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PDPULAçao INDÍGENA NO BRASIL 

a) Definição de 1ndio. 

Em pleno siculo XX a'foda são comuns n'ot!cias sobre os 
primeiras contatos de brasileiros com tribos ind1genas até en 
tãá desconhecidas ou hostis. Em 1955, a fome e o frio ob~iga - 

. rani um grupo de 250 indios Xet~ a ac~itar a conviv~ncia com os 
brancas que até então tinham evitado. Os Xet~ viviam numa re 
gião inóspita do Paraná, razão pela ·qual nunca tinham à~ra1do 
a_atenção dos brasileiros. Durante quatro séculos·viveram numa 
floresta, lado a lado com os b~ancos, sem nunca ter havida con 
tato entre ambos. Eram coletores de produtos vegetais, larva-; 
_e mel. Completavam sua dieta com a caça e a pesca, utilizan d o 
arco e flecha. Os homens vestiam uma pequena tanga, enquan1Das 
mulheres andavam completamente despidas. Seus instrumento~eram 
feitos de madeira, pedra ou ossos de animais (Fernandes 1959). 
Depois dos Xetâ ainda foram contatadas muitas outras ~ribas i 
gualmente "primitivas", como os Tapayuna em 1958; os Ava..-Cáno~ 
eiro e Kreen-Akarore em 1973~ e os Arara em 1981. · 

· Em geral. os brasileiros têm do {ndio uma ima9em tal 
como a que descrevemos acima: um selvagem primitivo e barbaro; 
um habitante nu da floresta tropical que ainda caça com arco~ 
flecha e· que usa estranhos adornos nos l~bioa e'nâs orelhas ; . , . ... . 
alguem com uma cultura extremamente simples que acredita em 
forlas sobrenaJurais e, quan~o doente, consulta.?.paj~~ E Qu~ 
to as caracter1sticas psicologicas1 o brasileiro conside~a o 
!ndio preguiçosa. desconflado, estupido. mentiros_a_,_ ving-ativo1 

ciumenta, drgulhoso e ingenuo, para citar somente ._alguns atri •• 
bútoa com que os Índios são caracterizados num discut!vel cap{ 
tultt sobre à psicologia indfgenat do Padre 8r~z1 da Sil Vã 
(19~) •• 

' 



Esta imagem falsa, criada desde os primeiros anos es 
colares, é reforçada por artigos sensacionalistas em jornais e 
revistas 011 por filmes e reportagens na TV. Tambem a maior par 
te das publicaxÕes antrcipolÔgicas é dedicada a 1ndios "puros ii 
aue ainda mentem intata a sua cultura tradicional. 1 . ,, f 

Na realidade, encontramos no Brasil tambem indios co 
f .; "' -- mo os 3.500 Potiguara, na Paraiba. So falam o portugues e nao 

sabem mais uma palavra sequer da 11ngua dos antepassados. Du 
rante a semana trabalham na agricultura ou cortam madeira na 
mata. Seus produtos agricolas vendem nas feiras de cidades 
prÓximas e com os lucros compram suas roupas, remedias, pilhas 
para o r~dio, .gazolina oara o carro e outros artigos necessá 
rios. Em sua aparência e em sua cultura, não se diferenciam da 
poµulacão regional com a qual já há _mais de quatro séculos con 
vivem. E como eles vivem muitas outras tribos no Brasil. - 

Estes exemplos talvez sejam suficientes parb mostrar 
gue os !ndios no Brasil não constituem de maneira alQuma urna 
população homogêneaº Ao contrário, eles são muito diferentes 
entre si, no aspecto f!sico, na llngua, na .cultura, no tipo de 
contato com os brancos, em suas atitudes para com a sociedade 
nacional, no tamanho populacional e em muitos outras aspectos. 

As informações sobre a diversidade biol~gica ainda 
são incompletas no Brasil, mas olhando os retratos de publica 
ções sobre o fndio, qualquer pessoa poda logo observar diferen 
ças na estatura, na cor da pele, tipo de cabelo etcº - 

Muitas tribas ainda falam sua l{ngua tradicional. As 
~ ~ N A ( ' linguas indigenas sao classificadas em tres troncos ou linguas 

principais: Tupi, J~ e Aruak. Estas, por sua vez, subdividem - 
se em numerosas "familias lingufsticàs". Além dessas, existem 
ainda nove famflias lingufsticas que não são classificadas em 
troncos, outras seis lÍnguas ainda não classificadas em famf - 
lias e sobre a 11ngua de v;rias tribos ainda não existem infor 
mações. Outras tribos falam, além da lingua indfgena, também Õ 
portu~uês, enquanto muitos grupos já esqueceram por completa 
sua lingua tradicional e só falam o portugu~s. 

Das diferenças culturais tratam centenas de publica 
ções de antropólogos nacionais e estrangeiros. Muitas informa 
çÕes são encontradas também em documentos históricos e em relã 
tÓrios e descrições de viagens. Em sua Bibliografia Crftica da 
Etnologia Brasileira, Baldus (1954, 1968) comenta quase três 
mil trabalhas que tratam sobre o fndia no Brasil. Não é nossa 
intenção tratar aqui desta diversidade cultural. Para as pes 
soas interessadas, recomend$110S o livro sobre as tradicionais 
culturas ind1genas de Melatti (1970). 

Ribeiro (1957. 1970) classificou os 1ndios em quatro 
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categorias, de acordo com a intensl~ade de seu contato cem a 
sociedade nacional: !ndics isolados, !ndios em contato intermi 
tente, !ndios em contato permanente e !ndios integrados.Também 
poderiam ser classificados de acordo com sua atitude em rela 
ção aos brancos, em !ndios com uma atitude hostil, amblvalente 
ou de amizade. Um outro critério poderia ser o demográfico e 
te riamos grupos grandes, co~ mais de dez mil pessoas, como os. 
Tukuna, 9rupos de tamanho media, como os Potiguara, enquanto 
grande num?ro de tribos ficou reduzido a algumas centenas ou 
dezenas de sobreviventes. 

t principalmente esta granda variedade que di ficuita 
uma definição de fndia. Isto porque, baseado em critérios bio- 
1lgicos, linguistices ou culturais, inimeras pessoas não-ind1- 
genas seriam classificadas como lndios, ou vice-versa. Existem 
milhÕes de mestiços que não se consideram 1ndios mas qua, se 
fosse usado um critério b1a1Ggico, poderiam ser designados co 
mo tais.-Outros tantos descendentes de !ndios que vivem em fa 
zenas ou cidades, longe de sua tribo de origem e que se consi 
deram brancos, seriam novamente classificados como 1ndios. De 
·acordo com o critério cultural, os Potiguara e vários outros 
grupos seriam excluldos, porque não possuem mais traços cultu 
rais indigenas, .. enquanto mui tos habitantes do interi ar seriam ' ~ ' . classificados c~mo~l~dios, so porque adotaram, talvez·sem sa- 
ber., um certà-:numero ,de ele_~entos culturais indigenas. Final 
mente, existem no s~asil muitos brancos que falam uma l{nguain 
d1gena, enquanto ,in~meras 1ndios só falam a l{ngua portuguesa: 

'Por isso, os antropólogos costumam usar o critério 
da auto-idéntifiaação étnica, segunda o qual "Índio~ todo in 
dividuo recanhectdo como membra por uma comunidade de origem 
pré-colombiana que :áe identifica como étnicamente diversa da 
nacional e é considerada ind1gena pela população com que está 
em cont_ato" ( Ribeiro~i957, 1970). Oa termos "sociedade regi o - 
nal" .r. ªsociedade nacional n e ªbrancas" serão usados para todos 
os nao-ind1genas do Brasil, independente de sua cor ou origem. 

Entretanto, deve ser lembrado que as habitantes das 
comunidades pré-colombianas s~ passaram a ser chamados•fndios• 
a partir da conquista do Novo Mundo pelos europeus e que nunca 
se auto-identificaram com este nome. Os portugueses e outros 
europeus não vieram para passeios tur!sticos, mas com a ordem 
expressa de dominar~ ~xplorar quaisquer povos ~ua porventura 
encontrassem. "1ndio" e, portanto, um termo generico para de 
signar todos os indiv!duos aqui colonizados pelos 'individues 
genericamenta chamados •europeusª, os colonizadores, qu~depois 
passaram a importar escravos ªafricanosª. Na realidade, termos 
genêricos·como •!ndioa•, •europeus• ou "africanos• sé locali - 
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zam o indiv!du~ geograficamente, mas não o identificam politi~ 
camente. Ninguem se identificara como europeu, mas como italia 
no ou alemão; ningu~m diz que~ africano, mas que é cidadão ciã 
Nigéria ou da Angola. Da mesma forma, só o termo !nctio não bas 
ta para identificar algu~m, a não ser que seja acrescentada ã 
identificação pol!tica: indio Potiguara, Índio Xavant~, 1ndio 
Vanomami, que são tão diferentes entre si como um eg!pcio, um 
nigeriano e um moçambicano, todos ~africanosº. 11 X avante", "Ya 
nomami11, "Brasileiro" ou ºJapon;s" são identidades pollticas, 
indicam a Naião a que a pessoa pertence. 

Dai, inclusive, porque atualmente muitos antropÓlo - 
gos preferem evitar as express;es 11{ndios brasileiros11 ou 01n 
dios do 8rasi 1 n, da mesma :-::i::ma como não se fala rl12 "argenti - 
nos brasileiros" ou "paruencs do Brasil". A expressão correta 
nestes ca~os seria falar de fndios, argentinos e peruanos no 
Brasil, ou sejai todos são cidadãos de outras Nações que, por 
motivos diversos, residem no Brasil. 

b) Grupos; tribos ou Nações Indlgenas? 

Na literatura antropolÓgica, as sociedades ind!genas 
são chamadas grupos, tribos, etnias, grupos tribais~ grupos ét 
nicas, etc. i mas sistematic emente os antropólogos tem evita d Õ 
falar de Nações Indigenas. 

O tipo de organização mais simples é a nivel de gru~ 
po dom~stico, uma fam!lia nuclear ou extensa, na qual a lide - 
rança é exercida pelo chefe da famflia, ge~almente o homem 
máis velho. Quando vários grupos domésticos se reunem num de 
terminado local, surge a aldeia e com isto um novo tipo de or 
ganização;··µcirque haverá necessídade de um llder, ou um conse 
lho de lideres, escolhidos entre os chefes de familia. frequen 
temente várias aldeias se reunem numa unidade maior, a tribo-; 
que (a) considera seu e controla um determinado território 
(b) possue urna lfngua e cultura prÓpria que é·partilhada por 
todos os seus membros; (c) possue uma liderança tribal, embora 
geralmente sejam respeitadas as liderancas das aldeias que 
compõem a tribo; (d)~ reconhecida como unidade ~ocial e polf 
ticà por seus membros, como_ também pelos membros.de ootras tri 
bos. O n!vel de organização interna pode variar multo. Al~umas 
tribos t~m·apenas governos tempor~rios, por exemplo.em epoca 
de guerras~ Outras oossuem governos institucionalizados perma 
nentes e bem estruturados. Sahlfns (1970) distingue por isso 
entre 11tribos segment~rias", o tipa mais simples, e o tipo mais 
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co111Plexo que sle chama "chefia". Esta eeria a antec~.ss'óra da 
naçãó moderna, uma união de v~rias tribos sob um governo cen 
tral, institucionalizado, com um aparato administrativo e jurl 
dica que regula. os direitos e deveres dos seus sÚditas e defeii 
de os interesses comuns. 

A·Nação seria um tioo mais evolu!do e mais complexo 
de organização pol!tica. Sempre se afirma que em 1500 este es 
t~gio ainda·não havia sido alcançado pelos lndios no Brasil • 
Existiam nações em outras regiÕes das AmericasL colonizadas P..!:. 

los espanhois e ingleses. As mais conhecidas sao as dos Maias, 
Incas e Aztecas, que formavam verdadeiros imp~rios. Também nos 
Estados Unidos as tribos eram reconhecidas como Naçães sobera 
nas, com as quais eram feitos os conhecidos Tratados, por si 
nal nunca cumpridos pelos colonizadores. 

No 8rasil1 os colonizadores portugueses teriam encon 
trado !ndios cujo .nivel de organização geralmente não excediã 
os limites da aldeia, ou de algumas aldeias. No entanto,muitos . , '\ - 
cronistas por;ugueses dos Seculos XVI e XVII se referem as tr.!, 
bos como 11Naçoes" e tratam-nas como tais, com todo o respeito. 
Uma destas nações, por exemplo, era a dos Potiguara. com deze 
nas de milhares de siditos, que ocupavam todo o litoral nordes 
tino, da Para!ba até o Maraohão. Documentos históricos falam 
dos Potiguàra como ffo maior e mais guerreiro gentio do Brasilw 
e o cronista Gouvea informava, na época, que somente na Serra 
da Copaoba havia "cinquenta aldeias potiguara, todas umas pega 
das nas outras. e a v1sta o seu celeiro era de infinidade de 
mantimentos e algodões". Outro documento de 1601 (dois anos de 
pois de os Pot.iguara terem sido dizimadas por doenças e guer ': 
raE) fala de 14.000 Potiguara assistidos pelos franciscanos,so 
mente na Para1ba. Para se imaginar a real força da nação poti= 
guara, deve-se somar a estes ainda as dezenas de milhares que 
não eram assistidos pelos franciscanos e aqueles que moravam 
fora da Paraiba. Os Potiguara lutaram contra os portugueses.ª' 
1599, quando, apGs 25 anos 'de guerra praticamente continua, fi 
nalmente·foram vencidos, não pelas armas·portuguesas, mas pe':' 
las doencas·tràzidas pelos colonizadores. Para resistir duran 
te ·tantos anos, evidentemente era necess~rio um n! 11.el de orga 
nização que excedia o n!vel de aldeia. 

Nas outras regiões do Brasil existiam outras tantas 
nações ind1genaa, algumas maiores, outras menores do que a na- 
.• · i h 1' •• cao potiguara. Mu tos dos seus e efes po 1 tlcos e militares sao 

nominálmente conhecidos e se tornarão famosos no·dia que os 1n 
dias começarêm-a··escrever a sua pr;pria Hist~ria". · · - 

· Sob-ti.impacto da violência colonizadora, NacÕes in 
teiras foram extintas. Outras ficaram fragmentadas em aldeias 
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isolados, sem possibilidade de contato entre si. De muitas na 
ções, hoje sÓ sobrevivem uns ooucos remanescentes. Os Índios 
perderam os seus territórios e foram confinados em reservas e 
postos indlgenas, sob controle do governo colonizador (inicial 
mente portwgues, depois brasileiro), sem direito a governo prÕ 
prio, sem autonomia oolftica. Com tudo isto torna-se diflcil 
ai::L,;ar o termo nação ou até tribo a certos grupos indfgenas 
atuais. Nn entanto, deve-se ter em mente que, mesmo quando fa 
lamos de grupos, etnias ou tribos, sempre ~stamos falando de 
rnicronaçÕes. de unidades ooliticas que, embora de organização 
mais slmoles (inclusive oorque o colonizador destruiu a organi 
zaçÕo poll tica original), exigem ou em breve exigirão o fim dã 
dominação colonial, o reconhecimento de seus direitos ooliti 
cos, o direito de ter um territÔrio proprio, o direita de ele 
ger seus lfderes políticos, o direito de ter sua prÓpria legis 
leção, de viver de acordo com sua própria cultura, dt ralar ã 
sua prÓpria lingua, de escrever a sua prÓpria história. Ou se 
ja: que exigirão o direito de voltar a ser o que era~antes, o 
que significa deixar de ser indio (=colonizado) e voltar a 
ser Potiguara, Xavante, Kaingang, Terêna, ou seja qual for a 
sua identidade polltica. 

c) População ind!gena atual. 

Uma estimativa bastante fidedigna da população ind1 
gena em meados deste s~culo, foí feita por Ribeira, em 1957: 
Baseando-se em informações de antropólogos e do Servieo de Pro 
teção aos Índios, estimou a população ind!gena em 70.000 ã 
100.000 pessoas. Um c~lculo mais recente foi feito em 1978 pe 
lr. Con5elho Indigenista Mission~rio (CIMI), que chega a um to 
tal de quase 165.000 1ndios tribais, aos quais acrescenta arbi 
trariamente 15.000 fndios arredios, sobre os quais na realicia: 
de não possuimos informacões, al~m de 30.000 !ndios destribali 
zajos, residentes em centros urbanos, mas sobre cujo total nun 

- ca foram feitos estudos no Brasil. Incluindo os Índios arredi': 
os e destriualizaoos, o total seria então de cerca de 210.000 
indios. 

\ 
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Estes dados significam, sem dÚvida, -que a oopulacão 
ind1gena ~resceu muito nos ~ltímos vinte anos, mas não necesaá 
riamente que o aumento demográfico foi em torno de 100%, comÕ 
à primeira vista parece. Muitas tribos ainda eram descnnheci 
das em 1957 e sabemos que houve inevitáveis erros nos calculas 
de Ribeiro que, na épaca,lamentava- que nsobre áreas inteiras e 
quanto a diversos grupos, nossas fontes se revelaram precárias 
e, com freqfi~ncia, contraditÓrias". O CIMI já dispunha de mui •• 
tas informações adicionais, de antropólogos, da FUNAI e dos 
próprios missionáriost que na Última década começaram- a se 
interessar mais na problemática 1ndlgena. Acreditamos, portan 
·to, que a estimativa do CIMI esteja muito próxima da realidade. 

Calcular a percentagem real do aumento demográfico~ 
praticamente impossível. Ribeiro não cita a população de todos 
os 143 grupos sobreviventes em 1957 e quando o faz,"não usa nú 
meros absolutos, mas classes de qrandeza: 50 a 100, 100 a 2so7 
e~c. a CIMI cita a população absoluta de 188 grupos. No Sul, 
por exemplo, chega a relacionar 23 grupos, mas praticamente to 
dós pertencentes às tribos 'Kaingang e Guarani. Ribeiro, por suã 
vez, cita apenas 4 tribos: os Guarani, os Xokleng, ·os Kaingang 
e os ho,ie extintos Xetá e menciona os lugares onde vivem. Não 
houve, portanto, um aumento de 19 grupos no Sul. Ribeiro e o 
CIMI utilizam apenas métodos diferentes para apresentar os mes 
mos dados. 

Para completar as dificuldades, -há muitas tribas ci •• 
tadas·pür Ribeiro que não constam na relação do CIMI e vice - 
versa. A razão disto é que muitas tribos são conhecidas por vá 
rios nomes. Os Vanomami também são chamados Yanoama, -Shiriana";' 
Guaharibo e Walka. Os fodj.os Sueci, Ipeca, Katapolitani e Mara 
kayá são todos da tribo Saniwa. Os indios Kobewa, Uanana e Oe:' 
çana pertencem~ tribo Tukano. Muitas vezes as tribos e grupos 
recebem o nome de sua aldeia, de sua 11ngua, de seu chefe ou do 
nome lhe dado por seus vizinhos ind!genas ou brancos, enquanto 
sua auto-denominação é completamente diferente. 

Apesar de todas estas dificuldades, anãlisamos as mu 
danças demográficas dos grupos citados por Ribeiro e pelo CIMÍ: 
Observa-se então o seguinte: 

lQ - H~ grupos que sofreram um decréscimo populacio 
nal, enquanto outros, como os Xetá, podem ser considerados ex 
tintos. 

2g - Um grande n~mero de grupos ficou na mesma clas 
se de grandeza, citada por Ribeiro e, portanto, com uma popula 
cão relativamente estável. _ - 

3g - Muitas tribos tiveram um aumento "normal" nes 
tes Últimos vinte anos. isto~. no máximo duplicaram sua popu 
lação. 
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REGIÕES 

POPULAC~O INOiGENA:1957-1978 

H~ 
AMAZÔNIA 

1. Amazonas 
2. Pará 
3. Maranhão 
4. Acre 
5. RonóÓnia 
6. Rornima 
7. Amapá 

13.250 a 19.300 
10. 500 a 15. 650 
1~850 a 3.250 
S.350 a ?;250 
1.450 a 2.250 
9.750 a 12.500 

900 a 1.850 
43.050 a 62.05Õ 

BRASIL CENTRAL 
a. Mato Grosso 

( Sul e Norte) 
9. Goi~s 

12.750 a 17.65D 
2.100 a 3.750 

Í4.85Õ a 21.400 
BRASIL ORIENTAL 

!O.Nordeste 
ll.Bahia 
12.Minas Gerais e 

Espirl to Santo 

4.700 a 7.soo 
1.100 a 1.750 

100 a 250 
"s:9õõ a 9_.500 

~ a 6.750 

58.100 a 99.700 
REGIÃO SUL 
BRASIL TOTAL 

Fontes:. 1!!157 - Ribeiro, 1957, 1970 
1978 - Porantim, ng 11, 1979, pp.3-11 

1976 

34.466 
B.40? 
?.182 
5~211 
5~018 

28. 729 
2.075 

91.Õãã 

.!>2 .478 
2.046 

34.524 

14.597 
7.480 

4.201 
26.27ã 
12.293 

164.183 

40 - Quase uma dezena de ~rupos teve um aumento •a 
normaln, isto ê, acima de 100%. Em parte deve-se estes aumen - 
tos exagerados a erros nos cálculos de Ribeiro. Em 1957, por 
exemplo, ele estimou a população patiguara em 500 a 1000 pesso 
as, quando na realidade já eram cerca de 2.000. Entre 1961 e 
1975, o aumento demográfico potiguara foi cerca de 50% apenas. 

Observa-se, portanto, que a grande maioria das tri 
bos ind!ger.as alcançou um est~gio de estabilidade ou mesmo de 
crescimento demográfico, pelo que não há motivo para se pensar 
numa extinção biolÓgica do !ndio no Brasil embora, ·como ainda 
veremos, esteja ameaçado com outros tipos de extinção. 

ll 

POPULAÇl'iO INDfoENA NAS MRI.CAS: 1960-1978 

1960 

Argentina 
Belize· 
Bolhia 
BRASIL 
Canada 
Chile 
Colombi a 
Costa Rica 
El Salvador C+) 
Equador 
Estados Unidos 
Guiana Françesa 
Guiana Inqlesa (+) 
Guatemala 
Honduras ( +) , 
Mexi e o 
Nicar~oua ( +) 
Panamá 
Paraguai 
Peru 
Surinam·e 
Venezuela 

130.000 

2.180.738 
99.700 
202.000 
240.000 
.250.000 

8.000 
100.000 
643.078 
550.000 

27.840 
l.497.261 
107.800 

3.030.254 
43. ººº 
52.187 
58.000 

4.838.590 

96.823 

TOTAL 14.177.271 

(+) Dados pouco fidedignos 

Fonte: .Mayer e Masferrer 1979 : 24B-21t9 

1978 
3.98.865 
10~000 

3.526.062 
243~285 
500.000 
616.500 
547.784 
14.0lt8 

100.000 
2.564.324 
1.5680540 

700 
27.840 

3.739.914 
107 .800 

8.042.390 
43.000 

121.172 
67.249 

6.025.11{) 
10.2fi6 

.202.667 

28.477.416 

D aumento demográfico ind{gena est~ ocorrendo não so ' , - mente no Brasil, mas em praticamente todos os paises das Amerl_ 
cas. De ocordo com estimativas recentes de Mayer e Masferrer 
(1979), a população ind!9ena das Americas seria de quase 28,5 
milhÕes de pessoas. Destas, 24 milhões vivem em apenas cinco 
pafBes: México, Guatemala, Equador, Peru e Bol!via, todos com 
grandes populações ind!genas, tanto em números absolutos quan 
to em percentagem da população total. Na Guatemala e na 8oli - 
via, os 1ndios constituem 60%, e em Equador e no Per~ cerca de 
35% da população nacional. No M~xico são ainda 12%. Nos outros 
pa!ses os indios formam minÓrias ~tnicas, muitas vezes não pas 
sanda de 1% da população nacional. - 
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Mayer e Masferrer deixam bem claro que se trata ape 
nas de uma estimativa e apontam como dificuldades a. ausência de 
censos especificas, o uso de diferentes critérios de identifi 
cação indigena, a falta de informações fidedignas e atualiza - 
das em alguns pa1ses. No Peru, por exemplo, o censo oficial ccn 
siderou Índios aqueles ·que falam somente a li;igua indigena,se; 
do axclu1dos os índios bi-lingues. Também no México .foi usado Õ 
critério linguistice. Em outros paises, os censos fizeram uma 
distinção entre 1ndios e camponeses, embo~a a população campo 
nesa seja oredominantemente indlgena. O n~mero real de !ndios 
é, portanto, maior do que informam os dados oficiais. 

Apesar de ser apP.nas uma estimativa, com falhas a se 
rem corrigidos, este quadro mostra claramente que o n~mero de 
Índios está·crescenda. Par~m, apesar da recuperação demografi- 

. •• d " dº '" ' 1 d h c:a1 a s i tuacao os an ias nao esta me horan o em nen 11m destes 
p ai ses , Sempre mais os fndi os estão perdendo suas ter1·as e suas 
culturas, para serem integradas nas populações mar9inais nâo 
indi9enas. O processo colonial continua, talvez ate piordoque 
em seculos passados. 

O S~cula XX provavelmente ainda não sera o S~c:ulo da 
Libertação Indigena, mas no século XXI esta situação mudará 
Isto porque o aumento demografico indigena vai acompanhado de 
uma crescente conscientização pol!tica e de um crescente grau 
de organização, a nfvel nacional e internacional, que visa a 
sua libertação da dominação e exploração colonial, inicialmen 
te através da diplomacia e, se esta não der os resultadas dese 

, À - jados, atraves da violencia. 

GRUPO 

AMAZÔNIA 

1. Amazonas 

01 DiahÓi 
02 Parintintin 
03 Jamarnadi 
04 Apurinã 
05 Juma 
05 Mura1Pirahã 
07 Numbiá 
08 Tariharim 
09 Paumari 
10 Baniwa 
11 Kuripako 
12 Saras sano 
13 Bar é 
14 Buapé 
15 Buigana 
16 Seuci 
17 Siri ano 
18 Yepá-Matso 
19 Pacu 
20 Urekema 
21 Patota;:iuya 
22 Karapanã 
23 Miriti 
24 Maku 
25 Tuyuka 
25 Tukano 
27 Kubewa 
28 Arapaso 
29 Tariana 
30 Piratapuya 
31 Juriti 
32 Wanana 
33 Dessana 
34 Tukuna 
35 Oeni 

ANEXO 

POPULAÇ~O INDÍGENA 
1978 

POPULAÇÃO LOCAL/MUNic1PIO 

13 Humaitá 
255 Humaitá 
450 Boca do Acre •• Pauini 

1.750 Boca do Acre-Tapauá 
9 Canutama 

243 
, 

Manicore , 
50 Manicore 

130 Man.icoré 
250 Lábrea 

2.440 são Gabriel 
340 são Gabriel 
43 são Gabriel 
23 são Gabriel 
25 são Gabriel 
46 são Gabriel 

403 são Gabriel 
33 são Gabriel 
55 são Gabriel 
120 são Gabriel 
338 são Gabriel 
135 São Gabriel 
35 S.Gabriel-Pari-Cachoeira 
92 S.Gabriel-Pari-Cachoeira 

1.777 S.Gabriel-Pari-Cachoeira 
473 S.Gabriel-Pari-Cachoeira 

2.422 S.Gabriel-Pari-Yauareté 
6813 S.Gabriel-Yauareté 
308 S.Gabriel-Vauareté 

1.583 S.Gabriel-Vauareté 
782 S.Gabriel-Yauareté 
35 S.Gabriel-Vauareté 

523 S.Gabriel-Yauareté 
1.040 Yauareté-Pari-Cachoeira 
11.132 são Paulo de Olivença 

600 Carauari-Tap auá 
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3ó Kanamari 
37 Mayoruna 
Jô Wai-wai 
39 Txikariana 
40 Sateré-Mawé 

2. Pará 

41 Munduruku 
42 Amanavé 
43 Assurini-Akawá 
44 Anambé (Turiwara) 
45 Gorotire 
46 Kokraimoro 
47 Kuben-Krã-Keng 
•+8 Kuruayá 
49 Kaxuyãna 
50 Tyrio. 
51 Kararao 
52 Mankronoti re 
53 Mudjetire (Surul) 
54 Mudjetire (Surul) 
55 Pukobié 
55 Xikrin 
57 Parakanã 
58 Tembé 
59 Warikyana 
60 Wayana 
61 Apalal 
62 Apiak~ 

3. Maranhão 

63. Urubu-Kaapor 
64 Guaj aj ara 
65 Canela 
66 Guajá 
67 Krikati 
68 Gavião 
69 Temb~ 

350 
700 

1.500 
185 

3.010 
3~ 

3.637 
50 

153 
35 

521 
120 

. 385 
100 
50 

1.200 
29 

283 
72 
74 
174 
298 
170 
281 
300 
150 
175 
150 

nrr; 

446 
s.aoa 
950 
100 
312 
250 
·124 

7:ffi' 

Eirunepe . 
Juta!-Atalaia do Norte 
Urucaré-Faro 
Urucaré-faro 
Barreirinha-Maués 

Maués-Itai tuba 
Maju f 
Tucuru1 
Mocajuba 
S.Felix do 
S.Felix do 

Xinqu 
Xingu 

da Xingu 
do Xingu 

S.Felix 
S.felix 
Ôbidos 
Óbidos 
Altamira 
Altamíra 
5.João do Araguaia 
Marabá 
Marabá 
Marabá 
Portel 
Ourém 
Oriximinã 
Almerim 
Almerim 
Itai tuba 

C.Mendes-Tariaçu 
GrajaÚ-Barra do Corda 
GrajaÚ 
Alto Gurupi 
Montes Altos 
Amarante do Maranhão 
Gurupi-Gurutapé 

4. /\crt! 

70 Kaxinawa 
71 Kulina 
72 Maniteneri 
73 Jaminawa 
74 Kampa 
75 Katukina 
76 PapavÓ 
77 Poyanaws 
78 Amawaká 

5. Rondônia 

79 l',awahib 
BO Kaxarari 
81 Karipuna 
82 Kari tiana 
83 Urupá 
84 Arara 
85 Kanoé 
136 Gavião 
37 Digllt (Gavião) 
88 Mondé 
89 Suru1 
90 Cinta Larga 
91 Zor~ 
92 Jabuti 
93 Makurap 
94 ~upari 
95 Pakaa-Nova 

6. Roraima 

96 Wa.imi ri-At!'oari 
97 Áwake (Orotani) 
98 Makuxi 
99 Taurepang 
100 IngarikÓ 
101 Wapixana 
102 Mayangong- 
103 Yanomamí 

2.035 
864 
400 
410 
345 
697 
100 
140 
228 

DTI 

soo 
100 
150 
84 

150 
105 

150 
100 
95 
50 

314 
1.150 

350 
10 
54 
56 

990 
Dilli 

950 
17 

12.740 
1.428 

314 
4.800 

80 
8.400 

2o.729 

15 

Sena Madureira 
Sena Madureira 
Sena Madureira 
Assis Brasil 
FeijÓ-Tarauaca 
FeijÓ-Tarauaca 
FeijÓ-Tarauaca 
Cruzeiro da Sul 
Cruzeiro do Sul 

P3rto Velho 
PÔrto Velha 
PÔrto Velho 
PÔrto Velho 
PÔrto Velha 
Ji-Paraná 
Ji-Paraná 
Ji-Paranâ 
Ji-?araná 
Ji-Paraná 
Ji-Paraná 
Ji-Paraná 
Jí-Paraná 
Guaj ará-Mi rim 
Guaj ará~Mírim 
Gwajará-Mirim 
Guajarâ-Mirím 

Caracara! 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
Boa Vista 
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7. Amap~ 

104 Galibi 
105 Karipuna 
106 Palikur 
107 Diãpi 

770 
580 
515 
210 

2.Õ75 

BRASIL CENTRAL 
a. Mato Grosso (Sul e Norte) 

108 A;iiaká 
109 Karajá 

_ !10 Nhambi~ara 
111 Rikbaktsa 
112 Iranxe 
113 Ml'mk ~ 
114 Pareci 
115 Tapirapé 
116 Sõkairi 
117 Bororo 
118 Salumã 
119 Umutina 
120 Xavante 
121 Kayabi 
122 Aweti 
123 Tapayuna 
124 Juruna 
125 Kalapalo 
126 Kamayurá 
127 Kre-Akarore 
128 Kuikuro 
129 Matipuny 
130 Menihaku 
131 Suyá 
132 Trumai 
133 Txi!c:ão 
134 Txukarramãe 
135 Waurá 
136 Guató 
137 Kadiwéo 
1J8 Guarani-Kayov~ 
139 Guarani-Nhandeva 
140 Terena 

·150 
1.720 

786 
370 
150 
28 

685 
158 
349 
700 
130 
140 

4.500 
390 

4 
45 
55 

100 
123 
75 

156 
55 
7 

91 
25 
55 

250 
-83 
220 
740 

ª·ººº 1.630 
10.300 
32.478 

, 
Macapa 
Hacapa 
Macapá 
Macapá 

Porto das Gauchos {MT) 
luciara-S.Felix (MT) 
Diamantino (MT) 
Diamantino (MT) 
Oi arnantino ( MT) 
Diamantino (MT) 
Diamantino-C~ceres (MT) 
luci ara ( MT) 
Nobres (MT) 
G.Carneiro-RondonÓpôlis (MT) 
Aripuanã ( MT) 
Alto Paraguai (_MT) 
G.Carneiro-Barra do Garça(HT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque ao Xíngu (MT) 
Parque·do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu·(MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT} 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT) 
Parque do Xingu (MT} 
Parque do Xingu (MT) 
Corumbá (MS) 
Por~o Murinho (MS) 
Dourados ( MS) 
Dourados (MS) 
Mlranda-Aquidauana (MS) 

9. Goiás 

141 Apinayé 
142 Avó-Canoeiro 
143 KrahÔ 
144 ·.Xerente 

450 
5 

880 
711 

2.046 
BRASIL ORIENTAL 

.J.O. Nordeste 

145 
146 
147 
146 
149 
150 
1.51 
152 
153 

XokÓ 
XokÓ-Kariri 
Xukuru-Kariri 
Atikurn 
Kambiwá 
Pankarar~ 
FulniÔ 
Xukuru 
Potiquara 

• 170 
700 
512 

1.289 
252 

2.300 
2.874 
3.000 
3.500 
14.597 

154 
155 
155 
157 
158 
159 
150 

11. Bahia 

PataxÓ 
Hâ-hã-hãi 
Kiriri 
Kaimb~ 
Pankarar; 
Truká 
Tuxá 

1.800 
2.000 
1.370 

630 
1.200 

? 
480 

~ 
12. Minas Gerais e Espirita Santo 

151 
162 
163 
164 
165 

Xacriabá 
Machacali 
Krenak 
Tupiniquin 
Guarani 

3.000 
500 
45 
611 
45 

4.201 

17 

Tocant inÓpolis 
Formoso do Araguaia 
Itacajá 
Toe antina 

Parto da Folha (SE) 
Porto Real do Colégio (AL) 
Palmeira dos Índios (AL) 
Serra de Umã (PE) 
'Inajá (PE) 
Petrolândia (PE) 
Aguas Belas ( PE) 
Pesqueira ( PE) 
Baia da Traição {PB) 

Monte Pascoal 
Itaj~ da Colônia 
Ribeira do Pombal 
Euclides da Cunha 
Brejo dos Burgos 
Paulo Afonso 
Rodelas 

Itacararnbi ( MG) 
BertÓpolis (MG) 
Carmésia (MG) 
Aracruz ( ES) 
Aracruz ( ES) 
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REGI~O SUL 

13. Região 51Jl 

166 Kaingang 70 Bra~na (SP) 
167 Kàingang-. 200 Tupã (SP) 
16~- Kaingang,Terena,Guarani 315 Ava1 (~P) 
169 Guarani · 100 Peruice ( SP) 
170 Guarani 86 Sta. Amélia (.PR) 
171 Guarani 3 Tomazina (PR) 
172 Kai ng ang 300 s.João da Serra (PR) 
173 Keingang 360 Londrina (PR) 
174 Kaingang 87 Ortiguei ra ( PR) 
:175 Kaingang 150 câ~dido de Abre~ (PR) 
176. "Káfngang 351) Guarapuava ( PR) 
177 Kai ng ijng 542 Manoel Ribas (PR) 
178 Kainqang, Guarani 1.250 Laranjeira do Sul (PR) 
179 Kaingang, Guarani 550 Mangueirinha (PR) 
180 Kaingang .350 Palmas (PR) 
181 Kaingang, Guarani 1.400 Xa11xerê ( SC) 
182 Kaingang, Guarani, Xokleng 800 !birema ( SC) 
18.3 /1aingang 370 Santo Augusto (RS) 
184 Kaingang, Guarani 1.780 Miraguai ( RS) 
185 Kaingang, Guarani 1.450 Nono aí ( RS) 
186 Kaingang, Guarani 610 são Valentim (RS) 
167 Kaing.ang 800 Tapejara (RS) 
188 Kaingang 370· Cacique Ooble (RS) 

12.293 ·. 
DIVERSOS 

Grupos.arredios 15.000 

Índios destrlbalizados JD.000 

TOTAL GERAL 2 09 .18-3 

FONTE: Levantamentos realizados pelas CIMI,Regionais e por 
E.Schwads, Porantim, II, nQ 11 (1979). PP• J - 11. 
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