
POVOS
INDÍGENAS
EM MATO
GROSSO
DO SUL

“Povos indígenas” é uma 
expressão usada para referir-
-se a grupos que se identifi-
cam como uma coletividade 
específica, distinta de outras 
com as quais convive e, 
principalmente, do conjunto 
da sociedade nacional na qual 
estão inseridos.

No Brasil e na América, esses povos já 
ocupavam regiões específicas há milha-
res de anos, antes da chegada dos 
europeus, razão pela qual são conheci-
dos também por “povos originários”.



Os direitos específicos dos Povos Indí-
genas no Brasil estão previstos na 
Constituição Federal de 1988, nos arti-
gos 231 e 232.

Art. 231. São reconhecidos aos índios 
sua organização social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.

Art. 232. Os índios, suas comunidades 
e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de 
seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos 
do processo.

A Convenção nº 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho, ratificada pelo 
Estado brasileiro, também dispõe sobre 
os seus assuntos econômicos, sociais e 
culturais, bem como o direito à consul-
ta prévia aos povos indígenas sobre de-
cisões capazes de afetar suas vidas, 
ressaltando a importância dos artigos 
6o, 7o e 8o, respectivamente.

DIREITOS

Mato Grosso do Sul é o 2º estado com 
maior população indígena no Brasil, com 

aproximadamente 83 mil indivíduos, 
ficando atrás apenas do Amazonas.

Oficialmente, vivem aqui grupos que 
representam 8 etnias, com suas estruturas 

políticas, econômicas e sociais e com 
suas culturas, línguas e tradições 

espirituais próprias e diferentes umas das 
outras. São elas:

Você Sabia?

> Guarani Kaiowá
> Guarani Nhandeva
> Terena
> Kadiwéu

> Guató
> Kinikinau
> Ofayé
> Atikum
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