
ASCENSÃO E DECLÍNIO DOS

TUPI
Indígenas da etnia 
Guarani-Kaiowá,  
um dos povos falantes 
de língua tupi

GENÉTICA
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Imediatamente após o ápice, a vasta 
nação tupi teria entrado nos cinco sécu-
los seguintes em um acentuado declínio, 
agravado após a chegada do colonizador 
europeu, segundo estimativas apresen-
tadas em um artigo publicado em 7 de 
dezembro de 2021 na revista Molecular 
Biology and Evolution. “Não se fazia ideia 
de quão devastadora teria sido a redu-
ção populacional dos Tupi. Estimativas 
anteriores sugeriam uma diminuição 
de 90% nessa população. Nossos dados 
indicam que foi de 99%, menor apenas 
que o colapso enfrentado pelos Asteca 
após a chegada dos conquistadores es-
panhóis”, afirma Hünemeier.

“Esse trabalho é tudo o que um ar-
queólogo gostaria de ler sobre a expan-
são tupi, porque traz informações gené-
ticas para um debate que até então se 
baseava em dados de arqueologia e lin-
guística”, comenta a arqueóloga Adriana 
Schmidt Dias, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), especia-
lista em história indígena e arqueologia 
do período pré-colonial.

O expressivo aumento populacional 
sugerido pela genética reforça a hipó-
tese apresentada em 1984 pelo arqueó-
logo gaúcho José Proenza Brochado. A 
partir de evidências de que os ancestrais 
dos povos de língua tupi já produziam 
objetos de cerâmica e praticavam uma 
forma inicial de agricultura, Brochado 
propôs que o motivo da dispersão dos 
Tupi teria sido o aumento contínuo da 
população e a necessidade de novas ter-
ras para produzir alimento, e não apenas 
consequência de mudanças no clima. 
Em uma hipótese inicial, dos anos 1920, 
antropólogos e linguistas sugeriam que 
a redução nas áreas de floresta, decor-
rente de mudanças no clima naquela 
época, teria forçado os ancestrais dos 

P
or um período de quase 10 
séculos, os povos nativos da 
América do Sul falantes de 
línguas tupis prosperaram 
e se dispersaram por vastas 
áreas do continente. Em um 
evento demográfico e mi-
gratório iniciado há quase 
3 mil anos, eles partiram do 

sudoeste da Amazônia e, percorrendo 
rios e terra firme, ocuparam da costa do 
Atlântico ao sopé dos Andes, alcançan-
do também territórios ao sul do rio da  
Prata – algumas dessas regiões estão a 
mais de 5 mil quilômetros (km) de dis-
tância umas das outras. Conhecida co-
mo expansão tupi, essa diáspora durou 
mais de um milênio e possivelmente só 
encontra paralelo na disseminação dos 
povos de língua banto do oeste para o 
centro e sul da África, ocorrida mais ou 
menos no mesmo período.

Análises das características genéticas 
de 75 indivíduos de 13 povos atuais fa-
lantes de línguas tupis sugerem agora 
que essa expansão territorial pode ter 
sido acompanhada de um expressivo 
crescimento demográfico, que multi-
plicou por 100 a população tupi. Com-
parando a extensão de trechos do ge-
noma compartilhados pelos integran-
tes dessas etnias, a equipe coordenada 
pela geneticista Tábita Hünemeier, da 
Universidade de São Paulo (USP), con-
cluiu que esse incremento populacio-
nal teria começado por volta de 2.100 
anos atrás e atingido seu auge próximo 
ao ano 1000, quando, de acordo com 
os cálculos, a população tupi pode ter 
somado entre 4 milhões e 5 milhões de 
indivíduos, um contingente quase com-
parável ao que integraria séculos mais 
tarde a população do Império Inca na 
cordilheira dos Andes.

População de falantes da língua pode ter reunido de  

4 milhões a 5 milhões de indivíduos há mil anos e começado  

a diminuir rapidamente antes da chegada dos europeus

Ricardo Zorzetto

R
O

M
ER

IT
O

 P
O

N
T

E
S

falantes de línguas tupis, que viviam da 
caça, pesca e coleta de frutos, a migrar 
em busca de alimento (ver Pesquisa FA-
PESP nº 288).

Uma evidência do impacto que essa 
expansão pode ter causado à época é a 
provável assimilação cultural do povo 
kokama, da porção peruana da Amazô-
nia. Há muitas gerações os integrantes 
desse povo falam tupi, mas a equipe da 
USP viu agora que eles são genetica-
mente muito mais próximos dos Cha-
micuro, seus vizinhos, de língua arawak, 
do que dos demais grupos falantes de 
tupi. “Essa pode ser uma primeira con-
firmação de assimilação cultural decor-
rente da expansão tupi, algo já sugerido 
por estudos linguísticos, mas que ainda 
não havia sido demonstrado por outras 
ferramentas”, conta Hünemeier.

A estimativa do que ocorreu com a 
população tupi ao longo de quase 100 
gerações integra uma análise mais ampla 
realizada pela equipe da USP, que vem 
ajudando a compreender como intera-
giram as etnias nativas antes da chegada 
dos europeus ao continente sul-ameri-
cano e como a influência recíproca que 
exerceram umas sobre as outras ajudou 
a moldar os grupos indígenas atuais. No 
trabalho publicado na Molecular Bio-
logy and Evolution, que reúne uma das 
maiores amostras já estudadas de ma-
terial genético de populações nativas da 
América do Sul, o geneticista Marcos 
Araújo Castro e Silva, primeiro autor 
do artigo, comparou também as carac-
terísticas genéticas dos grupos falantes 
de línguas tupis com as de outros 229 
indivíduos de 39 populações indígenas 
que falam outras línguas e se distribuem 
pelo Centro-Oeste do Brasil, pela Ama-
zônia e pelos altiplanos dos Andes e pela 
região costeira do oceano Pacífico.



58  |  JANEIRO DE 2022

Dessa comparação, parte do doutora-
do de Castro e Silva feito sob a orienta-
ção de Hünemeier, emerge uma conclu-
são que contradiz uma visão antiga da 
arqueologia e da antropologia: a de que, 
por influência de uma separação física 
imposta pela cordilheira dos Andes, os 
povos dos altiplanos andinos e da costa 
do Pacífico, no extremo oeste do conti-
nente, guardariam distinções genéticas 
importantes dos habitantes das vastas 
extensões de terras baixas e planas co-
bertas por florestas e savanas da porção 
leste da América do Sul. O trabalho atual 
não encontrou diferenças marcantes. 

Talvez influenciada pela narrativa his-
tórica dos conquistadores espanhóis das 
terras andinas, que, assim como os Inca, 
viam a floresta amazônica como temível 
e impenetrável, essa ideia – a chamada 
Divisão Andes-Amazônia – só começou 
a ser posta em dúvida com mais vigor nos 
últimos 15 anos. Por muito tempo os estu-
diosos da formação dos povos nativos da 
América do Sul viram a drástica e repenti-
na transição de paisagem entre os cumes 
da cordilheira dos Andes e as terras baixas 
da Amazônia, possivelmente sem par em 
outras regiões do mundo, como uma bar-
reira física quase intransponível. Por essa 
razão, após a chegada à América do Sul 
há pelo menos 15 mil anos, as populações 
que se estabeleceram a oeste e a leste do 
continente teriam se comunicado pouco. 
Essa interpretação era corroborada por 
evidências históricas e até dados genéticos 
iniciais que indicavam que os Andes e a IN
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costa do Pacífico eram lar de sociedades 
grandes e complexas, conectadas entre si, 
enquanto na Amazônia predominavam 
grupos populacionais pequenos e isolados.

N
o estudo atual, a equipe da 
USP não observa uma divi-
são genética marcante entre 
os povos atuais do oeste e do 
leste, esperada caso hou-
vesse uma patente Divisão 
Andes-Amazônia. Em vez 
disso, os dados mostram uma 
transição gradual de oeste 

para leste, com um leve, mas perceptível, 
decréscimo da diversidade genética. Essa 
redução de variabilidade é explicada pelo 
fato de a cordilheira e a costa do Pacífi-
co terem abrigado populações que em 
certos momentos foram muito grandes 
e bastante conectadas, o que favorece 
que, ao longo de gerações, elas tenham 
se tornado mais homogêneas entre si sem 
perder diversidade. Já populações meno-
res e com menos interações, como as das 
terras baixas da Amazônia, costumam 
apresentar redução da variabilidade e 
se tornar homogêneas internamente (há 
uma maior homogeneidade intrapopu-
lacional) e mais distintas de outras po-
pulações. “A Amazônia pode ser a região 
das Américas em que os povos nativos 
apresentam a mais baixa diversidade ge-
nética, provavelmente uma das menores 
do mundo”, conta Castro e Silva.

Apesar da redução de diversidade, não 
há isolamento genético entre oeste e les-

te. As populações do oeste da Amazônia 
e da encosta oriental dos Andes mantêm 
um nível de conexão genética com as do 
altiplano e da costa do Pacífico semelhan-
te ao observado entre elas e as das terras 
baixas da Amazônia. Por essa razão, os 
Kokama e Chamicuro, no Peru, e os Su-
ruí, Karitiana, Munduruku e Gaviões, no 
oeste da Amazônia, funcionariam como 
populações de sutura entre as do leste e 
do oeste do continente. Se a interação – e 
a consequente troca de material genéti-
co – entre os povos das terras baixas da 
Amazônia e os dos Andes e da costa do 
Pacífico diminuiu a partir do contato com 
o colonizador europeu, ela foi bem mais 
alta no período pré-colombiano, revelam 
segmentos idênticos do genoma compar-
tilhados por diferentes populações atuais.

“A mistura genética de linhagens an-
dina e amazônica em populações da en-
costa oriental dos Andes elimina os equí-
vocos sobre uma divisão estrita entre os 
Andes e a Amazônia, mas ainda temos 
de conciliar esse sinal genético com as 
evidências culturais do comércio e tro-
ca na direção oposta, da Amazônia aos 
Andes”, afirmou à Pesquisa FAPESP a 
antropóloga molecular italiana Chiara 
Barbieri, da Universidade de Zurique, 
na Suíça, que anos atrás esteve na Amé-
rica do Sul e coletou amostras de mate-
rial genético de povos andinos do Peru, 
Colômbia e Bolívia. n

O projeto e o artigo científico consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

ALTOS E BAIXOS DOS NATIVOS SUL-AMERICANOS
O gráfico mostra a evolução demográfica de quatro grupos 
populacionais, com períodos de expansão e retração
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* Os dados no eixo vertical estão em escala 
logarítmica para facilitar a visualização 

FONTE Adaptado de CASTRO E SILVA et al. 
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