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Ao pensarmos sobre índios/as uma das principais imagens que freqüentemente 

elaboramos estão relacionadas a homens e mulheres nus/nuas, que pintam seus corpos com 

tintas extraídas da natureza, que adornam seus corpos com penas coloridíssimas, paus e 

pedras que introduzem em seus lábios e orelhas. Esta imagem se faz tão presente em nosso 

imaginário, não porque utilizamos com freqüência referenciais elaborados nos séculos XV 

e XVI, pelos primeiros viajantes, mas porque esta imagem adquiriu legitimidade circulando 

em vários outros textos, constituindo a representação de uma identidade cultural. 
Neste texto tomo revistas brasileiras que circularam a partir dos anos 1980 até o presente momento 

como objeto de análise e procuro entender como estas representam índios/as. Além disso, convém destacar 

que atualmente os livros deixaram de ser o único recurso didático disponível nas escolas. As revistas, por 

exemplo, têm sido utilizadas desde a forma “reciclada”, através de recortes para utilidades diversas, à 

referências para consultas durante elaboração de trabalhos escolares. Entendo que os discursos que circulam 

neste artefato podem ser tomados como um dispositivo pedagógico, pois, ensinam a “olhar” e a dizer “como 

somos” e “como são os outros”, além de pretender ensinar a solução para “problemas” financeiros, 

sentimentais, escolares, familiares, religiosos, enfim, para todos “problemas”. Em relação a mídia, de modo 

geral, entendo-a como campo fecundo no que diz respeito a representação das identidades, como aponta Rosa 

Fischer (1997) ao tratar sobre o “estatuto pedagógico da mídia”. Sabe-se que as imagens que circulam na 

mídia muito têm contribuído para fixar certas representações étnicas, repercutindo assim, na construção de 

identidades “subjetivas” e na constituição da nossa identidade enquanto sujeitos e especialmente na 

construção de uma identidade nacional. 

Ao referir-me à construção da identidade, estou aludindo a Tomaz T. Silva (1999) 

ao afirmar que esta “não é fixa, nem estável”, ao contrário, é “compreendida como 

inscrição, marca, traço” (p.32). Utilizo a expressão construção por entender que as 

identidades não existem “naturalmente”, não contém uma essência (Kathvyn Woodward, 

1997). Assim faço já uma relação com abordagem construcionista (Stuart Hall 1997a), que 
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reconhece o caráter público, social da língua. De acordo com tal abordagem, são os 

atores sociais que constroem os significados através de sistemas de representação de forma 

a tornar o mundo significativo, pois “nem as coisas em si nem os usuários individuais da 

língua podem estabelecer os significados. As coisas não significam: construímos o 

significado socialmente, utilizando sistema de representação – conceitos e signos”. (p. 24).  
Dessa forma, a construção da(s) identidade(s) se faz a partir de uma relação de fronteiras. A 

identidade passa a existir a partir de algo que está fora dela, a partir de outra identidade diferente. Eu diria 

que as identidades passam a ser construídas a partir de um estado de choque, quando “meu” olhar “normal” é 

surpreendido pelo “corpo” do “outro diferente”. O “outro” que surpreende, que choca “precisa” ser nomeado, 

descrito, caracterizado. Nomear, atribuir característica aos “outros” constitui parte da política de 

representação que, de acordo com Hall (1997a) 

 

é o processo pelo qual os membros de uma cultura utilizam a língua (amplamente 

definida como qualquer sistema que empregue signos, qualquer sistema 

significante) para produzir significados. (...). Somos nós – na sociedade, nas 

culturas humanas – que fazemos as coisas significarem, que significamos (p. 61). 

 
Este conceito de representação afina-se ao utilizado pelos Estudos Culturais, em sua vertente pós-

moderna, que entende a linguagem como constituidora da realidade e instituidora de significados sobre os 

quais não se indaga sua “veracidade”, mas sim a forma como esta é constituída.  
Para atender finalidades didáticas elaborei alguns tópicos que sinalizam, a seguir, para as 

representações de índio associada a "hábitos selvagens”, à natureza, a posse de grandes latifúndios e à 

práticas civilizatórias.   

 
“O sabor da própria carne”... o índio selvagem 

 
Um golpe na nuca rompia o crânio. Acudiam mulheres velhas, com cabaças, para 
recolher o sangue. Tudo era consumido por todos. As mães besuntavam os seios de 
sangue para os bebês também provarem do inimigo. O cadáver era esquartejado, 
destrinchado, assado numa grelha e disputado por centenas de participantes – que 
comiam pedacinhos. Se fossem muito numerosos, fazia-se um caldo dos pés, mãos 
e tripas cozidas. Os hóspedes retornavam às aldeias levando pedaços assados 
(Revista Super Interessante, p. 64, agosto 1997). 

 
Neste eixo temático procuro destacar alguns discursos que foram articulados de forma a mostrar 

índios/as como selvagens e ameaçadores. Destaco o canibalismo como “prática” que horrorizou 

profundamente os cristãos, entretanto, algumas representações mostram índios/as como selvagens 

independente “da prática” do canibalismo.   
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A imagem de índio associada ao “selvagem” e “ameaçador” não foi criada apenas na oralidade 

ou no discurso literário uma vez que a pintura e a fotografia foram/são recursos que possibilitaram a 

visibilidade de tais “características”. Essa visão de índio ainda circula e exerce influência nas produções 

cinematográficas, televisivas, etc. Serviram e servem para “mostrar” o canibalismo2, por exemplo, em 

destaque na capa da revista Super Interessante, de agosto de 1997, da qual tomo por empréstimo para esta 

seção o título da matéria produzida por Ricardo Arnt.  

A matéria pretende mostrar a diferença existente entre as várias práticas culturais procurando, com 

isso, demonstrar que o que é sagrado para algumas pessoas não tem absolutamente nenhum significado para 

outras. O editorial enfoca a questão a ser abordada ao longo da edição pretendendo “abolir” o preconceito em 

relação a determinadas práticas culturais, ao tentar mostrar, por exemplo, que “o canibalismo, para os índios, 

é tão digno quanto a eucaristia para os católicos” (p. 4); a matéria amparada pelo parecer “científico” da 

antropologia e veiculada numa revista destinada à divulgação de “questões científicas”, adquire um teor de 

verdade que, valendo-se das fotos, “elimina” qualquer dúvida a respeito da “selvageria” dos índios, afastando 

grande parte dos/as cristãos do desejo de comungar desta ceia3.  

Ao colocar lado a lado dois períodos históricos (século XVI e século XX), a revista mostra um índio 

atual “comprometido” com práticas “monstruosas” do passado, ensinando assim, a “olhar” o índio como 

irracional, desprovido de sensibilidade humana. A matéria é composta por uma série de imagens, 

primeiramente por reprodução de ilustrações do alemão Theodore De Bry, inspiradas nos relatos de Hans 

Staden, representa um “festim antropofágico” entre os tupis, no século XVI; na seqüência mostra-se, o 

aprisionamento da “vítima” pelos índios, as “agressões” e instrumentos como flechas, bordunas, o fogo, e, 

sobre este, uma grelha com partes do morto sendo assado, ao mesmo tempo em que alguns pedaços já são 

consumidos. Posteriormente, a matéria traz uma seqüência de fotografias recentes mostrando índios/as de 

uma comunidade yanomami, que “portam” alguns instrumentos como potes com cinza e colher, 

acompanhadas do relato de que aqueles sujeitos estariam participando de um ritual onde as cinzas do corpo 

de um parente seriam consumidas. Arnt (1997) ao mostrar o canibalismo numa versão mais “atualizada”, 

parece acentuar a “barbárie” de índios/as. A “versão atual” mostra que os índios passaram a comer as cinzas 

dos amigos com purê de banana.  

Tal descrição encontra-se paralelo em relatos como aqueles produzidos pelo soldado 

alemão Hans Staden (2000) em que este relata suas duas viagens à América, entre 1548 e 

1555, especialmente seu contato com os índios brasileiros Tupinambá, na conhecida obra A 

verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens. O objetivo central 

 
2De acordo com Silveira Bueno (1996), “canibal, s. Indígena antropófago; (fig.) indivíduo cruel”. 
Canibalismo: “s. m. Antropofagia, ato de um animal devorar outro da mesma espécie” (p.119). antropófago, 
adj. e s. m. Diz-se do indivíduo que come carne humana; canibal; andrófago” (p. 58). Entendo-os como 
significados destinados a atribuir caracterizações a um grupo ou sujeitos e não tenho, no momento, 
preocupação em distinguí-los. 
3 Uma das principais imagens que procurou mostrar a “comunhão cultural” entre europeus e índios é a da 
primeira missa no Brasil, relacionada, portanto, ao universo religioso. 
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desse relato consistia em descrever índios/as como selvagens, atribuindo a estes a 

antropofagia. A antropofagia, aliada ao hábito de andar nus e o culto a ídolos “pagãos”, 

escandalizavam os viajantes cristãos, ao mesmo tempo que serviam de estímulo ao 

empreendimento de outras expedições com fins comerciais e religiosos. Dessa forma, a 

reedição recente da obra de Staden, aproveitando a voga dos “500 anos do descobrimento”, 

coloca sob o foco questões como canibalismo, violência, etc, se constituindo numa maneira 

de “reafirmar” que “os índios naturalmente são assim”.  
Contrariando o olhar do colonizador a respeito da antropofagia, Paulo Humberto Borges (2000, p. 

92-106), apresenta a interpretação do tema por professores indígenas4 guaranis, a partir das gravuras 

produzidas por Hans Staden. Segundo o autor, professor guarani Renato da Silva elaborou a seguinte 

interpretação: 

 
Nosso povo indígena é considerado como animais pelos portugueses. Falam que o 
índio come gente. Mas isso não é verdade. Nós, índios, também sabemos respeitar 
os outros povos indígenas e também o não-índio. Nós que vivemos anos e anos no 
meio da floresta sabemos disso. Hans Staden, um dos portugueses que foi parar na 
aldeia com os índios, ele foi bem tratado no meio dos índios. Ele podia contar o 
sofrimento dos índios, mas ele quis ser famoso, inventando tudo mentira (p. 102 e 
104). 

 
A representação do “índio selvagem”, antropófago parece ser uma das mais antigas e certamente a 

que mais horrorizou os viajantes europeus que a instituíram, parece simbolizar a “selvageria suprema”. 

Entretanto, outros discursos apontam para formas “mais brandas” de comportamento “selvagem”, como a 

vida na mata e a dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos, por exemplo. A forma “selvagem” de viver 

de índios/as é abordada através de referências a habitações, instrumentos de trabalho, vestimentas, a forma 

como obtém e utilizam os recursos, etc;  tendem a universalizar atributos do tipo: índios usam arco e flecha, 

moram em ocas, furam o corpo para colocar objetos “estranhos” como ossos e pedaços de madeira 

considerados enfeites, andam nus (ou seminus), enfim, são diferentes e assustadores.  

O bom selvagem 
Este eixo temático encontra-se dividido em três seções em que procuro destacar discursos 

responsáveis por articular representações relativas a “pureza”, a “convivência harmoniosa” 

de índios/as com o ambiente e como veículo de vendas. 
Comunhão com a natureza 

 
4 A comunidade a que o autor se refere está situada no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 
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Nessa seção procuro destacar alguns exemplos de como índios/as são representados como 

sujeitos que mantém uma relação de partilha com a natureza. A “índia Guajá”5, ilustração n. 1, fotografada ao 

amamentar um porco-do-mato exemplifica apropriadamente o discurso que os/as representa como sujeitos 

que protegem e vivem em comunhão com a natureza, alimentando um animal com o próprio leite, como se 

fosse filho. Ao mesmo tempo que mostra a “pureza e a bondade”, tal “atitude” pode gerar repulsa em muitos 

sujeitos que partilham de culturas antropocêntricas por estabelecer, dessa forma, condições de igualdade 

entre a espécie humana e a animal, rompendo os discursos que constitui “o homem” como ser superior. É 

dispensável lembrar que o discurso religioso cristão posicionou “o homem” no centro do universo ao 

conferir-lhe poder para “reinar sobre todas as criaturas” e que considera tal “atitude” pecado inominável, 

além de mostrar “o homem” na condição 

de servo. 

Para Sergio Rouanet (1999), “o mito do 

bom selvagem existe desde a 

Antigüidade6, 

mas seu reaparecimento moderno 

coincidiu com o período das grandes 

navegações” (p. 415). Em sua análise 

Rouanet passa por narrativas como as 

produzidas por Caminha através das 

quais a figura do selvagem brasileiro era 

constituída de “boa índole, manso e 

pacífico, vivendo em estado de 

inocência, e isento de cobiça e ganância, 

graças a simplicidade de seus meios de 

subsistência e à modéstia de suas 

necessidades materiais” (id. p. 416).  

Luís Vidigal (1996), ao referir-

se a ação colonizadora através da escola, 

ao analisar manuais escolares e livros 

para crianças no Portugal Imperial 

(1890-1945), afirma que  

Ilustração 1: “índia amamenta filhote de porco do mato”, 
revista Nova Escola, abril, 1999, p. 15 

 
5 Encontrei essa mesma ilustração na capa do livro de História de nome Brasil: uma história em construção 
de José Macedo e Mariley Oliveira, publicado pela Editora do Brasil, São Paulo, 1996 e no paradidático 
Povos indígenas: terra é vida, de Egon Heck e Benedito Prezia, 1998, p. 43, editora Atual. 
6 No Brasil, esse tema ressurge no início do século XIX, no período da literatura romântica, evocado por 
Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e José de Alencar. O Romantismo no Brasil (1836–1881) – 
correspondeu ao período da “independência” política – muito contribuiu com o discurso que estava 
relacionado a “pureza” indígena.  
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o mito do ‘Bom Selvagem’ herdado do Renascimento, equipara vida natural com 
ociosidade mas também com autenticidade moral. (...). Trata-se, afinal, de substituir 
a imagem exclusiva do colonizador (...), pela imagem do ‘superior’ que protege, 
admirando a riqueza heterogênea do seu novo domínio – e lamentando 
nostalgicamente a perda que representa o afastamento em relação a uma original 
autenticidade... (p. 394-5) O exotismo colonial cede lugar à prioridade da 
manutenção do controle colonial – pessoal e econômico. A ‘ociosidade positiva do 
bom selvagem’, dá lugar à ‘preguiça dos primitivos’; a felicidade deixa de residir 
no ócio e passa a assentar no trabalho; (...). Daí que o processo de conquista venha 
a ser inexorável e encarado como uma inevitabilidade...(p. 396). 

 
 

A “comunhão” de índios/as com a natureza é representada através de referências à habitação, ao 

aproveitamento dos recursos naturais e de várias outras formas como danças, festas, preparo de alimentação, 

etc. A casa tradicional se constitui um clássico exemplo a essa referência. Observo que, ao mesmo tempo que 

marca o aproveitamento dos recursos e a forma de habitar integrada ao ambiente, a “oca” marca a 

singularidade indígena. 

 

O índio protetor da natureza 
Os discursos, escolares, os produzidos pela mídia, pela ciência, etc, muito têm colaborado para que 

sejam atribuídos a índios/as conhecimentos especiais sobre a natureza, como saber “ler”, “ouvir” e prever 

fenômenos climáticos, por exemplo, fazendo com que (índios/as) apareçam como uma “espécie quase 

extinta”. Esta representação se aproxima da imagem de índio projetada pela carta atribuída ao cacique 

Seattle, índio norte-americano, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce, em 1854, na 

ocasião em que este queria comprar suas terras. A carta reafirma ainda os discursos que circulam em outros 

textos de que a “vida natural” é a mais condizente com a natureza humana.  

Anthony Anderson e Darrel Posey (1987), ambos na época pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG), escreveram na revista Ciência Hoje, n. 31, a respeito dos índios kaiapó da aldeia Gorotire, no sul do 

Pará, da relação destes com a natureza especialmente demonstrado no ato de plantar suas roças. Anderson e 

Posey (1987) observam que “ao plantar, os kaiapó parecem imitar a natureza”. Quando iniciam uma roça, 

introduzem grande número de espécies e variedades: “na aldeia Gorotire, por exemplo, foram registradas em 

média 58 espécies por roça” (p. 45). Ao destacar a forma “ecologicamente correta” de plantar, o relato da 

pesquisa mostra índios/as daquele grupo como “conhecedores” da natureza e dotados de um tipo especial de 

conhecimento sobre o meio em que vivem, como uma característica essencialmente sua. 

Embora índios/as sejam apontados como conhecedores da natureza e tenham sua prática agrícola 

apontada como benéfica ao ambiente, o conhecimento que estes demonstram em relação à identificação de 

plantas e animais, por exemplo, precisa passar, paradoxalmente, pela averiguação “científica” credenciada 

para ter validade no mundo acadêmico, sugerindo que, além dos sujeitos, as suas práticas também se tornam 

objeto do olhar científico, lembrando as conhecidas classificações que “dividem” o saber em científico e 

popular. Ao serem olhados através das lentes acadêmicas, animais, plantas e a relação destes entre si passam 
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a receber outras denominações que divergem muito das usadas na “roça”, na “floresta”. Um exemplo 

desse sistema de referências está na própria nomenclatura científica em latim, língua “neutra”, reconhecida e 

adotada nas comunidades científicas de diferentes países.  

A tentativa de resgatar práticas atribuídas a índios/as lembra a referência de Hall (1997a) a respeito 

da “ênfase nas origens, na tradição e na intemporalidade” (p. 58); ao aludir à leitura de Gellner (1983), Hall 

faz pensar que tais tentativas são empreendidas em busca de uma identidade que ‘está lá, na verdadeira 

natureza das coisas’, algumas vezes adormecida, mas sempre pronta para ser ‘acordada’ de sua ‘longa, 

persistente e misteriosa sonolência’, para reassumir sua inquebrantável existência” (id. p.58). 

 

Made in floresta: o índio como veículo de venda  

Esta é a terceira seção correspondente ao eixo “bom selvagem” e aqui procuro destacar 

como o discurso que faz referência ao “índio puro” se destina também a atender interesses 

econômicos que visam lucrar com a venda de produtos “isentos de contaminação” química, 

tecnológica e cultural. Os discursos se articulam de modo que determinados produtos 

pareçam melhores, mais saudáveis e autênticos ao serem manipulados por índios/as. 

Observo que tal representação evoca o discurso que se refere ao incentivo ao consumo dos 

chamados “produtos naturais”, alimentos e medicamentos, muito em voga atualmente. 
Com o título Caiapós os índios empresários, a matéria elaborada por Ateneia Feijó e publicada na 

revista Marie Claire, n. 15, de junho de 1992, refere-se aos índios da aldeia A-Ukre, no Sul do Pará, que 

administram uma empresa comercial exportadora de óleo de castanha-do-pará para a Body Shop – indústria 

inglesa especializada em cosméticos à base de produtos naturais. A matéria chama atenção para o valor 

comercial atribuído ao objeto “puro”, “exótico” extraído de um lugar “natural” por mãos não “contaminadas” 

pela tecnologia. O “mundo do índio” não contaminado pelos efeitos da “civilização” é constituído pela 

revista através do discurso relacionado à habitação, à forma com que os produtos são coletados e 

processados, à forma como usam os instrumentos de trabalho, etc.  

Embora seja atribuído valor à “pureza” dos produtos manipulados por índios/as, 

geralmente, estes têm sido comercializados obtendo baixo valor monetário. Além disso, a 

representação do índio relacionado a questões de mercado mostra como a sociedade 

indígena vem recebendo influências (e influenciando) as culturas não-indígenas, 

“derrubando” a idéia de que são “selvagens isolados” e étnica e culturalmente puros.  

Ao escrever sobre o “bom selvagem” percebi que o discurso referente a essa 

temática produzido pelos primeiros viajantes europeus foi redimensionado. O índio bom e 

puro representado por Rousseau foi “olhado” sob um novo foco por escritores românticos, 

por exemplo, no sentido de compor uma “identidade nacional”; já tal “especificidade” 
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(pureza) é enfocada por grande parte das revistas analisadas atendendo a apelos 

comerciais. Assim, partilho com Hall (1997 a) da idéia de que a concepção de “pureza” 

étnica e cultural se constitui numa “fantasia ocidental sobre a ‘alteridade’: uma ‘fantasia 

colonial’ sobre a periferia, mantida pelo Ocidente, que tende a gostar de seus nativos 

apenas como ‘puros’ e de seus lugares exóticos apenas como ‘intocados’ (p. 86). 
  

O índio latifundiário 

Neste eixo me ocupo em mostrar alguns discursos responsáveis por articular a representação do 

índio que dispõe de grandes extensões de terra. 

Todos/as sabemos que a partir da chegada dos 

colonizadores índios/as foram perdendo, entre muitas 

“coisas”, parte da terra que habitavam. Uma das 

preocupações da “civilização” era ensiná-los a viver 

em pequenas propriedades, abandonando o hábito das 

mudanças freqüentes.  

O discurso em torno de “muita terra 

para pouco índio” reforça o discurso em 

relação à “necessidade” de aproveitamento do 

espaço “ocioso”, destinado a criar mato e a 

“pouco ou nada” produzir. A referência aos 

quadra

país, fo

 

de grá

afirma

quilôm

7 Antôn
nativas 
Seguran
sala de 
Ilustração 2: “o paraíso cercado”,
revista Veja, 30de junho, 1999, p. 139.
                                              

“latifúndios” indígenas geralmente é feita 

pelas revistas incluídas na análise através da 

chamada densidade demográfica7, do cálculo 

do número de habitantes por quilômetro 

do ou da comparação da área ocupada em relação ao tamanho de um Estado ou outro 

rtalecendo a idéia da distribuição injusta (!) da terra.  

 Na revista Veja n. 26, de junho de 1999, por exemplo, Silvio Ferraz (1999), através 

ficos, aponta o número de habitantes e o tamanho do parque Xingu. Ferraz (1999) 

 que “o parque Xingu, com 3.600 habitantes, tem 27.000 quilômetros quadrados, 900 

etros de perímetro – equivalente a um habitante para cada 7,5 quilômetros quadrados 

 
io Carlos Lima (1995, p. 407-19) afirma, no artigo Um olhar sobre a presença das populações 
na invenção do Brasil, que “a relação hectare/índio é uma invenção dos militares do ex-Conselho de 
ça Nacional” (p. 413). In: SILVA, Aracy L.; GRUPIONI, Luís D. (Orgs.). A temática indígena na 
aula: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. 
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um habitante para cada 7,5 quilômetros quadrados, conforme ilustração n. 5. Quase 

uma Bélgica, que tem 10,2 milhões de habitantes” (p. 139).      
Além de os discursos que circulam em algumas revistas apontarem índios como latifundiários, 

identificam-os também como detentores/as de um território potencialmente rico em recursos naturais e 

minerais. Articulam-se de modo a mostrar o índio como um sujeito amplamente favorecido, se comparado ao 

elevado número de trabalhadores/as rurais que lutam pela distribuição justa da terra; enfim, através desses 

discursos, o índio é mostrado indiretamente como um desperdiçador e como colaborador com as “injustiças” 

sociais.  

 

Índio Civilizado 

Ao entenderem que índios/as não eram feitos à “sua imagem e semelhança”, os europeus, de forma 

etnocêntrica, passaram a construir uma imagem positiva de si estabelecendo, ao mesmo tempo, estratégias 

pedagógicas para que índios/as se aproximassem do modelo de “ser humano” tido como aceitável. Nesse 

sentido, do ponto de vista psicológico, Roberto Gambini (2000), analisa discursos atribuídos aos missionários 

jesuítas destinados a catequizar os índios brasileiros. Segundo o autor, estes eram vistos pelos missionários 

como “um inimigo, do ‘mundo do demônio’, a ser combatido pelos ‘soldados de Cristo’”. Segundo Gambini, 

o índio era o espelho que projetava a imagem negativa dos portugueses, as inferioridades cristãs: o “lado” 

cruel, sádico, a luxúria, a sede de poder, etc (p. 92-5) e, por isso, deveria ser quebrado. 

A partir do início da colonização do Brasil vários têm sido os discursos destinados a 

corrigir índios/as. Destaco a seguir discursos destinados a “civilizar” índios/as, 

notadamente ligados à práticas religiosas e escolares. 
 

A tanga pela batina, o colar pela estola: o índio religioso 
Entre as várias estratégias civilizatórias empreendidas em relação a índios/as no Brasil, as religiosas 

foram, sem dúvida, as mais antigas. A catequese, talvez a primeira medida civilizatória adotada pelos 

europeus, não só procurou impor a religião cristã como mais adequada, como promoveu a divulgação de um 

modelo de organização social, atuando como agente desagregador da cultura indígena através da alteração de 

hábitos e costumes.  

Uma das mais intensas ações colonizadoras empreendidas por representantes religiosos se deu através das 

Missões jesuíticas que compreendia trinta povos distribuídos no Brasil, Paraguai e Argentina. A respeito do 

papel desempenhado pela igreja nas atividades educacionais, José Paiva (2000) analisou livros e textos sobre 

a educação jesuítica no Brasil colonial (p. 43 a 59). De acordo com Paiva, “a pedagogia jesuítica valorizava a 

prática das virtudes” que eram alcançadas pela “fuga dos maus costumes, dos vícios, das más companhias, 

das mentiras, jogos proibidos, lugares perniciosos” (p. 50). Dessa forma, os sujeitos não só eram educados, 

especialmente, pela igreja, na época, para não fazer (isso ou aquilo), como também para praticar 
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determinadas ações. O encontro entre europeus e índios foi estabelecendo não só o predomínio de uma 

religião, mas uma forma e organização de trabalho, os saberes aceitos, etc. 

A interferência nas práticas religiosas indígenas não acontece somente através da presença de 

religiosos cristãos, mas através de outras formas de saber como a medicina, por exemplo. A presença (física 

ou simbólica) do profissional da saúde em tais comunidades indica, além de novas possibilidades de “cura”, a 

possibilidade de dispor de outros recursos, de consumir outros produtos, de conhecer diferentes doenças e 

formas de controle, etc. Os procedimentos médicos, nesse caso, além de terapêuticos, são pedagógicos, pois 

promovem o aprendizado de novas práticas culturais e avaliação das “tradicionais” diante das apresentadas 

como supostamente mais adequadas. 

Além disso, a atuação de lideranças religiosas indígenas e não-indígenas indicam a 

presença de conflitos subjetivos ou internos. Além do culto e do cuidado com “deuses 

tradicionais”, índios/as passam a ser regulados/as de diferentes formas, passam a 

reverenciar e temer um Deus que “tudo vê”. Dessa forma, a presença de crenças ocidentais 

cristãs promovida por padres e pastores, entre outros, tem sido responsabilizada pelo 

afastamento da comunidade indígena de suas práticas tradicionais e é reconhecida como 

uma das mais antigas práticas civilizatórias. E nessa convivência, nessa relação de poderes, 

índios e índias passam a comungar outras crenças, trocando a tanga de penas pela batina, o 

colar pela estola, “trocando” o ofício de pajé pelo de pastores e de padres8. 
 

“A aventura da palavra”: O índio na escola 

A escola foi uma das principais instituições comprometida com a “civilização” de índios/as. Apontar 

comportamento a ser adotado, conhecimento e bens a serem desejados a partir de um determinado modelo foi 

uma estratégia mantida ao longo da história escolar9. O controle colonizador não incidiu apenas sobre 

índios/as, mostrou também a “seu” grupo o comportamento de índios/as como modelo que não deveria ser 

seguido.  

A aventura da palavra, matéria produzida por Araci Albuquerque (2000), para a revista bb.com. 

você, da qual tomo o título por empréstimo para essa seção, tem como tema o programa de alfabetização de 

jovens e adultos promovido pelo Banco do Brasil na comunidade indígena Ticuna, em Belém do Alto 

Solimões, Amazonas, divisa com o Peru e Colômbia. O programa de que trata a matéria tinha/tem por 

objetivo formar alfabetizadores indígenas a partir do método desenvolvido por Paulo Freire, efetivado pelo 

funcionário (do banco) aposentado Alair Negri. A comunidade é mostrada como parte de um “povoado 

 
8 Na revista Veja Especial Amazônia, Bruno Manso (1997), referindo-se à cidade de São Gabriel da 
Cachoeira, declara que “na missa de Domingo é possível encontrar um padre de cocar e batina fazendo 
sermão na língua tucano” (p. 58). O autor refere-se ao padre Teixeira ou Nharroli. 
9 Ver a esse respeito Thomas Popkewitz. História do Currículo, Regulação Social e Poder (p.173-210). In: 
SILVA, Tomaz (Org.). O sujeito da Educação. Petrópolis, Vozes, 1994. Fernando Alvarez-Úria em 
Microfísica da Escola (p. 31-42), Educação & Realidade, v.21, n. 2, FACED/UFRGS, Porto Alegre, 1996. 
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indígena cravado na floresta”, onde “não há acesso por estrada ou telefone, muito menos agência de 

banco” (p. 11). A narrativa destaca o saber escolarizado ocidental como ideal, como uma via de mão única 

por onde todos/as, indistintamente, devem andar. A matéria possibilita entender, a partir do método adotado 

pelo projeto, que este desenvolve ações pedagógicas que visam “libertar” índios/as através do conhecimento. 

Tornar conhecimento, artefatos, posições sociais da cultura não-indígena objeto de desejo de 

índios/as consiste em uma estratégia destinada a estabelecer os conceitos mais adequados, os objetos mais 

valiosos, os postos de maior status, a medicina mais eficiente e, conseqüentemente, o modelo cultural ideal. 

Ao privilegiar determinados conteúdos, a escola tem se mostrado excludente, classificatória e hierarquizante, 

marginalizando os conhecimentos produzidos por muitos grupos socialmente desprestigiados. Além disso, a 

escola tem sido responsável por efetivar um projeto de indivíduo adequado a um projeto de sociedade.  

Essa questão está relacionada a uma dimensão específica da construção do mundo; trata-se do que 

Hall (1997 a) chama de formação da “cultura nacional” (p. 53). De acordo com o autor, 

a formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização 
universais, generalizou uma língua vernacular como o meio dominante de 
comunicação em toda a nação, criou uma cultura homogênea e manteve instituições 
culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional nacional (p. 54) 

 

A cultura nacional, segundo Hall, é uma criação discursiva que produz sentidos sobre “a nação” com 

a qual nos identificamos, construindo assim identidades, que vêm a fazer parte do que Benedict Anderson 

(citado por Hall, 1997a) chama de “comunidade imaginada” (p.55). Os discursos escolares têm se articulado 

no sentido de promover a homogeneização das práticas culturais de modo a formar uma só “cultura 

nacional”. Pois, “não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, 

uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo 

a mesma e grande família nacional” (Hall, 1997 a, p. 64). 

Instituir um modelo no qual os sujeitos devem se enquadrar consiste em um processo de “planificação” social 

e cultural, significa “aparar as arestas” que tornam os sujeitos diferentes, pois, para formar uma identidade 

nacional é necessário que as “outras” sejam apagadas. Considerando que o processo civilizatório brasileiro 

foi estabelecido tentando apagar as “diferenças” dos sujeitos considerados bárbaros, primitivos, selvagens 

através da imposição de uma cultura totalitária, questiono o uso do termo civilizado e marco que não partilho 

do entendimento de seus significados. 

 

Urbanizando o selvagem 

Os programas de incentivo a uma vida “civilizada” contribuíram/contribuem para que índios/as 

assumam outros valores, tenham outras necessidades, entre elas a de freqüentar ou morar na cidade. De 

“latifundiários” a favelados, a marginalizados à beira de rodovias (aprendendo ou praticando as lições da 

“civilização”), convivendo com a prostituição, alcoolismo, suicídio e mendicância, de político eleito a 

militante “anônimo”, essa é parte da trajetória que constitui o discurso a respeito do “índio na cidade”, 

representação feita geralmente através de discursos que pretendem de alguma forma “defender” as causas 

indígenas.  
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Um episódio bastante conhecido e que mostra essa “incompatibilidade” cultural foi o 

assassinato de Galdino Jesus dos Santos – Galdino Pataxó - ocorrido em Brasília, em abril de 1997. Na 

ocasião um grupo de rapazes “bem nascidos”, após terem jogado gasolina sobre o corpo, puseram fogo em 

Galdino. A alegação usada para justificar a atitude foi de que pensaram que fosse um mendigo. Se fosse 

reconhecido como índio, seria talvez poupado por ser um “símbolo nacional”, parte do “patrimônio” da 

nação. Faltaram caracterizações em Galdino para que fosse identificado como índio; provavelmente se ele 

estivesse vestindo uma tanga de penas, um vistoso cocar, com adornos no lábio e orelhas e com arco e flecha 

ao lado teria escapado da imolação, do sacrifício. Esse episódio, mais que um crime penal, a ser julgado pelos 

tribunais de justiça, exemplifica uma forma de imposição de um modelo cultural e econômico que de várias 

maneiras tenta eliminar a “diferença”, excluir “os/as diferentes”; ao mesmo tempo o episódio mostra que o 

índio na cidade é um “civilizado” que “não deu certo”. Dessa forma, o modo de viver de índios/as e de vários 

grupos sociais ampliam ao menos as possibilidades de discussão sobre o modo de vida “civilizado”. 

Muito além da floresta... 
A identidade resulta de uma construção narrativa. Ela é forjada a partir da repetição de conceitos. Os 

relatos de viajantes, os discursos políticos e religiosos, os livros escolares tiveram, por muito tempo, 

importância fundamental na elaboração da Identidade nacional de várias nações, bem como de sujeitos e 

grupos sociais a elas pertencentes. 

A voz do rádio e a imagem do cinema repercutiram em meados do século passado, dando eco aos 

discursos mencionados anteriormente. Entretanto, atualmente jornais, revistas, televisão (convencional e a 

cabo), vídeo e Internet formam o conjunto dos mais recentes dispositivos tecnológicos que não só põe em 

evidência identidades “locais”, como “colocam no papel principal as culturas-mundo exibidas como 

espetáculo multimídia” (Canclini, 2001, p. 168). 

Além destes dispositivos serem “co-produtores” (id. p. 173) das identidades, mostram como as 

“fronteiras” são tênues e as identidades híbridas. O produto destes dispositivos além de sugerir que as 

identidades não podem ser concebidas como separadas, fixas e muito menos puras (Hall, 1997 a), sugerem 

como somos constituídos/as, como somos capturados/as por suas tramas discursivas. 

Tomo Canclini (2001), ao escrever sobre identidades como espetáculo da mídia, para reforçar meus 

questionamentos e concluir este texto. Assim,  

 

a identidade é uma construção, mas o relato artístico, folclórico e comunicacional 
que a constitui se realiza e se transforma em relação a condições sócio-históricas 
não redutíveis à encenação. A identidade é teatro e é política, é representação e ação 
(175-6). 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BORGES, Paulo Humberto. Uma visão indígena da história. In: Cadernos CEDES, n. 49. São 
Paulo: UNICAMP, 2000. 

 



 13

 
 

CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 
Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2001. 
 
FISCHER, Rosa Maria Bueno. O estatuto pedagógico da mídia: questões de análise. Educacão e 
realidade. Porto Alegre: v. 22, n. 2, 1997. p. 59-79 
 
GAMBINI, Roberto. Espelho Índio: a formação da alma brasileira. São Paulo: Axis Mundi: 
Terceiro Nome, 2000. 
 
HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós-modernidade. ( trad. T. T. da Silva e G. L. Louro). Rio 
de Janeiro: DP&A, 1997.a. 
 
_____. The Work of Representation. In: _____. (Org.). Representation. Cultural Representations 
and Signifying Practises. (Trad. Ricardo Uebel). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage/Open 
University, 1997 b  
 
PAIVA, José Maria de. Educação Jesuítica no Brasil colonial. In: LOPES, Elaine Marta; FARIA 
FILHO, Luciano; VEIGA, Cynthia (Orgs.). 500 anos de educação no Brasil. 
 
ROUANET, Sergio Paulo. O mito do bom selvagem. In: NOVAES, Adauto. A outra margem do 
Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu. _____. Documentos de identidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
 
STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens. Rio de 
janeiro: Dantes, 2000. 
 
VIDIGAL, Luís. Entre o exótico e o colonizado: imagens do outro em manuais escolares e livros 
para criança no Portugal Imperial (1890-1945). In: NOVOA, Antonio; DEPAEPE, Marc; 
JOHANNINGMEIER, Erwin; ARANGO, Diana Soto. Para uma história da educação colonial. 
Porto e Lisboa: EDUCA, 1996. 
 
WOODWARD, Kathryn. Concepts of identity and difference. In.: _____. Identity and difference 
(Trad. Ricardo Uebel). London: Sage, 1997. 
 

Revistas brasileiras incluídas na análise 
ALBUQUERQUE, Araci. A aventura da palavra. Revista bb.com.você. n. 1, mar/abr, Brasília: 
Banco do Brasil, 2000. 
 
ANDERSON, Anthony; POSEY, Darrel. Reflorestamento indígena. Revista Ciência Hoje, v. 6, n. 
31. Rio de Janeiro: SBPC, 1987, p. 44-50. 
 
ARNT, Ricardo. O sabor da própria carne. Revista Super Interessante, n. 8, agosto. São Paulo: 
Abril, 1997, p. 62-7. 
 
FEIJÓ, Ateneia. Caiapós, os índios empresários. Revista Marie Claire, n. 15, junho. Rio de 
Janeiro: Globo, 1992, p. 56-63. 
 
FERRAZ, Silvio. Os guardiães do verde. Revista Veja, n. 26, junho. São Paulo: Abril, 1999, p. 
130-143. 

 



 14

 
 

MANSO, Bruno Paes. Eles resistem. Revista Veja Especial Amazônia. Dezembro. São Paulo: 
Abril, 1997, p. 53-62. 
 
NANNE, Kaíke. A Amazônia. Revista Terra, n. 11, novembro. São Paulo: Abril, 1996, p. 32-59. 
 
PROPATO, Valéria. Como há 500 anos. Revista Isto É, n. 1563, setembro. São Paulo: Três, 1999, 
p. 56-61. 

 


