mar: os pescadores-coletores do litoral centro-sul do 
Brasil. In: Revista USP, 1999, nº4.

MOTA, L. T. História do Paraná: Pré-história, Colônia e Império. Maringá – PR: Eduem, 2011.

MOTA, L. T.; ASSIS, V. S. de. Populações Indígenas no Brasil: história, culturas e relações 
interculturais. Maringá – PR: Eduem, 2008.

NEVES, Walter Alves; BERNARDO, Danilo Vicensotto; OKUMURA, Mercedes; ALMEIDA, Tatiana 
Ferreira de; STRAUSS, André Menezes. Origem e dispersão dos Tupiguarani: o que diz a morfologia
craniana? Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 6, n. 1, p. 95-122, 
jan.-abr. 2011.

NOELLI, Francisco Silva. A ocupação humana na região Sul do Brasil: arqueologia, debates e 
perspectiva 1872-2000. Revista USP, nº44.

PORTAL BRASIL. Brasil tem quase 900 mil índios de 305 etnias e 274 idiomas. Governo Federal, 
2012. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2012/08/brasil-tem-quase-900-mil-indios-de-
305-etnias-e-274-idiomas>. Acesso em: 02 jul. 2017.

PROUS, André. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história de nosso país. 2ªed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2006.

SHALLENBERG, Erneldo. A integração do Prata no sistema colonial: colonialismo interno e 
missões jesuíticas do Guairá. Toledo: Editora Toledo, 1997.

STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil: primeiros registros sobre o Brasil. Porto Alegre, RS: 
L&PM, 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

