Material para estudo prévio do aluno (aula invertida)
Povos indígenas no Brasil
Para o período que marca o início do processo de colonização portuguesa, por
ocasião da chegada dos europeus, há estimativas que sugerem que habitavam
essa parte do mundo um significativo contingente populacional indígena,
organizado em várias centenas de grupos sociais distintos. Cinco séculos depois,
vivem no território que hoje está definido como brasileiro, em torno de 220
povos indígenas, falantes de aproximadamente 170 línguas, ou seja, os
remanescentes de hoje constituem uma fração do que já foi uma
sociodiversidade indígena bastante expressiva. Cada povo indígena apresenta
uma configuração particular de costumes, crenças e língua, uma modalidade
específica de adaptação a diferentes ecossistemas, uma história distinta de
relacionamento com o empreendimento colonial português e com o processo
de constituição do Estado nacional brasileiro. E, desse modo, inserem-se de
distintas maneiras numa sociedade que se pretende nacional.
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Quantos eram? Quantos serão?
Marta Azevedo escreve sobre a recuperação demográfica dos povos indígenas.

Impactos do contato
As estimativas sobre os contingentes populacionais dos povos que habitavam a região
que agora denominamos Brasil variam mais de acordo com os interesses políticos de
seus autores do que com relação à metodologia adotada.
Qualquer estimativa da população global de 1500 terá de levar em conta fatores
históricos, tais como efeitos diferenciados das doenças sobre povos distintos e os
movimentos espaciais de grupos indígenas em decorrência do contato, entre
outros."( Jonh Monteiro. A Dança dos Números, in Tempo e Presença, São Paulo: CEDI, ano
16, n. 273, 1994).

Alguns autores estimam a população indígena no século XVI entre 2 e 4 milhões de
pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos diferentes; Darcy Ribeiro afirma que
desapareceram mais de 80 povos indígenas somente na primeira metade do século XX,
sendo que a população total teria diminuído, de acordo com esse autor, de 1.000.000
para 200.000 pessoas(1). O extermínio de muitos povos indígenas no Brasil por
conflitos armados, as epidemias, a desorganização social e cultural são processos de
depopulação que não podem ser tratados sem uma análise das características internas
e da história de cada uma dessas sociedades. Estudos sobre os diferentes impactos que
uma mesma epidemia teve sobre diferentes povos ainda estão por surgir; as relações
entre esses povos e diferentes agências indigenistas ou frentes de colonização e seus
impactos na dinâmica demográfica de suas populações também não foram ainda
estudadas.
A partir de análises demográficas e antropológicas de populações autóctones de
diferentes regiões colonizadas pelos europeus, sabe-se que, após um longo período de
perdas populacionais causadas por guerras, epidemias e pelos processos de
escravização, os povos indígenas iniciam um processo de recuperação demográfica,
muitas vezes consciente. Alguns estudos exemplares demonstram essa tendência de

recuperação e, portanto, crescimento acelerado dessas populações, quando se tem
acesso a fontes de dados com séries históricas.
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