


Perfil dos Índios no 

Brasil 



Metodologia 

Técnica 

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal. As entrevistas foram realizadas mediante a aplicação 
de questionário estruturado com cerca de 30 minutos de duração.  

 

Universo 

População indígena aldeada brasileira que fala português. 

 

Abrangência 

Nacional 

 

Amostra 

Foram realizadas 1.222 entrevistas em 32 aldeias com 100 habitantes ou mais em todas as regiões do 
país. 

 

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para 
menos, dentro do nível de confiança de 95%. 

 

Campo  

O levantamento foi realizado entre os dias 07 de junho e 11 de julho de  2012. 



SE: 4% 
162 entrevistas 

NE: 28% 
314 entrevistas 

N: 41% 
267 entrevistas 

SUL: 8% 
142 entrevistas 

C/O: 19% 
337 entrevistas 

Distribuição da amostra 

O desenho da amostra foi feito a partir de dados da FUNASA. As aldeias foram sorteadas 
considerando a região do país e o seu porte. 

A fim de garantir a leitura dos resultados para cada região do país, 
desproporcionalizamos a amostra e ponderamos de acordo com o peso de cada região. 



Pesquisadores  

Todos os entrevistadores que realizaram a pesquisa foram vacinados contra tétano e febre 
amarela em prazo adequado para o ingresso nas aldeias sem expor seus habitantes a riscos.  
 
Eles também passaram por consultas médicas para obterem atestado de que não eram 
portadores de tétano, febre amarela, febre tifóide, sarampo, catapora, hepatite e malária, 
como determina o regulamento da Funai.  
 
Os pesquisadores viajaram para os locais sorteados para a pesquisa em dupla. O objetivo de 
enviar um homem e uma mulher foi evitar o risco de constrangimento caso os entrevistados 
não aceitassem ser abordados por pessoas de sexo diferente do seu.  
 
Os pesquisadores foram a campo e negociaram caso a caso a entrada nas aldeias.  
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De ônibus, carro, avião ou barco, os pesquisadores percorreram 32 aldeias em todo o país, e foram a locais como  
a) Tarauacá, Acre; b) Borba, Amazonas; c) Aracaú, Ceará;  d)Nioaque, Mato Grosso do Sul; e) Lagoa da Confusão, 
Tocantins; f) São João das Missões, Minas Gerais; e g) Diamante d´Oeste, Paraná, entre outros 



Características das aldeias 



8 Características das aldeias 

69% 88% 59% 

19% 6% 16% 

Posto de saúde Escola  Igreja   

Mercado  Farmácia   Bar    



População indígena x população 

brasileira 
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10 Perfil do Entrevistado x População Brasileira (em %) 

Sexo Idade  

Região  Escolaridade  

*Fonte: Datafolha 



11 Perfil do Entrevistado x População Brasileira (em %) 

Renda Familiar Mensal 

Itens de posse e conforto no domicílio 

*Fonte: Datafolha 



Etnia (em %) 

Etnia Total 
Terena 10 

Karajá 7 

Wapixana 6 

Sateré 6 

Tapeba 5 

Kanela Rankokamekrá 5 

Kaingang 5 

Mura 5 

Guarany Kaiowá 5 

Kaxinawá/ Huni Kui 5 

Atikum 4 

Pirahã 4 

Macuxi 3 

Guajajara 3 

Potiguara 3 

Pataxó 3 

Tremembé 3 

Pipipã 2 

Guarani 2 

Gaviões/ Gavião 2 

•Karajá (17%), Wapixana (16%), Sateré 

(14%), Mura (12%),Kaxinawá (11%), 

Pirahã (9%),Macuxi (8%) 

•Tapeba (19%), Kanela 

(18%), Atikum (14%), 

Guajajara (11%), Potiguara 

(10%), Pataxó (9%), 

Tremembé (9%),Pipipã (9%) 

•Terena (52%), Guarany 

Kaiowá (26%) 

•Tupiniquim (36%), 

Xakriabá (33%) 

•Kaingang (63%), Guarani (25%) 

Fonte: P.2b A que etnia você pertence? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



13 Religião  
(resposta espontânea e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.52 Você tem religião? Qual é a sua religião? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

TEM RELIGIÃO 68 64 64 68 84 89 

  Católica 41 42 40 33 60 48 

  Evangélica (s/esp.) 12 8 15 15 7 21 

  Assembleia de Deus Madureira/ Assembléia de 

Deus/ Assembléia de Deus Voz da Última Hora 
5 2 3 8 1 19 

  Adventista 2 5 -   - -   - 

  Santo Daime 2 4  -  -  -  - 

  Evangélica Nova Aliança 1 3  -  -  -  - 

  Evangélica Tenetehara 1  - 3  -  -  - 

  Evangélico Deus é Amor 1  -  - 3 0 -  

  Outras respostas 4 0 3 9 15 1 

NÃO TEM RELIGIÃO 32 36 36 32 15 11 

Frequência com que vai à igreja 



A vida dos índios no Brasil 

14 



Saúde (29%) 

• Acesso à saúde 

• Falta de 
medicamentos 

• Poucos médicos 

Situação territorial 
(24%) 

• Demarcação de 
terras 

• Poucas terras 

Falta de 
cidadania/Preconceito 

(16%)  

• Discriminação  

• Preconceito  

Educação (12%)  

• Acesso à educação  

• Falta de professores 

Saúde e situação territorial são os principais problemas 
dos índios no Brasil 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 

 

•EMPREGO (9%) 

•FALTA DE TERRAS/ RECURSOS PARA PLANTAR (8%) 

•SANEAMENTO BÁSICO (8%) 

•ALIMENTAÇÃO (5%) 

•DROGAS (5%) 

•DESLOCAMENTO/ FALTA DE TRANSPORTE (4%) 

•MORADIA/ HABITAÇÃO (4%) 

•ASSISTÊNCIA AO ÍNDIO (S/ESP) (4%) 

•FALTA APOIO/ ASSISTÊNCIA DA FUNAI (3%) 

•MEIO AMBIENTE (3%) 

•ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ ENERGIA ELÉTRICA (2%) 

•FALTA APOIO/ ASSISTÊNCIA DOS GOVERNANTES (2%) 

Nenhum 
problema/não sabe 

= 18% 

Pergunta: Em sua opinião, quais os 
principais problemas enfrentados pelos 

ÍNDIOS? 
 
 
 



Algumas respostas espontâneas dos entrevistados 

     “A falta de renda vinda da 

agricultura. O que se planta 

só da para comer” 

                               Mulher, 67 

       “Saúde, falta médico, falta 

remédio, e também a demarcação 

de terra”                                                       

Homem, 23  

    “Luta pela terra, esse é 

um problema de muitos 

anos” 

        Mulher, 57 

    “Falta de trabalho para 

os jovens indígenas” 

Homem, 20 

 

“O problema da demarcação de 

terra e o desmatamento 

ambiental” 

                       Homem, 26 



Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

SAÚDE 30 39 28 22 11 21 

EMPREGO 16 15 12 15 13 33 

SANEAMENTO BÁSICO 16 28 13 2 1 1 

ALIMENTAÇÃO 12 21 5 7 1 2 

EDUCAÇÃO 10 13 7 9 4 3 

DESLOCAMENTO/ FALTA DE 

TRANSPORTE 
9 16 4 7 1 1 

FALTA DE RECURSOS 

ECONÔMICOS PRÓPRIOS 
6 8 6 4 1 5 

MORADIA/ HABITAÇÃO 5 5 2 8 3 14 

ENERGIA 5 10 0 2  -  - 

FALTA DE INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS 
3 5 1 3 2 2 

DROGAS 3 6  - 1 1 -  

FALTA DE CIDADANIA/ 

PRECONCEITO 
3 2 4 1 6 2 

NENHUM PROBLEMA 22 10 25 38 37 25 

NÃO SABE/ NÃO LEMBRA 3 1 4 2 19  - 

Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

SAÚDE 30 39 28 22 11 21 

  Falta de medicamentos/ envio 

de medicamentos vencidos 
12 9 18 10 4 8 

  Saúde (s/esp.) 9 16 6 2 1 1 

  Faltam médicos/ médicos 

especialistas/ médicos nos 

postos de saúde 
7 7 6 7 2 11 

  Falta de postos de saúde 4 7 1 4 -  1 

  Falta ambulância/ transporte até 

o hospital/ transporte de doentes 
2 0 6 1  - -  

  Problemas de saúde (diabetes/ 

hipertensão/ malária/ dengue/ 

chagas) 
1 2 1 1 2 1 

  Atendimento médico na aldeia 1 1 0 2 2 1 

  Acesso/ assistência à saúde/ 

fila de espera é grande 
1 0 1  -  - 2 

  Outras respostas ref. a saúde 2 1 2 2 3 0 

EMPREGO 16 15 12 15 13 33 

  Emprego/ falta de trabalho/ 

trabalho remunerado 
16 15 12 15 13 33 

  Outras respostas ref. a 

emprego 
0 0 0 0  - -  

Continua... 



Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

SANEAMENTO BÁSICO 16 28 13 2 1 1 

  Falta de água tratada/ 

encanada 
9 20 1 1  - -  

  Falta de água (s/esp.) 5 3 12 1  - 1 

  Saneamento Básico 2 5 0 1  -  - 

  Esgoto 1 3  -  - 1  - 

  Outras respostas ref. a 

saneamento básico 
0 -  0 0  -  - 

ALIMENTAÇÃO 12 21 5 7 1 2 

  Falta de alimentos/ 

alimentação/ comida em casa 
11 20 5 4 1 2 

  Melhoria da cesta básica (não é 

entregue/ qualidade é ruim/ é 

pouca) 
1 -  1 3  -  - 

  Outras respostas ref. a 

alimentação 
0 0  - 0  -  - 

EDUCAÇÃO 10 13 7 9 4 3 

  Educação (s/esp.)/ apoio na 

educação 
3 6 1 2 1  - 

  Falta de escolas 2 1 1 3 1 1 

  Faltam professores/ professores 

capacitados 
2 1 3 2  -  - 

  Falta merenda escolar/ 

melhorar a merenda escolar 
1 3 -  0 -   - 

Continua... Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

  Falta material escolar (caderno/ lápis) 1 0 2 1 -   - 

  Profissão/ cursos profissionalizantes/ 

qualificação profissional 
1 1 0 1 1  - 

  Cursar uma faculdade 1 1 -  2  - 0 

  Falta de oportunidade para estudar 

(s/esp.) 
1 1  - 0 0 1 

  Outras respostas ref. a educação 1 1 2 1 1 2 

DESLOCAMENTO/ FALTA DE 

TRANSPORTE 
9 16 4 7 1 1 

  Transporte/ deslocamento da aldeia 

para a cidade/ falta meio de transporte 

próprio 
7 10 4 5 1 1 

  Transporte coletivo 1 3  - -   -  - 

  Falta Lancha/ transporte para pescar 1 3  - 1  -  - 

  Outras respostas ref. a deslocamento/ 

falta de transporte 
0  -  - 1  -  - 

FALTA DE RECURSOS 

ECONÔMICOS PRÓPRIOS 
6 8 6 4 1 5 

  Falta de recursos (s/esp.) 2 2 2 2  - 0 

  Recursos financeiros/ dinheiro (s/esp.) 1 1 2 0  - 1 

  Falta de utensílios pessoais/básicos 

(vestuário/ fogão/ panelas/ rede/ cama) 
1 1 1 1  - -  

Continua... Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 
  Falta de recursos próprios para 

manter a família/ melhorar a vida da 

família pra ter as coisas (s/esp.) 
1 1 0 1 1 4 

  Outras respostas ref. a falta de 

recursos econômicos próprios 
2 3 1 0 -  -  

MORADIA/ HABITAÇÃO 5 5 2 8 3 14 

  Falta de moradia (s/esp.)/ não tem 

casa para morar 
3 2 2 6 1 6 

  Falta de moradia melhor/ uma casa 

nova/ casa com banheiro 
2 3 0 2 2 8 

ENERGIA 5 10 0 2  -  - 

  Energia(Luz) 4 10 0 2  -  - 

  Outras respostas ref. energia 0 1  -  -  -  - 

MELHORIAS NAS ESTRADAS/RUAS 4 6 2 2  -  - 

  Conservação/ melhorias nas estradas 2 4 2 2  -  - 

  Não tem asfalto nas ruas 1 3 0  -  - -  

FALTA DE INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS 
3 5 1 3 2 2 

  Incentivo à agricultura 1 1 0 1 1 1 

  Ajuda para plantar (s/esp.) 1 1  - 1  -  - 

  Outras respostas ref. a falta de 

investimentos públicos e privados 
2 4 0 1 1 1 

Continua... 

Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 
DROGAS 3 6  - 1 1 -  

  Alcoolismo/ consumo/ problemas com 

o consumo de bebidas alcoólicas na 

família/ marido 
3 6  - 1  -  - 

  Drogas (s/esp.)/ cola/ tinta/ gasolina/ 

perfume/ maconha 
1 1  - 0 1  - 

  Brigas/ discussões/ suicídio causados 

por drogas/ alcoolismo 
1 1  - -   -  - 

FALTA DE CIDADANIA/ 

PRECONCEITO 
3 2 4 1 6 2 

  Preconceito/ falta de respeito entre 

brancos e índios 
1 1 2 1 3 1 

  Discriminação racial 1 -  2  - 2 1 

  Discriminação (s/esp.) 1 1  - 0 -   - 

  Outras respostas ref. a falta de 

cidadania/ preconceito 
0 1 -   - 1 1 

FALTA ORELHÃO NA ALDEIA 2 3 0 3  - -  

AJUDA/ ASSISTÊNCIA DA FUNAI 2 4 1 -  -   - 

FALTA DE TERRAS 1 1 2 3 2 2 

  Terras/ faltam terras/ áreas são 

pequenas/ não são suficientes para 

plantar/ as famílias estão crescendo 
1 1 0 2 0 2 

  Outras respostas ref. a falta de terras 1 -  1 1 1  - 

MEIO AMBIENTE 1  - 3 2 1 1 

  Seca/ não chove/ animais/ plantações 

estão morrendo 
1  - 3  - 0  - 

Continua... 

Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Principais problemas enfrentados pelos entrevistados atualmente 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

  Outras respostas ref. a meio ambiente 1 -   - 2 1 1 

PROBLEMAS PESSOAIS 1 0 0 1 1 3 

  Outras respostas ref. a problemas 

pessoais 
1 0 0 1 1 3 

OUTRAS RESPOSTAS 5 6 5 4 3 1 

NENHUM PROBLEMA 22 10 25 38 37 25 

NÃO SABE/ NÃO LEMBRA 3 1 4 2 19  - 

Total Nos. absolutos 1.222 267 314 337 162 142 

... continuação. 

Fonte: P.5 Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados por você? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Saúde (30%) 

•Acesso à saúde 

• Falta de 
medicamentos 

•Poucos 
médicos 

Emprego (16%) 

• Falta de 
trabalho 
remunerado 

Saneamento 
básico(16%)  

• Falta de água 
tratada  

• Falta de água  

Alimentação  
(12%)  

• Falta de 
alimentos 

Educação (10%)  

• Falta de apoio 
para educação 

Depois de SAÚDE, a falta de emprego e saneamento são 
problemas enfrentados pelos entrevistados 

(resposta espontânea e múltipla, em %) 

 

•DESLOCAMENTO/ FALTA DE TRANSPORTE (9%) 

•FALTA DE RECURSOS ECONÔMICOS PRÓPRIOS (6%) 

•MORADIA/ HABITAÇÃO (5%) 

•ENERGIA (5%) 

•FALTA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS (3%) 

•DROGAS (3%) 

•FALTA DE CIDADANIA/ PRECONCEITO (3%) 

Nenhum problema/não 
sabe = 25% 

 
No plano pessoal, FALTA DE TERRAS é citado como problema por apenas 1%. 

 



Algumas respostas espontâneas dos entrevistados 

 

“Tem poucos médicos no posto de 

saúde e não temos carros 

disponível direto dentro da aldeia” 

Mulher, 74 

 

 

“Quero ter uma moradia boa 

como todo mundo da cidade, mas 

a prefeitura não nos olha, nem 

mesmo a Funai funciona” 

Mulher, 45 

 

 

“Dinheiro para sustentar a casa, 

comprar remédios” 

Homem, 25 

 



Total Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

SAÚDE 25 22 24 32 27 20 

TERRAS 17 21 14 14 2 18 

CIDADANIA 16 29 5 6 9 9 

MAIS INCENTIVOS E 

INVESTIMENTOS/ BENEFÍCIOS 

PÚBLICOS 
15 16 12 16 3 18 

EDUCAÇÃO 15 13 12 21 16 13 

EMPREGO 10 8 17 7 10 10 

MORADIA/ HABITAÇÃO 9 10 5 11 12 6 

FISCALIZAÇÃO 8 15 5 4 2 1 

SANEAMENTO BÁSICO 6 7 9 1 0 1 

DESLOCAMENTO/ FALTA DE 

TRANSPORTE 
5 4 10 2 2 0 

ALIMENTAÇÃO 5 3 5 10 6 3 

NENHUMA 6 3 6 3 10 29 

NÃO SABE/ NÃO LEMBRA 7 2 7 19 21 5 

Medidas governamentais que poderiam melhorar a vida dos índios no Brasil 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Fonte: P.6 Para você, quais medidas os governantes de forma geral poderiam tomar para melhorar a vida dos índios no Brasil? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 



Saúde (25%) 

•Mais médicos 

•Mais 
investimentos 
na saúde 

Terras (17%) 

•Demarcação 
de terras 

Cidadania 
(16%)  

•Ouvir os 
índios 

•Reconhecer 
os direitos 
dos índios 

Investimentos 
públicos (15%)  

•Apoio a 
projetos de 
agricultura 

•Maquinários  

Educação 
(15%)  

• Investir na 
educação  

Medidas governamentais que melhorariam a vida dos índios 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 

 

EMPREGO (10%) 

MORADIA/ HABITAÇÃO (9%) 

FISCALIZAÇÃO (8%) 

SANEAMENTO BÁSICO (6%) 

DESLOCAMENTO/ FALTA DE TRANSPORTE (5%) 

ALIMENTAÇÃO (5%) 

Nenhum problema/não 
sabe = 13% 



28 

Nos últimos 5 anos, a vida dos índios 
brasileiros: 

Nos próximos anos, a vida dos 
índios brasileiros: 

Avaliação da vida dos índios no Brasil e expectativa 
(resposta estimulada e única, em %) 
 

Fonte: P.7 Pensando nos últimos 5 anos,  você diria que a vida dos índios no Brasil, melhorou, piorou ou permaneceu igual? 
            P.9  Você acha que, nos próximos anos, a vida dos índios brasileiros vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 

Homens (73%) 
Mais jovens (73%) 

Expectativa para os próximos anos é positiva 

Nos últimos 5 anos, a sua vida e da sua 
família: 

Nos próximos anos, a sua vida: 

Superior  (78%) 
Maior renda (89%) 

Mais jovens  (82%) 
Superior (88%) 



29 Opinião sobre o tamanho das terras onde vive 
(resposta estimulada e única, em %) 
 

Fonte: P.11 Na sua opinião, o tamanho das terras em que você e sua tribo vivem é maior do que o necessário para se manterem, menor do que o 
necessário para se manterem,  ou é  do tamanho adequado para se manterem? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 

Para maioria, o tamanho das terras é menor do que o necessário 

44% 

56% 

76% 

42% 

92% 

20% são donos de alguma 

propriedade 



Condições de vida nas aldeias 

30 



Avaliação geral do local onde mora 
(resposta estimulada e única, em %) 
 

Fonte: P.18 De maneira geral,  você avalia o local onde mora, incluindo suas condições de moradia, como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 

Não freq a escola  (74%) 
Renda de 2 a 3 SM (80%) 

Condições de moradia têm avaliação positiva 



32 Quantidade de cômodos, excluindo banheiro e pessoas na casa 
(resposta espontânea e única, em %) 
 

Quantidade de cômodos 

Fonte: P.17 Quantos cômodos possui a moradia em que você vive, excluindo banheiro? 
             P.12a Excluindo você, quantas pessoas vivem na sua moradia?  
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 

71% moram em casas de até três cômodos 



33 Parentesco das pessoas que moram com o entrevistado 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Fonte: P.12b Você pode me dizer o nome, sexo, idade e o grau de parentesco de cada pessoa em relação a você? 
Base: Entrevistados que moram com alguém = 1.172 entrevistas. 

Quantidade de pessoas na casa 

Com quem mora 



Grau de importância e acesso a alguns itens de infraestrutura 
(resposta estimulada e única, em %) 
 Apesar de ser muito importante para maioria, apenas 18% têm banheiro 

em casa 

Luz elétrica  92% 78% 

Muito 
importante Posse  

Água encanada 91% 61% 

Banheiro dentro de 
casa 79% 18% 

Chuveiro elétrico 47% 6% 

Rede de esgoto 73% 4% 

Casa de alvenaria 86% 39% 

Norte  NE  CO  SE Sul 

69% 93% 68% 96% 91% 

38% 74% 79% 90% 77% 

6% 27% 23% 44% 26% 

0% 2% 8% 23% 42% 

1% 2% 0% 6% 40% 

14% 54% 57% 83% 50% 



Água que utiliza para beber 
(resposta estimulada e única, em %) 
 

A água que bebe é: 

Antes de beber, essa água é: 

Fonte: P.15 A água que você bebe em sua moradia é encanada, retirada de poço ou retirada de rio, lago ou outro tipo de reservatório natural? 
             P.16 E essa água, antes de ser bebida, é filtrada ou fervida ou não? 
Base: Total da amostra 1.222 entrevistas. 

Maioria não ferve e nem filtra a água para beber 



36 

Saúde  



37 Acesso ao atendimento médico 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

O acesso ao atendimento médico é fácil ou difícil? 

Fonte: P.19 Você ou alguém de sua casa recebeu atendimento nos últimos 6 meses? 
             P. 23 Você diria que, no caso de você ou alguém de sua casa ficar doente ou passar mal, o acesso ao atendimento de um médico é fácil ou difícil?  
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

A saúde é um dos principais problemas encontrados pelos índios, a 

maioria necessitou de atendimento nos últimos seis 

meses e a maior parte considera difícil o acesso ao 

atendimento de médico 



Onde houve atendimento médico: 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.20a Nesse caso, houve atendimento médico em sua moradia? 
             P.20b Como você avalia esse atendimento: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 
Base : entrevistados que precisaram de atendimento médico  

Atendimento médico é realizado principalmente em postos de saúde 
dentro da aldeia; avaliação é positiva 

Atendimento dentro 
de casa 12% 81% 

Foi atendido 
Avaliação 
positiva  

Atendimento em 
posto de saúde 
DENTRO aldeia 

69% 76% 

Atendimentos em postos 
de saúde fora da aldeia 

55% 74% 

Norte  NE  CO  SE Sul 

19% 4% 5% 18% 25% 

71% 55% 75% 66% 91% 

68% 55% 42% 46% 41% 



Doenças infecto 
contagiosas 

68% 

> Gripe (Nordeste)  
> Malária (Norte)  

Problemas 
estomacais 

45% 
> Diarréia  (Norte)  
> Vomito 

Respiratórias  
15% 

> Tosse   
> Tuberculose 
(Centro-
Oeste)  

Neurológicas   
12% 

Diabetes  
10% 

Cardiovasculares  
5% 

> Dor de 
cabeça(Nordeste)  

> centro-oeste  

Doenças mais comuns entre as pessoas da aldeia 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 

Doenças infecto-contagiosas atingem 68% 

Sintomas  
40% 

> Febre  



40 Acesso a medicamentos 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.24 No caso de você ou alguém de sua casa ficar doente e precisar de algum medicamento, você recorre primeiramente a remédios de uma farmácia 
ou usa remédios naturais? 
 Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Maioria utiliza remédios naturais; um terço utiliza remédios farmacêuticos 

Não freq a escola  (79%) 
Mais velhos (73%) 
Nordeste (73%) 

Superior (44%) 
Maior renda (44%) 

Taxa de muito 
importante 



55% conhecem 
algum método 

anticoncepcional 58% 52% 

32% utilizam 
algum método 

anticoncepcional 31% 32% 

Conhecimento e uso de métodos anticoncepcionais 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 
 
 

Fonte: P.26 Você conhece algum método para evitar gravidez? Quais? 
             P.27 E você utiliza algum método para evitar gravidez? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

>Mais jovens  
> Mais escolarizados  

>25 a 34 anos 
> Mais escolarizados  

55% conhecem métodos anticoncepcionais; 32% utilizam algum 



42 Cigarros e bebida alcoólica 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.29 Você fuma cigarros? Que tipo de cigarro você fuma? 
Fonte: P.30 Você costuma ingerir bebida alcoólica? Com que frequência? 
             P.31 Você tem ou já teve casos de excesso de alcoolismo em sua família? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Um terço costuma fumar cigarros e 21% ingerem bebidas alcoólicas 

Homens (34%) 
45 a 59 anos (45%) 

45 a 59 anos (31%) 

21% declararam tomar 

bebida alcoólica e 38% já 

tiveram casos de alcoolismo 
na família 

1% já usou droga 



43 Prática de esportes 
(resposta espontânea e múltipla, em %) 
 
 
 

Fonte: P.33 Você pratica algum tipo de esporte ou atividade física? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Metade costuma praticar esportes 

Homens (66%) 
Mais jovens 
(72%) 
Superior (77%) 



Língua  

44 



45 Leitura e escrita da Língua Portuguesa 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Sabe ler na Língua Portuguesa? 

Sabe escrever na Língua Portuguesa? 

Fonte: P.35a Você sabe ler na língua portuguesa? 
             P. 35b Você sabe escrever na língua portuguesa? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Mais jovens (83%) 

Maioria sabe ler e escrever na Língua Portuguesa; Sudeste fica acima da média 

Mais jovens (83%) 

Mais velhos (69%) 
Não freq a escola (98%) 

Mais velhos (73%) 
Não freq a escola (98%) 



46 Leitura de livros 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P. 57a Você já leu algum livro? E você tem o hábito de ler livros? 
            P57b Quantos livros você lê, em média, por ano? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Mais jovens (65%) 
Superior (100%) 

46% já leram algum livro; 25% têm esse hábito 

Mais jovens (31%) 
Ensino médio (33%) 

 18% costumam ler de um a três livros por ano 



47 Gostaria de ter estudado em uma universidade? Qual curso escolheria? 
(resposta espontânea e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.38 Você gostaria de estudar ou ter estudado em uma universidade? 
Base: Entrevistados que não tem curso superior = 1.162 entrevistas 
             P.39 E qual a profissão escolheria? 
Base: Entrevistados que não tem curso superior e gostariam de estudar ou ter estudado em uma universidade = 1.162 entrevistas 

Maioria gostaria de ter uma formação universitária 

Mulheres (24%) 
Mais jovens (27%) 

45 a 59 anos (43%) 
60 anos ou mais (64%) 



48 

Trabalho  



49 Exerce algum tipo de trabalho remunerado? 
(resposta espontânea e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.40 Você exerce algum tipo de trabalho remunerado? Qual? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

*Citações até 1% 

Maioria não tem trabalho remunerado 

Homens (40%) 
35 a 44 anos (40%) 
Superior (67% 
Guarani Caiová 
(21%) 

Mulheres (81%) 
Mais jovens (77%) 
Mais velhos (92%) 



50 Registro e valor médio da remuneração 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Tem carteira assinada? 

Renda média mensal 

Fonte: P.41a Esse trabalho tem carteira assinada ou não? 
             P.41b Em reais, mais ou menos, quanto você consegue ganhar por mês com esse trabalho? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Apenas 7% dos que exercem trabalho remunerado têm carteira assinada 



51 Atividades exercidas na aldeia e participação 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Agricultura  

Caça   

Fonte: P.43a Na sua aldeia ou comunidade são exercidas atividades de __________: E você participa diretamente dessas atividades, sim ou não? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Agricultura e caça são exercidas na maioria das aldeias 



52 Atividades exercidas na aldeia e participação 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Criação de animais  

Pesca    

Fonte: P.43a Na sua aldeia ou comunidade são exercidas atividades de __________: E você participa diretamente dessas atividades, sim ou não? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Criação de animais se destaca no Sul e Nordeste 



53 Atividades exercidas na aldeia e participação 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Extração de madeira 

Extração de pedras e minérios 

Fonte: P.43a Na sua aldeia ou comunidade são exercidas atividades de __________: E você participa diretamente dessas atividades, sim ou não? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Extração de madeira e pedras se destacam no Sudeste 



54 Atividades exercidas na aldeia e participação 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Extração de óleos vegetais 

Produção de artesanatos típicos 

Fonte: P.43a Na sua aldeia ou comunidade são exercidas atividades de __________: E você participa diretamente dessas atividades, sim ou não? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

76% produzem artesanatos 



55 Refeições  
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Quantas refeições faz diariamente? 

61% consideram suficiente a 

quantidade de comida que 

consomem, para 36% é 

insuficiente 

Fonte: P.44b Pensando na comida que você e sua família consomem diariamente, você diria que a quantidade é mais que 
suficiente, suficiente ou insuficiente? P.45 Pensando agora na qualidade da comida que você e sua família consomem 
diariamente, você diria que é ótima, boa, regular ruim ou péssima? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Para 75%, a comida é 

ótima ou boa 

Um terço faz de uma a duas refeições diárias 

32% 



56 

Vida fora da aldeia 



57 Frequência com que sai da aldeia 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.49a Você costuma sair de sua aldeia ou comunidade e viajar para outras cidades? Com que frequência? 
Fonte: P.49b Quais os principais motivos que levam você a sair de sua aldeia ou comunidade e viajar? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

Metade não costuma sair da aldeia 

35 a 44 anos (61%) 

•Comprar produtos, fazer pagamentos : 21% 
•Receber dinheiro, benefícios : 14% 
•Visitar parentes e amigos : 5% 
•Tratamento médico : 4% 
•Cursos e seminários : 3% 
 
 
 



58 

Funai e ajuda do 

governo  



59 Avaliação e importância da FUNAI 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Avaliação da atuação da FUNAI na aldeia 

Grau de importância da FUNAI na aldeia 

Fonte: P.46a De maneira geral, você diria que a atuação da FUNAI em sua aldeia é ótima, boa, regular, ruim ou péssima? 
             P.46b E, independente dessa avaliação, você considera muito importante, pouco importante ou nada importante a 
atuação da FUNAI junto a sua aldeia? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

FUNAI é considerada importante; 39% reprovam seu desempenho 



60 Recebe cesta básica da FUNAI ou FUNASA? 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Fonte: P.48 E você ou alguém que mora em sua casa recebe cesta básica da FUNAI ou da FUNASA? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

46% recebem cesta básica da FUNAI ou FUNASA;                                                                 
na região Norte apenas 7% recebem o benefício 



61 Benefícios que recebe 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Bolsa Família 

Valor que recebe 

Fonte: P.47a Você ou alguém que mora em sua casa recebe __________? P.47b Qual o valor recebido de cada uma delas? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 

64% são beneficiários do Bolsa Família 

Média = R$ 153,23 



Posse de alguns itens 

62 



63 Posse de alguns itens de conforto 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Televisão colorida DVD  

Rádio  Liquidificador  

Fonte: P.55 Você poderia me dizer se: Você tem __________ em sua casa? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 



64 Posse de alguns itens de conforto 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 Geladeira  Fogão a gás  

Automóvel   Telefone celular 

Fonte: P.55 Você poderia me dizer se: Você tem __________ em sua casa? 
             P.54 Você tem telefone celular para uso próprio? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 



65 Posse de alguns itens de conforto 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 

Computador   

Acesso à internet   

Fonte: P.55 Você poderia me dizer se: Você tem __________ em sua casa? 
             P.56 E você costuma acessar a internet? 
Base: Total da amostra = 1.222 entrevistas 



Posse de alguns itens de conforto x população brasileira 
(resposta estimulada e única, em %) 
 
 
 



Principais resultados 



Os índios brasileiros são mais jovens e menos escolarizados que a 
média da população brasileira. 
 
A saúde, assim como entre os brasileiros, é uma das principais 
preocupações e dificuldades da população indígena.  
 
O atendimento médico nas aldeias é considerado difícil. Doenças 
infectocontagiosas são as mais comuns nas aldeias. Maioria 
recorre a remédios naturais e um terço opta por remédios 
farmacêuticos. 
 
A situação territorial também causa preocupação, mas não é o 
maior problema, como afirmado por ongs, movimentos sociais e 
certa áreas de governo. A maioria dos índios, naturalmente, 
considera o tamanho das terras onde vivem menor do que o 
suficiente. 
 
 
 

Principais resultados 
 
 
 



Menções espontâneas à falta de cidadania e respeito 
também se destacam. 
 
Mesmo enfrentando grandes problemas, a maioria não tem 
intenção de deixar a aldeia. 
 
De maneira geral, os índios consideram que houve melhora 
em suas vidas nos últimos cinco anos e são otimistas em 
relação ao futuro. 
 
Itens de infraestrutura valorizados por essa população, como 
banheiro dentro de casa e rede de esgoto, são acessíveis 
para poucos. Apesar disso, eles avaliam bem o local onde 
moram.  
 

Principais resultados 
 
 
 



Um terço exerce algum tipo de trabalho remunerado. 
Agricultura, caça e pesca são as atividades mais praticadas 
pelos que não exercem atividade remunerada.  
 
A Funai é considerada importante para maioria, mas a grande 
maioria considera a sua atuação ruim, péssima ou regular. 
 
Metade recebe cesta básica de alimentos da Funai/Funasa. 
 
Entre os benefícios do governo que recebem, Bolsa Família se 
destaca. 
 

Principais resultados 
 
 
 


