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Primeiras comunidades humanas até o a chegada dos europeus
Chegada do homem na AMÉRICA



As teorias de imigração para a 

América

 Os homens se adaptaram aos mais diferentes meio 

ambientes, permitindo a sobrevivência em regiões 

hostis.

 No continente africano foram encontrados os 

fósseis humanos que datam de 1,7 milhão de 

anos.

 Os especialistas em Pré-História discutem as 

seguintes teorias sobre a chegada do homem à 

América:



 Teoria da migração 

pelo Estreito de 

Bering:

 Aproveitando os 

períodos de maré 

baixa nessa região 

e o fundo do 

Oceano ficou 

congelado.

 Teriam migrado 

entre 45 mil e 20 mil 

anos atrás.

 Migração pelo 

Oceano Pacífico:

 Por meio de 

embarcações 

rudimentares, o 

homem teria 

chegado à América, 

aproveitando as 

correntes marítimas 

e os ventos.

 Existem  vestígios 

da presença 

humana há mais de 

60 mil anos.







Os construtores de sambaquis

São enormes montanhas erguidas em baías, praias ou na foz de
grandes rios por povos que habitaram o litoral do Brasil na Pré-
História. Eles são formados principalmente por cascas de
moluscos - a própria origem tupi da palavra sambaqui
significa "amontoado de conchas". Mas essas elevações também
contêm ossos de mamíferos, equipamentos primitivos de
pesca e até objetos de arte, num verdadeiro arquivo pré-
histórico. Os arqueólogos calculam que existam milhares de
sambaquis espalhados pela costa do país. Os mais antigos nasceram
há cerca de 6 500 anos.

Sambaqui no Rio Grande do Sul



Ao denominar os povos que aqui viviam de índios, os
europeus ignoraram as diversidades étnicas e
culturais.
Havia em nosso território diversas nações indígenas,
com idiomas e costumes diferentes.
O presente não revela, de fato, como viviam os primeiros
homens na América e no Brasil.



305 etnias e 274 línguas: estudo revela 

riqueza cultural entre índios no Brasil
– por João Fellet – BBC Brasil em Washington

Há mais indígenas em São Paulo do que no Pará ou no Maranhão. O

número de indígenas que moram em áreas urbanas brasileiras está

diminuindo, mas crescendo em aldeias e no campo. O percentual de índios

que falam uma língua nativa é seis vezes maior entre os que moram em

terras indígenas do que entre os que vivem em cidades.

As conclusões integram o mais detalhado estudo já feito pelo IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre os povos indígenas brasileiros,

baseado no Censo de 2010 e lançado no inicio do mês de junho (2017).

Segundo o instituto, há cerca de 900 mil índios no Brasil, que se dividem

entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas. Os dados fazem do Brasil

um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. Em

comparação, em todo o continente europeu, há cerca de 140 línguas

autóctones, segundo um estudo publicado em 2011 pelo Instituto de

História Europeia.

No “Caderno Temático: Populações Indígenas”, o IBGE faz um mapeamento

inédito sobre a localização desses povos e sua movimentação ao longo das

últimas décadas.



O estudo diz que, entre 2000 e 2010, os percentuais de indígenas brasileiros 

que vivem nas regiões Sul e Sudeste caíram, enquanto cresceram nas outras 

regiões. A região Norte abriga a maior parcela de índios brasileiros (37,4%), 

seguida pelo Nordeste (25,5%), Centro-Oeste (16%), Sudeste (12%) e Sul 

(9,2%). 

Indígenas vêm retornando às 

regiões de origem para 

reivindicar demarcação de 

territórios – foto: 

thinkstockphotos/BBC Brasil



Identidade indígena hoje



http://not1.xpg.uol.com.br/



Em edição especial de
outubro/2010 dedicada à questão
indígena, e com manchete de
capa “Genocídio e resistência dos
índios do Brasil”, a revista “Caros
Amigos” traz uma matéria
assinada pelos repórteres Joana
Moncau e Spensy Pimentel,
denominada “O genocídio surreal
dos Guarani-Kaiowá”, em que
contam a luta do maior grupo
indígena brasileiro para escapar
do extermínio em Mato Grosso do
Sul.



ONU declara 2019 como Ano Internacional das Línguas Indígenas

2019 foi declarado pela Organização das Nações Unidas, a

ONU, como o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Por

sua importância na vida e na manutenção da riqueza cultural

ligada aos povos originários, os idiomas indígenas devem

receber maior atenção para que seja garantida a sua proteção

e, consequentemente, a da identidade dos povos.

A ONU contabiliza mais de cinco mil grupos distintos em cerca

de 90 países e que falam a maioria das sete mil línguas do

mundo, em números aproximados. De acordo com o padre

Dário Bossi, assessor da Rede Eclesial Pan-

Amazônica/REPAM-Brasil, na Amazônia são 3 milhões de

indígenas, divididos em 390 povos e 240 idiomas “vivos”.

https://repam.org.br/?p=2033

Em 02/01/2019

https://repam.org.br/?p=2033


''Nós não somos donos da terra, nós somos a terra''
Entrevista especial com Casé Angatu Xukuru Tupinambá

Créditos da foto: Cacique Babau Tupinambá e seu irmão, Teity Tupinambá (Renato Santana/CIMI) 



A relação dos seres humanos com a terra, com o território, somente há muito

pouco tempo passou a ser pautada pela ideia de propriedade privada. Para

os povos indígenas, essa relação é ainda mais profunda, porque trata-

se de um território sagrado. “Nós não somos donos da terra, nós

somos a terra. O direito congênito, natural e originário é anterior ao

direito da propriedade privada. Não estamos lutando por reforma

agrária. Pelo fato de nós sermos a terra, temos o direito de estarmos na

terra e o direito de proteger o que chamamos de sagrado, a natureza; é

ela que nos nutre e nós a nutrimos à medida que a protegemos”, explica

Casé Angatu Xukuru Tupinambá, em entrevista por telefone à IHU On-Line.

Nesses mais de 518 anos de história do Brasil, os povos tradicionais, em

toda a sua multiplicidade, têm enfrentado desafios enormes no que diz

respeito à garantia da própria existência. Sua defesa da vida, no entanto,

baseia-se em um fundamento simples, o respeito à sabedoria ancestral. “A

sabedoria é anterior ao conhecimento. A sabedoria é algo ligado à natureza,

é algo ancestral. Digo mais, não é só uma questão dos povos indígenas,

todos os povos têm uma sabedoria ancestral. Se respeitarmos a sabedoria

ancestral, seja a do indígena, do negro, do europeu, do asiático, não

importa, com certeza esta sabedoria será voltada para o respeito à natureza.

Então o que tentamos fazer é que o universo político acadêmico perceba

que o natural é o respeito à sabedoria ancestral”, pontua.



Cientistas debatem em Manaus mineração 
em terras indígenas

A comunidade científica está mobilizada nesta sexta-feira, dia 7. A partir das 
8h30, no Bosque da Ciências, em Manaus, vai debater a polêmica decisão do 
presidente Jair Bolsonaro de liberar mineração em terras indígenas. Leia mais 
Terras indígenas são amortecedores contra mudanças climáticas, aponta 
estudo O evento tem apoio de movimento “Salve o Inpa, Ufam […]
A comunidade científica está mobilizada nesta sexta-feira, dia 7.

A partir das 8h30, no Bosque da Ciências, em Manaus, vai debater a 

polêmica decisão do presidente Jair Bolsonaro de liberar mineração em 

terras indígenas.

O evento tem apoio de movimento “Salve o Inpa, Ufam e UEA”.

O time de palestrantes desse evento reunirá Sílvia Loureiro, doutora 

em Direito, Philip Fearnside, pesquisador do Inpa, Tiago Felipe Maia, 

professor da Ufam, o procurador da República Fernando Merloto Soave 

e outros.

07/02/2020 06:40

https://bncamazonas.com.br/rapidinhas/cientistas-mineracao-terras-

indigenas/

https://bncamazonas.com.br/municipios/luz-amazonia-70-mil-familias/
https://bncamazonas.com.br/rapidinhas/cientistas-mineracao-terras-indigenas/

