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OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL 

Quando falamos sobre o descobrimento do Brasil, notamos que muitos ainda atribuem esse feito à 
figura do navegador português Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Contudo, sabemos que os primeiros 
descobridores do nosso território foram as antigas comunidades que chegaram à América no período pré-
histórico e, com o passar do tempo, formaram diversas civilizações. 

Essas comunidades só foram chamadas de “indígenas” e os seus integrantes de “índios” com a 
chegada dos europeus. Tal nome foi dado porque, quando chegaram aqui pela primeira vez, os europeus 
acreditavam que tinham alcançado a Índia. De tal forma, percebemos que o termo foi resultado do contato 
entre os brancos e os nativos. 

Quando falamos dos índios temos que ter o cuidado de não pensar que os índios são todos iguais. Ao 
longo dos séculos, as comunidades indígenas aqui formadas desenvolveram diferentes tipos de costumes, 
línguas, valores e tradições. Até mesmo em sua fisionomia, podemos observar que os povos indígenas 
também possuem outras interessantes. 

Algumas comunidades indígenas do Brasil viviam de forma nômade e seminômade, consumindo os 
recursos naturais disponíveis e depois se mudando para regiões que tivessem maior disponibilidade de 
animais de caça, plantas, frutos e recursos hídricos. 

Por outro lado, também havia povos indígenas que dominavam a agricultura e que tinham uma rotina 
de trabalho intensa e regular. Não por acaso, muitos desses indígenas foram empregados como escravos nas 
propriedades criadas pelos colonizadores portugueses. 

Olá Alunos e Alunas!!! 

- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 08 à 12 de junho; 

- Leia atentamente o texto; 

- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 

realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-

la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Atenção: Dúvidas poderão surgir. Você poderá conversar sobre suas dúvidas com um familiar. Não 

esqueça de anotar suas dúvidas no seu caderno para retoma-las com seu(a) Professor(a) assim que as 

aulas voltarem ao normal.  

Bom trabalho! 

 



Além de dominarem a caça e pesca, temos em várias comunidades indígenas a presença de um vasto 
conhecimento sobre a vegetação do território. Não raro, tal conhecimento era empregado para a fabricação 
de remédios naturais que acabaram sendo utilizados pelos colonizadores. 

Organizando-se de forma variada, percebemos que uma quantidade expressiva dos indígenas vivia 
em grandes cabanas chamadas de “ocas”. Nas ocas temos a presença de várias famílias e integrantes de 
uma comunidade vivendo de forma muito próxima. As habitações menores e com poucos integrantes eram 
mais comuns em comunidades menores. 

De acordo com estudos atualizados, até a época da chegada dos portugueses, o Brasil contava com 
1400 povos indígenas. Em termos numéricos, essa variedade de povos abarcava uma população que oscilou 
entre a casa dos três a cinco milhões de habitantes. Com números tão significativos, percebemos o quão 
importante é a presença indígena em nossa história. 

Infelizmente, ainda temos um longo caminho para revelar com maior riqueza o passado e a cultura 
indígena na formação de nosso povo. A exploração, a matança e o preconceito contra os povos indígenas 
acabaram acobertando muitas informações e saberes de suma importância.  

 
As comunidades indígenas são marcadas por uma ampla diversidade de características 

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/indios-os-primeiros-habitantes-do-brasil.htm 

 

Atividades 

 

1- De acordo com o texto lido, por que não é correto atribuir o Descobrimento do Brasil à figura do navegador 

português Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2- Por que os nativos que habitavam o Brasil foram chamados de “índios”? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

https://escolakids.uol.com.br/historia/indios-os-primeiros-habitantes-do-brasil.htm


3- Enquanto havia povos indígenas que dominavam a agricultura e que tinham uma rotina de trabalho intensa 

e regular, fixando-se em determinados locais, tinham algumas comunidades indígenas do Brasil que viviam 

de forma nômade e seminômade.  

Por que algumas comunidades viviam de forma nômade e seminômade? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4- Por que os índios não são todos iguais? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5- Além da caça e da pesca, os índios também dominavam a vegetação do território que habitavam. O amplo 

conhecimento que possuíam sobre a vegetação possibilitavam que eles fabricassem que importante produto 

que acabam sendo utilizados pelos colonizadores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6- Como se dava a organização dos índios nas ocas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


