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INDÍGENAS  
NO BRASIL

inDíGenas foram 
matriculados no 
ensino superior, 
entre os anos 2010 
e 2016.

76,7%

90,4%

255

dos inDios com 
15 anos ou mais 
sabeM leR e 
esCReveR, em 
português ou em 
seu idioma

dos bRasileiRos 
com 15 anos ou 
mais sabeM leR  
e esCReveR
[Censo 2010]

ESCOLA/
EDUCAÇÃO

233.711
estuDantes 
nativos matriculados 
em 2016 em

esColas De 
eDuCação básiCa 
eM teRRas inDíGenas 
(menos de 2% das 
escolas do brasil)

Das esColas inDíGenas têm 
material didático específico 
para o grupo étnico.

pRoFessoRes nativos foram 
habilitados, até 2015, em 20 
instituições públicas de ensino 
superior em licenciaturas 
interculturais indígenas. 

3.115
53,5%

961

FONTE DE RENDA

outros

trabalho 
remunerado

venda de produtos da 
agricultura e pecuária

venda de artesanato  
ou produção cultural

aposentadoria

benefícios 
sociais

venda de produtos do 
extrativismo

3.272

3.371

962

725

1.939

1.484

 1.040

DOmiCíLiOS iNDígENAS  
(2008-2009)

população total hoje

616 mil pessoas

52% vivendo em 
aldeamentos

48% vivendo 
próximo a áreas 
urbanizadas ou  

em áreas urbanas

ETNiAS

340 inDíGenas

25
a pesQuisaR

9
possivelMente

extintas

10

228
ReConheCiDas 
oFiCialMente

27
isolaDas

41
RessuRGiDas

etnias

[Já o Censo do 
IBGE de 2010 
apresentou 
896,9 mil 
pessoas, em 
305 etnias.]

línGuas 
inDíGenas  
no bRasil

LíNgUAS

132
etnias falantes  
do português

Todos os 
estados 
brasileiros, 
exceto o Piauí, 
tem população 
indígena.

QUANTOS SÃO, ONDE mORAm

DOS EUROPEUS 
CHEgAREm (estimativa)

1.000 etnias diferentes

(Relatório Dai-aMtb 2010)

Entre 2 e 4 milhões de pessoas

1.273 línguas

340 etnias identificadas

Cerca de 620 mil pessoas

181 línguas

ANTES 

HOJE

EvANgELizAÇÃO

121

147

1374

2795

34

25

pouCo ou não evanGeliZaDas

seM pResença MissionáRia evanGéliCa

ConheCiDas isolaDas

CoM aCesso 
paRCialMente 

RestRito

CoM aCesso
RestRito

a pesQuisaR

etnias

etnias

CoM aCesso 
viável

ACESSO À BíBLiA

sem a bíblia 
traduzida

línGuas

línGuas

línGuas

línGuas

5

51

23

69

(servem a 
8 etnias)

(servem a 
56 etnias)

(servem a 
23 etnias)

BíBlia 
completa

Novo 
testameNto 
completo

porções 
BíBlicas

...

90
índigenas receberam 

treinamento para 
atuarem na tradução  

da bíblia (2017).

EvANgÉLiCOS

182150

600

 têM pResença MissionáRia 
evanGéliCatêM pResença Da iGReja inDíGena

MissionáRios 
inDíGenas

etniasetnias

165
 possueM pRoGRaMas soCiais 

evanGéliCos

etnias

50

30

51 132

270

99
não têm 

representantes 
evangélicos 

indígenas

obreiros  
ianomâmis

Com igreja e  
liderança local

têm
representantes 

evangélicos 
indígenas

obreiros formados em 
seminários indígenas  

(2007 a 2016)

Com igreja, mas sem 
liderança local

são 257, ao todo, os programas 
sociais existentes entre indígenas 

coordenados por missionários 
evangélicos. Áreas  de atuação: 
educação, saúde, subsistência  

e sociocultural.

[alguns reconhecidos 
oficialmente, outros 
pela disposição do 
coração]

paRCialMente 
isolaDas

SAÚDE

ExPECTATivA DE viDA (2010)

45 anos

73 anos

inDíGenas

MéDia naCional

suiCíDio joveM
44,8% dos 
suicídios entre 
a população 
indígena foram 
cometidos por 
adolescentes 
(10 a 19 anos) 
– 8x mais que o 
observado entre 
brancos e negros 
da mesma idade.

aneMia
66% das crianças 
indígenas no Norte 
têm anemia.

50% das mulheres 
indígenas sofrem 
de anemia grave.

mORTALiDADE iNFANTiL
[a cada 1.000 crianças 
nascidas vivas]

mORTE POR SUiCíDiO  
(2011-2015) [a cada 100 mil pessoas]

43,46

15,2

149

15

5,5

entRe inDíGenas

CRianças 
ianoMÂMis

MéDia 
naCional

MéDia 
naCional

MéDia Da 
população 
inDíGena

181

das plantas e animais 
do brasil são nomeados 
com palavras indígenas. 

80%

AS mAiORES TRiBOS

guarani 
46.566 pessoas
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo

Ticuna
26.813 pessoas
Ao longo do Rio Solimões, 
tanto no Brasil, quanto no 
Peru e na Colômbia

Caingangue
25.755 pessoas
Sul do Brasil

macuxi
23.182 pessoas
Roraima

Terena
19.851 pessoas
Sul do Mato Grosso do Sul

guajajara
19.524 pessoas
Terras da margem oriental 
da Amazônia, situadas no 
Maranhão

ianomâmi
16.037 pessoas
Floresta tropical do norte 
da Amazônia

xavante
12.848 pessoas
Mato Grosso

Pataxó
10.664 pessoas
Extremo sul da Bahia e 
norte de Minas

Potiguara
10.036 pessoas
Nordeste brasileiro

Conplei
Conselho naCional 

De pastoRes e 
líDeRes evanGéliCos 

inDíGenas

aMei
assoCiação 
De MulheRes 
evanGéliCas 

inDíGenas

aite
assoCiação 
inDíGena De 
tRaDutoRes 
evanGéliCos

3
MoviMentos 

naCionais 
evanGéliCos 

inDíGenas

66 66
bilíngues ou 

trilíngues com 
o português

etnias falantes 
somente do 
português


