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Apresentação 

Este volume é o resultado do esforço do Comitê de Demografia dos Povos 

Indígenas da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep) na direção 

da ampliação e articulação de estudos que permitam avançar no conhecimento da 

dinâmica demográfica indígena e suas implicações. 

Como apontam Heloísa Pagliaro, Marta Maria Azevedo e Ricardo Ventura 

Santos, os organizadores de Demografia dos Povos Indígenas no Brasil, é de certo 

modo surpreendente que, apesar da centralidade dos fenômenos e processos vitais 

nas disciplinas antropológica e demográfica, estes processos tenham sido objeto 

de reduzido esforço e cooperação interdisciplinar no que diz respeito a povos 

indígenas no Brasil. 

O Comitê de Demografia dos Povos Indígenas da Abep, reunindo 

especialistas de distintas áreas, é mais um passo no sentido de superar obstáculos 

e preencher lacunas no conhecimento das sociedades indígenas. A precariedade e 

dispersão das informaçõe s disponíveis, a importância de dados consistentes para a 

realização de diagnósticos adequados acerca das necessidades dessas populações 

e a potencialidade da colaboração interdisciplinar para o entendimento da dinâmica 

social indígena, são aspectos a destacar nas contribuições reunidas neste volume. 

A expectativa da Abep é a de que os trabalhos aqui trazidos a público 

possam contribuir para um aprofundamento do debate acerca da questão indígena, 

reafirmando o caráter plural da sociedade brasileira. 
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