
HISTÓRIA

6ºANO

CONHECENDO OS POVOS INDÍGENAS: POVOS INDÍGENAS 

ONDE HOJE É O BRASIL (LOCALIZAÇÃO E  SOCIEDADE)

Aula nº51



❖ Apontar as principais características dos povos
indígenas da região atual do Brasil.

❖ Identificar as especificidades sobre a localização e a
sociedade dessas populações.

OBJETIVOS



❖ Povos que habitavam o território onde hoje é
o Brasil. O que você sabe sobre esse assunto?

Disponível em:<https://cutt.ly/QcIYwAf>, acesso dia 05/04/2021.



Por todo o litoral brasileiro havia 
grande número de povos que 
falavam línguas do tronco Tupi, a 
exemplo dos tupiniquins, os 
tupinambás, os potiguares, entre 
outros. Calcula-se que, na época, 
os falantes dessas línguas 
somavam 1 milhão de pessoas.

Fonte: BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História sociedade & cidadania: 6º ano: ensino 
fundamental: anos finais. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018. p. 118.



Disponível 
em:<https://cutt.ly/3cT0jI4
>, acesso dia 05/04/2021

Observe a tabela e reflita: 
O que aconteceu com a população indígena 

ao longo dos anos? 



Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil
ian_indians_000.JPG> Acesso em: 31 jul 2020.

Quando os portugueses chegaram nas
terras brasileiras a população que aqui
vivia era de 3 a 5 milhões de pessoas.
Hoje vivem no Brasil 817 mil indígenas,
agrupados em 231 povos. Estudá-los
possibilita a compreensão sobre as
características das populações que
formaram a nossa sociedade,
reconhecendo costumes e culturas que
ainda permanecem em todo o território.

Indígenas das tribos 
Assurinis do Xingu,
tapirapés, caiapós,
ricbactas e bororos.



Copie em seu caderno e responda: onde estavam localizados 
os povos originários da América no Brasil? Qual era a 
principal língua falada pelos povos do litoral brasileiro?

ATIVIDADE 



Copie em seu caderno e responda: onde estavam localizados
os povos originários da América no Brasil? Qual era a
principal língua falada pelos povos do litoral brasileiro?
Antes dos portugueses chegarem no Brasil em 1500, os
povos indígenas estavam localizados por todo o território
brasileiro. Cerca de 3 a 5 milhões de pessoas viviam nestas
terras, dos quais 1 milhão morava no litoral e falava línguas

do tronco tupi.

CORREÇÃO



Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_Ind%C3%ADgena_do
_Xingu.jpg> Acesso em: 01 ago 2020.

Não havia no Brasil uma única forma
de sociedade dos povos indígenas.
Muitas diferenças entre eles e
algumas semelhanças que podem ser
apontadas. Uma das semelhanças na
sociedade indígena, era a divisão do
trabalho, que era feita por sexo e
idade.

Aldeia Ipatse (Parque 
Indígena do Xingu) - A 
principal comunidade dos 
Kuikuro. Foto de 2007.

SOCIEDADE



Tarefas masculinas
• derrubar a mata e preparar a 
terra para o plantio;
• fazer armas de guerra e 
canoas;
• construir moradias;
• cuidar da segurança do 

grupo;
• caçar e pescar.

SOCIEDADE

Índios “botocudos” (Aimoré, 
tronco macro-jê), pintura 
de Debret (1834).

Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E11_p9.jpg> Acesso em: 01 de ago 2020.



Tarefas femininas:
• plantar, acompanhar o crescimento 
das plantas e colher;
• extrair frutos como castanha e 
pinhão; 
• transportar produtos;
• fazer farinha,  tecer redes, fazer 
cestos, vasos; 
• preparar alimentos e 
cuidar das crianças.

SOCIEDADE

Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:India_tupi.jpg> Acesso em: 01 de ago 2020.

Índia tupi 
do século XVII, 

pintura de Albert 
Eckhout.



Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cacique_Raoni_(2013).jpg> Acesso em: 01 ago 2020.

Com a chegada dos portugueses surgiu o 
termo cacique, uma espécie de líder 
político. A origem do termo é portuguesa 
e vários povos indígenas do Brasil não 
tinham essa figura de chefe político 
dentro da tribo. 

Cacique Raoni, destaque atual na luta pelos 
direitos indígenas no Brasil. 

SOCIEDADE



Copie em seu caderno e responda: diante de tantas
diferenças entre os povos originários do atual Brasil, faça
uma pesquisa rápida e apresente para a sua turma três
semelhanças entre os povos originários. Apresente
oralmente via meet ou compartilhe a sua pesquisa no mural
da turma.

ATIVIDADE 



Entre as semelhanças na sociedade indígena, estão a divisão
do trabalho, que era feita por sexo e idade. Entre os
indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras
pelas mulheres. As crianças e os idosos ajudam conforme
sua força e capacidade.

CORREÇÃO 



Vimos que as populações indígenas que ocupavam o
território onde hoje é o Brasil estendiam-se por todo o
litoral brasileiro. Havia grande número de povos que
falavam línguas do tronco Tupi. Não existia uma única forma
de sociedade desses povos, porém uma das semelhanças
era a divisão do trabalho, que era feita por sexo e idade.

RETOMADA
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