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Prefácio

João Pacheco de Oliveira 
Maria Regina Celestino de Almeida

A presença e atuação dos índios na história do 
Brasil na condição de protagonistas vêm sendo 
cada vez mais evidenciadas por inúmeras pes-

quisas interdisciplinares. A partir dessa perspectiva, que 
associa fortemente a história e a antropologia, as novas 
investigações focam o olhar sobre povos e indivíduos in-
dígenas localizados em contextos históricos precisos, re-
velando o quanto suas escolhas e atuações, em diferentes 
tempos e espaços, influenciaram e influenciam os rumos 
dos processos em que estão inseridos.

Tais pesquisas e reflexões se articulam por meio 
de convergências teóricas e metodológicas importantes, 
construídas ao longo de duas décadas de interlocução 
entre historiadores e antropólogos, como detalharemos 
mais adiante. Foram centrais para isso diversos seminá-
rios temáticos organizados por John Manuel Monteiro 
(UNICAMP) e Maria Regina Celestino de Almeida (UFF), 
Edson Silva (UFPE) e outros colegas, em congressos 
da ANPUH-nacional e estaduais, bem como simpósios,  



Protagonismo indígena na história (v. 4)

mesas-redondas e seminários organizados pelo primeiro 
em associação com o antropólogo João Pacheco de Oli-
veira (MN/UFRJ) no âmbito das associações científicas 
da área de humanidades (Associação Nacional de Pes-
quisa em Ciências/ANPOCS e Associação Brasileira de  
Antropologia/ABA).  

O ponto de partida é o reconhecimento de que os 
povos indígenas devem ser abordados como verdadeiros 
protagonistas da história do Brasil. Infelizmente ainda 
hoje esta não é a prática comum na maioria dos manuais 
disponíveis para a formação escolar, contribuindo para 
que continue a se reproduzir sobre os povos indígenas 
uma visão preconceituosa e equivocada.

Convém assim qualificarmos com mais precisão a 
origem de tal distorção que, enraizada em pressupostos 
coloniais e repetidamente expressada no pensamento so-
cial brasileiro, seja no Império ou na República, lembra 
a imagem clássica da hidra cujos tentáculos, mesmo de-
pois de cortados, renascem incessantemente. Não basta 
realizar leituras setoriais e limitadas sobre alguma cul-
tura indígena específica, nem nutrir simpatia pela luta 
dos indígenas, é preciso buscar ferramentas críticas que 
ajudem a desenvolver um mapa adequado de navegação 
pela formação da nação brasileira.  

O primeiro aspecto a focalizar é o etnocentrismo, 
que busca descrever e explicar os comportamentos, cren-
ças e estratégias indígenas exclusivamente a partir de re-
ferenciais externos, isto é, da visão do colonizador. É mui-
to ingênuo e limitado acreditar que para romper com o  
etnocentrismo é suficiente descartar os juízos de valor emi-
tidos explicitamente por investigadores ou personagens  
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de uma história pretérita. É necessário buscar como tais 
valores interferiram na seleção de fatos e personagens, 
na atribuição de motivos, na composição da trama e na 
construção de sentidos para uma narrativa histórica.

As fontes dos séculos passados frequentemente não 
viam os indígenas como portadores da luz da razão nem 
beneficiados pela revelação cristã, o que justificava para 
eles o exercício do etnocentrismo. Para os autores e lei-
tores contemporâneos, que vivem em um contexto inte-
lectual e político bastante distinto, respectivamente com 
a autonomia do discurso científico e o reconhecimento 
jurídico da diversidade das culturas, não é de maneira 
alguma mais admissível repetir os juízos do passado e re-
incidir na prática do etnocentrismo. O exercício historio-
gráfico é imprescindível para isso.

Um segundo aspecto é o cronocentrismo, tomar o 
momento presente, com os personagens históricos, seu 
interrelacionamento e suas motivações atuais como re-
ferência universal para as investigações sobre o passado. 
Isto leva a prática do anacronismo, partindo acriticamen-
te de experiências específicas e cotidianas do presente, 
pressupondo que os indígenas do passado foram idênti-
cos a como eles se apresentam hoje em dia. 

Por debaixo de nomes, de identidades ou de mes-
mas classificações legais podem existir formas de orga-
nização social, de representação simbólica, de situações 
coloniais, relações interétnicas e estratégias políticas 
muito diferenciadas. A listagem dos povos e terras indí-
genas, bem como as suas instituições socioculturais, são 
indícios muito importantes para uma investigação sobre 
o passado. O pesquisador, contudo, não deve de forma 
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alguma supor que elas espelham a significação econômi-
ca e política dos povos indígenas naquele contexto nem 
expressam a sua escala e importância nas iniciativas, nos 
cálculos geopolíticos e nos argumentos civilizatórios das 
potências e autoridades coloniais. 

Uma terceira distorção é a de reificar formas cul-
turais específicas captadas pelo olhar dos colonizadores, 
transformando-as em ícones destas coletividades, que 
passam a ser descritas sempre na perspectiva do exotis-
mo. As populações autóctones não eram primitivas, in-
feriores em termos militares, econômicos e territoriais, 
nem incapazes de se autogovernar. Não eram também 
uma espécie rara de humanidade, avessa às mudanças 
e intercâmbios culturais, ausente de conflitos e contra-
dições internas. Elas foram transformadas em “primi-
tivas” através da ação colonial, que se apossou de seus 
territórios e de seus recursos naturais, incorporou-os à 
economia por meio do trabalho compulsório, fragmentou 
povos e promoveu diásporas, reprimiu as suas práticas 
culturais e impôs instituições cristãs. 

Foram os registros e interpretações formulados pe-
los colonizadores, por cronistas, missionários e pela his-
tória oficial, que as anularam enquanto protagonistas da 
história, permitindo apenas considerá-las como objetos 
exóticos, resíduos de um passado distante. É preciso ao 
contrário vê-las como entidades vivas e palpitantes, re-
sistentes e criativas, não como peças nas vitrines de um 
museu. Ou seja, como coletividades cujas formas de alte-
ridade estão sendo permanentemente reconstruídas em 
suas aldeias e em suas lutas políticas, nos rituais e na sua 
vida cotidiana. 
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 Tais distorções não operam de forma isolada, mas 
se reforçam mutuamente e estão ancoradas numa ati-
tude política, nos seus pressupostos e consequências na 
vida nacional.  O exercício da tutela é o fator que unifica 
tudo isso, seja como ideologia seja como prática. A tute-
la é muito mais do que uma instituição jurídica – aliás 
não ratificada pela Constituição de 1988, embora ainda 
continue, indevidamente, a embasar a estrutura organi-
zacional, as normas e as ações administrativas do indige-
nismo oficial. Ela corresponde a uma prática discursiva 
que, supostamente, autoriza ver, registrar, falar e agir em 
nome de populações que foram colonizadas no processo 
de formação nacional, ignorando seus interesses e valo-
res e abafando, de múltiplas formas, suas vozes e deman-
das concretas.  

Este livro representa um estímulo importante para 
que estudantes, professores, profissionais diversos e pes-
quisadores utilizem as preciosas contribuições nele con-
tidas, de modo a repensar, sob uma outra forma, os indí-
genas do Brasil e em uma outra chave de leitura o próprio 
processo de formação nacional.

Os doze textos reunidos nessa coletânea foram 
apresentados e discutidos em dois simpósios temáticos 
vinculados ao GT Os Índios na História e organizados 
no âmbito do XXVIII Simpósio Nacional de História 
(ANPUH/2015). Formalmente criado por John Monteiro, 
na ANPUH de 2009, o grupo, sob sua estimulante coor-
denação, já vinha se construindo, de fato, desde 2003, 
quando organizamos o 1º Simpósio Temático sobre o 
tema, no XXII Simpósio Nacional de História (ANPUH), 
realizado em João Pessoa. O profícuo e estreito diálogo 
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entre historiadores e antropólogos foi característica mar-
cante do grupo desde suas origens, fortalecendo-se signifi-
cativamente com a continuidade das múltiplas e profícuas 
parcerias entre John Monteiro e João Pacheco de Oliveira, 
cujas propostas de atividades incluíam, sempre, a perspec-
tiva de análise interdisciplinar, incentivando a presença e 
a interlocução de profissionais das duas disciplinas.

Essa prática indispensável para o avanço dos estu-
dos sobre os povos indígenas em contato com sociedades 
envolventes mantém-se e solidifica-se com o crescimento 
do GT Índios na História, que incorpora pesquisadores 
de diferentes áreas do país e níveis de formação. A publi-
cação deste livro deve, pois, ser celebrada como impor-
tante resultado desse longo e incessante trabalho coletivo 
de pesquisa e debates acadêmicos e interdisciplinares.

John Manuel Monteiro teve um papel fundamental, 
tanto no desenvolvimento das pesquisas interdisciplina-
res sobre os índios, quanto na criação e fortalecimento 
do GT Índios na História. uma lista1 para o diálogo entre 
interessados e colaboradores do grupo, por ele criada na 
internet e ainda mantida, possibilita discussões e trocas 
de informações acadêmicas e, por vezes, políticas entre 
pesquisadores e estudantes de diferentes regiões e países. 
Nos encontros da ANPUH, tanto nacionais quanto regio-
nais, desde 2003, os simpósios temáticos sobre a histó-
ria indígena organizam-se de forma regular e crescen-
te, possibilitando a ampliação do debate e das trocas de  

1 A lista atual do grupo intitula-se GTINDIOS NA HISTORIA JOHN MON-
TEIRO e é, hoje, administrada por Isabel Missagia de Mattos. A lista anterior 
criada e administrada por Monteiro, intitula-se GT_Indios_Historia e ainda 
funciona, porém não pode ser administrada e não recebe novos colaboradores.  
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experiência entre pesquisadores de diferentes institui-
ções e campos de estudo.

O considerável crescimento do grupo levou-o a se 
desdobrar em 2013, com a organização de dois simpósios 
temáticos vinculados ao GT. Um deles manteve a propos-
ta mais geral sobre a presença indígena na história, reu-
nindo trabalhos sobre os mais diversos temas, regiões e 
temporalidades; enquanto o outro propôs discutir uma 
problemática mais específica e de fundamental impor-
tância: a educação e o ensino de história indígena. É um 
tema que, desde 2008, com a implantação da Lei 11645 
tem despertado bastante interesse entre os profissionais 
da História e merecido mais atenção dos pesquisadores, 
sobretudo dos que se dedicam ao ensino. Assim, a pro-
posta apresentada por Edson Silva e Neimar Machado, 
em 2013, caiu em terreno fértil, frutificou e repetiu-se 
no encontro da ANPUH nacional de 2015. Os bons fru-
tos dessa iniciativa parecem anunciar que a temática será 
mantida como foco de discussão nos encontros nacionais 
e regionais da ANPUH, como já vem ocorrendo. Alguns 
desses bons frutos estão aqui reunidos e podem ser con-
feridos na 2ª parte desta coletânea.

Articular a história indígena com a história do Bra-
sil e com o ensino da História é uma tarefa importante 
e difícil a ser enfrentada por profissionais da pesquisa 
e do ensino da História. A publicação dessa coletânea é 
um passo importante nessa direção, mas os desafios são 
grandes. Os avanços significativos das pesquisas históri-
co-antropológicas que estão construindo uma nova histó-
ria dos índios precisam, ainda, ser incorporados em aná-
lises sobre temas e processos mais amplos, de forma a 
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repensar a própria história do Brasil. Este é um caminho 
difícil e tortuoso, que lentamente vai sendo percorrido na 
medida em que alguns colegas já começam a incorporar 
os resultados das novas pesquisas sobre os índios para 
repensar seus próprios temas. Conectar as novas histó-
rias indígenas com as histórias regionais, com a história 
colonial e com a história do Brasil é essencial para re-
pensar o ensino da história, tão importante para des-
construir ideias preconceituosas e estereotipadas sobre 
os índios no Brasil.

rio de Janeiro, maio de 2016.
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apresentação

 Fábio Feltrin de Souza
Luisa Tombini Wittmann

Nova História Indígena e educação  
para a diversidade

O 
antropólogo Gersem José dos Santos Luciano, 
mais conhecido como Gersem Baniwa, afirmou 
em entrevista recente que “não se pode respeitar 

e valorizar o que não se conhece. Ou pior ainda, não se 
pode respeitar ou valorizar o que se conhece de forma 
deturpada, equivocada e pré-conceitualmente”.1 Para 
desconstruir ideias colonialistas, diz o professor indíge-
na, é necessária “uma verdadeira deseducação, ou seja, 
aprender a reconhecer os erros aprendidos na própria 
escola”. A Lei 11.645/08 é, neste sentido, instrumento 
fundamental no combate aos estereótipos acerca dos in-
dígenas ainda tão presentes na consciência estudantil e 
na sociedade em geral. Quiçá esta se torne assim mais  

1 BANIWA, Gersem. Entrevista. Revista História Hoje, Dossiê Ensino de His-
tória Indígena, vol.1, n.2, 2012, p. 141.
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inclusiva. Os desafios são muitos, sabemos. Porém, te-
mos que encará-los. 

O dispositivo legal que instituiu a obrigatorieda-
de do estudo de história e cultura indígenas nas escolas 
brasileiras exige que se evidencie novas concepções de 
ensino e de pesquisa na temática indígena. Este livro, 
quarto volume da coleção “Educação para as relações  
étnico-raciais”, nasce desta necessidade.2 Dividido em 
duas partes, apresenta significativas pesquisas historio-
gráficas no campo da Nova História Indígena e reflexões 
imprescindíveis sobre educação e povos indígenas. Tra-
ta-se de trabalhos apresentados e discutidos no XXVIII 
Simpósio Nacional de História, ocorrido em Florianópolis 
no final de julho de 2015, que enfocam o protagonismo in-
dígena na história do Brasil inclusive no tempo presente. 
Todos os autores são professores universitários de diferen-
tes instituições, sobretudo da área de história, em interface 
com a antropologia e a educação, que compartilham aqui 
pesquisas de ponta sobre temas, períodos e locais distin-
tos. São reflexões que se articulam por meio de conceitos 
compartilhados e da agência indígena revelada; vozes que 
se entrecruzam, formando uma complexa trama polifônica 
que abarca as cinco regiões do país, do século XVI ao XXI. 

A parte I, intitulada Nova História Indígena, apre-
senta histórias singulares reveladoras da presença e da 
agência indígena em contextos coloniais e pós-coloniais. 

2 Os três volumes anteriores da coleção são resultantes do curso de formação 
continuada para professores na área de diversidade, uma parceria entre Minis-
tério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Secadi), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) e Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Intitulam-se, 
respectivamente, Estudos africanos, Histórias africanas e afro-brasileiras e Re-
lações étnicos-raciais na sala de aula.
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O primeiro capítulo, de Fernanda Sposito, explicita com 
vigor uma hipótese compartilhada pelos organizadores 
e participantes do simpósio: as políticas dos índios in-
fluenciaram a elaboração das políticas para os índios.  
O processo de colonização das Américas, e especifica-
mente a política indigenista, precisa ser repensada a 
partir das perspectivas, ações e negociações engendra-
das pelos próprios povos originários, distintos entre si. 
As práticas de controle da mão de obra ou mesmo dos 
corpos são apresentadas, portanto, a partir e através de 
agências indígenas diversas. Isso implica em construir 
uma narrativa historiográfica que questione, inclusive, 
o saber ocidental/colonial acadêmico. 

O capítulo de Almir Diniz de Carvalho Júnior nos 
instiga a pensar sobre concepções e usos dos corpos in-
dígenas que se distanciam e até ameaçam o projeto co-
lonialista cristão, pois pulsam dentro e fora dele. Não se 
trata, porém, da resistência cultural de um índio ideali-
zado, mas de sujeitos de “ações criativas de manutenção 
de existências possíveis”. Ou seja, a compreensão dos ín-
dios cristãos na Amazônia colonial passa pelo reconhe-
cimento da dinamicidade intrínseca à cultura e, mais do 
que isso, da necessidade de não os reduzir aos moldes de 
um indivíduo ocidental moderno através do imaginário/
discurso/racionalidade ocidental. Seguimos em busca, 
assim, da complexidade dessa alteridade e das novas 
identidades construídas a partir das relações com o outro 
europeu. São indígenas que não fracionam corpo/pessoa, 
homens e mulheres que desaparecem nas matas ou nos 
rios, que fogem das missões em direção a fazendas menos 
vigilantes de seus costumes, que manejam novos códigos 
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constituindo o mundo colonial, que controlam, enfim, 
suas próprias vidas. 

O protagonismo indígena frente ao processo de 
policiamento dos costumes é objeto também do tercei-
ro capítulo escrito por Vania Maria Losada Moreira. 
Continuamos a seguir experiências indígenas, agora na 
capitania do Espírito Santo, em aldeamentos jesuíticos 
posteriormente transformados em vilas pelas reformas 
pombalinas. O protagonismo e a criatividade nativa são 
elementos constantes no conjunto documental inaciano, 
demonstrando a abertura do indígena ao outro, sem dei-
xar de ser ele mesmo. Ser batizado sem abandonar cos-
tumes ancestrais é parte de uma mesma história. Ele se 
transforma, mas nunca no outro em si. Interpreta a nova 
mensagem a partir de sua própria cosmologia e de seus 
interesses e estratégias contemporâneas, enquanto os 
próprios missionários se apropriam do estilo xamânico 
em suas práticas evangelizadoras. Trata-se de um placo 
de conflitos e negociações. Mesmo diante da repressiva 
atuação da política indigenista do Diretório, que busca-
va assimilar os índios à sociedade colonial e gerar mão 
de obra, alguns insistiam em não acumular bens e não 
demonstrar apreço pelo trabalho. As mulheres continua-
vam a falar a língua materna, a arrumar o cabelo com 
duas tranças, além de sentar com as pernas estendidas 
na igreja e vestir apenas uma camisa comprida. As festas 
católicas eram apreciadas ao modo indígena, com bebida 
ritual (cauim) e alianças estabelecidas ou reforçadas con-
forme costumes tradicionais. Os personagens são cris-
tãos e vassalos do rei, porém, vale destacar, indígenas.

O recorte temporal dos seguintes capítulos são as 
décadas de 20 e 30 do século XIX. André Roberto de A. 
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Machado, ao enfocar a região do Grão-Pará, investe sua 
análise sobre o período posterior ao Diretório e constata 
na documentação uma rara presença da figura do Prin-
cipal, apontado como chave na relação com os agentes 
coloniais e no controle da mão de obra indígena durante 
o período pombalino. A Carta Régia de 1798 proibiu os 
descimentos e alterou a organização do trabalho indíge-
na, ocasionando um enfraquecimento dessa liderança, 
um “eclipse do Principal”. As relações das comunidades 
indígenas com o mundo não indígena se transformam, 
bem como se reinventam identidades. As vilas provin-
ciais não apresentam mais separações étnicas estanques, 
mas esta fluidez identitária apresenta limites na obriga-
toriedade dos indígenas “avilados” ao trabalho e na pró-
pria autoidentificação dos índios como índios. Sabe-se 
que, durante o  século XIX, muitos indígenas ocuparam 
cargos de juízes, vereadores e variados postos nas forças 
armadas. O autor, no entanto, é crítico à ideia de que te-
nha sido prática sistemática os Principais ocuparem car-
gos na Câmara ou como oficiais de Milícias de Ligeiros, 
que inclusive se aliaram aos grupos mais conservadores 
daquela província. 

Na sequência, o texto de Mariana Albuquerque 
Dantas aborda um tema pouco conhecido e bastante ori-
ginal: a participação indígena na Confederação do Equa-
dor. É surpreendente (re)conhecer o envolvimento polí-
tico e as interpretações indígenas acerca dos contextos 
provinciais e nacional. O apoio a D. Pedro I ou mesmo 
ao rei português D. João VI revela escolhas políticas dife-
rentes de indígenas de distintas localidades. A cuidadosa 
análise de dados demográficos e de categorias étnicas e 
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sociais demonstra a falácia do discurso de que os povos 
indígenas estavam extintos ou em vias de se extinguir por 
completo, o que legitimaria o espólio de terras. A ideia do 
desaparecimento por meio da mestiçagem serve até hoje 
para o avanço sobre terras indígenas, sob a justificativa 
de que os índios não podem mais ser assim reconhecidos 
porque mudaram. A transformação, porém, é inerente às 
relações humanas. O que esta história demonstra é, mais 
do que a presença, uma agência indígena na defesa de 
seus territórios coletivos.

O último capítulo da parte I avança cronologica-
mente, mas mantém uma reflexão sobre a política indi-
genista atenta às políticas indígenas. Além da violência 
engendrada pelo estado, no caso o Serviço de Proteção ao 
Índios (1910-1967), memórias Kaingang sobre os “tem-
pos antigos” são desveladas por Carina Santos de Almeida 
rompendo o silêncio usual. São chocantes as narrativas 
indígenas e as fontes históricas sobre o cerceamento e a 
transformação do espaço tradicional, a exploração ilegal 
de madeira na reduzida terra indígena e o uso de práti-
cas de tortura como tronco e cadeia. Nesta conjuntura 
de “proteção tutelar” de caráter desenvolvimentista, os 
Kaingang enfrentam através de estratégias cotidianas as 
imposições da política indigenista, consolidando com o 
tempo um forte movimento indígena sobretudo de luta 
pela garantia de seu território.

A ponte entre a parte I e a parte II, intitulada Edu-
cação e Povos Indígenas, é estabelecida pelo texto de Gio-
vani José da Silva. Trata-se de uma experiência educacio-
nal e investigativa singular: uma pesquisa histórica sobre 
um tema pouco explorado – missões jesuíticas na região 
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do rio Oiapoque (fronteira Brasil-Guiana Francesa) – 
sendo realizada junto com alunos de um curso de forma-
ção de professores indígenas para a atuação na Educação 
Básica. As aulas de história e de antropologia resultaram 
em interessantes interpretações de fontes históricas. As 
cartas jesuíticas do século XVIII demonstram, segundo 
os próprios indígenas, que foram eles que “pacificaram o 
branco”. O estudo de trabalhos antropológicos também 
os levou a (re)interpretar referências bibliográficas con-
sagradas ao perceber, por exemplo, que Marshall Sahlins, 
ao descrever “o encontro de dois mundos”, se esqueceu 
dos mundos espirituais. No exercício de uma “antropolo-
gia de si mesmo”, fica evidente o protagonismo dos alu-
nos-professores e de seus antepassados.

O capítulo de Clovis Antonio Brighenti engendra 
uma necessária crítica à não regulamentação e fiscali-
zação da Lei 11.645, assim como à não concretização 
dos direitos assegurados aos indígenas sobre as terras 
que ocupam pela Constituição Federal de 1988, que re-
conhece também suas organizações sociais, costumes, 
línguas, crenças e tradições. O ato normativo educacio-
nal surge num importante contexto de conquistas de 
ações afirmativas. Porém a sua real efetivação depende, 
segundo o autor, da superação da concepção positivis-
ta/evolucionista resultante do processo colonialista de 
nossa história. Afinal, vivemos em uma sociedade que 
tem como marca a diversidade. O dispositivo legal é 
um importante aparelho de cobrança, mas o caminho 
de sua execução deve passar pelo diálogo entre saberes 
indígenas e não indígenas.
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O terceiro capítulo da segunda parte apresenta 
uma revisão bibliográfica de obras acerca do ensino da 
temática indígena. É um texto que arrola e comenta obras 
atuais, publicadas sobretudo após a promulgação da Lei 
11.645 no ano de 2008. São livros importantes que re-
constroem narrativas acerca da história do Brasil, favore-
cendo o (re)conhecimento da sociodiversidade indígena. 
A apresentação de autores e a análise dos livros é feita 
por Edson Hely Silva e Neimar Machado de Souza, coor-
denadores do Simpósio Temático “História e indígenas 
nas universidades”, ocorrido no supracitado evento da 
Associação Nacional de História (Anpuh). O outro sim-
pósio temático pertencente ao GT Os Índios na História, 
“Protagonismo indígena na história”, foi coordenado por 
João Pacheco de Oliveira e Maria Regina Celestino de Al-
meida, estimados autores do prefácio deste livro. 

Na sequência, são apresentadas algumas experiên-
cias de um curso gratuito e online de formação conti-
nuada de professores intitulado “História dos Índios no 
Brasil”. Trata-se de um projeto de extensão coordenado 
pela professora Luisa Tombini Wittmann e desenvolvi-
do no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), Cen-
tro de Ciências da Educação, Universidade do Estado de 
Santa Catarina. São temas/materiais diversos explorados 
em um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, com 
mediação pedagógica constante, que possibilita e insti-
ga a formação de uma rede interativa entre educadores. 
Constrói-se, assim, um conhecimento coletivo sobre a te-
mática indígena através da Educação a Distância, colabo-
rando para a implementação da Lei 11.645/08. 
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O capítulo de Marcos André Ferreira Estácio traz 
importantes reflexões sobre a presença indígena na uni-
versidade, com foco na experiência da Universidade do 
Estado do Amazonas. A determinação legal estadual, que 
garantiu a reserva de vagas no ensino superior para in-
dígenas, foi resultado da luta do Movimento dos Estu-
dantes Indígenas do Amazonas (MEIAM) e da Coordena-
ção das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB). No entanto, a análise de entrevistas e do alto 
percentual de evasão, abandono e desistência (além das 
vagas não preenchidas) revela as inúmeras dificuldades 
financeiras e pedagógicas que inviabilizam a continuida-
de de muitos acadêmicos indígenas em diferentes cursos 
universitários. Conclui-se, portanto, que apenas o ingres-
so não é suficiente, sendo necessária uma consistente po-
lítica de permanência estudantil. 

Para finalizar o livro, adentramos na educação in-
dígena de fato, em experiências Guarani Kaiowá no Mato 
Grosso do Sul. Não se trata de Educação Escolar Indí-
gena, de escolas dentro de aldeias indígenas, tampouco 
de indígenas em cursos universitários ou do ensino da 
temática indígena aos não indígenas. A pesquisadora 
paraguaia Angélica Otazú Melgarejo desvenda um modo 
de ser, de pensar e de estar no mundo que se difere do 
ocidental. Dito de maneira mais específica, oposto aos 
interesses econômicos que avançam sobre terras e vidas 
indígenas. A conexão com a natureza, o respeito aos an-
ciãos, a importância dos rituais espirituais e da vivência 
comunitária constituem os guaranis. Trata-se de uma sa-
bedoria milenar, transmitida pela oralidade, que os ins-
tiga a viver na e a lutar pela terra. Certamente, práticas 
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de educação intercultural possibilitariam que aprendês-
semos sobremaneira com perspectivas indígenas.

Retomando as ideias de Gersem Baniwa, espera-
mos que este livro colabore para a construção definiti-
va do respeito e da valorização da diversidade brasileira 
através de histórias diversas que revelam o protagonismo 
indígena na história pretérita e presente.



Nova História indígena





Políticas ameríndias, políticas  
indigenistas (américas portuguesa  

e espanhola, séculos Xvi a Xviii)

Fernanda Sposito1

E
ste capítulo apresenta algumas reflexões sobre 
as políticas para os índios da América formula-
das pelos Impérios ibéricos, problematizando-as 

para além das demandas e questões europeias. Além de 
discutir algumas medidas, bem como alguns projetos e 
discursos adotados pelos reinos católicos em relação aos 
ameríndios, o foco deste texto é apresentar essas práti-
cas também a partir de demandas, pensamentos e ações 
dos grupos indígenas, ou seja, a hipótese aqui trabalhada 
é que as políticas dos índios influenciaram na elabora-
ção das políticas para os índios. Ainda que dominados e 
aniquilados em alguns casos, os povos indígenas não dei-
xaram de agir e determinar as políticas coloniais; assim, 

1 Doutora em História pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente  
é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp).
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estas atitudes se tornaram sustentáculos da colonização 
do continente.

Durante a conquista da América, houve intensos 
debates e embates a respeito do domínio sobre os ame-
ríndios e do controle sobre a sua mão de obra (RUIZ, 
2002 e ALENCASTRO, 2000: 11-43). Na Bahia, região 
que se desenvolveu como importante polo açucareiro da 
América portuguesa e funcionou como um dos maiores 
centros agroexportadores da colônia, os engenhos apoia-
ram-se inicialmente na mão de obra escrava indígena du-
rante o século XVI. A partir das décadas iniciais do século 
XVII, houve uma completa inversão do quadro, visto que 
os africanos se tornaram a mão de obra predominante e 
os indígenas praticamente desapareceram dos engenhos 
baianos (SCHWARTZ, 2011, p. 68-73). Ao mesmo tempo, 
em outras tantas partes americanas, os indígenas conti-
nuaram tendo um peso demográfico decisivo, impactan-
do os tipos de sociedades coloniais que se constituíram 
ali, articulando-se como base de suas economias, a exem-
plo das províncias espanholas do Paraguai e do Rio da 
Prata e, nos domínios portugueses na América, do Estado 
do Maranhão e Grão-Pará e da capitania de São Vicente, 
para citar apenas algumas situações. 

Diante desses dados, abordar o tema da política 
para os índios significa discutir, em sentido mais amplo, a 
construção da própria colonização da América. O trabalho 
de Maria Regina Celestino de Almeida (2003), a respeito 
do papel das aldeias indígenas no Rio de Janeiro colonial, 
contribuiu de maneira definitiva para mostrar essas arti-
culações entre os aspectos referentes aos índios e as de-
mais problemáticas da colonização. Já Silvia Hunold Lara 
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(2009, 2014), em trabalhos recentes, esmiuçou a política 
indigenista portuguesa como um dos aspectos que possi-
bilitam compreender as próprias negociações que os po-
deres coloniais travavam com as populações africanas na 
América, focalizando especialmente o acordo que as auto-
ridades da capitania de Pernambuco entabularam com os 
líderes do quilombo dos Palmares em 1678.

De todo modo, este texto não pretende analisar a 
questão somente no campo das ações dos europeus em 
relação aos índios, mas também no sentido contrário, ou 
seja, analisar as ações dos índios em relação aos euro-
peus. E essas ações indígenas entram no campo do que 
chamaremos aqui de política ameríndia, a qual merece 
algumas breves considerações teóricas.

Pierre Clastres (2003), analisando o papel das che-
fias entre as sociedades “primitivas”, acreditava que es-
sas lideranças teriam um papel simbólico, e não efetivo, 
visto que seu poder seria vazio de sentido. Entre os gru-
pos indígenas, quem atuaria e exerceria o poder político 
seria o coletivo (a sociedade indígena); logo, negar-se-ia 
a possibilidade de instituir uma figura unitária como re-
presentante desse poder. Esse poder singularizado, para 
Clastres, seria o Estado, ou um proto-Estado, ausente nas 
sociedades primitivas. Então, se para os povos “com his-
tória”, sua história seria sintetizada na luta de classes, de 
acordo com a teoria marxista, Clastres afirma – por meio 
de um jogo de palavras – que aos povos “sem história”, 
como os ameríndios, sua história se resumiria à “luta 
contra o Estado” (p. 234).

Renato Sztutman (2012), que recentemente estu-
dou as ações das chefias indígenas entre os Tupi e os Gua-
rani, revisita a teoria clastreana, colocando os conceitos 
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de “sociedade primitiva” e “Estado” à prova. De acordo 
com esse autor, a ação indígena não pode ser pensada 
como algo abstrato: assim, quem age não é a sociedade, 
mas sim os “agentes”; dessa forma, a questão se comple-
xifica, sendo necessário qualificar a natureza dessas ações 
e, ainda, como e por que esses sujeitos são produzidos 
(SZTUTMAN, 2012, p. 70). Ademais, um dado importante 
para pensar essas ações é problematizar o quanto elas se 
relacionam com agentes humanos e agentes não humanos. 
Nesse sentido, o papel dos xamãs – que exercem a lideran-
ça no campo espiritual e, muitas vezes, também no nível 
político – é percorrer universos distintos, apresentando-
-nos, portanto, a ideia de que a política indígena é também 
uma cosmopolítica (SZTUTMAN, 2012, p. 454).

Com base nessas colocações, faremos alguns apon-
tamentos sobre o papel das chefias ameríndias, espe-
cialmente problematizando os líderes dos grupos locais 
tupis-guaranis, que estiveram à frente das negociações 
com os europeus em regiões das América espanhola e 
portuguesa ao longo dos séculos XVI a XVIII. Assim, os 
enfrentamentos e as negociações entre as concepções 
ameríndias e as mentalidades e práticas coloniais serão o 
objeto deste capítulo. 

Direitos de dominação e a construção da  
política colonial

A Espanha, primeiro reino europeu a invadir a 
América, foi delimitando uma lógica jurídica e teológi-
ca que respaldava a dominação do continente. Segundo 
Rafael Ruiz, foram inicialmente três documentos que  
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orientaram as práticas coloniais. A bula papal Inter coe-
tera de 1493 estabelecia que as terras a descobrir eram 
doações do Papa ao rei de Castela e que esse, para fazer 
valer sua possessão, tinha encargo e exclusividade de 
evangelizar os povos destas terras. Outro texto que bus-
cava fundamentar a conquista foi elaborado pelo jurista 
Juan López de Palacios Rubios em 1513, o Requerimien-
to. Era um discurso que em teoria seria lido pelos espa-
nhóis aos índios no momento em que seriam conquista-
dos, para que entendessem os direitos dos reis católicos 
sobre aquelas terras e passassem a representar o papel que 
se esperava deles dentro desse processo: o de submissão. 
Caso não aceitassem esse “acordo”, poderiam ser ataca-
dos, o que resultaria na escravização dos nativos (HOFF-
NER, 1977, p. 206). O último princípio legal a que se refere 
ruiz são as encomiendas, baseadas nas práticas medievais 
e adotadas na América já na chegada do primeiro conquis-
tador, Cristóvão Colombo. Sua lógica era de que os índios 
encontrados seriam repartidos entre os exploradores a 
quem seriam encomendados, isto é, confiados. Esses enco-
menderos tinham a função de proteger e instruir os índios, 
dentro da lógica evangelizadora que respaldava a conquis-
ta da América. Em troca dessa “proteção”, cabia aos índios 
o pagamento de tributos (RUIZ, 2002, p. 78-79). O poder 
de “ceder” índios a particulares era uma prerrogativa do 
rei e esse privilégio era feito na forma de uma mercê, uma 
doação do rei aos colonizadores.

Para Rafael Ruiz (2002), foi em torno justamente 
da forma como os espanhóis poderiam atuar frente aos 
índios que nasceu o direito moderno e a noção de que 
algumas garantias deveriam ser dadas à humanidade 
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como um todo. Através do debate entre Bartolomeu de 
Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, ocorrido em 1548 
na cidade de Valladolid, foram colocados “em xeque” os 
princípios da conquista da América. Sepúlveda, em seu 
texto de 1542 “Las causas de la guerra contra los indios” 
(ou “Democrates Alter”), com base na política da escravi-
dão e em Aristóteles, considerava ser legítimo que o mais 
fraco fosse dominado pelo mais forte. Esse autor, por sua 
vez, estava se antepondo a Francisco de Vitória, o domi-
nicano que escrevera uma série de textos analisando as 
relações que os reis católicos deveriam ter com os índios 
e que acabou influenciando a política castelhana. Para  
Vitória, os índios seriam dotados de razão, pois tinham 
reis e príncipes. Com isso, o frei derrubava os fundamen-
tos da bula Inter coetera e do Requerimiento, ao demons-
trar que o papa não podia doar terras que já tinham do-
nos, nem usar a força para isso. Las Casas, um seguidor 
das ideias de Vitória, durante o debate com Sepúlveda,  
operou ainda mais um marco teórico ao estabelecer a 
separação entre a esfera religiosa e a esfera civil. Outro 
ponto que Las Casas apresentou é que a conversão dos 
índios deveria ser efetuada sem violência, garantindo-se 
a liberdade dos índios (RUIZ, 2002, p. 80-95). 

Se no mundo castelhano os dilemas da conquis-
ta estavam colocados nesses termos, Portugal não se 
manteve imune a tais questões, embora seja comumen-
te acusado de ter escrito e legislado muito pouco sobre 
os índios, quando comparado com a Espanha. Beatriz 
Perrone-Moisés (1998) enfatiza, inclusive, que foi esse 
ofuscamento que legou à política indigenista portuguesa 
a pecha de tímida ou oscilante, resultando, ao longo do 
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tempo, que o tema recebesse poucos estudos. Discordan-
do da ideia de que a política indigenista portuguesa tenha 
sido insignificante, a autora compilou uma série de me-
didas tomadas pela Coroa em relação aos índios e dotou 
essa legislação de um sentido. Isso nos permite, em vez 
de enxergar uma oscilação legislativa, notar duas linhas 
claras de atuação em relação aos índios, resultantes das 
formas como eram percebidos: alguns como aliados, ou-
tros como inimigos. Para a autora, essa distinção apenas 
desapareceria, momentaneamente, quando se editaram 
as leis de liberdade para os índios na América portuguesa 
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 115-117).

O primeiro documento em que podemos notar as 
distinções na forma como os portugueses percebiam os 
índios e praticavam sua política dual é o Regimento dado 
ao primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, 
em 1548. Em linhas gerais, a orientação do governador é 
que se deveria atrair os índios amigos e aniquilar os ini-
migos. A aliança com os índios tinha, além do objetivo de 
conseguir mão de obra para as atividades coloniais, com-
plementarmente o intuito de guerrear contra os grupos 
que se opusessem à presença portuguesa em seus territó-
rios (THOMAS, 1982, p. 220).

Essa dupla perspectiva, na verdade, era expressão 
da maneira simplificada como os colonizadores enxer-
gavam os índios, resumindo toda diversidade étnica que 
havia na América, com centenas de etnias, portadoras de 
culturas e idiomas distintos, a basicamente duas únicas 
categorias: os Tupi e os Tapuia. Os chamados “Tupi” refe-
riam-se a vários grupos étnicos que ocupavam a costa li-
torânea, mantendo semelhanças em relação ao idioma e a 



Protagonismo indígena na história (v. 4)

alguns hábitos culturais, como a prática da antropofagia 
e a liderança religiosa dos xamãs. Tupiniquim, Tupinam-
bá, Topinaé, Caeté, Tamoio, Tabajara etc. tinham línguas 
parecidas, classificadas posteriormente pelos linguistas 
como pertencentes ao tronco linguístico tupi-guarani. 
Pertenciam, também, a esse tronco os povos guaranis, 
que ocupavam parte do litoral sul da costa atlântica, es-
praiando-se para a América meridional até os territórios 
do Rio da Prata e Paraguai, dentro dos domínios hispâni-
cos. Os povos que tinham idioma e hábitos diversos aos 
dos Tupi, eram denominados “Tapuia”; e isso indicava a 
inimizade dos povos Tupi em relação a esses grupos, po-
dendo significar “escravo” ou “inimigo” (POMPA, 2003, 
p. 222). Muitas dessas etnias, às quais era atribuída uma 
“língua travada”, eram portadoras de idiomas pertencen-
tes ao tronco macro-jê. 

De acordo com as impressões de Pero de Maga-
lhães Gândavo (1858, p. 44), colonizador português que 
escreveu sobre o Brasil em 1576, o povo da costa usava 
uma língua única, embora com algumas variações de 
vocábulos. O cronista identificava esse povo como bran-
do e “fácil de tomar”. Já entre os grupos do interior do 
continente, havia os chamados genericamente “Aimoré” 
e os “Tapuia” do Maranhão, os quais foram caracteriza-
dos por ele como “bravos” e impossíveis de “amansar”  
(GÂNDAVO, 1858, p. 61-62).

De todo modo, conforme a própria citação men-
cionada anteriormente acerca do Regimento de Tomé de 
Souza, o binômio “aliados versus inimigos” não se resu-
me à oposição “Tupi versus Tapuia”. Isso porque, mes-
mo a respeito de duas etnias Tupi – os Tupiniquim e os 
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Tupinambá – pairava uma percepção diferenciada por 
parte dos colonizadores, resultado das posturas distin-
tas de cada um dos grupos, o que levava, por sua vez, a 
diferentes tipos de relação entre índios e colonizadores. 
Mais do que isso, ainda que seja óbvio, precisamos escla-
recer que os Tupi não formavam uma unidade societária, 
tampouco havia uma ação coesa dentro dos grupos (ou 
parcialidades) que compunham determinada etnia. Em 
outras palavras, não se poderia exigir uma ação unifica-
da por parte dos Tamoio, dos Tupiniquim, dos Guarani, 
dos Caeté, nem de qualquer uma das etnias, já que esses 
ameríndios se organizavam em grupos cuja unidade era, 
basicamente, a aldeia (FERNANDES, 1963).

Do mesmo modo, seria estéril exigir uma unicida-
de por parte dos europeus. A inexistência dessa linha de 
ação unificada é um reflexo das próprias lutas, disputas, 
visões e dos interesses distintos presentes nas relações 
sociais, e aqui, especialmente, na seara da colonização da 
América, um ambiente por definição conflituoso. 

A partir de uma análise mais detalhada dos even-
tos ocorridos entre jesuítas e Tupiniquim na capitania de 
São Vicente, por exemplo, ou das relações entre Tamoio 
e portugueses nas capitanias do sul, ou ainda, dos tratos 
estabelecidos entre encomenderos, jesuítas e Guarani no 
Paraguai, torna-se evidente que cada negociação entre os 
colonizadores e determinado grupo se fazia de maneira 
local, o que nos remete às lideranças indígenas com as 
quais se negociava. Essas ações desencontradas nos tra-
zem, por sua vez, aos postulados de Clastres (2003) so-
bre as sociedades indígenas serem “sociedades contra o 
Estado”, carecendo, portanto, de um poder centralizado, 
conforme citado na introdução deste artigo.
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Com isso, pontuamos aqui a necessidade de com-
preender o papel dessas lideranças na confecção das po-
líticas indígenas e indigenistas. Esses líderes, denomina-
dos caciques ou principais, respondiam localmente como 
uma autoridade frente aos colonizadores, dirigindo-se às 
vezes diretamente às mais altas figuras da sociedade es-
tamental, como governadores, e até mesmo ao rei. Essa 
questão será abordada em seguida, sendo importante 
marcar aqui o papel dos líderes na elaboração das polí-
ticas de aliança. Ao citarmos os acordos, evidentemente 
não estamos ignorando os conflitos, as guerras e mortan-
dades praticadas contra os índios pelos colonizadores. 
Essa estratégia pode ser sintetizada pela política de guer-
ras justas contra os índios, que vigeu na colônia oficial-
mente de 1570 a 1755. no entanto, nos limites deste arti-
go, não trataremos dessa política ofensiva, limitando-nos 
a abordar um pouco sobre a confecção dos acordos entre 
ameríndios e europeus. 

Aldeias coloniais: entre políticas europeias e 
políticas ameríndias

Em trabalhos anteriores, para a compreensão da 
elaboração da política das aldeias ou missões religiosas 
com os índios no período colonial, afirmei que havia que 
se considerar a importância dos grupos guaranis do Pa-
raguai na construção dessa política (SPOSITO, 2013a,  
p. 72-86, 2013b). Os Guarani foram imprescindíveis 
para o sucesso da colonização espanhola no Rio de Prata 
e Paraguai, visto que a própria colonização se expandiu 
pelas regiões onde viviam com suas parcialidades. Esses  
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grupos, cujas unidades comunitárias eram os guarás, 
possuíam denominações variadas, marcando as distin-
ções grupais, que ligavam as aldeias através dos laços de 
parentesco e/ou inimizade. Uma mostra da relevância 
dos Guarani dá-se ao notar que a toponímia de grande 
parte da América meridional segue os nomes pelos quais 
eram identificados cada um dos grupos guaranis: Uru-
guai, Paraná, Tibagi, Guairá, Tape, Itatim etc. (SUSNIK, 
1979-1980, p. 16-17; LANGER, 2011).

O relato feito por um dos conquistadores do Para-
guai, Domingos Martinez Irala¸ escrito em 1541, cinco 
anos após a fundação de Assunção, demonstra também 
a importância das alianças com os Guarani para os con-
quistadores. Por meio dessa fala, o governador atestou 
que os Guarani Cario viviam 30 léguas ao redor daquela 
cidade e que forneciam mulheres para trabalhar nas ca-
sas dos moradores espanhóis. Esses índios ainda dispo-
nibilizavam alimentos, guerreavam em favor dos coloni-
zadores, transportando-os pelo território através de suas 
canoas (MELIÀ, 1988, p. 18-19). 

No lado da América portuguesa, conforme já ex-
plicitado, os povos tupis foram também os aliados pre-
ferenciais. Diversos motivos podem ser elencados para 
tentar explicar o predomínio das alianças dos europeus 
com os tupis-guaranis, desde o fato de serem povos semi-
nômades que praticavam agricultura, até a abertura para 
o outro ser constituinte de sua própria identidade, como 
sugere Viveiros de Castro (2002, p. 20), pois “o outro não 
era um espelho, mas um destino”. Nos limites deste tex-
to, não propomos estender essa reflexão. Por ora, percor-
remos os passos dados pelos portugueses na construção 
de sua política das aldeias de índios.
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O rei D. João III, antes mesmo da aprovação da So-
ciedade de Jesus pelo papa, já assediava Inácio de Loyola 
para que o mentor da nova ordem enviasse missionários 
às conquistas ultramarinas portuguesas. O Papa, então, 
ordenou que houvesse um entendimento entre jesuítas e 
o rei luso. Foi com a vinda do governador Tomé de Souza 
ao Brasil que tal projeto foi levado a cabo em 1549, com a 
presença dos padres Manuel da Nóbrega, Leonardo Nu-
nes, Antônio Pires e João Azpicuelta Navarro, além dos 
irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jácome junto à tri-
bulação do governador (EISENBERG, 2000, p. 61-66).  
Manuel da Nóbrega, nomeado chefe da província do 
Brasil em 1553 (as áreas geográficas de atuação jesuíta 
eram divididas em “províncias”), depois de alguns anos 
vivendo entre os índios do Brasil, enxergou três obstá-
culos à conversão deles ao catolicismo: a volta dos índios 
aos seus antigos hábitos; a escravização que sofriam por 
parte dos colonizadores, que os influenciavam ainda a 
manter maus hábitos; a corrupção do clero secular. Para 
responder ao último ponto, a vinda do bispo do Brasil  
Pedro Fernandes Sardinha em 1552 foi uma alternativa. 
No entanto, o bispo atuou em conflito com os jesuítas, 
pois discordava das concessões que os padres haviam fei-
to em relação aos índios: usavam cantos e danças indíge-
nas junto às missas e aos ritos católicos; violavam o se-
gredo da confissão, pois a criança indígena convertida ao 
cristianismo, que atuava como intérprete do português, 
era usada na comunicação entre padre e fiel.

Padre Leonardo Nunes, morando em São Vicente, 
propagandeou sobre os índios que viviam no Paraguai, 
visto que estes estariam em paz com os conquistadores 
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e pareciam mais próximos de se converter. Nóbrega foi 
enfático quanto à necessidade de enviar missões para lá 
e chegou a convencer Loyola da necessidade de mandar 
padres para missionar entre os Guarani; no entanto, os 
conflitos políticos e diplomáticos que poderiam resultar 
dessa entrada em domínio espanhol inviabilizaram seu 
projeto, segundo Eisenberg (2000). Já o papel de José de 
Anchieta junto aos índios de São Vicente voltou a empol-
gar o provincial, pois o poder de cura que Anchieta usava 
com os gentios favorecia a conversão deles e começou a 
arrebanhar seguidores. Para vencer as resistências dos ín-
dios em abandonar a poligamia, o canibalismo e para acei-
tarem o batismo, os padres fizeram concessões: para os 
índios cristãos, autorizavam que fizessem um último ritual 
antropofágico; casavam homens moços, que ainda não 
tinham muitas esposas, pois melhor o adultério do que a 
poligamia; permitiam casamentos consanguíneos, pois os 
grupos eram pequenos (EISENBERG, 2000, p. 76-85).

Para Eisenberg (2000), seria justamente no mo-
mento em que os padres assumiam esse papel de cura, 
conectando o mundo real com o mundo mágico, substi-
tuindo os pajés-guaçús (caraíbas), que conseguiam esta-
belecer a liderança entre os índios. No entanto, segundo 
as queixas dos jesuítas, ainda assim a conversão falhava 
(EISENBERG, 2000, p. 85-87). 

Conforme Viveiros de Castro (2002), a aceitação 
e incorporação de outras práticas religiosas por parte 
dos índios integra sua busca de completude, que se dá 
através da transfiguração dos ameríndios em outros.  
Assim, a acusação da “inconstância” dos índios feita pelos 
padres, argumentando que, com a mesma facilidade que 
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os Tupi-Guarani aceitavam a conversão, abandonavam-
-na, era na verdade a manifestação dessa necessidade de 
transformação constante. Ainda segundo esse autor, para 
inverter a máxima proclamada pelos padres, a constância 
dos índios era sua necessidade contínua de automodifica-
ção (p. 241).

Foi a partir da experiência com os grupos tupini-
quins que viviam em Piratininga que Nóbrega passou a 
formular seu método, expresso através do “Diálogo sobre 
a conversão do gentio” (1556-1957) e do “Plano civiliza-
dor” (1558). Na década de 1550, três grupos indígenas 
– um deles liderados por Tibiriçá – passaram a viver no 
planalto, sob controle dos padres. Os contatos entre os 
portugueses e os Tupi na região datam de pelo menos 
uma década antes, mediante relações estabelecidas entre 
o náufrago João Ramalho e os mesmos grupos. A lógica 
de Nóbrega era de que se deveria enviar expedições de 
padres, escoltadas por tropas de colonos, para convencer 
os índios a se converterem ao cristianismo e a viverem 
em aldeias controladas pelos jesuítas, onde seriam en-
sinados segundo o padrão europeu e os ritos católicos. 
Caso houvesse negativa ao convite, a guerra justa seria 
usada contra esse grupo. 

Obviamente as missões entre os índios sofreram 
inúmeras variações conforme o local, o período, as etnias 
e as ordens religiosas envolvidas no processo de sua im-
plantação. Acreditamos, no entanto, que uma definição 
de Antonio Ruiz Montoya, que foi provincial da Província 
jesuítica do Guairá, pode sintetizar o que foi esse movi-
mento, já plenamente implantado no Paraguai na década 
de 1630: em vez de manter os índios (aqui se referindo 
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especialmente aos Guarani) em seus antigos hábitos de 
viver em serras, montes e vales, reunidos em três a seis 
casas, separados dos demais grupos por cerca de três lé-
guas, os padres os reduziram em povoações grandes, para 
levarem uma vida política e humana, onde beneficiavam 
algodão para cobrir sua nudez (RUIZ DE MONTOYA, 
1639, p. 6). 

Para Eisenberg (2000), a inovação inicialmente 
apresentada por Nóbrega era que o poder político deve-
ria se estruturar pelo medo, alicerçado na ideia do deus 
punitivo do Antigo Testamento. Essas ideias, por sua vez, 
eram fruto da Segunda Escolástica, que além de Nóbre-
ga, resultariam nas formulações de Juan de Mariana, su-
perando a noção dominicana que o poder se estrutura-
va a partir do consentimento. Na visão desse autor, por 
sua vez, de maneira inovadora, esse posicionamento foi 
o ponto de partida para as formulações posteriores de 
Thomas Hobbes sobre a natureza do Estado, segundo o 
qual, seu poder estaria fundamentado na força e no medo  
(EISENBERG, 2000, p. 89-92).

O modelo das aldeias era inspirado nas encomien-
das espanholas, as quais, por sua vez, foram uma forma 
através da qual os dominicanos conseguiram fazer valer 
a Bula Papal de 1537, que admitia os índios como livres, 
mas que, como tais, deveriam prestar serviços ao reino, 
serviços que deveriam ser remunerados. O poder secular 
compeliria os índios a aceitarem a conversão, abando-
nando os hábitos gentílicos e sendo livres. Todavia, caso 
recusassem essas condições, poderiam ser escravizados 
em guerra justa (EISENBERG, 2000, p. 109-116).

Regina Celestino de Almeida (2003), que estudou a 
construção da política das aldeias no Brasil, afirma que a 
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atração dos principais e de seus grupos se fazia mediante 
os descimentos, procurando as alianças dos grupos ainda 
afastados das áreas coloniais, atraindo-os com “presen-
tes”. Além dessa tática, em seus estudos, a autora encon-
trou casos de índios que se ofereciam como súditos dos 
reis europeus; isso sinalizaria, segundo ela, acordos que 
eram firmados entre os indígenas e as autoridades colo-
niais, indicando, por sua vez, a importância à qual os ín-
dios eram alçados (ALMEIDA, 2003, p. 96-101). 

Em meus próprios estudos, encontrei inúmeros mo-
mentos em que os índios acionavam a aliança com o rei 
como uma prerrogativa para defender os seus interesses 
(SPOSITO, 2011, 2013a). O exemplo citado a seguir, tam-
bém corrobora a hipótese que se defende aqui, dos espaços 
de negociação entre os grupos indígenas e suas lideranças 
frente aos Impérios coloniais, ainda que, nunca é demais 
repetir, dentro de uma estrutura de dominação.

a Real Audiencia de Charcas, uma espécie de tribu-
nal local para arbitrar questões de interesse da Coroa nas 
partes do Império espanhol, nomeou Francisco de Alfaro 
como visitador das províncias espanholas de Tucumán e 
Paraguai. Alfaro tinha a incumbência de conhecer de per-
to as questões envolvendo os índios e colonizadores das 
regiões percorridas, para depois elaborar um novo pro-
jeto da Coroa para os índios da América meridional. Isso 
foi efetivado posteriormente por meio das Ordenanças de 
1611, que serviram de baliza para a política indigenista do 
Paraguai durante as décadas seguintes.2

2 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Sessão de Manuscritos. Rolo de mi-
crofilme MS-508 (16). Documento 10; Rolo de microfilme MS-508 (2). Docu-
mento 4. Documento também publicado em Viana, 1971, p. 475-481.
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Em sua jornada, quando Alfaro passava pelo pueblo 
de San Ignácio, onde grupos guaranis estavam reduzidos 
pelos jesuítas no Paraguai havia dois anos, foi informa-
do de uma visita de alguns chefes, ocorrida pouco tempo 
antes, denominados pelos colonizadores espanhóis como 
“caciques”3, que manifestaram suas intenções aos padres 
ali presentes. Acompanhados de outro cacique cristiani-
zado, apresentavam a ideia de que todos os índios do Pa-
raná e Uruguai também tinham a intenção de se tornar 
cristãos e de receber os padres em suas terras. No entan-
to, para isso acontecer, o rei deveria livrá-los da opres-
são dos espanhóis e dos serviços que os índios deviam 
prestar a eles, pois, mesmo sendo pobres, obedeceriam a 
sua majestade em tudo o que fossem mandados. Mas os 
índios do Paraguai, os quais essas lideranças diziam re-
presentar, recusavam-se a viver nos pueblos controlados 
pelos espanhóis, não querendo também pagar serviços a 
estes através da mita; porém, aceitavam pagar tributos 
diretamente ao rei.

O visitador foi consultado a esse respeito e respon-
deu que conhecia muitas cédulas reais para as Índias 
sobre os novos descobrimentos e conversões dos índios, 
dizendo que o pedido dos índios do Paraguai não era difi-
cultoso, antes estava de acordo com uma medida de 1576 
que dizia: “Que si para apaciguar a los indios infieles, 
y mejor purificar y disponer les para que recibiesen el 

3 Sobre a nomenclatura de “cacique” para os líderes dos grupos indígenas aqui 
citados, é empregada para tentar reproduzir o sentido que o termo tinha ao ser 
enunciado pelos colonizadores. Não é adotada aqui a tipologia sobre os mode-
los de organizações políticas que prevê que os grupos humanos caminhariam 
em uma escala evolutiva: de bandos para tribos, dessas para os cacicados, dos 
cacicados para o Estado. Para uma problematização mais recente dessa ques-
tão, ver: Arcuri, 2007. 
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Santo evangelio fuese necesario concederles algunos 
privilegios y excepciones, se les concediesen y se les cum-
pliese la palabra que se les diese”4.

As ordenanças de Alfaro foram promulgadas logo 
após essa visitação e continha 120 itens discorrendo so-
bre o tratamento que os índios deveriam receber por par-
te dos colonizadores, os papéis e os espaços destinados 
aos próprios índios, aos colonos e aos jesuítas. De ma-
neira geral, Alfaro incorporava aqueles princípios pro-
metidos aos índios e investiu na missionação dos jesuítas 
como meio de sua conversão, limitando a utilização dos 
índios como mão de obra pelos colonizadores por meio 
das mitas e das encomiendas.

No entanto, ao contrário do que haviam proposto 
os caciques guaranis à autoridade colonial, a adesão dos 
demais grupos não foi tão grande, nem imediata. Isso 
mostra que as lideranças indígenas manejavam os ter-
mos de negociação, e que, mesmo impossíveis de serem 
realizados, funcionavam como um bom argumento retó-
rico, através da afirmação de que, a partir de então, todos 
os índios se converteriam. Essa era uma promessa im-
possível de ser cumprida, já que as próprias organizações 
políticas guaranis, que eram, em essência, fragmentárias 
e autônomas entre si. Os indígenas sabiam muito bem 
disso; os colonizadores estavam aprendendo.

Assim, dentro dessa diversidade de perspectivas in-
dígenas, as ordenanças de Alfaro não foram bem-vistas 
por outros grupos indígenas, pois o visitador foi extrema-
mente severo em relação à locomoção dos índios de um 

4 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Seção de Manuscritos. Rolo de micro-
filme MS-508 (17), documento 28.
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pueblo a outro, visando a manter as unidades formadas 
nessas novas comunidades coloniais. Esse novo padrão 
diferia sobremaneira do caráter de circulação, motivado 
por guerras e visitas às parentelas, por exemplo, nos pue-
blos originais guaranis. A antropóloga Branislava Susnik 
(1965, p. 37-40) também nota essa resistência dos índios 
em aceitarem as ordenanças de Alfaro, o que os levou a 
preferir as mitas e as encomiendas, modelos de prestação 
temporária de serviço dos índios aos espanhóis, do que 
estarem perpetuamente confinados aos pueblos.

Essas questões indicam algumas das possibilida-
des de inserção, de resistência ou aliança que os índios 
se colocavam diante da colonização. Alguns Guarani, por 
outro lado, não só aceitaram ser reduzidos pelos padres 
em suas terras, como se valeram dos canais que o regime 
colonial poderia colocar à sua disposição, dirigindo-se  
diretamente ao rei. É o que se tem registro em 1630, no-
vamente com índios da mesma redução de San Ignácio 
(que foi uma das maiores reduções do Guairá, com 10 mil 
catecúmenos), que escreveram ao rei de Espanha, por 
meio de cartas elaboradas pelos padres jesuítas que ali 
missionavam, Joseph Cataldino e Christoval de Mendio-
la. Eram duas missivas, originalmente escritas em guara-
ni e acompanhadas de sua tradução para o espanhol, as 
quais diziam respeito às provisões reais e às ordenanças 
de Alfaro citadas anteriormente. Entre as medidas de Al-
faro, havia uma que proibia que os colonizadores levas-
sem os índios a trabalharem na serra de Maracayu, onde 
colhiam a erva-mate e cujas condições de salubridade 
eram terríveis, resultando em altas taxas de mortalidade. 
Apesar da proibição, Alfaro faz uma ressalva de que os 
índios poderiam ir se fosse de vontade própria.
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Foi contra isso que argumentou o cacique guarani 
Rodrigo, reclamando para o rei e a Real Audiencia para 
que cuidassem dos índios, pois estes eram torturados por 
capitães e espancados pelo próprio governador do Para-
guai para que fossem colher a erva, sob a alegação por 
parte dos espanhóis de que os índios iam de própria von-
tade (CORTESÃO, 1954, p. 355-356).

Se pensarmos as políticas construídas entre índios e 
colonizadores, poderíamos compreender a aldeia colonial 
como um mal menor, uma possibilidade de sobrevivência, 
de acordo com Almeida (2003). Nesse sentido, a autora faz 
uma analogia com os estudos de Peter Gow (1991) sobre os 
Piro atuais, povos da região Amazônica. Em linhas gerais, 
Gow demonstra que esses índios, abandonando a floresta 
e se tornando “civilizados”, preferiam se calar sobre seu 
passado na floresta, pois viam o espaço ocupado anterior-
mente não como símbolo da liberdade, mas como símbolo 
do massacre (ALMEIDA, 2003, p. 102).

Arno Kern (1982), em uma outra chave de leitura, 
considera o espaço da missão dentro do Império espa-
nhol como de aculturação dos guaranis. As missões, por 
sua vez, estavam subordinadas ao Conselho de Indias, 
que concentrava a administração das colônias e as Reales  
Audiencias, que estavam localizadas em Charcas e no 
Prata e tinham mais poder que os vice-reis. Os governa-
dores nomeavam curas para as missões, de jesuítas e ou-
tras ordens, e também os cargos dos índios, fossem nas 
missões ou em seus pueblos. Os índios que estavam en-
comendados aos moradores deviam impostos à Coroa; os 
índios das missões somente pagariam tributos depois de 
dez anos que estivessem reduzidos. Em 1647, tal isenção 
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foi adiada por mais dez anos, devido aos ataques dos por-
tugueses às reduções; mas, somente em 1679, chegou-se a 
um consenso sobre como se faria tal cobrança: quais valo-
res seriam pagos, se em espécie ou moeda, se caciques e in-
válidos estariam isentos. Muitos governadores delegavam 
suas funções aos superiores e a curas da Companhia de Je-
sus, pois as missões ficavam muito longe de suas sedes de 
poder: mesmo assim, no Paraguai, de dez governadores, 
seis foram às missões. Já no Prata, o mesmo não aconte-
ceu, devido a distância (KERN, 1982, p. 20-36).

Segundo Kern (1982), é fundamental compreender 
o papel de caciques e cabildos dentro da estrutura políti-
ca colonial. Os caciques, respondendo às sociedades ori-
ginárias, não constituíam uma unidade política, visto que 
não se estabeleciam como autoridade perante um gran-
de número de pessoas. Possuíam méritos de guerreiros 
e oratória e alguns, inclusive, eram médico-feiticeiros. 
Tais características foram, também, potencializadas pe-
los padres, que fizeram das reduções um espaço de en-
quadramento dos Guarani ao universo espanhol, ainda 
de acordo com o autor. Até a Guerra Guaranítica, o poder 
dos caciques era vital para a manutenção das reduções.  
As reduções espanholas possuíam cabildos, que eram uma 
instituição espanhola, sendo seus membros caciques no-
meados pelo rei, depois de escolhidos pelos padres para 
ocuparem as funções de regedores, alcaides, entre outras. 
O regedor zelava pelo bom funcionamento da missão, or-
ganizava o trabalho e a produção. Ele era escolhido entre 
os caciques mais considerados. Nos pueblos de índios, o 
cabildo concentrava uma “elite guarani”, segundo Kern 
(1982, p. 38-56), a qual, por sua vez, era controlada por 
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um administrador espanhol. As Congregações religiosas 
também eram um espaço de arregimentação, conforme 
salienta Maxime Haubert (1990), pois 10% da população 
pertenciam a essas ordens. E, considerando esses dados, 
o autor questiona qual teria sido o papel do cabildo, que 
tinha um caráter hispânico (por ser parte da estrutura 
política do Império espanhol), ao mesmo tempo em que 
mantinha a prerrogativa da liderança do cacique guarani 
(KERN, 1982, p. 55). 

Assim, apesar de entender esse processo dentro da 
chave da “aculturação”, leitura que de maneira alguma 
compactuo, acreditamos ser relevante pensar a perspec-
tiva de mão de dupla presente nesse mecanismo colonial, 
conforme já abordamos em outros pontos deste texto: a 
possibilidade de manutenção de um modelo ameríndio 
dentro da dominação colonial.

Pensando, também, sobre a dicotomia cooptação 
versus autonomia, Almeida (2003) menciona que os 
principais recebiam “privilégios” ao se colocarem como 
chefes das aldeias coloniais, como o princípio da heredi-
tariedade na ocupação do cargo, o que diferia dos crité-
rios para assumir a liderança nas sociedades indígenas, 
com base no mérito e na valentia. Citando o exemplo 
do Rio de Janeiro, os descendentes do chefe Arariboia 
usaram durante três séculos as prerrogativas desse líder 
para assumir seu posto. Além disso, a autora lista que os 
chefes passam a ter poder de coação ao trabalho – algo 
que não havia nas sociedades tupis – vestiam roupas 
com honrarias, andavam com varas de meirinho, distri-
buíam cargos entre os seus e até podiam possuir alguns 
bens e escravos, embora sua pobreza os impossibilitasse  
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(ALMEIDA, 2003, p. 156-161). Por outra via, a autora 
discorda de Nathan Wachtel (1988) e Serge Gruzinski 
(2003), para quem as lideranças indígenas teriam sido 
cooptadas pela colonização e teriam se afastado cada vez 
mais de seus liderados. Almeida (2003, p. 161-164) coa-
duna-se com Steve Stern (1987), defendendo que o fato 
de essas autoridades continuarem sendo aceitas pelos 
seus atesta justamente o contrário; afinal, caso não hou-
vesse consenso, os índios sujeitos ao chefe claramente os 
teriam abandonado.

A partir das questões levantadas, percebemos al-
guns meandros dessas relações multifacetadas entre ín-
dios e europeus por caminhos que levaram tanto à opo-
sição franca ao sistema colonial, como a uma estreita 
colaboração na construção desse sistema. Assim, torna-
-se necessário um estudo mais detido sobre o tema, que 
analise as lógicas que motivavam os diversos grupos indí-
genas a se moverem nesse espaço. É fundamental partir 
das especificidades ameríndias para entender as políticas 
dos índios, a fim de compreender em que medida elas 
atuaram na definição das políticas para os índios. 
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a construção dos índios pelo  
ocidente e seus corpos indomados  

(amazônia, séculos Xvii e Xviii)1

Almir Diniz de Carvalho Júnior2

Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, 
De uma estrela que virá numa velocidade estonteante 

E pousará no Hemisfério Sul, na América, 
Num claro instante

Caetano Veloso

A música “um índio”, de Caetano Veloso3, im-
pactou-me muito quando a ouvi pela pri-
meira vez. Ela falava de sonho, de esperan-

ça e de futuro, e sintetizava a vibração de uma nova 
frequência, quando a revolução cultural – trazendo  

1 Este capítulo corresponde ao resultado inicial de uma pesquisa em andamen-
to vinculada ao meu pós-doutoramento junto à Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo - PUC- SP.
2 Professor do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação 
em História Social e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: almirdcjr@yahoo.com.br 
3 Lançada no álbum “Bicho”, em 1977.
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uma nova estética, uma nova política e uma nova mo-
ral – instalou-se no centro do mundo ocidental a par-
tir dos anos 1960. Trago sua memória pela razão  
inversa pela qual a canção foi produzida. Esse sonho de 
retorno à natureza por meio da figura idealizada de um 
índio, transformado em um herói extraterrestre, fala 
mais de um imaginário ocidental, que de algo que des-
vende sua alteridade.

Afinal, o que pousou, durante o século XVI, “[...] 
na América, num claro instante” (VELOSO, 1977, [s. p.]), 
foi uma nave ocidental que acabou trazendo consigo um 
conjunto de referências que transformaram por completo 
aquela imensa porção de terras que se desdobrava diante 
do olhar atônito dos europeus. Até hoje, aquele impacto 
continua com o seu poder transformador. Um índio idea-
lizado, para o bem ou para o mal, continua a alimentar o 
imaginário de seus criadores.

Este capítulo aborda questões que me movem há 
anos. Quando eu me debruçava sobre a história dos ín-
dios na Amazônia Portuguesa, querendo ou não, as idea-
lizações me acompanhavam. Sempre foi um exercício 
difícil escapar delas. É como se a música que ouvi ainda 
em minha adolescência, guiasse as minhas percepções. 
É como se “[...] as coisas que eu sei que ele dirá (o índio) 
fará não sei dizer assim de um modo explícito” (VELOSO 
1977, [s. p.]), como se essas “coisas” gerassem em mim 
um medo de dizer e ou de quebrar aquele encantamento.

Eu parto do princípio de que as percepções que 
alimentam a visão dos que olham mais demoradamente 
um objeto qualquer, para além da disciplina do método e 
do rigor teórico, nascem de um imaginário. Esse imagi-
nário, por sua vez, gera um conjunto de representações 
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que constroem os contornos do mundo e instituem a sua 
concretude. Romances, anedotas, iconografias, músicas, 
tradições e “verdades” aprendidas nos livros escolares 
vão depositando na memória os alicerces sobre os quais 
as certezas vão sendo construídas. A superfície sob a qual 
esse imaginário permanece, muitas vezes ilegível, é o dis-
curso. O discurso ordena o caos, institui classificações, 
verdades e, por fim, aprisiona as ideias. Como sabemos, a 
relação entre o saber e o poder é intrínseca e incontorná-
vel (FOUCAULT, 1996).4 

Como fugir das artimanhas do discurso? Como des-
trinchar as representações, tornar explícito o imaginário 
e desvendar suas matrizes? Creio que essas são as ques-
tões metodológicas mais difíceis para quem quer mudar 
de perspectiva e aceitar que outros imaginários também 
constroem outros mundos. Eu me impus esse desafio, 
sabendo-o difícil, para poder fugir das “verdades” in-
contornáveis. Pretendo que esse exercício, que apresen-
to aqui, transforme-se em um instrumento eficaz para a 
construção de meu objeto de pesquisa: os índios cristãos 
na “Amazônia” colonial portuguesa.

Acredito que não há possibilidade de um histo-
riador estudar os índios na história ocidental sem esta-
belecer um diálogo sincero e profundo com a etnologia. 
Da mesma maneira, não há como trabalhar esse tema, 
pelo menos partindo da perspectiva através da qual eu 
o abordo, sem abandonar as amarras que ainda limitam 

4 Entendo imaginário como os alicerces profundos que norteiam os processos 
conscientes do pensamento: uma cosmologia, uma visão de mundo. Considero, 
como muitos outros historiadores, que o imaginário ultrapassa a categoria das 
representações (LE GOFF, 1994). Sua espessura e profundidade, por sua vez, 
podem gerar controvérsias (LE GOFF, 1994; DURANT, 1996, 2000, 2004; 
CASTORIADIS, 1996).
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uma parte da história social. Parto do âmbito da história  
cultural e tento extrair dela o necessário para a tarefa. 
Considero que esses são pré-requisitos para quem pre-
tende mudar a “perspectiva” e pensar a partir de outros 
pontos de referência.

Este é um pequeno exercício de uma pesquisa em 
andamento. O estilo é ensaístico – a única forma possí-
vel, nesse momento, que permite esclarecer meus pontos 
de vista. Como todo historiador, parto de uma questão 
central: não estaríamos apagando a diferença dos índios 
na colônia, em particular, dos cristãos, ao concebê-los 
nos moldes de um sujeito ocidental moderno? Se essa 
constatação for positiva, pode ajudar a fugir do seu en-
quadramento na racionalidade ocidental. Ainda que ten-
tativas tenham sido feitas buscando alçá-los a patamares 
superiores de uma pretensa complexidade “mental”, eles 
continuam sendo “percebidos” a partir do ponto de vista 
racional (LÉVI-STRAUSS, 1989). Portanto, mesmo os ín-
dios não sendo mais considerados como apenas passivos 
ou hierarquicamente inferiores, o são na razão direta de 
sua capacidade e complexidade no âmbito da racionali-
dade ocidental. O esforço para compreender outra natu-
reza de pensamentos implicaria romper com as fronteiras 
fundantes desse discurso, ou seja, romper com a redoma 
que o protege das perigosas ondas do que se chama de 
irracionalidade.

O impacto do encontro entre os dois lados do Atlân-
tico gerou, parodiando a música de Caetano, “um claro 
instante”. Foi um evento que desencadeou um conjunto 
de mudanças para ambos os mundos. Essas mudanças 
produziram uma percepção que acionou os processos de 
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representação então existentes. Sabemos pouco ou quase 
nada sobre as características dos processos de represen-
tação produzidos pelos indígenas diante daquele evento. 
Os fragmentos que nos chegaram estão obscurecidos no 
interior dos discursos do poder colonial. Outra enorme 
dificuldade é lançar mão das “cosmologias” dessas popu-
lações naquele momento preciso. Fora alguns relatos de 
seus “hábitos exóticos” registrados pelos missionários, 
temos de utilizar, com todo o cuidado necessário, as et-
nografias de hoje para visualizar vestígios das “cosmolo-
gias” de ontem.

Quanto ao imaginário ocidental que gerou as tais 
representações, essas se encontram aos montes, espalha-
das nos diversos discursos construídos quando aquele 
“claro instante” teve lugar. E é a partir delas que preten-
do exorcizar as diferenças com o objetivo de mergulhar 
nas profundidades do compreensível. Minha meta, por-
tanto, é mudar a perspectiva e exercitar um olhar novo, 
livre de algumas amarras do discurso ocidental. Por meio 
dos fragmentos do que restou do “imaginário indígena”, 
procurarei comparar e colocar em questão “verdades”  
estabelecidas.

Ao tentar alçá-los como protagonistas de sua histó-
ria, os historiadores dos índios, entre os quais me incluo, 
obtiverem vitórias importantes. No caminho, todavia, 
utilizamos o instrumental teórico e metodológico que 
estava à nossa disposição. Esse instrumental da história 
social era depositário dos avanços da história “vinda de 
baixo”, que possibilitou perceber as formas e a materia-
lidade das ações populares através de uma leitura mais 
atenta aos discursos do poder. A ideia da Cultura Popular 
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em contraponto à Cultura Erudita oxigenava um pouco 
mais a atmosfera rarefeita das fontes. Dissecávamos 
textos em busca de indícios de práticas ancestrais, sob o 
manto abafado do discurso erudito e do discurso do po-
der. Descobríamos circularidades culturais que torna-
vam menos rígidas as malhas daquele manto. Ademais, 
impusemos aos índios, além de sua própria identidade, 
embora problematizada, o ideal de resistência do mun-
do popular, dos explorados, dos que estavam às mar-
gens do sistema.

Sem dúvida, afloraram novas “verdades”. O pano-
rama da história do Brasil ficou mais rico e complexo. 
Os índios ganharam vida e existência para a historio-
grafia. Ganharam o estatuto de maioridade. Mas trago 
aqui outras questões: afinal, conseguimos abarcar toda 
a complexidade dessa alteridade? Conseguimos efetiva-
mente compreender a complexidade de seu “imaginá-
rio” e o significado de suas práticas? Embora tenhamos 
avançado, e não há dúvidas quanto a isso, acredito que 
o caminho ainda é longo e passa por alguns questiona-
mentos fundamentais.

Uma das questões diz respeito ao instrumental 
analítico utilizado por muitos de nós. Ele se refere à ideia 
de resistência cultural que é problemática por ser fruto 
de um pensamento perigosamente evolucionista, frag-
mentador e cristalizador da ideia de cultura. Em último 
caso, essa ideia cheira a um romantismo melancólico que 
pretende congelar a ação criativa humana e encerrá-la 
em uma redoma inteligível para a ordem classificatória 
ocidental. Logo, beira a uma estética folclorizada, afeita 
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às profundezas da ideia dos velhos museus de variedades 
e às taxonomias ocidentais construídas sobre o conheci-
mento humano.5

Como entender, então, os processos autônomos que 
foram criados por essas populações e a sua maneira parti-
cular de se relacionar com o novo mundo que lhes foi im-
posto? Não é de resistência que estamos falando? A ques-
tão é mais complexa. A pergunta deveria ser: a que tipo de 
ação estamos, afinal, nos referindo? Certamente não seria 
a resistência cultural, antes poderia ser “resistência” polí-
tica. Uma ação concreta e consciente visando a um objeti-
vo específico que significaria a sobrevivência pessoal e do 
grupo. Eu prefiro chamar a esses processos de ações criati-
vas de manutenção de existências possíveis.

É necessário indagar o próprio conceito de cultu-
ra, tão problemático para os antropólogos e tão preten-
samente simples para os historiadores. Evidentemente, 
não é o objetivo deste texto discutir os problemas epis-
temológicos que perpassam o diálogo entre os dois cam-
pos disciplinares, mas é importante destacar esse ponto 
específico. Partindo do pressuposto de que a cultura não 
pode ser tomada como um sistema homogêneo, uma con-
vergência de sentidos finalizados e ordenados que mar-
cam de forma fundamental o caráter de uma sociedade, 
e tomando-a muito mais como princípio de ordenação 
e de leitura do mundo sempre aberto a novas conexões, 
creio que se resolve parte do problema. O princípio da 

5 Para uma análise importante da criação das representações ocidentais sobre 
a África e a América através da História Natural, ver: Pratt, 1999. Sobre a his-
tória da representação dos índios na Amazônia, consultar: Carvalho Júnior e 
Noronha, 2011.



Protagonismo indígena na história (v. 4)

ação criativa, ainda que limitada a algumas ordenações, 
pode explicar a prevalência do movimento consciente so-
bre o “inconsciente” – embora este último jamais deixe 
de interferir. 

Existe um indisfarçável desconforto em relação ao 
conceito de cultura por parte de muitos antropólogos. 
Apenas ilustrando a ideia, chamo a atenção para a visão 
já clássica de Roy Wagner (2010) sobre a “Invenção da 
Cultura” e a mais recente reflexão de Manuela Carneiro 
da Cunha (2009) sobre a “Cultura com aspas”. Sem apro-
fundar questões, esses autores se irmanam em um pon-
to fundamental que é de interesse dessa reflexão: ambos 
destacam o papel da agência na construção de parâme-
tros de identidade dos grupos sociais. Eu não poderia dei-
xar de assinalar, também, a importância do pensamento 
de João Pacheco de Oliveira Filho (1999), no sentido de 
destacar os processos políticos e afirmativos das popu-
lações indígenas, considerados como uma ação afirma-
tiva que significaria a sobrevivência simbólica e física do 
grupo. Portanto, para além das classificações ocidentais 
das alteridades, alicerçadas em blocos monolíticos e cris-
talizados, essas populações teriam, de forma consciente, 
tomado para si o controle de sua existência. 

A ideia de resistência é, toda ela, uma construção 
ocidental, mas a resistência cultural, em particular, não 
me parece servir como instrumento analítico. A capaci-
dade adaptativa e criativa das populações indígenas faz 
pensar que a cristalização de condutas, pensamentos e 
ações sejam muito mais produto de um controle discur-
sivo e ordenador advindos do poder instituído. Falar de 
resistência cultural pode, nesse contexto, significar falar 
de relações coercitivas, sutilmente instaladas para con-
trolar as ações.
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Considero, portanto, o protagonismo indígena na 
história, não como resistência cultural, mas como ação po-
lítica alicerçada em parâmetros significativos para o gru-
po que marcava sua existência autônoma; porém, sempre 
aberta a inovações. E, entre essas inovações possíveis, es-
tava a capacidade de se reconstituir. Essa reconstituição 
significou um esforço profundo de adaptação, estabelecen-
do, com a nova ordem que se instalava, pontes de conexão 
– onde o estranho, o absurdo e o caótico fosse “domestica-
do” e ganhasse sentido. Assim, a “domesticação” foi uma 
via de mão dupla, visto que dela não foi objeto somente o 
“gentio indígena”: o mundo ocidental também foi “domes-
ticado”. As aspas que acompanham a palavra “domestica-
ção” não são somente destaque, são fundamentais para a 
compreensão do seu significado em uma situação de diálo-
go entre sistemas semânticos distintos.6

Retomando a ideia de cultura como um pretenso 
sistema cristalizado e encerrado em si mesmo, acredito 
que, se algo existe que poderíamos chamar de cosmologia 
comum, e se esse campo semântico faz sentido para um 
grupo social qualquer, ele opera em uma “relação”, em 
uma rede extensa e complexa que apresenta conexões e 
rupturas. Assim, entendo que o sentido da “cultura” se 
efetiva no âmbito das relações que estabelece.

De outra forma, para que houvesse comunicação 
entre campos semânticos diversos, aqui simplificados e 
reduzidos ao Ocidente e o aos grupos indígenas, seriam 

6 Sobre o conceito de Estrutura da Conjuntura que, em parte, procura dar 
conta desses processos inovadores conjunturalmente, mas configurados estru-
turalmente, ver Sahlins, 1990. Com relação aos processos de apropriação por 
parte das populações indígenas e de conversão dos sentidos de sua ocidentali-
zação, ver: Carvalho Júnior, 2013b, p. 69-99; Carvalho Júnior, 2005.
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necessárias algumas pontes de conexão. Se de alguma 
forma é possível encontrá-las entre universos cosmoló-
gicos tão distanciados, essas pontes se localizariam no 
campo em que os perigos da perda do domínio sobre eles 
são maiores e onde a palavra é mais restrita. O sexo e a 
política são áreas perigosas do discurso; assim, para es-
tas são construídos aparelhos complexos de controle. E a 
tais aparelhos se junta outra área delicada: a religiosida-
de. A crença no sobrenatural imanta e atrai esses centros 
de força para si, tornando-se instrumento para o poder e 
para o sexo.7

Como áreas perigosas que eram, as relações entre 
os corpos sofreram um controle mais rígido por parte dos 
condutores espirituais dos novos cristãos. E não foi dife-
rente em relação à multiplicidade de crenças comparti-
lhadas, que iam de superstições a “pactos demoníacos”. 
A arquitetura montada pelo império português para con-
trolar seu novo mundo na América foi articulada, como 
sabemos, por meio das armas, da negociação política e, 
principalmente, do processo de cristianização das popu-
lações nativas. Eram esses os pilares fundamentais.

O projeto que estava em andamento era o da com-
partimentalização do mundo, em uma ordem de gran-
dezas desiguais: a Europa ocidental e cristã figuraria no 
topo; os gentios sem civilização, na fronteira da natureza 
e na infantilidade humana. Esse projeto foi colocado em 

7 A respeito da ideia de áreas perigosas do discurso, a inspiração veio de  
Foucault, 1996. Sobre o desenvolvimento da ideia, consulte: Carvalho Júnior, 
2011. Com base nessa perspectiva, tenho desenvolvido a ideia de eixos discur-
sivos. Entendo-os como princípios norteadores de outros e variados discursos, 
e que neles imprime um sentido de coerência e inteligibilidade. Ainda que os 
outros, que dele derivam, tenham como natureza a dispersão, gravitam em tor-
no desse eixo em razão da força atrativa dos primeiros.
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prática pela evangelização e pela ocidentalização, obje-
tivo mais profundo das autoridades e dos missionários 
católicos a serviço de Portugal. Contudo, o projeto de mo-
dernização abraçado pelo império português foi fruto de 
uma modernidade tardia e que teve lugar em uma colônia 
distante. Ela se encontrava distanciada da modernidade 
lusitana e, mais ainda, da modernidade dos centros euro-
peus. Foi um projeto do poder colocado em prática entre 
limitações e reveses. O cenário onde esse projeto tentou 
se instalar, no âmbito do controle das consciências, con-
vivia com imaginários múltiplos já oriundos da metrópo-
le portuguesa e que encontraram, em terras da América, 
uma complexidade ainda maior. Para tornar a tarefa mais 
difícil, foram por aqui banhados no pensamento mágico e 
na ideia de totalidade que permeava o universo cosmoló-
gico indígena e em uma visão dos corpos completamente 
estranha à referência cristã ocidental.8

A liberdade dos movimentos e dos gestos, sem um 
eficaz controle moral da igreja – pelas razões anterior-
mente assinaladas, fazia da rigidez imposta aos corpos 
pelo Ocidente uma disciplina limitada e difícil. Para as 
populações indígenas, a cisão entre corpo e a pessoa 
(para a Igreja, a alma), e a ideia da carne – como o lugar 
do pecado e da expiação, que vigorava na Europa cris-
tã ocidental, era no mínimo esdrúxula. Talvez por essa 
razão, no âmbito das práticas, e longe dos olhos das ins-
tituições de controle, multiplicavam-se os delitos contra 

8 Sobre a magia popular na colônia, mais especificamente, como a autora gosta 
de chamar, religião popular na colônia como uma projeção da religiosidade 
popular em Portugal, ver Mello e Souza, 1986, 1993. Sobre as características da 
magia popular em Portugal, ver: Bethencourt, 1987.
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a moral cristã. Colonos europeus, indígenas e negros de 
origem africana cometiam delitos como a bigamia, a so-
domia, a poligamia e o concubinato. Eram delitos cons-
tantes nas denúncias ao Tribunal de Inquisição em visita 
à Amazônia colonial, na segunda metade do século XVIII. 
É importante assinalar que a natureza e a razão dessas 
práticas eram distintas para os indígenas. E esta é a ques-
tão que nos move.9

Abandonando um pouco as práticas e retornando 
ao projeto, o processo de imposição do nome europeu e 
do batismo cristão criou novas identidades para os nati-
vos, disso não há dúvida. A questão é saber quais as fron-
teiras e quais as características das novas identidades.  
O que as aproximaria e as distanciaria do ideal do sujeito 
ocidental que envolvia também o ideal de súdito cristão? 
São questões que ainda estão por ser respondidas de for-
ma mais ampla. Aqui, desenha-se um esboço inicial.

Já que a norma não bastava para colocar em mo-
vimento o processo de conversão ao cristianismo – a 
forma mais profunda e eficaz de sua ocidentalização – 
foram necessárias estruturas de controle e conformação. 
A primeira delas, e a mais bem estruturada, foi a tecnolo-
gia produzida pela igreja por meio das ordens religiosas, 
inspirada pelo Concílio de Trento, com o objetivo de no-
vamente tomar para si o controle espiritual e material do 
mundo ocidental cristão mediante um eficiente maquiná-
rio de submissão que envolvia a evangelização e a punição.

9 Sobre as práticas heréticas no Grão-Pará no momento da Visita do Santo 
Ofício, recomendo a leitura de Carvalho Júnior, 2005. Especificamente sobre a 
Visita e as denúncias, ver: Amaral Lapa, 1978.
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Uma tecnologia de controle dos corpos foi aplicada 
pelos missionários católicos. Os corpos foram posiciona-
dos em espaços determinados, estabeleceu-se uma sepa-
ração entre os sexos – “machos e fêmeas” foram distan-
ciados. Os gestos também sofreram mutação – formas 
gestuais tradicionais foram extirpadas por meio de condi-
cionamentos dos meninos, palmatórias e outros castigos 
físicos. Formas de comer, de sentar, entre outras, sofreram 
a violência dos novos condicionamentos. Panos de algodão 
cobriram os corpos tentando apagar dos mesmos as inscri-
ções simbólicas – na forma de perfurações e tatuagens –, e 
a sua nudez, em um esforço de domesticação. No entanto, 
entre as populações indígenas, as novas vestimentas insti-
tuíram ícones de prestígio antes de significarem o resulta-
do de pudores para o controle das pulsões da carne ou de 
encobrimento das marcas de suas identidades tradicionais 
(CARVALHO JÚNIOR, 2007, p. 123-150).10

Nas novas missões, a organização do tempo foi con-
dicionada pelo regime da separação das horas assinala-
das pelo badalar dos sinos. Apagaram o significado que 
possuía e o transformaram no tempo do trabalho e da 
oração. O sexo foi normatizado e os padrões das uniões 
matrimoniais foram impostos, interferindo de forma 
profunda no seu sistema de parentesco e de ordenação 
do mundo. Ainda que com essas medidas instituídas pe-
los missionários, particularmente os jesuítas, a violência 
e o controle sobre os corpos fossem enormes, houve for-
mas alternativas de ação inventadas pelos índios cristãos 
(CARVALHO JÚNIOR, 2013b, p. 69-99).

10 Sobre o uso das roupas como ícones de prestígio no contexto do Grão-Pará 
dos séculos XVII e XVIII, ver, também, Carvalho Júnior, 2005.
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Para se contraporem ao controle do tempo, fugiam 
para as matas, quando os padres estavam descuidados; 
fugiam também de dentro das canoas quando trabalha-
vam como remeiros; desapareciam ao saírem nos res-
gates das drogas no interior da floresta. Escapavam da 
missão para as fazendas, onde exerciam um trabalho me-
nos exaustivo e mais especializado e usufruíam de certa 
flexibilização por parte dos patrões no exercício de suas 
práticas rituais e de seus costumes. As mulheres usavam 
o corpo para fugirem das missões e contraiam matrimô-
nio, mesmo já casadas, com indígenas escravos para se 
fixarem nas fazendas próximas às vilas. Quando não, vi-
ravam concubinas de seus senhores ou tornavam-se “fei-
ticeiras”, curando por meio de ervas ou vivendo da venda 
de feitiços amorosos. Alguns índios principais, obrigados 
que eram a contrair matrimônio, contraíam-no várias 
vezes. De outro modo, burlando a vigilância dos padres, 
mantinham escondidas suas concubinas. Por vezes, con-
seguiam a conivência das autoridades coloniais devido à 
sua importância estratégica e ao status de liderança con-
quistado (CARVALHO JÚNIOR, 2013b, p. 69-99).

Na contramão dessa violência simbólica e física, 
sua ação e seu protagonismo no cenário colonial se rees-
tabeleceram. O poder e o status social adquiridos a partir 
dos vínculos com o mundo ocidental abriram para os in-
dígenas um novo campo de ação política: pensemos aqui 
nas lideranças dos principais (CARVALHO JÚNIOR, 
2015a, p. 57-72). Lá, manejavam as novas identidades ad-
vindas do mundo ocidental. Em suas práticas cotidianas, 
em suas relações de parentesco, de afeto e em seus vín-
culos com o mundo sobrenatural sofreram a imposição 
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de mudanças. O impacto dessa mudança, no entanto, foi 
maior aos olhos ocidentais. O ato de manejar os códigos 
constituintes do novo contexto colonial era antes uma 
demonstração de força diante dos seus do que uma asso-
ciação subserviente à ordem estabelecida. Saber manejar 
a relação com a alteridade e administrar o regime de tro-
cas através do sistema de alianças poderia significar, para 
o seu grupo “familiar” e étnico de origem, uma compe-
tência inestimável, um valor essencial para comandar a 
manutenção e reprodução da comunidade (CARVALHO 
JÚNIOR, 2013a, p. 23-41).

No varejo das relações cotidianas entre os índios 
cristãos e o mundo colonial, é necessário destacar os ar-
tesãos, os guerreiros, os pajés, os curandeiros, os pescado-
res, os pilotos de embarcações, as farinheiras (responsá-
veis pelas roças e pela produção da farinha de mandioca, 
base da alimentação colonial), as leiteiras (que amamenta-
vam os filhos dos poderosos da terra), as concubinas e as 
feiticeiras. Todos carregavam em si a marca da mudança, 
mas foram agentes de seu destino: diante dos novos con-
dicionamentos impostos, encontraram uma nova forma de 
existência. Não se pode acreditar que as feiticeiras e os fei-
ticeiros, os fazedores de bolsas de mandinga, os bígamos 
e as bígamas de origem indígena que, pelos registros da 
Visita Inquisitorial ao Grão-Pará, contavam-se às dezenas, 
fossem praticantes de delitos que significavam uma “resis-
tência cultural” – a manutenção de uma essência.

O controle disciplinar dos índios imposto nas mis-
sões instituiu o domínio dos seus corpos e dos seus es-
píritos; entretanto, embora tenha tido alguma eficácia, 
não logrou êxito absoluto. A questão é, portanto, saber a 
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razão desse relativo fracasso. Nessas áreas conectadas – 
do corpo e do espírito, onde os campos de força se faziam 
sentir mais profundamente, os perigos eram maiores e, 
ao mesmo tempo, as redes de significados eram mais re-
forçadas. Para essas populações, era lá, muito provavel-
mente, o lugar em que a tradição se fazia sentir; era onde 
seus gestos buscavam o movimento profundo ligado ao 
passado menos evidente; era onde o corpo pulsava me-
mória. Era onde, mesmo em um ambiente de mudanças 
profundas, buscavam sentidos mais seguros e significati-
vos. Então, embora sua ação fosse política e consciente, 
no âmbito de sua existência, seus corpos pulsavam fora 
de controle e construíam novas relações.

Os corpos plásticos e suas ordenações

O poder exerce sobre o corpo sua ação mais eficaz 
porque invisível. Ele se apresenta como comportamento 
moral, como pudor, como culpa, como pecado e trans-
gressão; enfim, o poder apresenta-se como um incansá-
vel exercício de construção da verdade instituída. O corpo 
é o espaço da expressividade domada onde os gestos, os 
movimentos e a indumentária compartilham o universo 
da linguagem e são, antes de qualquer coisa, expressão 
simbólica que ganha significados no espaço mais amplo 
do “corpo social”.

A crítica à implantação do saber/poder sobre o 
corpo foi brilhantemente produzida, como sabemos, por 
Michel Foucault. Segundo ele, o poder exerceu sobre o 
corpo um conjunto de tecnologias de controle visando à 
sua normatização. Essas tecnologias têm historicidade e 
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mudam com o tempo. As formas de expressividade que 
advêm do corpo têm ligação com a disciplina do seu con-
trole e de sua submissão (FOUCAULT, 1977).

Partindo dessas premissas, fica fácil estabelecer um 
vínculo entre a tecnologia do poder e as instituições reli-
giosas e políticas que atuaram no mundo colonial, de for-
ma particular no mundo amazônico. As aldeias missio-
nárias, a administração colonial, as paróquias, o bispado 
e o tribunal da inquisição – no momento de sua visita 
àquela região – podem facilmente ser listados como ins-
tituições de controle, como tecnologias de poder visando 
à submissão dos corpos e dos espíritos nativos.

Com todo o aparato tecnológico objetivando a in-
teriorização e a constituição do sujeito ocidental e cris-
tão por intermédio do processo de sua evangelização e de 
sua “civilização” ou, ao sabor das palavras da época, me-
diante sua domesticação, haveria a real possibilidade da 
inexistência de qualquer espaço de revolta e “resistência” 
política. Todavia, se considerarmos a profundidade das 
percepções desiguais entre campos semânticos e imagi-
nários distintos, a própria noção do corpo que, em seu 
sentido ocidental, parece naturalizada, pode ser colocada 
“em xeque”. Sendo assim, o espaço de revolta e resistên-
cia política das populações indígenas não somente exis-
tiu, mas foi ampliado.

Em 1987, um artigo escrito a três mãos por Rober-
to da Matta, Viveiros de Castro e Anthony Seeger, pre-
sente na obra já clássica organizada por João Pacheco 
de Oliveira Filho, apresenta um conjunto de reflexões 
instigante. Seu objetivo, descrito pelos próprios autores, 
seria assinalar que a originalidade das sociedades tribais 
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“brasileiras” e, de modo mais amplo, das sul-americanas, 
residia na sua elaboração sobre a noção de pessoa, que 
tinha como referência especial a corporalidade. nesse 
sentido, a noção de corpo era o idioma simbólico focal 
daquelas sociedades. E, para eles, seria o caminho básico 
para a compreensão adequada da sua “organização social 
e cosmológica” (OLIVEIRA FILHO, 1987, p. 11-29).

Assim, o lugar do corpo nas sociedades indígenas 
“brasileiras” caracterizaria a forma como a noção de pes-
soa seria construída. A pessoa se constituía no corpo e 
por meio dele. Haveria, no entanto, uma complexidade 
nesse processo de construção: o corpo não era o único 
objeto e instrumento de incidência da sociedade sobre os 
indivíduos (OLIVEIRA FILHO, 1987, p. 13). Sobre o cor-
po e associado a ele existiriam também os complexos de 
nominação, os grupos e as identidades cerimoniais, e as 
teorias sobre a alma, e todas essas características se asso-
ciavam na construção do ser humano.

Dessa forma, o indivíduo no Ocidente se constitui-
ria a partir da exaltação de uma verdade interna. Nas so-
ciedades indígenas, a ênfase estaria vinculada à noção so-
cial do indivíduo, entendido como coletivo, e funcionaria 
em uma relação complementar com a sociedade. Citando 
Louis Dumont, os autores Matta, Viveiros de Castro e 
Seeger (1987) enfatizam, ainda, que a visão ocidental de 
pessoa seria particular e histórica – o que nada significa-
ria para aquelas sociedades indígenas. O que considera-
vam mais problemático, porém, era que a visão ocidental 
do ser humano tendia, constantemente, a ser projetada 
para outras sociedades (OLIVEIRA FILHO, 1987, p. 13). 
Nesse contexto etnocêntrico, fica evidente que a visão  
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sobre a pessoa, oriunda das sociedades indígenas, sofre-
ria um processo de esvaziamento de verdade e estaria 
atrelada a uma visão ingênua e pouco científica. 

Usando as ideias dos autores para reiterar as que 
aqui defendo, destaco, mais uma vez, o caráter deprecia-
tivo como os conhecimentos e as cosmologias ancestrais 
indígenas são tratados pela ciência ocidental. Há uma es-
pécie de camada obscura, formada por uma miopia epis-
temológica, que nos impede de perceber o grau do apri-
sionamento de nossas concepções ao nos debruçarmos 
sobre essa alteridade. Isso justificaria a projeção da or-
dem do discurso ocidental sobre o que se considera uma 
massa amorfa e confusa de conteúdo não racional – ain-
da que hoje já exista um conjunto substancial de conhe-
cimentos etnológicos e etnográficos produzidos pela an-
tropologia que desmentem esse etnocentrismo profundo.

A historiografia tradicional sobre a história dos ín-
dios coloca-os em um gradiente onde figurariam na base 
complexa das sensações, onde o seu conhecimento, trans-
formado em mito, comporia as fábulas antigas. O que a 
nova história indígena busca fazer é vincular o discurso 
histórico ao discurso etnológico11 ou, ao menos, inspirar-se  
em suas reflexões, procurando elucidar princípios e sig-
nificados obscuros e, em princípio, ilegíveis à leitura fei-
ta a partir dos padrões ocidentais de verdade. Se, para a 
história, a dimensão do tempo nos obriga a evitar o erro 
anacrônico, para a etnologia, vinculada à tradição menos 

11 Para uma historiografia mais inovadora sobre os índios na história, chamada 
de a “Nova História Indígena”, e sobre essa característica assinalada, além de um 
ótimo panorama dos novos trabalhos que tomaram por foco a história indígena 
na América e no Brasil, a partir da década de 1970, veja Monteiro, 2001, p. 1-11. 
Além, disso recomendo que acesse: <www.ifch.unicamp.br/ihb/>.
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afeita à inspiração sociológica, é necessário evitar que se 
projete sobre o pensamento das sociedades ditas nativas 
pressupostos, normas discursivas e significados que são 
desdobramentos da visão ocidental do mundo e que, ao 
mesmo tempo, são autorizados pelo grau de verdade que 
lhes foi concedido pelas teorias científicas. Esses pressu-
postos que incluem noções de natureza, sociedade, tem-
po, indivíduo, pessoa e humanidade parecem ungidos 
por uma naturalização inquestionável.

Fluidez e conversão

A não possibilidade de leitura dos significados mais 
profundos dos gestos, dos movimentos e da expressivida-
de corporal indígena estampada nos desenhos inscritos 
nos corpos, nas perfurações, nas plumas e nos adornos 
diversos pode impedir que o historiador dos índios loca-
lize a razão profunda de suas agências – esses indígenas 
figurariam indecifráveis. Não há como abrir mão de um 
diálogo sincero e profundo com o conhecimento etnoló-
gico para tentar iluminar esse mistério.

Foi sobre o espaço do corpo que pesou a ordem 
missionária. Impuseram-lhes a disciplina de suas pul-
sões, a armadura da retidão moral, o encobrimento 
de sua nudez, mas não sabiam que no espaço do corpo 
situava-se uma complexa e refinada relação cosmológi-
ca. Não sabiam que suas roupas tradicionais poderiam 
significar vínculos espirituais profundos e que, talvez, 
as novas roupas de algodão ganhassem significados es-
tranhos e invisíveis. Eram muitos em um só. Daí, talvez,  
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tomar sua fluidez e metamorfose por inconstância12. Afi-
nal, transformavam-se em formas variadas. Seus corpos 
eram veículos de uma única cultura que compartilhavam 
com alguns animais13.

Nesse contexto cosmológico obscuro e não legível 
aos seus missionários, penso que o lugar dos novos cris-
tãos indígenas estava já inscrito naquela potencial flui-
dez. Tomar nomes cristãos, o ato de se molhar na água 
do batismo, ingerir hóstias sagradas, tudo encerrava nos 
corpos novas possibilidades de existência. Era, todavia, 
uma existência compartilhada. A pessoa, constituída pelo 
corpo e consagrada pelo nome, inseria-se e se comple-
mentava no grupo. A ordenação da vida social dar-se-ia 
por meio da linguagem do corpo.

Sigo a hipótese levantada pelos autores citados que 
pode potencializar novas leituras sobre o papel de deter-
minados protagonistas indígenas no contexto da história 
colonial da Amazônia. Ao indagarem sobre a quebra da 
ordem social diante das relações e posições sociais defini-
das pela lógica do grupo e inseridas no corpo e na defini-
ção de pessoa, os autores apontam para a figura do “bru-
xo, do xamã, do cantador e do líder tribal”. Pessoas fora 
do grupo, refletindo sobre ele e capazes de modificá-lo  
(OLIVEIRA FILHO, 1987, p. 24). Para os autores, che-
fes e outros personagens poderiam criar e inventar novos 
modos de ação que a coletividade decidiria incorporar. 

12 Sobre a ideia da “ Inconstância da Alma Selvagem”, metáfora usada por 
Antônio Vieira em um de seus sermões, no século XVII, sobre os índios da 
América Portuguesa para entender a fluidez das identidades ameríndias, ver: 
Viveiros de Castro, 1992, p. 21-74. Sobre as relações entre o padre Vieira e os 
índios do Maranhão no século XVII, consultar: Carvalho Júnior, 2013, p. 23-41.
13 Sobre o conceito de Perspectivismo defendido por Viveiros de Castro (1996, 
p. 115-143).
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Seriam os heróis fora do mundo que aparecem constan-
temente em suas mitologias, pessoas que, por um motivo 
ou outro – muitas vezes acidentais –, foram colocadas 
fora da aldeia, no mundo da natureza. Esses heróis en-
contrariam alguma entidade natural que lhes salvaria a 
vida e lhes ensinaria uma nova técnica para a sobrevivên-
cia do seu grupo social.

Estamos aqui distantes de algo cristalizado e mono-
lítico que possamos chamar de essência primeira ou tra-
dição de origem rígida e imutável. Há, ao contrário, uma 
abertura potencial à inovação, às novas técnicas. Como 
hipótese, se pensarmos nos índios cristãos: línguas, me-
ninos catequistas, mulheres leiteiras e farinheiras, re-
madores, artesãos e guerreiros como uma amplificação 
da ideia do herói mítico portador do novo, poderíamos 
acreditar que novas ordenações sociais estavam em cons-
tituição naquele mundo colonial. Ao mesmo tempo, essas 
novas ordenações não seriam o rompimento definitivo 
com uma cosmologia ancestral. Seriam sua atualização, a 
incorporação do novo ao seu cenário de referências cos-
mológicas. Não seriam mais resistências culturais, mas 
existências possíveis.

Considerações finais

Ao longo dos anos em que o projeto colonial se im-
plantou nas colônias portuguesas no norte da América, 
houve, por parte do maquinário do poder metropolitano, 
o objetivo de transformar as populações nativas em súdi-
tos úteis ao engrandecimento do Império. Era fundamen-
tal o controle de suas pulsões – já que consideravam os 
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indígenas seres naturais, distanciados do mundo cristão. 
Para estes, foi destinado o papel de corpos trabalhadores, 
submetidos à disciplina do esforço e do tempo restrito. 
Suas almas foram entregues aos missionários para que 
fossem incorporados ao grêmio da Igreja. Eram, para a 
Igreja, corpos ainda manipulados por forças demoníacas. 
Corpos, cujas almas sombrias, vazias do controle moral, 
figuravam como os elementos no cenário natural que a 
razão e a civilidade precisavam domar (CARVALHO  
JÚNIOR, 2010, p. 159-194).

Como pensavam essas populações indígenas? Siga-
mos os indícios das etnografias atuais. Para Viveiros de 
Castro (1996), em artigo posterior ao clássico anterior-
mente citado, o corpo aparece como o grande diferencia-
dor nas cosmologias amazônicas, visto que uniria seres 
do mesmo tipo na medida em que os distinguiria de ou-
tros. Suas identidades: individuais, coletivas e étnicas ou 
cosmológicas exprimem-se através dos idiomas corpo-
rais, em particular pela alimentação e pela decoração em 
suas peles (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 130).

Não era o corpo ocidental, certamente. Viveiros de 
Castro (1996, p. 130-131) chama atenção ao fato de que a 
construção social do corpo não pode ser vista como uma 
culturalização de um substrato natural, mas sim como a 
produção de um corpo distintamente humano. O processo  
seria menos uma desanimalização do corpo por sua mar-
ca cultural que a particularização do corpo ainda dema-
siado genérico, tornando-o diferente de outros corpos 
humanos e animais.

Um indício da pertinência dessas ideias para se 
pensar os índios históricos e que se desprendem das 
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fontes para um bom observador, é que essas populações 
construíam métodos que visavam à fabricação continuada 
de seus corpos. E estes não estavam prontos e cristalizados, 
eram uma invenção contínua, funcionavam através de uma 
partilha contínua de fluidos corporais, sexuais e alimenta-
res que construíam seus processos de parentesco e de se-
melhança. Não eram uma herança passiva de uma essência 
substancial, mas ativos processos de renovada construção.

Refletindo sobre essas afirmações, cabe retomar al-
gumas ideias anteriores. Se no corpo a sua memória pul-
sava, se o corpo estava fora do seu controle porque regido 
por normas internalizadas, era também nele e através 
dele que os indígenas construíam novas relações. A cisão 
corpo e pessoa não existia. Não existia uma alma fora do 
corpo, como se este último fosse um invólucro mecânico 
da alma cristã. A pessoa estava inscrita no corpo. Na rela-
ção com outros corpos, na comunicação entre fluidos cor-
porais – saliva, sangue, sêmen –, a pessoa se modificava. 
O novo era, portanto, incorporado.

Como já mencionei, havia pontos de conexão de 
sentidos entre universos imaginários distintos. Era atra-
vés do sexo, da política e da religião, pontos da força gra-
vitacional do discurso, que as possibilidades de leitura, 
conexão e conflitos poderiam se dar. Era através delas 
que a comunicação entre os corpos tinha lugar. A troca 
de fluidos se dava no sexo, nas alianças políticas e na re-
ligião. As alianças militares no mundo indígena colonial 
eram constituídas, via de regra, por uniões matrimoniais 
e construção de vínculos de parentesco. Na religião, o 
universo espiritual era lido como magia, como podero-
sas forças acionadas pelos feiticeiros de batina preta. 
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No sexo, o sêmen e o sangue imprimiam no corpo novas 
identidades. A comunicação entre os corpos era o espaço 
da incorporação.

Dizem que a arte ultrapassa as fronteiras da razão. 
Assim, retomo a música de Caetano Veloso (1977), em 
uma tentativa de colher dela o que não ficou preso no dis-
curso ocidental.

Aquilo que nesse momento se revelará aos povos,
Surpreenderá a todos não por ser exótico,
Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto
Quando terá sido o óbvio.

Creio que o papel de quem estuda os índios no tem-
po da história ocidental seja o de exorcizar a sua diferen-
ça. O objetivo é de aproximá-los de nossa compreensão. 
A surpresa, como intuiu Caetano, não estaria no seu exo-
tismo, mas na sua obviedade. Mas o herói não desceu de 
uma nave, ele já aqui estava. O herói não virá no futuro, 
ele frequentou o passado. O herói continua entre nós, hu-
mano e complexo. Continua fabricando seu corpo plásti-
co: coberto de panos, penas, tatuagens e profundidade.
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Colonialismo, policiamento dos  
costumes e protagonismo indígena 

(espírito Santo, 1750-1822)

Vânia Maria Losada Moreira1

A conquista e colonização da América foi tra-
balho de longa duração e traçou linhas reais e 
simbólicas entre espaços lusitanos e indígenas. 

Arraigou-se a convicção de que as “nações” encontradas 
na costa do Brasil viviam em estado de natureza – i.e., 
sem normas e instituições sociais e políticas. Dizia-se, en-
tão, que eles viviam “sem rei, sem lei, sem fé”.2 os limites 

1 Professora Associada IV da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Este texto baseia-se em pesquisa financiada pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no âmbito do programa 
Bolsa Produtividade em Pesquisa.
2 Em 1502, Américo Vespúcio escreveu que os índios da costa do Brasil viviam 
“segundo a natureza [...] sem rei e sem obedecer a ninguém” (POMPA, 2003, 
p. 43). Anos mais tarde a mesma concepção aparece na História da província 
Santa Cruz (1576). Nela, Pero de Magalhães Gândavo escreveu que a língua 
dos índios da costa do Brasil carecia “[...] de três letras, convém a saber, não 
se acha nela f, nem l, nem R, cousa digna de espanto, porque assi não têm Fé, 
nem Lei, nem Rei: e desta maneira vivem desordenadamente [...]” (ALCIDES, 
2009, p. 39).
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entre os dois mundos ficaram expressos no largo uso da 
palavra “sertão” entre os colonizadores, pois os sertões 
eram áreas não conquistadas e que permaneciam em po-
der dos índios. 

Com o avanço da colonização, os sertões se trans-
formaram em regiões mais complexas, do ponto de vista 
étnico e social. Africanos e afrodescendentes escraviza-
dos, índios fugidos das zonas coloniais e uma variedade 
de mestiços migravam para os sertões para refazerem 
suas vidas, inaugurando novas sociabilidades e experiên-
cias. No entanto, essa migração apenas reforçou a per-
cepção dos sertões como zonas diferentes e opostas às re-
giões conquistadas e “policiadas” pelos lusitanos; afinal, 
além de reunir povos autóctones que viviam sem lei, rei e 
religião, passou a ser também o refúgio dos trânsfugas da 
sociedade colonial. 

Policiado é um termo cujo significado pode ser bus-
cado tanto em sua origem latina (politia) quanto grega 
(polis). Nos escritos de Manoel de Nóbrega, o termo vin-
cula-se à sua origem latina e aparece significando “polidez 
civilizada” ou ainda “hábitos polidos e apropriados”, em 
uma alusão ao que prevalecia na Europa (EISENBERG, 
2000, p. 102). Todavia, considerando a raiz grega polis, 
a palavra policiado termina por vincular-se também às 
noções de “república” e de “bom governo”, de acordo com 
a tradição platônica (POMPA, 2003, p. 70). Assim, em 
contraste com os sertões – sem lei, rei e fé – existiam as 
repúblicas policiadas dos conquistadores, as quais pouco 
a pouco cresciam, expandiam-se, e passavam a civilizar, 
cristianizar e governar os indígenas e os sertões. 

As fronteiras entre sertões e zonas policiadas eram 
móveis. A expansão tanto da economia como das linhas 
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de comércio movimentavam a sociedade colonial sempre 
mais adiante, reproduzindo um incessante processo his-
tórico de novas conquistas de terras, riquezas e povos au-
tóctones. O avanço das fronteiras não desenhou, porém, 
uma linha progressiva e uniforme no território. A desco-
berta do ouro e sua exploração em larga escala em Minas 
Gerais, entre o fim do século XVII e a primeira metade do 
XVIII, foi acompanhada pela proibição de construção de 
caminhos entre Minas e Espírito Santo, com o objetivo 
de evitar o contrabando pelo rio Doce e o litoral (BOXER, 
2000, p. 67). Nesse processo, foram ocupadas partes da 
serra da Mantiqueira, em Minas, e partes de Mato Grosso 
e Goiás; enquanto a região entre o Espírito Santo e Minas 
permaneceu na condição de sertão, transformando-se em 
uma barreira humana e natural ao contrabando. Puris, 
coroados, coropós, pataxós, kamakãs, maxacalis e, em 
maior número, os genericamente conhecidos como bo-
tocudos eram os vizinhos mais próximos dos colonos do 
Espírito Santo. Dessa perspectiva, a capitania ingressou 
no século XIX como uma sociedade colonial acanhada e 
encravada entre o litoral e um vasto sertão. 

Em 1760, em razão da implementação das reformas 
pombalinas na América portuguesa, os dois maiores al-
deamentos jesuíticos da capitania do Espírito Santo fo-
ram transformados em vilas. Sobre as missões de San-
to Inácio e Reis Magos e Nossa Senhora de Assunção de 
Reritiba ergueram-se, respectivamente, as vilas de Nova 
Almeida e Nova Benavente. Em ambas, a população era 
indígena e, dessa forma, continuaram exercendo uma das 
funções precípuas dos índios cristãos aldeados: assegu-
rar as fronteiras entre a capitania e os sertões. O objetivo 
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deste capítulo é explorar o protagonismo dos índios fren-
te ao processo de policiamento exercido por missionários 
e autoridades coloniais em seus aldeamentos e vilas, des-
tacando especialmente as experiências indígenas na ca-
pitania do Espírito Santo e, em particular, dos índios da 
vila de Nova Almeida. 

Religião e costumes gentílicos 

A fórmula “sem rei, lei e fé” expressava a convic-
ção de que os povos indígenas não possuíam uma ver-
dadeira vida social, baseada em instituições políticas e 
religiosas. Na qualidade de povos “rústicos”, “bárbaros”, 
“ignorantes” e até mesmo “selvagens”, a Coroa lusitana 
arrogou-se do papel de dar aos índios aquilo que supos-
tamente necessitavam: uma vida policiada, com base em 
costumes civilizados, na sujeição ao governo político-civil 
dos portugueses e na conversão à verdadeira religião da 
humanidade, o catolicismo. Além disso, entregou a con-
secução desse projeto à Companhia de Jesus. 

Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil com o pa-
dre Manoel da Nóbrega, em 1549, e tinham ordens ex-
pressas de conquistar o “gentio” para a fé católica. Pouco 
depois, em 1551, inauguraram a catequese em terras de 
Vasco Fernandes Coutinho, por meio da ação missioná-
ria de padre Afonso Brás e do irmão Simão Gonçalves 
(OLIVEIRA, 2008, p. 78). Inicialmente, os inacianos se 
encantaram com a docilidade e curiosidade dos índios. 
Eram abertos e receptivos à pregação evangélica e nisso 
diferiam muito de judeus, mulçumanos, heréticos, idóla-
tras e cismáticos. Com todos eles, a religião fora palco de 
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disputas feitas por meio de palavras e armas, vitimando 
grande número de cristãos e mulçumanos nas guerras 
santas e dividindo a própria cristandade entre católicos 
e protestantes. 

Observando os tupinambás, os inacianos concluí-
ram que os índios não tinham religião: não possuíam 
nem adoravam “ídolos” (imagens), tampouco construíam 
ou rezavam em templos (POMPA, 2003). Acreditaram 
que a ausência de religião entre os índios era a verdadeira 
razão de não interporem objeções à prédica missionária; 
e fiando-se na interpretação de que a escuta e o interes-
se deles eram sinais de conversão ao catolicismo, come-
çaram a fazer batismos coletivos em aldeias repletas de 
adultos. Pouco depois, contudo, sobreveio o desencanta-
mento. Índios batizados retornavam sem parcimônia aos 
seus costumes gentílicos, como ocorreu com os índios 
batizados no Espírito Santo. Muitos deles se juntaram a 
outros, considerados gentios, para mover guerra contra 
os portugueses (LEITE, 2006, p. 232). No Espírito San-
to, muito cedo padre Afonso Brás começou a se recusar a 
batizar os índios, mesmo quando eles pediam: “Não ouso 
aqui bautizar estes Gentios tão facilmente, ainda que pe-
dem muitas vezes, porque me temo de sua inconstância e 
pouca firmeza [...]” (NAVARRO, 1988, p. 181).

Dentre os sete sacramentos católicos – i.e., batis-
mo, confirmação (crisma), eucaristia, reconciliação (con-
fissão e penitência), unção dos enfermos, ordenação e 
matrimônio –, o batismo era aquele que sinalizava a en-
trada do indivíduo no corpo místico da Igreja e, quando 
realizado em adultos, pressupunha o entendimento e a 
aceitação das doutrinas e normas da Igreja. A decepção 
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com os primeiros batismos levou a uma profunda refle-
xão acerca da evangelização dos índios no Brasil. Padre 
Manoel da Nóbrega, por exemplo, sistematizou seu ponto 
de vista sobre o assunto no Diálogo sobre a conversão do 
gentio (1556-1557), escrevendo o que Eduardo Hoornaert 
(2004, p. 554) qualificou como “[...] o primeiro tratado 
teológico que surgiu da experiência missionária no Brasil”. 

Em linhas gerais, Nóbrega argumentou que “[...] 
a conversão do índio só era possível depois que ele esti-
vesse subjugado” (HOORNAERT, 2004, p. 554). Diante 
disso, propagandeou a necessidade de criar aldeamentos 
onde os índios poderiam ser reunidos (reduzidos), edu-
cados, fixados próximos das vilas e enclaves criados pelos 
portugueses e, assim, sujeitados à autoridade do rei de  
Portugal (EISENBERG, 2000, p. 89). Em outro docu-
mento, o Plano Civilizador, escrito em 1558, Nóbrega 
retomou a questão, dando ênfase, contudo, aos argumen-
tos políticos e econômicos que justificavam a redução dos 
índios. Argumentou que, sob a supervisão de missioná-
rios, os aldeamentos poderiam gerar “grossas rendas” e 
conciliar a conversão religiosa com o interesse do Estado 
em ver os índios submetidos à autoridade política da Co-
roa. Além disso, a redução dos indígenas ainda garantiria 
força de trabalho aos colonos e a liberdade dos índios, 
pois o acesso ao trabalho indígena deveria estar condi-
cionado ao pagamento de remuneração, excluindo-se, 
desse modo, a possibilidade de escravização dos nativos 
(EISENBERG, 2000, p. 110). 

Seguindo o novo modelo, foram criados, no Espí-
rito Santo, aldeamentos permanentes para a catequese 
dos índios, onde foram descidos e reduzidos índios de 
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diferentes grupos étnicos e linguísticos: goitacás, tupi-
niquins, temiminós vindos da Baia da Guanabara, entre 
muitos outros povos descidos dos sertões nos séculos se-
guintes (LEITE, 2006, p. 231). Na consolidação do pro-
jeto missionário no Espírito Santo, foi particularmente 
importante o papel de José de Anchieta. Grande “língua” 
e muito respeitado pelos nativos, que o consideravam 
como poderoso pajé, foi justamente quando Anchieta 
ocupou o cargo de provincial (1578-1586), depois o de su-
perior no Espírito Santo (1588-1592) e, enfim, residiu na 
missão de Nossa Senhora da Assunção de Reritiba, onde 
terminou falecendo, que os aldeamentos se consolidaram 
na capitania (SALETO, 1998, p. 130). 

Em 1581, Anchieta afirmou existirem dez aldeias na 
capitania, e duas delas estavam sob a administração di-
reta dos missionários. Em 1584, por ocasião da visitação 
de padre Cristóvão Gouveia ao Espírito Santo, as fontes 
missionárias mencionam a existência de oito aldeias e, 
entre elas, duas funcionando como residência fixa dos je-
suítas. No final do século XVI, tudo indica que os padres 
moravam por temporadas em pelo menos cinco aldeias: 
Nossa Senhora da Conceição, São João, Nossa Senhora 
de Guaraparim, Nossa Senhora da Assunção de Reritiba 
e Santo Inácio e Reis Magos (LEITE, 2006, p. 230).

Assim como padre Afonso Brás, que não batizava 
os gentios do Espírito Santo porque eram “inconstantes”, 
mostrando “pouca firmeza” na conversão ao cristianis-
mo, muitos outros missionários manifestaram o mesmo 
ponto de vista. Viveiros de Castro (2002) fez minucio-
sa análise sobre o tema da inconstância da alma selva-
gem na missiva jesuítica. Observou que a propalada “in-
constância” ameríndia, além de explicar os fracassos da  
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conquista espiritual então em curso, foi construída a par-
tir da constatação inaciana de que a abertura dos índios 
à prédica missionária não vinha acompanhada da ver-
dadeira conversão. Aceito ou solicitado, nem mesmo o 
batismo era sinal de conversão, posto que o índio con-
vertido deveria manifestar sua nova condição de cristão 
por meio do abandono dos “costumes gentílicos”. Desde 
então, os “maus costumes” dos índios foram definidos 
como os maiores obstáculos à conversão, tornando-se 
também objeto de cerrado e prolongado combate jesuí-
tico. Para Viveiros de Castro (2002, p. 192), além disso, 
por ignorância ou má fé, “[...] os missionários não viram 
que os ‘maus costumes’ dos Tupinambá eram sua ver-
dadeira religião, e que sua inconstância era o resultado 
da adesão profunda a um conjunto de crenças de pleno 
direito religiosas”.

Conversão e protagonismo indígena

Na avaliação de Hoornaert (1979, p. 26), o discurso 
evangelizador colonial foi “estruturalmente agressivo”, ao 
abstrair a vontade, a liberdade e a autodeterminação dos ín-
dios. Foi também etnocêntrico, pois, a um só tempo, negou 
que eles tivessem seu próprio campo normativo, com valo-
res, crenças e religião, e que se organizassem individual e 
coletivamente a partir dele. A despeito disso, a historiogra-
fia e a antropologia têm demonstrado que o processo his-
tórico de evangelização e conversão foi um diálogo longo, 
conflituoso e negociado entre índios e missionários. 

Para Charlotte de Castelnau-L’Estoile (2013, p. 66), 
por exemplo, desde que as fontes missionárias começaram 
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a ser problematizadas a partir do ponto de vista dos nati-
vos, a conversão se tornou “[...] um processo negociado de 
transformação dos índios diante de uma situação colonial 
que eles [i.e., os índios] não dominavam”. Na mesma dire-
ção, Almir Diniz de Carvalho Júnior (2013, p. 66) destacou 
o protagonismo dos índios na evangelização ocorrida na 
Amazônia, situando os interesses políticos dos índios no 
centro dinâmico do processo de conversão: sem “[...] as 
alianças com essas populações, sem o jogo de interesses 
mútuos, sem o discurso de proteção dos missionários, tal-
vez sequer um indígena abraçasse a nova religião”.

Palco de conflitos, mediações e negociações, a re-
ligião e a linguagem religiosa terminaram por fazer a 
tradução recíproca dos mundos indígena e europeu. Os 
inacianos se apropriaram do campo simbólico amerín-
dio para seus próprios propósitos, adaptando o evange-
lho e os rituais católicos à cultura nativa. Luisa Tombini 
Wittmann (2014, p. 13) observou, por exemplo, que as 
Constituições da Companhia de Jesus proibiam a música 
e o canto nas horas canônicas e missas da ordem; mas, 
para cativar e conquistar os indígenas nas missões, os 
principais regulamentos produzidos pelos jesuítas sobre 
a evangelização dos índios no Brasil introduziram oficial-
mente a música e o canto nas aldeias. 

Tonou-se proverbial a criatividade e adaptabili-
dade dos inacianos na evangelização dos índios do Bra-
sil: aprenderam o idioma falado pelos índios e criaram 
a Língua Geral; compreenderam alguns de seus princi-
pais costumes e regras sociais; traduziram e adaptaram 
o evangelho e os rituais católicos aos costumes e à língua 
nativa. Na sociedade tupinambá, em que os lideres eram 
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chamados de “donos da palavra”, os jesuítas identificaram 
e compreenderam a correlação entre liderança política e 
religiosa e palavra bem falada entre os índios (CASTEL-
NAU-L’ESTOILE, 2013, p. 68). Começaram a doutrinar 
e a negociar com eles na mesma entonação de voz, ritmo 
de discurso e movimento corporal. Em outras palavras, 
adotaram o estilo xamânico dos pajés – i.e., começaram a 
pregar, segundo Nóbrega, “[...] a seu modo em certo toom 
andando passeando e batendo nos peitos, como elles fa-
zem quando querem persuadir alguma cousa e dizê-la com 
muita eficacia” (1552 apud WiTTmann, 2014, p. 12). 

Do ponto de vista dos inacianos, os costumes gentí-
licos dos índios foram divididos em duas categorias fun-
damentais: os que impediam ou atrapalhavam a conver-
são – entre eles a antropofagia, a poligamia e a nudez; e 
os que poderiam ser aproveitados na conversão, como o 
idioma, os cantos e instrumentos musicais, as danças, as 
festas e a bebida em doses moderadas. Sobre isso argu-
mentou padre Manoel da Nóbrega: 

Se nos abraçarmos com alguns custumes deste 
gentio, os quais não são contra nossa fee catholi-
ca, nem são ritos dedicados a idolos, como hé can-
tar cantigas de Nosso Senhor em sua lingoa pello 
seu toom e tanger seus estromentos de musica 
que elles [usam] em suas festas quando matão 
contrarios e quando andão bebados; e isto pera os 
atrahir a deixarem os outros custumes esentiais e, 
permitindo-lhes e aprovando-lhes estes, trabalhar 
por lhe tirar os outros. (1552 apud WiTTmann, 
2014, p. 12). 

Os padres pregaram segundo o estilo xamâni-
co ameríndio e adaptaram a mensagem evangélica aos 
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seus cantos, instrumentos e festas. Os índios, por sua 
vez, tenderam a interpretar a nova mensagem a partir de 
sua própria cosmologia, assimilando os missionários aos 
caraíbas, que eram seus xamãs e profetas; e a pregação 
evangélica ao mito da Terra sem mal, em que estavam 
presente os temas de vida longa, abundância e vitória 
sobre os inimigos (CASTRO, 2002, p. 185). Mais tarde, 
quando já descidos e aldeados (reduzidos), os índios se  
apropriaram de festas, santos e cânticos católicos, refa-
zendo seus laços comunitários no mundo colonial e dan-
do continuidade a vários valores e costumes tradicionais. 
Por isso mesmo, também se tornaram proverbiais as ob-
servações e reclamações de autoridades e padres contra 
os índios “inconstantes” e “mal conversos”. Mas, como 
se verá mais adiante, eles eram justamente aqueles que 
continuaram a protagonizar suas histórias pessoais e co-
letivas a partir de interesses e normas indígenas. 

Nudez, cauinagens, festas e valores indígenas 

As reformas pombalinas da década de 1750 foram 
forjadas e implementadas a partir de críticas ácidas ao 
modus operandi jesuítico. Entre elas, prevaleceu a acusa-
ção de que os padres cultivavam os costumes dos índios, 
mantendo-os ignorantes e isolados do mundo colonial. 
Para ilustrar esse ponto de vista, citava-se com frequên-
cia a preferência inaciana em pregar, falar e ensinar na 
Língua Geral. As leis reformistas propuseram várias 
medidas que visavam a assimilar os índios à sociedade 
colonial, “desterrando-os de seus antigos costumes”:  
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obrigatoriedade do uso da Língua Portuguesa; miscige-
nação por meio de privilégios garantidos aos contraentes e 
descendentes de casamentos com índias; elevação de anti-
gos aldeamentos à condição de vila; participação dos índios 
em cargos oficiais de suas municipalidades; pagamento de 
dízimo; aumento da agricultura e do comércio etc. 

As reformas pombalinas também eram estrutu-
ralmente agressivas em relação aos índios, pois, à seme-
lhança do discurso evangelizador, ignoravam os desejos e 
a autodeterminação indígena. Por exemplo, no Diretório 
que se deve observar nas povoações de índios do Para 
e Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar ao 
contrário os índios foram definidos como “povos infelizes 
e miseráveis”, que estavam na “ignorância e rusticidade” 
(ESPÍRITO SANTO, 1945, p. 57).3 Pelas “paternais” pro-
vidências do príncipe, o objetivo era arrancá-los de seus 
costumes e torna-los úteis a si, aos moradores e ao Esta-
do, “pelos meios da civilidade, da cultura e do comércio”. 
Sem pejo, além disso, o texto do Diretório classificou-os 
de “povos conquistados”. Nessa condição, tinham de fa-
lar a língua do príncipe e servir aos interesses do Estado, 
que buscava aumentar a população colonial e a agricultu-
ra por meio da assimilação étnica e social dos índios.

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada 
em todas as Nações que conquistaram novos do-
mínios introduzir logo nos Povos conquistados o 
seu próprio idioma por ser indisputável que este 
é um dos meios mais efficazes para desterrar dos 

3 Informações extraídas do “Livro tombo da vila de Nova Almeida”. Diretório 
que se deve observar nas povoações de índios do Para e Maranhão, enquanto 
Sua Majestade não mandar ao contrário.
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Povos Rústicos a barbaridade de seus antigos cos-
tumes: e ter mostrado a experiência que ao mes-
mo passo que se introduz nelles o uzo da língua do 
Príncipe que o conquistou se lhes rareia também 
o effeito e obediência, aliás a veneração e a obe-
diência ao mesmo Príncipe. (ESPÍRITO SANTO, 
1945, p. 58).4

Em 1750, pouco antes da implantação das reformas 
pombalinas no Espírito Santo, os padres da Companhia 
de Jesus estimaram existir 40.000 índios na região, entre 
“doutrinados” e de “pazes”; e definiram a numerosa po-
pulação indígena como “habitantes auxiliares” da capita-
nia (DAEMON, 1879, p. 159). Pouco depois, as reformas 
na capitania foram implantadas, os jesuítas foram expul-
sos dos aldeamentos locais e as duas maiores missões fo-
ram transformadas em vilas de índios, regidas pelo Dire-
tório pombalino e pelo Parecer do Conselho Ultramarino 
da Bahia que adaptava a aplicação do Diretório ao Estado 
do Brasil (BRASIL, 1759).5 A aldeia de Santo Inácio e Reis 
Magos recebeu o nome de vila de Nova Almeida e a al-
deia de Nossa Senhora da Assunção de Reritiba tonou-se 
a vila Nova de Benavente.

Nas vilas novas de Benavente e Almeida, os índios 
viviam divididos em diferentes lugares, segundo laços de 
parentesco, afinidades e relações de vizinhança, organiza-
dos em pequenas aldeias ou povoados. Em Nova Almeida,  
a comunidade mais conhecida e numerosa era a que  

4 ibidem.
5 Refere-se ao “Parecer do Conselho Ultramarino da Bahia sobre os paragra-
phos do Directorio para regimen dos Indios das Aldeias das Capitanias do Pará 
e Maranhão, approvado por Alvará régio de 17 de agosto de 1758 e que podiam 
ser applicaveis aos Indios do Estado do Brazil. Bahia, 19 de maio de 1759”.
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vivia na freguesia, onde se localizava a câmara, a igreja e 
um conjunto de casas, distribuídas no entorno da praça 
principal quadrada, que levava o nome da própria vila.  
E existiam outros povoados: Aldeia Velha, Piriquiaçu (ou 
Destacamento), distrito das Águas, Riacho, Regência, Ia-
para, Samanha, Tambira, entre outros esporadicamente 
mencionados nas dispersas fontes e informações sobre a 
vila. Embora divididos entre diferentes povoados, os ín-
dios estavam conectados em uma experiência social co-
mum, característica dos indígenas considerados cristãos 
e vassalos da monarquia: tinham obrigações específicas, 
como a de trabalhar para a Coroa e os moradores; e des-
frutavam de direitos privativos, como o privilégio de pos-
suir terras coletivas no mundo colonial. 

Todos os povoados indígenas da vila de Nova Al-
meida ficavam subordinados à jurisdição política do go-
verno da vila e a maior parte deles tinha seus respectivos 
capitães. Acima deles, figurava o capitão-mor da vila e, 
segundo informações coevas, esse cargo foi habitualmen-
te ocupado por um principal indígena, responsável, den-
tre outras funções, por captar, organizar e distribuir os 
índios para prestar o serviço obrigatório ao rei. No co-
meço da década de 1830, pouco antes de serem abolidos 
os corpos de ordenanças pelo regime imperial brasileiro, 
ainda era um capitão-mor indígena que arregimentava a 
força de trabalho dos índios em Nova Almeida (morei-
ra, 2010, p. 29); e, em 1860, embora não existisse mais 
oficialmente o posto de capitão-mor, o líder principal dos 
índios ainda era chamado por essa patente e continua-
va representando politicamente os índios; pois, dentre 
as autoridades que recepcionaram d. Pedro II na visita  
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oficial que fez à vila, constou um séquito de índios, lidera-
do por seu capitão-mor (ROCHA, 2008, p. 257). 

O “desterro” dos costumes indígenas era exigido 
no Diretório; estava em curso nas duas vilas indígenas 
da capitania do Espírito Santo; e foi assunto discutido na 
câmara da vila de Nova Almeida, em uma das ocasiões 
em que os vereadores e oficiais de justiça indígenas es-
tiveram reunidos com o ouvidor da comarca do Espírito 
Santo.6 Nessa reunião, as mulheres foram descritas como 
apegadas às tradições de seus ancestrais: preferiam ar-
rumar o cabelo em duas tranças, em vez de uma só, tal 
como vigorava na moda portuguesa; e nisso pareciam es-
tar apegadas ao “primitivo paganismo”. Sentavam-se na 
igreja “[...] com os pez e pernas estendidos para diante 
indecentemente, e contra o devido recato e honestidade”. 
Insistiam em vestir “[...] huma camisa comprida, sem 
outro algum vestido que as orne e alinhe com a devida 
compostura”; e continuavam o falar a língua materna, 
“[...] com total ignorancia da portuguesa, cuja Vassala-
gem profeção”. Concluíram que as mulheres levavam 
uma vida oposta “à nobreza dos costumes em que devião 
florescer”, determinando-se, “[...] de commum acordo”, 
penas de prisão, castigo físico e corte sumário dos cabelos 
das mulheres infratoras das novas deliberações.7 

Apegadas ao paganismo, à língua materna e aos 
costumes primitivos, as índias pareciam ser “mal con-
versas” e incivilizadas e se tornaram o alvo preferencial 

6 BRASIL. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.  Coleção de memórias e outros 
documentos sobre vários objetos. SDH, Códice 807, vol. 19. 
7 BRASIL. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Coleção de memórias e outros 
documentos sobre vários objetos. SDH, Códice 807, vol. 19.
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do policiamento dos costumes em Nova Almeida. Além 
disso, entre as deliberações tomadas na reunião entre 
oficiais índios e o ouvidor da comarca do Espírito Santo, 
constava a obrigatoriedade de as mulheres fazerem uma 
só trança nos cabelos; ornarem-se com saias e blusas a 
partir dos seis anos de idade; obrigatoriedade de somen-
te falarem a Língua Portuguesa e de sentarem-se com as 
pernas recolhidas no chão da igreja. E quem fosse presa 
por nudez, apenas deixava a prisão munida de saia e ti-
nha de comprovar que a saia era verdadeiramente pro-
priedade particular sua. Isso indica não somente que as 
prisões por delito de costumes já era prática relativamen-
te corrente em Nova Almeida mas também que as mulhe-
res responderam às medidas de repressão emprestando e 
compartilhando saias para sair do calabouço. 

 O policiamento dos costumes femininos em par-
ticular e dos costumes indígenas de modo mais geral es-
tavam intimamente associados à estratégia de compelir 
as famílias e/ou os indivíduos a prestarem trabalho aos 
moradores, em troca de jornal, e a ingressarem na econo-
mia mercantil para adquirir e vender mercadorias. Afi-
nal, obrigar as mulheres acima de seis anos a se vestirem 
e instruírem minimamente na língua e na cultura do-
minante, sob pena de vê-las publicamente humilhadas, 
presas e espancadas, representava um custo econômico, 
e certamente não desprezível para elas e suas famílias. 
Em outros testemunhos coloniais, a função econômica do 
policiamento e da reforma dos costumes fica ainda mais 
visível. São criticados, por exemplo, os valores dos índios 
como obstáculos ao pleno aproveitamento destes pelo 
sistema econômico dominante. Em um ofício endereçado 
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ao governador da Bahia, em 1804, o ouvidor da comar-
ca do Espírito Santo relatou o estado de “civilização” dos 
índios de sua jurisdição, deixando algumas informações 
importantes sobre eles: 

Os progressos da civilisação dos Indios desta co-
marca sobre que V. Ex. Me manda informar me 
persuado ter algum aumento, porquanto ainda que 
a maior parte conserva a estúpida indolencia do 
desprezo de adquirir bens e conserval-os, como por 
herança de seus pais e avós; comtudo ella ja não 
he tanta, que não trabalhem para comer e vestir, 
imitando os brancos no modo do vestido: e entre os 
mesmos Indios já aprecem alguns que se não dis-
tinguem na civilidade daquelles, como de proximo 
encontrei hum Juiz em Villa Nova de Almeida, que 
até me acompanhou a cavalo com decência até ao 
fim de seu distrito, de sorte que he de esperar que 
aquella ambição louvavel, que falta na maior parte, 
cresça e se vá espalhando entre os outros, se não se 
desprezarem os meios de a facilitar..8

A diferenciação social e a imposição das hierarquias 
típicas da sociedade estamental entre os índios foram 
objetivos perseguidos pelas reformas pombalinas (lo-
PeS, 2005, p. 98; Sommer, 2014, p. 113). Apostou-se  
que a participação deles em cargos civis e militares de 
suas respectivas repúblicas aceleraria a diferenciação e 
hierarquização entre eles, pois os cargos vinham acom-
panhados de privilégios, distinções e trajes especiais.  
O ouvidor Manuel José Baptista Felgueiras mediu o  

8 “Officio do Ouvidor da comarca do Espírito Santo Manuel José Baptista Fel-
gueiras para o governador da Bahia, no qual informa acerca do estado de civi-
lisação em que se encontra os índios de sua comarca” In: braSil. Projeto Res-
gate Barão do Rio Branco. Catálogo Eduardo de Castro Almeida, Doc. 26.326.
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estado de “civilização” dos índios pela métrica dos valo-
res metropolitanos e colonialistas. Para ele, alguns ín-
dios, como o referido juiz indígena da vila de Nova Al-
meida, não diferiam nos trajes e na civilidade dos demais 
brancos ou portugueses da capitania; porém, a maioria 
permanecia na “estúpida indolência”, pois mantinha o 
costume ancestral de não valorizar acumulação de bens. 
Por isso mesmo, esses indígenas trabalhavam pouco. En-
tretanto, não representavam um fracasso ou caso perdido 
porque já trabalhavam para terem o que comer e vestir. 

Entre o início da redução e evangelização dos índios 
na capitania do Espírito Santo, a partir da metade do sé-
culo XVI, e a carta do ouvidor sobre o estado de civilização 
dos índios, de 1804, há mais de dois séculos de história e 
de relações interétnicas na região, com muitas diferenças 
e continuidades em relação à questão dos costumes indí-
genas. Em 1804, as fronteiras étnicas entre índios e não 
índios na capitania permaneciam claras, visto que perdu-
ravam direitos e obrigações específicas e privativas de pes-
soas e comunidades classificadas e formadas por “índios”. 
Contudo, as diferenças culturais entre os mundos indígena 
e colonial estavam menos óbvias e também menos natu-
ralizadas. O juiz de Nova Almeida era um índio morador 
da vila e foi considerado pelo ouvidor Felgueiras bastante 
português e civilizado nos modos sociais, nos trajes e no 
linguajar. Já não se podia afirmar, portanto, que os índios 
de Nova Almeida viviam sem lei, rei e religião. Por outro 
lado, esse mesmo juiz poderia ser também muito seme-
lhante aos seus pares considerados mais “atrasados”, “pri-
mitivos”, “rústicos”, “silvestres” ou “selvagens” se tivesse 
sido encontrado pelo ouvidor em outras circunstâncias, 
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como no mato caçando e pescando – nu ou com pouca 
roupa – ou em uma festa regada por cauim. 

No início do século XIX, a antropofagia e a poli-
gamia não faziam mais parte do topo da lista dos “maus 
costumes” dos indígenas da capitania do Espírito Santo. 
Nesse momento, os verdadeiros “maus” costumes dos ín-
dios eram a indolência, a imprevidência e a preguiça, que, 
ao fim e ao cabo, significam a mesma coisa no contexto 
regional: a recusa de eles trabalharem para os brancos, 
porque se organizavam em suas terras segundo os costu-
mes de seus ancestrais, i.e., com preguiça, imprevidência 
e indolência. 

Saint-Hilaire (1974), por exemplo, passou por Nova 
Almeida em 1818 e fez vários registros significativos sobre 
os índios. Para ele, os índios da costa, especialmente os 
de São Pedro, Nova Benavente e Nova Almeida, tinham 
mais “[...] facilidade de imaginação que os luso-brasilei-
ros desta mesma parte da América, [...] demonstram me-
nos tristezas e têm mais vivacidade nas respostas” (p. 71). 

E, em seguida, esse autor completou:

Entretanto, essas qualidades não lhes servem 
para o futuro; eles pertencem por inteiro ao pre-
sente e o que ganham gastam no mesmo instante; 
bebem, amam e, logo que nada mais tem, sofrem 
a fome sem proferir um lamento. Mostram-se tão 
cheios de paciência, tão tranquilos quanto deslei-
xados e pode mesmo ser que as duas primeiras 
qualidades não passem do resultado da última.  
(SAINT-HILARIE, 1974, p. 71). 

Viver o presente e no presente; ser tranquilo e 
paciente; amar, comer e beber e não reclamar da fome, 
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quando ela se afigura como tal, foram interpretados por 
Saint-Hilaire (1974) em duas chaves diversas: como vir-
tudes e como consequências secundárias de um vício pri-
mário, i.e., como resultado do desleixo ou da imprevidên-
cia com relação ao futuro. Mas quer como virtude, quer 
como vício, o desleixo em relação ao futuro foi transfor-
mado em sinal diacrítico que diferenciava os índios dos 
não índios na sociedade colonial. Não é demais frisar, 
além disso, que o desleixo, a imprevidência, a indolên-
cia ou a suposta preguiça dos índios tinham uma base de 
sustentação bastante objetiva: suas terras coletivas. Ne-
las, eles podiam plantar, pescar, cortar madeiras, caçar, 
coletar produtos da floresta e, por isso mesmo, viver com 
relativa autonomia no mundo colonial, trabalhando para 
si mesmos e suas famílias em vez de trabalhar e viver em 
terras alheias e a serviço unicamente dos interesses dos 
portugueses. 

Em outras palavras, no início do século XIX, os ín-
dios de Nova Almeida possuíam um campo simbólico e 
territorial próprio. Negociavam sempre com as autorida-
des regionais, punindo e modificando certos costumes e 
valores; mas também mantinham outros, com os quais 
regiam e organizavam a vida nas terras que possuíam 
coletivamente na vila. Além disso, os índios possuíam 
mecanismos dinâmicos para assegurar e reproduzir os 
vínculos comunitários, com destaque para as festas que 
realizavam com bastante frequência. 

Na sociedade tupinambá, as festas – especialmente 
as cauinagens antropofágicas – tinham grande importân-
cia na construção da identidade e da memória comunitá-
ria e/ou multicomunitária. Nos rituais de antropofagia,  
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segundo Manuela Carneiro da Cunha (2009, p. 88), onde 
todos participavam – homens, mulheres, crianças e alia-
dos –, eram constituídos os nexos da sociedade tupinam-
bá no tempo e no espaço, por meio da aliança política e 
da transmissão de uma memória comum, centrada na 
ideia e na práxis da vingança e na alteridade em relação 
ao inimigo. Transmitia-se e assegurava-se em tais festas 
a “memória da vingança”, e era isso que conectava as ge-
rações, criando uma temporalidade contínua entre pre-
sente-passado-futuro (CUNHA, 2009, p. 92).

 A antropofagia foi duramente combatida pelos 
missionários, mas não as festas, com suas danças, mú-
sicas e bebidas. Padre Antônio Vieira resumiu bem a 
questão ao frisar que alguns costumes deveriam ser ba-
nidos das aldeias e da vida dos índios, enquanto outros, 
considerados compatíveis com a conversão, mereciam 
ser mantidos, aproveitados e usados na obra evangélica: 
“Nem nós lhe tiramos ou proibimos o seu cantar e bailar, 
nem ainda beber e alegrar-se, contanto que seja com a 
moderação devida, por lhe não fazermos a lei de Cristo 
pesada e triste, quando ela é jugo suave e leve (1654 apud 
WiTTmann, 2014, p. 17). 

Do ponto de vista da longa duração, as festas jo-
garam um papel importante no processo de colonização, 
tornando-se um campo de negociação entre índios e não 
índios no mundo colonial (MARTINS, 2005). Os jesuítas 
procuraram se apropriar das festas indígenas, pondo-as a 
serviço da conquista espiritual dos índios. Empenharam-
-se para extirpar delas a antropofagia, mas toleraram as 
cauinagens, as danças, os cantos e até mesmo a grande 
frequência de festas entre os indígenas. Em contraparti-
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da, os índios conversos se apropriaram da multiplicidade 
de datas festivas e santos do panteão católico para dar 
continuidade à sua sociabilidade, baseada em festas, can-
tos, danças e cauinagens.

 Em Nova Almeida, os índios realizavam festas com 
frequência, respeitando o calendário católico. Empenha-
vam-se especialmente nas festas dos santos de suas prin-
cipais devoções. Nessas ocasiões, eles se apropriaram de 
santos e datas católicas para fazer e refazer laços comuni-
tários e a relação de amizade e vizinhança com outros po-
voados e lugares indígenas, dando continuidade a vários 
valores e costumes tradicionais. Hibridismo, transcul-
turação, mestiçagens culturais e etnogênese são alguns 
dos conceitos talhados pela historiografia, antropologia 
e etno-história para dar conta desse complexo proces-
so histórico-social, que fazia emergir novas comunida-
des, culturas e identidades indígenas no mundo colonial 
(VAINFAS, 1995; SCHWARTZ; Salomon, 1999; HILL, 
1999; BOCCARA, 2001; GRUZINSKI, 2001; barTolo-
MÉ, 2001; almeida, 2003). 

Na festa de Todos os Santos, comemorada em 1818 
tanto em Nova Almeida como em Piriquiaçu, a festivi-
dade era católica, mas o modo de prepará-la e desfrutá-
-la indígena, pois era regada por cauim confecciona-
do coletivamente, segundo os costumes dos ancestrais  
(SAINT-HILAIRE, 1974, p. 104). Além disso, era na qua-
lidade de índios cristãos e vassalos da Coroa – i.e., com 
as novas identidades forjadas no mundo colonial e re-
produzida em suas comunidades e festas – que os índios 
continuaram defendendo suas terras coletivas e a relativa 
autonomia de viver nelas com suas famílias e vizinhos. 
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Hierarquias e mão de obra indígena  
(grão-Pará, décadas de 1820 e 1830)1

André Roberto de A. Machado2

Na introdução da sua tese de Livre-Docência, John 
Monteiro (2001) buscou sintetizar os caminhos da histo-
riografia brasileira nas suas tentativas de se afastar ou se 
aproximar das trajetórias dos povos indígenas. Algumas 
das afirmações de Monteiro são repetidas hoje à exaus-
tão, como a ideia de que no Brasil os historiadores recu-
saram tomar os povos indígenas como objeto de estudo 
desde o século XIX. Para isso, esse autor baseava-se na 
famosa afirmação de Varnhagen de que para os povos in-
dígenas não existia história e sim etnografia. Talvez Mon-
teiro tenha exagerado nessa afirmação: como lembrava  
Manuel Guimarães (1988), os indígenas foram o principal  

1 Agradeço aos meus orientandos Evelyn Lauro, Samuel Ferreira e Amanda 
Carvalho que localizaram alguns dos documentos citados neste texto.
2 Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP). Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo 
(USP), com pós-doutoramento realizado no Centro Brasileiro de Análise e Pla-
nejamento (CEBRAP).
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assunto na revista do Instituto Histórico Geográfico Bra-
sileiro (IHGB). Ademais, não se deve esquecer que a posi-
ção anti-indianista de Varnhagen lhe custou o isolamento 
no IHGB, do que sempre se ressentiu (PUNTONI, 2003). 
Mas é verdade que se tal posição não era hegemônica no 
IHGB, no final do século XIX e na maior parte do século 
XX a proposição de Varnhagen prevaleceu e os povos in-
dígenas foram cada vez menos encarados como um obje-
to historiográfico e mais de etnografia (KODAMA, 2009).

Assim como outros pesquisadores, em sua síntese 
Monteiro (2001) salienta que, até a década de 1990, exis-
tiram poucos trabalhos historiográficos no Brasil sobre 
os indígenas. Aqueles que saíram do prelo, em geral, re-
duziram as trajetórias desses povos ao extermínio físico 
ou o aniquilamento das suas identidades (MONTEIRO, 
2001; ALMEIDA, 2001; POMPA, 2012). Conferiam, en-
tão, um papel de expectador para esses povos. Na década 
de 1990, o próprio John Manuel Monteiro (1994) foi um 
dos autores mais importantes a reverter essa tendência: 
em Negros da Terra, um dos pontos mais marcantes é o 
protagonismo dos indígenas na colonização de São Pau-
lo. Nessa obra, Monteiro buscou na lógica dos indígenas 
a razão para as suas alianças e guerras com os coloniza-
dores, algo cada vez mais examinado pelos historiado-
res e também pelos antropólogos (PERRONE-MOISÉS; 
SZTUTMAN, 2010). Igualmente importante, foi o fato de 
Monteiro ter defendido a ideia de que os indígenas em 
contato não perderam suas identidades, mas, sim, reela-
boraram essa ideia. Abandonava-se, assim, a concepção 
de um índio genérico como resultante do contato, argu-
mento caro a pesquisadores importantes como Carlos 
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Moreira Neto (1988). Ao invés disso, a reelaboração des-
sas identidades, sejam estas nominadas como de índio 
colonial ou índios de aldeia, é uma forma de compreen-
der as lógicas indígenas e seu protagonismo. 

Convém destacar que, nas duas últimas décadas, 
esse debate tem se acentuado e ganhado massa crítica. 
Igualmente verdadeiro é o fato de que muitos pesquisa-
dores que seguiram essa trilha têm se voltado para o es-
tudo da figura do Principal indígena. Os Principais foram 
um elemento central da organização dos aldeamentos em 
toda a colonização portuguesa e, ao mesmo tempo, uma 
reelaboração na realidade colonial de uma figura já exis-
tente entre os indígenas. Afinal, como mostram diversos 
autores, nos primeiros contatos os europeus ficavam ad-
mirados com a obediência dos tupi aos seus líderes, so-
bretudo porque não identificavam sistemas de coerção, 
hierarquias rígidas ou vantagens econômicas dos Princi-
pais sobre seus comandados. Ao contrário disso, a colo-
nização transformou os Principais dos aldeamentos em 
um elo importante na sua tentativa de transformação 
dos indígenas em súditos, garantindo poder e prestígio 
suficientes para que vários autores tenham identificado 
esse processo como o da constituição de uma elite indí-
gena (DOMINGUES, 2000, p. 169-177; SAMPAIO, 2012,  
p. 193-207; ROCHA, 2009, p. 50-92). Dessa forma, ape-
sar da manutenção do termo “Principais”, essas lideran-
ças indígenas nos aldeamentos coloniais exerciam um 
poder muito mais hierarquizado, garantido em grande 
parte pela sua relação com a colonização portuguesa 
que ainda respeitava a sucessão do cargo a descendentes 
(COELHO, 2005, p. 208-221). 
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É justamente sobre os Principais que recai boa 
parte, ainda que não exclusiva, da reavaliação histórica 
sobre o protagonismo indígena. Muitos, como Nádia Fa-
rage (1991, p. 34-55), apontam limites para atuação dos 
Principais, afirmando que durante o Diretório nada mais 
eram que “capatazes do diretor”. Contudo, hoje há estu-
dos que demonstram um papel destacado dos Principais 
na resistência e negociação indígena. Nessa direção, um 
dos aspectos mais notáveis da tese de Patrícia Sampaio 
(2012, p. 207-224) foi demonstrar algumas dessas ações 
de resistência liderados pelos Principais durante o Dire-
tório, o que lhe valeu defender a ideia de Barbara Som-
mer de uma “colonização negociada”.

Como o objeto de estudo desse pesquisador é a re-
gião do Grão-Pará nas décadas de 1820 a 1830, eviden-
temente sempre se atentou para a figura do Principal, 
sobretudo porque há um número expressivo de trabalhos 
sobre essa região voltados para o período imediatamen-
te anterior – a segunda metade do XVIII, durante o Di-
retório Pombalino – que enfatizam o papel central dos 
Principais na relação entre os indígenas e a colonização, 
bem como no controle da sua mão de obra. Este capítulo 
nasce, no entanto, de uma surpresa: apesar de ser quase 
impossível abrir qualquer códice do Arquivo do Pará das 
décadas de 1820 e 1830 que não trate dos indígenas e, 
especialmente, sobre questões relacionadas ao controle 
da sua mão de obra, da mesma forma é raríssima qual-
quer menção à figura de algum Principal dos chamados 
“índios avilados”. E essa é uma constatação após mais de 
uma década liderando pesquisas, tanto próprias como de 
orientandos, nas quais foi possível entrar em contato com 
milhares de documentos.
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Esse “eclipse do Principal” na documentação sobre o 
Pará das décadas de 1820 e 1830, ganha importância cen-
tral devido à preocupação geral deste capítulo: busca-se  
ter mais clareza de como estavam organizadas as popu-
lações indígenas “aviladas” no Pará após a legislação de 
1798, quando foram modificados os mecanismos de re-
crutamento compulsório dos índios da província, com 
especial impacto no papel que os Principais tinham nes-
ta atividade. Vale ressaltar que se tem como pressuposto 
que os mecanismos de recrutamento da mão de obra são 
fatores que interferiam decisivamente na reinvenção des-
sas comunidades em contato com o mundo dos brancos 
e, consequentemente, de suas identidades.

De modo mais específico, está em questão se o ce-
nário descrito por Maria Regina Celestino de Almeida  
(2001) para os indígenas aldeados do Rio de Janeiro no 
século XIX guardava semelhança com a realidade no 
Grão-Pará no mesmo período. No caso do Rio de Janeiro, 
as comunidades indígenas guardavam bem demarcado o 
seu pertencimento às aldeias e sua ligação com as lide-
ranças, o que influía na constituição de uma identidade 
nova: a de indígena aldeado e não mais as antigas iden-
tidades étnicas. Esse ponto de contato com a descrição 
feita por Almeida (2001) é importante para se pensar as 
identidades no Grão-Pará, já que os “índios avilados”, 
centro deste capítulo, em grande parte eram descenden-
tes de populações aldeadas anteriormente ao Diretório 
ou trazidas às vilas nesse período, convivendo em um 
mesmo espaço com diferentes etnias e com lideranças 
que, apesar de manter o nome de Principais, já eram uma 
reinvenção do contato. 
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O Eclipse do Principal

Como dito anteriormente, nas décadas de 1820 e 
1830 no Pará, as menções aos Principais, ou a termos 
correlatos, são raríssimas. Da documentação corrente 
entre as autoridades até aqui consultada, encontrou-se 
apenas uma menção, justamente a grupos Mundurucus 
aparentemente não aldeados.3 

Mesmo no texto de viajantes atentos, como Spix 
e Martius (1981) – que gastaram grande parte de suas 
narrativas para descrever os indígenas do Grão-Pará no 
começo da década de 1820 –, a menção aos Principais é 
rara. Durante todo o tempo em que narram seus encon-
tros com comunidades indígenas em Belém e nas vilas 
próximas, vários aspectos são levantados por Spix e Mar-
tius, como a exploração do trabalho desses indivíduos, 
seu emprego em várias atividades, assim como a perda 
das distinções étnicas originais dos grupos há muito tem-
po habitando com os brancos, questão que é obsessiva-
mente mencionada por esses naturalistas. No entanto, 
não é mencionada a figura dos Principais em quase a to-
talidade das povoações visitadas, muito menos citada sua 
participação na administração ou em ações de resistên-
cia dos indígenas.4 A exceção a esta regra se dá quando a 
viagem ultrapassa o ponto de Tefé, já no interior do Rio 

3 Extraído do Arquivo Público do Pará, doravante APEP, Códice 854, doc. 94, 
em 18 de junho de 1834. 
4 Por outro lado, em uma nota sobre os índios no Grão-Pará, há algumas consi-
derações bastante genéricas, entre as quais a de que os indígenas que estavam 
sob controle de um Principal passavam a constar na lista dos juízes e, então, 
eram considerados súditos brasileiros [sic]. No entanto, a suposta onipresença 
dos Principais na organização desses indígenas não se reflete na descrição feita 
pelos naturalistas das localidades visitadas (SPIX; MARTIUS, 1981, p. 47). 
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Negro, em povoados como Santo Antonio de Maripi e São 
João do Príncipe. Ali, Spix e Martius mencionam Prin-
cipais de indígenas Juri, Coretu, Jumana. A realidade 
nesta região, no entanto, parece mais fluída, com grupos 
indígenas convivendo parte nas vilas e parte nos matos, 
além de alguns grupos aparentemente tendo um contato 
apenas circunstancial com os brancos, com grande inde-
pendência. Além disso, a clara distinção étnica dos gru-
pos, vinculando um líder a cada povo, contrasta com a 
realidade descrita em outras povoações. Contudo, não se 
pode negar a citação de Principais de grupos claramente 
aldeados, inclusive com a denúncia dos naturalistas de 
que esses povos sofriam com os abusos do juiz local no 
emprego do trabalho compulsório. No entanto, a menção 
a esses Principais não dá grande importância às suas fun-
ções para além da sua capacidade de enfrentamento com 
outros grupos indígenas. É assim que esses Principais 
foram convidados a acompanhar os naturalistas no en-
contro de outros grupos como forma de evitar possíveis 
ataques (SPIX; MARTIUS, 1981, p. 207-218). 

Entre os Principais que eram temidos estava Pachi-
co, líder dos coretu. Spix e Martius (1981) o descrevem 
como um líder ardiloso, que mantinha seus comandados 
longe das povoações, mas sabia muito bem se beneficiar 
do contato com os brancos. Apresentando-se ao primei-
ro contato como súdito e funcionário do Rei, Pachico era 
conhecido por fazer guerra contra outros indígenas e, em 
seguida, vender estes como escravos para os brancos. 
Ademais, chama a atenção o fato de Pachico ter se abor-
recido com os comentários dos naturalistas que o acon-
selharam a largar a venda de escravos e a se dedicar à 
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produção agrícola. A posição dúbia, entre “avilado” e in-
dependente, que talvez seja mais comum do que o contrá-
rio, não pode deixar esconder que a principal fonte de po-
der deste Principal estava claramente em confronto com 
a legislação de 1798: a escravização dos ameríndios. Já ao 
falar dos Principais, Miguel e João Manuel – respectiva-
mente líderes dos Juri e dos Miranha –, os classificavam 
como indígenas que tinham contato com os brancos, mas 
eram “independentes” ou “do mato”. Tal como Pachico, 
o poder desses Principais estava diretamente ligado à 
sua transação de mão de obra com os brancos: enquanto 
João Manuel oferecia escravos, Miguel trazia indígenas 
do interior e os “alugava” aos brancos mediante salários 
(SPIX; MARTIUS, 1981, p. 219-230).

Não bastassem as poucas e localizadas citações aos 
Principais na narrativa de Spix e Martius (1981), em vá-
rios momentos o apoio do seu poder aparece em menções 
e símbolos antigos. Em Santo Antonio do Maripi, ao ci-
tar os Principais, os autores afirmam que são cargos que 
vêm do Diretório, ignorando a legislação de 1798. Ainda 
mais surpreendente é a descrição do Principal Pachico: 
em tom irônico, lembram que ele aparece com uma ca-
saca azul e empunhando uma cana com borda de prata, 
um símbolo de poder das lideranças indígenas concedido 
ainda por Mendonça Furtado, durante o Diretório (SPIX; 
MARTIUS, 1981, p. 207-219).

Como entender que a figura do Principal, onipre-
sente no Diretório Pombalino tenha se reduzido a essas 
caricaturas nas décadas de 1820 e 1830? Parece claro que 
a razão para essa mudança está na lei de 1798. Classica-
mente conhecida como a lei que acabou com a vigência 
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do Diretório, ao menos em território do Grão-Pará, esta 
Carta Régia determinou o fim da tutela sobre os indíge-
nas, mas manteve estruturas de recrutamento compulsó-
rio dessa mão de obra, feitas a partir do alistamento des-
ses homens em uma milícia conhecida como “Ligeiros” 
(SAMPAIO, 2012). Como parte desse reenquadramento, 
a Carta Régia de 1798 retirou dos Principais os dois pila-
res que sustentavam o seu poder: um papel destacado no 
recrutamento dos indígenas para o trabalho compulsó-
rio, bem como o protagonismo na realização dos desci-
mentos. O enfraquecimento dessas lideranças, somadas 
ao menor controle do trânsito dos indígenas e à venda de 
seus bens comuns, parecem ter sido decisivas para uma 
organização desses povos na década de 1820 distinta das 
encontradas no Diretório. 

Então, é preciso ver de perto os dois quadros: o 
primeiro dos pilares do poder dos Principais durante o 
Diretório estava na distribuição dos indígenas para os 
trabalhos externos, sobretudo a coleta de drogas do ser-
tão. Ainda que o Diretor tivesse o maior poder de decisão 
sobre essa partilha, cabia ao Principal uma parcela des-
sas ações – as quais garantiam grande prestígio a este.5 
Além da distribuição dos trabalhadores, o Diretório re-
servava aos Principais, assim como a outros oficiais in-
dígenas, o privilégio de mandarem indígenas coletarem 
drogas do sertão em seu benefício comercial, ainda que 
ficassem obrigados a pagar salários como cabia a todos 

5 Mesmo antes do Diretório, o Principal tinha a função do recrutamento de 
mão de obra nos aldeamentos para serviços externos (ALMEIDA, 2001, p. 195-
198; SAMPAIO, 2012, p. 149-162). 
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os contratantes (DIRETÓRIO, 17586; SAMPAIO, 2012,  
p. 137-148). Ficava assim estabelecido um benefício 
econômico e social dos Principais sobre seus comanda-
dos, algo que Rafael Rocha (2009, p. 115-118) demons-
tra que não apenas foi incorporado por essas lideranças 
como coube, também, a alguns desses indivíduos o es-
forço de peticionar ao rei pelo aumento dessas vanta-
gens (COELHO, 2005, p. 254). O outro pilar do prestí-
gio dos Principais no Diretório estava alicerçado na sua 
função estratégica para os novos descimentos, mecanis-
mo imprescindível para a manutenção das populações 
nas novas vilas pombalinas (SAMPAIO, 2012, p. 137-
148; FARAGE, 1991, p. 34-55; ROCHA, 2009, p. 18-50;  
ALMEIDA, 2001, p. 92-101; DIRETÓRIO, 17587).

Sem dúvida alguma, essa presença tão marcante 
dos Principais ajudava a manter contornos mais claros 
das comunidades indígenas, certamente algo que impac-
tava em suas identidades. Nessa direção, é preciso reco-
nhecer que estratégia de valorização dos Principais tinha 
como efeito colateral um resultado contrário à política 
claramente assimilacionista de Pombal – que desejava 
transformar os indígenas tão somente em portugueses.  
A isso, somavam-se os limites da “integração” tão am-
biciosamente proposta. Exemplo disso é a pretensão da 
coroa portuguesa de abolir no Estado do Grão-Pará e Ma-
ranhão a Língua Geral, revertendo um posicionamento 
de décadas que estimulara a sua disseminação em todos 
os níveis sociais (BELLOTO, 1998, p. 59; FREIRE, 2004). 

No entanto, como mostra José Ribamar bessa 
Freire (2004), a imposição do português como a língua 

6 Conforme leitura dos artigos 9, 46 a 54, 62 e 71. 
7 Refere-se aos artigos 78 e 79.



Hierarquias e mão de obra indígena  

materna na região teve efeitos parciais, com o nheenga-
tu ainda tendo grande presença mesmo em Belém até 
meados do XIX. Mais do que isso, segundo esse autor, o 
domínio das línguas era um fator decisivo para a classi-
ficação dos indígenas em nomenclaturas como “tapuios”, 
“índios civilizados” e “caboclos”, algo que certamente ti-
nha impacto na forma como a sociedade via esses indiví-
duos, mas também na construção das suas identidades 
(p. 179-185).

Na mesma linha dos limites da política pombalina 
está a transformação das antigas aldeias em vilas e po-
voados. De modo geral, essa é uma política tida como exi-
tosa pela bibliografia especializada que ressalta a integra-
ção dos indígenas à sociedade colonial (DOMINGUES, 
2000, p. 76-89; FREIRE, 2004, p. 179-185). No entan-
to, orientando o trabalho de Michelle Carolina de Britto 
(2014), fomos surpreendidos pela organização das listas 
populacionais do final XVIII, nas quais procurávamos 
os desdobramentos do Diretório. No recenseamento de 
1778, há um número muito pequeno de famílias indíge-
nas contabilizada, exatamente 262 em toda a capitania, 
classificadas como “livres”. Entre esses indígenas, em 
sua maioria classificados como lavradores, é possível en-
contrar desde chefes de família que possuíam dez escra-
vos, até aqueles que viviam de esmolas (BRITTO, 2014,  
p. 73-74). Evidentemente, este dado não poderia compor-
tar o grande número de indígenas do Grão-Pará. Foram 
encontrados, então, mapas de população que incluíam 
outro segmento: os índios aldeados, contados em mais 
de 29 mil habitantes. Partindo da ideia de que as vilas 
anteriormente existentes tinham sido dissolvidas, dando  
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origem a vilas e povoados, a pergunta que ficava era quem 
seriam os “índios aldeados” e porque eles não estavam 
contados no recenseamento como “livres”? Originalmente, 
especulou-se que os “aldeados” pudessem ser aqueles re-
centemente descidos, talvez em uma etapa transitória até 
as vilas, mas o número pequeno de “livres” não comporta-
va os antigos indígenas reduzidos. Dessa forma, a consta-
tação duplamente surpreendente é que os indígenas que 
viviam nas novas vilas podiam ser classificados como “al-
deados” e um pequeno número como “livres”. Sobre esses 
livres, chegou-se a cogitar que correspondesse aos Princi-
pais ou outros membros da dita “elite indígena”, mas não 
há evidências nesse sentido. O máximo que se encontrou 
foi um indígena classificado como livre que era também 
Diretor de Santarém (BRITTO, 2014, p. 75-76).

Como pondera Sampaio (2012, p. 76-77), a própria 
criação dessas classificações no censo, sobretudo a de “ín-
dios aldeados” e “livres”, mostra claramente os limites da 
integração da política Pombalina. Além disso, a descrição 
dos mapas populacionais demonstra não só uma falta de 
integração de todos os indígenas na simples categoria de 
homens livres mas também uma distinção geográfica. Os 
mapas usam bastante termos como “locais de branco” e 
“locais de índio”, sendo evidente a concentração de cada 
grupo em espaços geográficos distintos (BRITTO, 2014; 
COELHO, 2005, p. 203). Evidentemente, os censos não 
reproduziam a realidade e uma das maiores demonstra-
ções disso é o número muito pequeno de índios em Be-
lém, quando todos os relatos de viajantes apontam para 
o contrário. As razões para isso já foram apontadas an-
teriormente, e estão desde a lógica pela qual eram feitos 
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esses censos – como base em documentos da igreja e, 
desta forma, ignorando parte dos indígenas não frequen-
tes aos ritos católicos – até o interesse em não revelar a 
existência desses homens em condições ilegais, como es-
cravos, por exemplo (MACHADO, 2010, p. 63-64; FREI-
RE, 2004; BRITTO, 2014). Também é verdade que hou-
ve o incentivo à convivência com os brancos no mesmo 
território e há notícias de resultados práticos dessa polí-
tica, inclusive com o casamento de colonos e indígenas. 
Os mapas, no entanto, dão a entender que os resultados 
da integração foram limitados, devendo-se lembrar que 
a entrada de qualquer branco dependia do acordo do Di-
retor. Da mesma forma, contornos geográficos tão explí-
citos e aparentemente tão rígidos dos chamados “lugares 
de índios”, deviam estar ligados à capacidade de o Diretor 
controlar o trânsito dos indígenas. Apesar de serem con-
siderados homens livres, o deslocamento dos “aldeados” 
era controlado e os que deixavam o lugar de residência 
ou se demoravam mais do que o esperado em trabalhos 
externos, eram considerados como “desertores”; assim, 
podiam ser procurados pelo Diretor que deveria trazê-los  
de volta (DIRETÓRIO, 1758)8. Este aspecto somente 
pode ser entendido para além do que está na superfície da 
sempre alegada necessidade de manter as vilas povoadas: 
era um mecanismo importante para garantir o volume de 
trabalhadores indígenas disponíveis. Nesse sentido, se 
Luiz Felipe de Alencastro (2002, p. 142-143) tem razão 
acerca da importância do esforço de Pombal em irrigar o 
Estado do Grão-Pará e Maranhão com o tráfico negreiro, 

8 Informações extraídas dos artigos 73 a 76.
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por sua vez o Diretório não pode ser visto apenas como 
uma legislação de garantia de liberdade. Ao contrário, 
era uma das formas de assegurar a mão de obra indígena 
(SAMPAIO, 2012; COELHO, 2005, p. 25).

Portanto, durante o Diretório, tanto a força explí-
cita das lideranças quanto os contornos claros das comu-
nidades aproximam-se do cenário descrito por Almeida 
(2001) também para o Rio de Janeiro, elementos funda-
mentais para que ela pensasse a identidade de indígena 
aldeado. Almeida, contudo, não menciona alterações 
nesse cenário no Rio de Janeiro, a partir da legislação de 
1798, o que corrobora a afirmação de Sampaio (2012) de 
que a aplicação dessa lei se restringiu ao Grão-Pará.9 

Nesse sentido, o quadro é bem distinto no Grão-Pa-
rá após a lei de 1798 que parece ter se constituído como 
um marco nem sempre corretamente destacado pelos 
historiadores. A Carta Régia de 1798 não acabou apenas 
com a tutela dos Diretores sobre os indígenas e modifi-
cou as formas de recrutamento da mão de obra indígena: 
além de tudo isso, ela modificou a própria forma de es-
truturação das vilas das províncias e, no seu interior, das 
comunidades indígenas. 

Sobre esse último ponto, Moreira Neto insiste que 
um dos pontos mais sensíveis da lei de 1798 foi a venda 
dos bens coletivos das antigas aldeias e a aceleração da 
entrada de colonos nas terras antes ocupadas pelos in-
dígenas (MOREIRA NETO, 1998, p. 30-31; SAMPAIO, 

9 A amplitude da lei de 1798 é uma discussão difícil. Ao ler os Anais do Parla-
mento, ainda é possível identificar discussões sobre estabelecimentos nos mol-
des do Diretório. Por outro lado, Vânia Maria Losada Moreira (2009, 2010) 
afirma que o recrutamento do trabalho indígena durante o começo do século 
XIX no Espírito Santo estava embasado na legislação de 1798.
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2012, p. 225-244). Um resultado possível dessas mudan-
ças é que, na famosa descrição estatística de Monteiro 
Ladislau Baena (1839), em seu Ensaio Corográfico, a si-
tuação na década de 1830 não apresenta separações tão 
estanques. Não há mais uma descrição de “lugares de ín-
dios” e “lugares de brancos”. São raras as vilas compostas 
exclusivamente por índios e mamelucos, e quando isto 
ocorre estão localizadas especialmente no Rio Negro e 
em alguns poucos lugares classificados como “missões”. 
Ainda que existam alguns lugares com enorme concen-
tração ou de indígenas ou de brancos, conforme explica 
o autor, o que mais chama a atenção é a progressiva mis-
tura desses dois grupos, quando comparado ao quadro 
do Diretório. Baena (1839, p. 334) chega mesmo a des-
crever mais detalhadamente algumas situações, como o 
crescimento da população de brancos que compravam e 
se instalavam em terras dos indígenas da antiga aldeia de 
Santarém.10 Na detalhada descrição dos povoados, tam-
bém é interessante sublinhar que Baena cita várias vezes 
antigos Principais, na maior parte das vezes indicados 
como responsáveis pelos descimentos originais, mas não 
cita um único Principal contemporâneo ao período em 
que está escrevendo, a década de 1830 (BAENA, 1839).11 

10 Passando por Santarém na segunda metade da década de 1820, Hercules 
Florence (2007, p. 263) fez uma descrição que dá a entender a manutenção 
de uma separação geográfica perceptível entre indígenas e brancos, afirman-
do que Santarém, assim como outros povoados, tinha sua “aldeia de índios”. 
Evidentemente, isso expressa a visão do viajante, não quer dizer que seja uma 
informação precisa.
11 Da mesma forma, parece significativo que, em seu plano para civilização dos 
indígenas, Baena (1902) não tenha citado a existência dos Principais e sequer te-
nha pensado em uma função para esses homens no novo governo que projetava.
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um fator da maior distribuição desses grupos, 
certamente está na eliminação de qualquer controle no 
trânsito dos indígenas a partir da lei de 1798. Essa foi 
uma mudança para qual resistiram os agentes coloniais, 
muitas vezes acusando indígenas de deserção por sim-
plesmente deixarem as aldeias (SAMPAIO, 2007). Da 
mesma forma, vale ressaltar que este é um dos aspectos 
mais contestados pelos críticos da lei de 1798 nas décadas 
de 1820 e 1830, a qual é frequentemente apontada como 
a razão do esvaziamento das vilas (MACHADO, 2011).12 
Baena (1839), um dos mais ferozes críticos desta lei, sub-
linha a espantosa perda populacional entre o final do sé-
culo XVIII e 1833, com vilas que deixaram de ter cente-
nas de casas para se restringir a algumas poucas. 

Voltando à questão dos Principais, a lei de 1798 al-
tera outra fonte do seu poder: os descimentos, atividade 
na qual eram protagonistas. O texto da lei de 1798 é bas-
tante incisivo ao proibir os descimentos, deixando claro 
que não poderia se contar com o apoio do governo para 
isso (CARTA RÉGIA DE 1798). Sampaio (2012, p. 233), 
corretamente, assinala que a mesma legislação deixava 
uma brecha ao permitir que particulares não efetuassem 
o descimento, mas que pudessem abrigar indígenas que, 
supostamente, tivessem voluntariamente desejado se ins-
talar nas suas propriedades. A esses particulares era ga-
rantido, com a regulação das câmaras, o direito de contar 
com o trabalho desses indivíduos por alguns anos como 
forma de indenização por seus gastos com a civilização 

12 Exemplos dessas críticas à legislação de 1798, especialmente para a falta de 
controle do trânsito dos indígenas, podem ser encontrados nas propostas de 
civilização para os índios escritas por: Baena, 1902; Zany, 1822.
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destes. Sem dúvida alguma, alguns dos maiores desafios 
para dimensionar o tamanho da mão de obra dos indíge-
nas no Grão-Pará do século XIX está nesses “educandos”, 
assim como dos escravos, obtidos ilegalmente ou supos-
tamente amparados pela lei de 1808. Apesar dessa bre-
cha, é necessário não esquecer que um dos pontos mais 
incisivos dos críticos da lei de 1798 era justamente o fato 
de haver restrições aos descimentos (MACHADO, 2011). 
Além disso, deve-se considerar que o “descimento” para 
propriedades particulares, em princípio, não permitia as 
mesmas prerrogativas de governo aos Principais que es-
tavam dadas nas vilas.13 

No entanto, a maior mudança da lei de 1798 para os 
Principais foi em relação à organização do trabalho dos 
indígenas. Com base no argumento da inclinação natu-
ral dos indígenas à ociosidade, a lei de 1798 acabou com 
a tutela dos Diretores, mas manteve mecanismos para 
obrigar os “índios avilados” ao trabalho. A partir de en-
tão, todos os indígenas que habitavam as vilas, povoados 
e a cidade deviam ser alistados na Milícia de Ligeiros. 
Todos os homens dessa lista que não possuíssem ofícios 
ou estabelecimentos próprios com certo rendimento es-
tavam obrigados a servir por um período em obras pú-
blicas ou para particulares (MACHADO, 2010, p. 62-89; 
SAMPAIO, 2012, p. 230-238; MOREIRA NETO, 1988,  
p. 30-31). Ademais, a Carta Régia representou uma per-
da de poder e prestígio para os Principais, retirando de-
les a repartição da mão de obra dos indígenas avilados e 

13 Como tudo na política indigenista, há um labirinto de exceções. Nesse sentido, 
Baena (1839, p. 452-453) menciona que Vila Nova da Rainha começou como 
uma missão organizada a partir do descimento de índios no começo do XIX.
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passando a concentrar estas atividades na câmara e, es-
pecialmente, nos juízes, além da execução propriamente 
dita feita pelos oficiais da Milícia de Ligeiros (SAMPAIO, 
2012, p. 232-244; SAMPAIO, 2007). 

Coincidindo com todas essas transformações que, a 
partir de 1798, impactaram as formas de reprodução de 
poder dos Principais, vê-se o seu quase desaparecimen-
to nas fontes sobre o Pará das décadas de 1820 e 1830. 
Logo, surgem questionamentos, como: O que teria acon-
tecido com os Principais? Essas lideranças são ressignifi-
cadas de outras maneiras de modo a garantir a coesão e 
identidade das sociedades indígenas no Pará do começo 
do XIX? Sem dúvida, tratam-se de questões que estive-
ram presentes desde a origem desse texto e foram objeto 
de muitos questionamentos durante a apresentação da 
sua primeira versão provisória. Infelizmente, há mais 
uma agenda de pesquisa sobre esse assunto do que uma 
resposta definitiva. O que parece claro é que as socieda-
des indígenas desse período na província aparentam ser 
mais frágeis e menos coesas; porém, o traço distintivo 
entre os indígenas e a sociedade envolvente permanece, 
até porque é uma condição essencial para obrigar esses 
homens ao trabalho. Em relação às lideranças indígenas, 
especulava-se, desde a primeira apresentação – o que foi 
reforçado pelas intervenções daquela sessão –, se os an-
tigos Principais não teriam garantido coesão a essas so-
ciedades a partir de outros cargos de prestígio, sobretudo 
dentro das câmaras municipais e no exercício da função 
de oficial de Milícias de Ligeiros. A seguir, são apresenta-
das algumas considerações sobre a veracidade dessa mi-
gração em alguns casos, mas também a inadequação para 
generalizações nessa direção. 
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Em primeiro lugar, como explica Sampaio (2012), 
assim como no Diretório, os indígenas e os Principais po-
deriam concorrer e ocupar esses cargos, como membros 
das Câmaras ou Oficiais de Milícias. Vários trabalhos 
demonstram que, no século XIX, os indígenas ocupa-
vam cargos de juízes, vereadores, além de vários postos 
na hierarquia das forças armadas (MACHADO, 2010; 
CLEARY, 1998; NOGUEIRA, 2000). 

Sobre a Câmara Municipal, especificamente, é pos-
sível verificar revoltas lideradas por indígenas no século 
XIX que estavam ligadas à eleição de postos para a Câ-
mara e, de modo direto, ao recrutamento de mão de obra. 
Nesse sentido, no final de 1823, a população de Cintra 
– destacadamente os indígenas – fizeram uma grande 
revolta. Ao comentar seus esforços em dissuadir os in-
dígenas, a carta de André Fernandez de Souza é muito 
reveladora por demonstrar que esses habitantes exigiam 
direitos com base no princípio de que aquela era a terra 
dos seus antepassados, ao que Souza negava, dizendo que 
estavam ali por terem sido trazidos pelos jesuítas. Ain-
da mais interessante é que os revoltosos escreveram as 
razões do seu levante: tudo girava em torno do Tenente 
Domingos Teixeira, que segundo eles tinha sido Diretor, 
depois Juiz e até aquela data controlava com mãos de fer-
ro as eleições de forma que estes postos fossem seu do-
mínio absoluto. Contra isso, os revoltosos se queixavam, 
demonstrando que as consequências eram humilhações 
e castigos contra os indígenas, além da exploração do seu 
trabalho para fins desse “partido”.14 

14 APEP, Códice 713, doc. 67, de 12 de dezembro de 1823, e 68.
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Ao olhar os documentos disponíveis em relação às 
Câmaras do Pará – e, infelizmente, não foi possível tra-
balhar com as atas – percebe-se que os indígenas ocupam 
parte dessas instituições mas parecem estar longe de do-
miná-las. Disso, decorre que as Câmaras Municipais, ao 
mesmo tempo, são instituições que demandam e pressio-
nam por braços indígenas para todo o tipo de trabalho, 
mas também se destacam em várias ocasiões na defesa de 
direitos dos indígenas.

Assim, é possível encontrar cartas das Câmaras 
enviadas tanto ao Conselho Geral de Província como ao 
Presidente requisitando o envio de Milicianos Ligeiros.15 
De um lado, isso demonstra como a Câmara não detinha 
grande poder para arregimentar a mão de obra necessá-
ria entre os indígenas, ao contrário do que se poderia su-
por a partir de uma leitura da lei de 1798. A solicitação 
feita ora ao Conselho Geral, ora ao Presidente também 
é significativa por demonstrar a confusão de papéis na 
administração do trabalho compulsório. A esse respeito, 
talvez nada seja mais ilustrativo que uma carta escrita 
por autointitulados “moradores índios de Gurupá”: nessa 
correspondência, os Milicianos de Ligeiros revelam que a 
década de 1820 era a pior época desde o Diretório, pois 
ninguém sabia quem de fato mandava nos seus braços.16 
Apesar das correspondências das Câmaras às autorida-
des provinciais serem dóceis, em sua maioria, há alguns 
momentos em que é possível identificar um tom mais 

15 APEP, Códice 889. Atas do Conselho Geral de Província, sessão de 01 de 
fevereiro de 1830; Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados (AHCD) – Lata 
68, maço 37, pasta 04 – Atas das sessões do Conselho Geral do Pará. Sessões de 
06, 07 e 29 de dezembro de 1831. APEP, Códice 857, doc. 03.
16 APEP, Códice 857, doc. 67.
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elevado na requisição da mão de obra. É o caso de uma 
carta, em 1828, da Câmara de Alenquer. Nessa corres-
pondência, a Câmara se queixa ao Presidente pelo fato 
de 17 milicianos ligeiros terem sido retirados da vila para 
ir trabalhar no Arsenal da Marinha, ignorando o fato de 
que a Câmara também tinha demanda para esses índios. 
Aliás, longa demanda que ia até a responsabilidade pelo 
recolhimento de impostos.17

Por outro lado, as Câmaras também ocupavam o 
papel, em algumas ocasiões, de defesa dos direitos dos 
indígenas. É o caso, por exemplo, da Câmara de Belém 
que chega a apelar para o presidente da província, em 
1828, contra um oficial da Milícia de Ligeiros. Na ocasião, 
a Câmara exigia que o oficial da Milícia de Ligeiros desis-
tisse de alistar alguns indígenas que tinham uma certidão 
de isenção por serem pescadores.18 Já em 1831, a Câma-
ra de Santarém enviou ao Conselho Geral de Província 
uma carta na qual reclamava que os índios que estavam 
na condição de milicianos Ligeiros sofriam uma série de 
constrangimentos e de abusos, tanto nos trabalhos pú-
blicos como nos particulares.19 Na legislatura seguinte, a  
Câmara de Santarém voltava a se pronunciar, dessa vez 
contra os Comandantes de Distrito, sabidamente um 
ponto que mais uma vez envolvia os indígenas e, espe-
cialmente, sua mão de obra.20

17 APEP, Códice 857, doc. 38.
18 APEP, Códice 857, doc. 56.
19 Biblioteca Nacional (BN) – MS – 602 (1), doc. 17. Atas das sessões do Conse-
lho Geral do Pará de 15 de dezembro de 1830 a 28 de fevereiro de 1831. Sessão 
de 28 de fevereiro de 1831.
20 AHCD – Lata 68, maço 37, pasta 4 – Atas das sessões do Conselho Geral do 
Pará. Sessão de 22 de dezembro de 1831.
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Há claramente nas Câmaras uma tensão entre 
grupos que visavam garantir os direitos dos indígenas, 
inclusive isenções ao trabalho compulsório, e outros 
que tinham reserva em representá-los. Talvez o melhor 
exemplo disso, seja a carta de 1828, citada anteriormen-
te, escrita por autointitulados “moradores indígenas de 
Gurupá”. Nessa carta, esses homens reclamavam contra 
o que entendiam ser uma série de arbitrariedade contra 
os milicianos ligeiros. A Carta foi enviada pela Câmara, 
mas juntamente com ela há anotação em que a institui-
ção alega que foi obrigada a fazer isso contra a sua vonta-
de e que o juiz já teria sido compelido a escrever o texto 
pelos índios levantados.21

De todo modo, se não parece correto afirmar sim-
plesmente que as antigas lideranças indígenas migraram 
para as Câmaras Municipais, é possível ver nessas insti-
tuições um movimento duplo, de requisição do trabalho, 
mas também de defesa de direitos, algo que era comum 
aos Principais inseridos na colonização. Caso que parece 
diferente é o dos Oficiais de Milícias de Ligeiros, total-
mente apartados de algum tipo de ação em defesa dessas 
sociedades. No entanto, alguns pesquisadores apostaram 
que estes cargos foram ocupados pelos antigos Princi-
pais, transferindo sua antiga liderança para esses postos. 
Exemplo disso está nos estudos de Moreira (2010) para 
o Espírito Santo.22 No entanto, a verdade é que Moreira 
não aponta documentos que comprovem essa hipótese. 

21 APEP, Códice 857, doc. 67.
22 Em sua leitura sobre a legislação de 1798, Moreira (2010) enquadra a milícia 
para a qual eram recrutados os trabalhadores como uma ordenança. Isso será 
discutido posteriormente.
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Em linha próxima, Sampaio (2012) também acredita que 
os postos de oficiais das Milícias de Ligeiros foram ocupa-
dos, em grande parte, pelos antigos Principais. No come-
ço do XIX, Sampaio descreve a intercessão do governa-
dor do Rio Negro para que as patentes de oficiais Milícias 
de Ligeiros fossem confirmadas aos Principais, alegando 
que a lei de 1798 tinha tirado suas prerrogativas. Sampaio 
trabalha isso como uma comprovação de que estes postos 
foram ocupados por estes indígenas, mas a própria des-
crição dos caminhos dessa petição demonstra que apenas 
um terço dos suplicantes eram indígenas e, certamente, 
nem todos Principais (SAMPAIO, 2012, p. 264-294).

Certamente existiram antigos Principais que se 
transformaram em oficiais de Milícias de Ligeiros, mas 
não há nada que indique que essa foi uma prática siste-
mática. Ao contrário, mais do que qualquer outro cargo, 
esse oficial parecia estar distante de uma relação com 
essas comunidades. Após a Revolução do Porto, na dé-
cada de 1820, a separação da administração das provín-
cias em governo civis e militares também teve impacto 
na administração dos Ligeiros (MACHADO, 2010, p. 157;  
SAMPAIO, 2012, p. 291-292; COELHO, 1993, p. 255-
256). No Pará, a ascensão dos Oficiais é nítida em detri-
mento das atribuições dos juízes das Câmaras, inclusive 
com uma instrução de 1823 que determinava a primazia 
dos Oficiais no recrutamento dos indígenas.23 A partir 
daí, o recrutamento foi ganhando cada vez mais o caráter 
de uma caçada aos indígenas para distribuí-los em servi-
ços públicos e privados.

23 APEP, Códice 754, doc. 27.
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Desde então, os oficiais de Milícias de Ligeiros ga-
nharam um enorme vulto na política da província. Nas 
pequenas dimensões desse capítulo, infelizmente, não é 
possível explorar adequadamente este tópico. No entanto, 
pode-se ressaltar que esse grande poder político a partir 
da década de 1820 sempre esteve alinhado a grupos mais 
conservadores na província, exatamente aqueles que pre-
tendiam manter ou ampliar o trabalho compulsório dos 
indígenas. Apenas para dar um exemplo, no auge da re-
pressão à Cabanagem, em 1838, instituiu-se o Corpo de 
Trabalhadores que era um mecanismo que obrigava todos 
os homens não brancos que não tivessem ocupação regu-
lar a prestar trabalho compulsório. Para administrar esse 
Corpo, foram convocados justamente os Oficiais da antiga 
Milícia de Ligeiros, que então já tinha sido extinta.24

Em síntese, percebe-se que algumas das lideranças 
indígenas conseguiram ocupar cargos como na adminis-
tração da Câmara ou de oficiais das Milícias de Ligeiros 
nas décadas de 1820 e 1830. No entanto, isso não parece 
ter sido sistemático.

Considerações finais

A partir da lei de 1798, a perda da referência de li-
deranças fortes entre os indígenas e de definições mais 
nítidas da geografia de suas comunidades sugere desa-
fios para se pensar as suas identidades. Certamente, o  

24 AIHGB – Lata 415, pasta 8 – Coleção das leis provinciais do Pará promulga-
das na primeira secção que teve princípio no dia 02 de março e findou no dia 15 
de maio de 1838. Tipografia Restaurada, 1838.
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modelo de Almeida (2001) para os índios aldeados no Rio 
de Janeiro no XIX encontra aqui muitas diferenças, uma 
comunidade que parece muito mais frágil. No entanto, 
também parece um exagero a afirmação de Sampaio 
(2012) de que a lei de 1798 abria um espaço para uma 
“individualização” dos índios. Em uma linha semelhante, 
Mark Harris (2010, p. 40-49) sugere que no século XIX 
as identidades eram muito fluídas, chegando a afirmar 
que um índio que possuísse bens podia ser considerado 
como um branco.

No entanto, essa fluidez tinha um limite: a obriga-
ção do trabalho compulsório pelos indígenas “avilados”. 
Tal como sugeriu Moreira (2010, p. 35) para o Espírito 
Santo, a obrigação para o trabalho recoloca a condição 
de indígenas para esses homens, a despeito de toda a po-
lítica ou discurso assimilacionista. A identificação desses 
homens como indígenas é muito clara da parte dos agen-
tes do Estado. Da mesma forma, essa condição comum 
parece em alguns momentos ter fortalecido a percepção 
de alguma unidade ou a reivindicação da condição de “ta-
puio”, como tentei indicar na minha tese para o período 
da independência (MACHADO, 2010). Isso aparece em 
outras ocasiões, como a citada carta dos autointitulados 
“moradores índios de Gurupá”. Essa carta, a exemplo 
de outras, é importante por demonstrar que, apesar da 
maior fragilidade das comunidades, as identidades são 
reelaboradas. Dessa forma, os moradores continuam a se 
identificar como índios e como pertencentes a Gurupá. 
Nesse sentido, é interessante ressaltar, também, que uma 
das queixas dos indígenas era a tentativa de ser recruta-
dos por oficiais de outras vilas que não a sua. Há portanto, 
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uma identidade autorreferida de indígena e de morador 
de uma vila específica. Mais importante ainda, é perceber 
que o trabalho compulsório é uma questão central para 
que essa identidade ganhe contorno não somente para os 
indígenas como também para a sociedade envolvente.
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do discurso sobre o desaparecimento à  
participação política de indígenas na  

Confederação do equador  
(Pernambuco e alagoas, 1824)

Mariana Albuquerque Dantas1

O 
protagonismo dos diversos grupos indígenas 
na História do Brasil vem ganhando espaço 
e se tornando, cada vez mais, tema de pesqui-

sas em várias instituições do país. As análises mais re-
centes sobre o tema, que deixam a vitimização ou a 
romantização dos indígenas e passam a ser voltadas 
para a atuação efetiva desses sujeitos históricos, estão 
relacionadas, em grande medida, à aproximação en-
tre os campos de conhecimento da História e da An-
tropologia, levando à reelaboração de conceitos, tais 
como os de cultura e identidade (ALMEIDA, 2010,  

1 Mestre e Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF)/
Rio de Janeiro, professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)/
Ceará.
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p. 13-25). Essa mudança de perspectiva está trazendo, 
também, importantes contribuições para a avaliação da 
participação ativa de grupos indígenas na formação do 
Estado nacional brasileiro no século XIX, por meio de 
seu envolvimento político e de suas próprias interpreta-
ções sobre os cenários local, regional e nacional. O objeti-
vo deste capítulo é o de acompanhar essas novas perspec-
tivas, enfatizando o protagonismo de grupos indígenas 
de Pernambuco (aldeamentos de Cimbres ou Ararobá 
e Barreiros) e de Alagoas (aldeamento de Jacuípe) no 
desenvolvimento e nos debates ocorridos em função da 
Confederação do Equador, em 1824. A participação dos 
indígenas se deu em meio às discussões e aos conflitos em 
torno de projetos políticos divergentes para a construção 
do Estado brasileiro no início do século XIX. Apesar do 
esforço de autoridades e intelectuais em apontar o pro-
gressivo desaparecimento dessas populações através das 
mestiçagens – o que reforçaria a necessidade de extinguir 
os seus aldeamentos –, indígenas de diferentes grupos 
continuaram agindo a partir de seus próprios interesses, 
ainda que com espaços limitados de articulação e atua-
ção. Ao contrário das previsões do século XIX, os indí-
genas não desapareceram e ainda continuaram atuando 
na vida política imperial, como demonstraremos a seguir.

Dados demográficos e participação política

Estudos vêm demonstrando o alcance de discursos 
e falas de autoridades provinciais e locais em construir a 
ideia de desaparecimento de populações indígenas me-
diante processos de mestiçagem. A condição dos indígenas  
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de “misturados à massa civilizada” foi uma das justifica-
tivas utilizadas para extinguir as aldeias na segunda me-
tade do Oitocentos e para demonstrar a suposta pouca 
representatividade desses grupos entre a população das 
províncias. Tal processo beneficiaria câmaras municipais 
e não índios vizinhos ou os que viviam inseridos nos al-
deamentos, que teriam acesso às terras indígenas após 
a extinção das aldeias (SILVA, 1995; FERREIRA, 2006; 
DANTAS, 2010; VALLE, 2011). Informações demográ-
ficas contribuíram para esse argumento ainda no início 
do século XIX, como podemos observar nos dados popu-
lacionais levantados em dois mapas estatísticos sobre a 
província de Pernambuco, datados de 1829 e 1837.

As estatísticas populacionais no Império, reali-
zadas nas províncias por vários representantes locais e 
regionais do poder central – como párocos, subdelega-
dos, juízes e presidentes de província –, foram impor-
tantes instrumentos para a própria construção do Esta-
do brasileiro após a Independência. Como afirma Ivana 
Stolze Lima (2003), a constituição do Estado dependia 
da prática do recenseamento e da representação sobre a 
ordenação de seu contingente populacional. Classificar 
e quantificar a diversidade da população que compunha 
o Império passou, então, a ser uma questão importante 
na conformação do Estado nacional. Segundo a autora, o 
conhecimento sobre a população e também sobre o terri-
tório do Império estava diretamente relacionado à sobe-
rania deste (p. 90-94). O primeiro censo geral do Império 
apenas seria realizado em 1872, embora tenham ocorrido 
algumas iniciativas anteriores, como em 1851, ocasião 
em que houve resistência de parte da população a ser  



Protagonismo indígena na história (v. 4)

recenseada temerosa de um movimento de escravização 
da “gente de cor” (p. 106-109).

O mapa demográfico relativo a Pernambuco data-
do de 1829 foi elaborado pelo bacharel Jerônimo Mar-
tiniano Figueira de Melo a partir dos dados produzidos 
em resposta ao pedido do governo imperial de 1826. Esse 
documento nos fornece informações interessantes sobre 
as categorias de análise da população do período.2 As pri-
meiras grandes classificações do mapa são feitas por gêne-
ro, as quais se subdividem em ingênuos(as), libertos(as) e 
cativos(as). A subdivisão que nos interessa neste artigo é 
a relativa aos(às) ingênuos(as), entre os quais estão rela-
cionados brancos(as), índios(as), pardos(as) e pretos(as). 
Resumidamente, conforme os dados apresentados na es-
tatística, em toda a província de Pernambuco existiriam 
3.694 indígenas. Em relação aos outros grupos analisa-
dos, segundo Mello (1979), haveria um total de 18.722 
pretos, 86.054 brancos e 88.006 pardos, representando 
esses últimos, portanto, a população mais numerosa da 
província no período. De um total geral de 196.476 in-
divíduos, a população indígena representava, de acordo 
com o mapa estatístico, cerca de 1,8%.3

Com tal conhecimento técnico, era possível às auto-
ridades provinciais demonstrarem uma suposta decadên-
cia demográfica indígena diante da sua baixa expressivida-
de em relação ao total populacional de Pernambuco. Esses 

2 Devido aos vários entraves à elaboração de sua “Estatística”, Figueira de 
Melo obteve informações generalizadas sobre a população da província em 
1829, não a dividindo pelas comarcas, mas sim pela sua faixa etária. Isso difi-
culta a análise sobre a população indígena e a possibilidade de relacioná-la às 
suas respectivas aldeias.
3 “1º Mapa geral da população da província de Pernambuco, ano de 1829, 
classificada por idades, sexos, classes e condições de indivíduos” (MELLO, 1979). 
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dados ajudariam a reafirmar o discurso sobre o desapa-
recimento dos indígenas com base, principalmente, na 
ideia de que a mistura com a “massa da população civili-
zada” levaria à formação de uma população de caboclos 
ou de “índios misturados” (DANTAS, 2010, p. 79-95), já 
que “cruzando-se com pardos e pretos”, os indígenas es-
tariam “degenerados”.4 A grande quantidade de pessoas 
classificadas como “pardas” no mapa de 1829, tornava 
esse contingente populacional o mais expressivo da pro-
víncia e, ao mesmo tempo, contribuía para corroborar o 
discurso sobre a mistura. Tendo em vista a preocupação 
de políticos e elites econômicas de Pernambuco no início 
do século XIX sobre as terras das aldeias e a mão de obra 
indígena, era crucial demonstrar a pouca representativi-
dade dessa população. 

O outro censo, o “Mapa estatístico da província 
de Pernambuco de 1837”, consiste em uma tabela com 
dados detalhados da população da província; no entan-
to, não apresenta maiores informações sobre autoria ou 
condições de sua produção. É possível deduzir que esse 
mapa tenha sido produzido em função de pedido da As-
sembleia Provincial, já que essa assumiu a responsabili-
dade de realizar esse tipo de levantamento demográfico 
com o Ato Adicional de 1834. O mapa demográfico de 
Pernambuco, depois de finalizado, deve ter sido enviado 
para a Corte, onde foi arquivado, pois o esforço de pro-
duzir dados populacionais em nível nacional apenas seria 
iniciado em 1850 (LIMA, 2003, p. 104-105). 

4 Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (Apeje). Correspondência 
para a Corte, volume 31. Fl 107-109. Ofício do presidente da província, José 
Carlos Mairink da Silva Ferrão, para o ministro do Império, Visconde de São 
Leopoldo. 05/04/1827. Fl.108.
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Apesar da escassa contextualização sobre as con-
dições de sua produção, o mapa de 1837 é interessante 
para aprofundar algumas questões sobre categorias e 
percebê-las com mais detalhes, já que o mapa foi divi-
dido em comarcas. Com essa divisão, torna-se possível 
inferir sobre quais aldeias os dados se referem. O mapa 
foi dividido nas comarcas de Recife, Goiana, Nazareth, 
Limoeiro, Santo Antão, Barreiros, Garanhuns, Brejo, Flo-
res e Rio Formoso e apresenta as seguintes classificações 
para a população: livre, escravo, liberto e estrangeiro. 
Os livres são subdivididos em homens, mulheres e indí-
genas. Os homens e as mulheres são classificados como 
brancos(as), pardos(as) e pretos(as), e os indígenas em 
homens e mulheres.5 Dessas primeiras categorias, per-
cebemos a diferenciação imposta ao elemento indígena 
como um grupo distinto, já que ele não aparece como 
uma cor possível à sociedade nacional (LIMA, 2003,  
p. 102). O indígena seria um elemento exótico ainda não 
incorporado, mas que tinha sua liberdade garantida por 
leis; por isso, era classificado como livre. 

Apesar de esse ser um instrumento muito rico para 
análise populacional da província no período, principal-
mente tendo em vista que ainda não eram realizados os 
censos, nos deteremos na análise sobre as categorias de 
pardos e indígenas e o seu quantitativo. É interessante 
perceber o baixo número de indígenas nas comarcas de 
Pernambuco: em Recife, residiriam 446; em Goiana, 42; 
em Nazareth, 20; em Santo Antão, 91 (comarca que era 

5 Arquivo Nacional (AN). Série Interior. IIJ9 252 A-Ministério do Império – 
Pernambuco. Mapa Estatístico da População da Província de Pernambuco, 
classificado por comarcas e pertencente ao ano de 1837.
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composta, entre outras, pela freguesia de Escada, onde 
havia uma das aldeias mais antigas da província); em 
Barreiros, 280 (onde estava localizada a aldeia de mes-
mo nome); em Garanhuns, 803 (que compreendia, entre 
outras, a freguesia de Águas Belas, onde havia a aldeia do 
Ipanema); em Brejo, 290 (composta, entre outras, pela 
freguesia de Cimbres, onde estava localizada a aldeia do 
Ararobá); em Flores, 120.6 

Os totais de livres, ou seja, a somatória de homens e 
mulheres livres entre brancos(as), pardos(as), pretos(as) 
e índios(as), computados nas comarcas são os seguintes: 
Recife: 62.690; Goiana: 8.076; Nazareth: 22.067; Limoei-
ro: 16.423; Santo Antão: 13.764; Barreiros: 9.495; Gara-
nhuns: 28.554; Brejo: 10.935; Flores: 22.883; Rio Formo-
so: sem informação. Assim, a população total de livres na 
província seria de 194.887, enquanto a de pardos somaria 
102.593 indivíduos, e a de indígenas chegaria a 2.094 pes-
soas. A população indígena, de acordo com o mapa esta-
tístico de 1837, representaria cerca de 1,07% da população 
de Pernambuco. Percebemos, novamente, a pequena par-
ticipação da população indígena em relação ao total geral, 
enquanto a população classificada como parda apresenta 
uma quantidade expressiva de indivíduos.

Associando as informações de 1829 às de 1837, 
constatamos que era ratificada a ideia de que os gru-
pos indígenas iriam desaparecer misturados na “massa 
da população civilizada”, sendo esse movimento tam-
bém expressado pelo aumento do número de indivíduos  

6 AN. Série Interior. IIJ9 252 A-Ministério do Império – Pernambuco. Mapa 
Estatístico da População da Província de Pernambuco, classificado por comar-
cas e pertencente ao ano de 1837.
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categorizados como pardos. Situação que poderia ser 
confirmada, mais uma vez, pelo decréscimo do total da 
população indígena, que correspondia a 3.694 em 1829, e 
em 1837 passava a 2.094 indivíduos. Nesse sentido, loca-
lidades como Cimbres e Barreiros, com presença históri-
ca de aldeias desde o período colonial, foram computadas 
com baixo contingente populacional indígena. A comarca 
de Brejo, onde estava localizada a freguesia de Cimbres 
e também a aldeia do Ararobá, computava 290 índios 
pelo mapa populacional de 1837. Em relatório de 1862, a 
outrora sede da comarca do sertão, era composta de 789 
índios, ou 238 famílias.7 Por sua vez, em 1837, Barreiros 
apresentava uma população indígena composta de 280 
pessoas; já em 1862, teria 191 famílias indígenas vivendo 
em seus limites.8 As informações de 1862 demonstram 
um aumento demográfico no Brejo e em Barreiros em re-
lação aos dados de 1837. Porém, ainda que a diferença 
verificada entre 1837 e 1862 fosse relativa apenas ao cres-
cimento vegetativo, esse teria sido um aumento muito 
pequeno para um período de 25 anos. Levando em consi-
deração que os dados estatísticos não são precisos devido 
às dificuldades de envio das informações e à resistência 
por parte das autoridades locais em remetê-las aos en-
carregados de calcular os mapas populacionais, confor-
me destaca Lima (2003, p. 90), é possível que mesmo os 
dados de 1862 não representassem a real quantidade de 
indígenas em Cimbres e Barreiros.

7 Apeje. Diversos II, vol. 19. 13/02/1862. Relatório das aldeias da província, do 
diretor geral dos índios, barão dos Guararapes. Fl. 50-56.
8 Apeje. Diversos II, vol. 19. 13/02/1862. Relatório das aldeias da província, do 
diretor geral dos índios, barão dos Guararapes. Fl. 50-56.
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O saber técnico apresentado por mapas estatísticos 
e censos esvaziava categorias como a de “pardo” de seu 
conteúdo político tão debatido na época, principalmente 
em jornais que faziam referência à afirmação de identida-
des coletivas (LIMA, 2003, p. 89-90). É importante aten-
tar para outro problema levantado pelo uso da categoria 
pardo apontado por João Pacheco de Oliveira (1999); 
afinal, em nível nacional, o uso do termo pardo e o seu 
aumento quantitativo no decorrer dos anos indicaria a 
tendência ao branqueamento da população brasileira. 
Todavia, ao partir para as análises regionais, a categoria 
leva a confundir em um todo homogêneo situações dis-
tintas, visto que o conceito de pardo no Sul, para esse au-
tor, significaria algo diferente do utilizado na Amazônia 
ou no Nordeste (p. 131-132). Diminuindo mais a escala 
de análise, podemos afirmar que ser pardo em comar-
cas com presença histórica de aldeias indígenas, como 
Brejo (Cimbres, Aldeia do Ararobá) e Barreiros, possui 
significados diferentes de ser pardo na capital Recife, 
onde os fluxos e a circulação de grupos sociais diferen-
tes foram mais intensos. Diante dos diferentes processos 
históricos de povoamento e dos movimentos de estabele-
cimento de diferentes grupos sociais, concordamos com 
Oliveira quando argumenta que “[...] o que se registra 
em cada região como ‘pardo’ tem uma origem histórica e 
uma realidade étnica absolutamente distinta e singular”  
(OLIVEIRA, 1999, p. 134). 

Frente às imprecisões numéricas, aos muitos pro-
blemas para a reunião dos dados e à construção do dis-
curso sobre a decadência indígena, temos poucas pistas 
sobre a quantidade dessa população no período. Contudo, 
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é possível sugerir que muitos indígenas mestiçados, fruto 
de séculos de contatos e movimentos de mistura incenti-
vados pelo governo português, tal como é demonstrado 
por João Pacheco de Oliveira (2004 p. 21-29) através do 
conceito de territorialização, tenham sido contabilizados 
como pardos nas comarcas onde havia presença indígena 
desde o período colonial. Por outro lado, a condição de 
indígena remete a um estatuto jurídico diferenciado, não 
fazendo referência a uma homogeneidade interna e dife-
renciação externa relacionadas à cor (OLIVEIRA, 1999, 
p. 134). A condição jurídica de indígena fazia referência 
aos direitos coletivos adquiridos ainda no período colo-
nial pela doação de sesmarias para o estabelecimento de 
aldeias. Direitos defendidos pelos indígenas, inclusive, 
ao longo do século XIX, como afirma Maria Regina Ce-
lestino de Almeida (2013, p. 114-115), pois nesses aldea-
mentos ainda era possível ter acesso às terras coletivas e 
a certo grau de proteção.

Dessa forma, podemos afirmar que os dados esta-
tísticos apresentados e o discurso sobre a decadência da 
população indígena em Pernambuco nos levam a pensar 
sobre as disputas em torno das categorias étnicas e so-
ciais (BOCCARRA, 2005, p. 6), já que, ao ser classifica-
do como indígena, um determinado grupo poderia ter o 
direito de acesso a terras coletivas. Os discursos sobre o 
decréscimo demográfico e a mistura contrastam com a 
intensa e ativa participação política de índios na admi-
nistração de seus aldeamentos e em vários momentos 
históricos importantes da província de Pernambuco e de 
construção do Estado nacional brasileiro no Oitocentos, 
como demonstraremos a partir da análise sobre a Confe-
deração do Equador de 1824.
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Conflitos armados da Confederação do 
Equador: índios de Barreiros e Jacuípe  
na repressão

Grandes mudanças políticas advindas com a Re-
volução Liberal do Porto em 1820 tiveram reflexos pro-
fundos nas províncias do Brasil, em especial em Pernam-
buco, onde rivalidades partidárias que deram corpo à 
Insurreição de 1817 floresceram novamente. As tensões se 
intensificaram devido à maior autonomia administrativa 
concedida às províncias através da eleição de Juntas e à 
anistia oferecida aos rebeldes de 1817, os quais voltaram 
a ocupar alguns cargos de poder. A sucessão de Juntas 
governativas ocorrida na província levou a sérios desen-
tendimentos entre governo regional e o Rio de Janeiro, 
que desejava ter mais poder de influência em Pernambu-
co. A Confederação do Equador eclodiu como uma reação 
às interferências de D. Pedro I na política da província e à 
outorga da Constituição de 1824, ambos encarados como 
atos de despotismo por políticos de Pernambuco (LEITE, 
1989, p. 90-100; BERNARDES, 2003, p. 240).

Logo em seguida foram baixados decretos visan-
do à repressão da Confederação, sendo estabelecido o 
bloqueio dos portos de Pernambuco (MELLO, 2004,  
p. 221). As primeiras derrotas sofridas pelas forças re-
beldes ocorreram no sul da província, na fronteira com 
Alagoas, entre julho e agosto de 1824. Nesse momento, 
os índios do aldeamento de Barreiros e os de Jacuípe 
tiveram importância central ao comporem as tropas da 
repressão. A estratégia principal do conjunto das tropas 
da repressão comandado pelo Brigadeiro Lima e Silva era 
articular um cerco a Recife pelos portos e pelo sul através 
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de apoio dado pela província de Alagoas, que não havia 
aderido à Confederação (LEITE, 1989, p. 122-123). Es-
tacionadas na fronteira entre as duas províncias, estava 
uma tropa imperial composta de cerca de 900 homens 
e um grupo de 200 índios de Jacuípe nas imediações do 
engenho Ilhetas, cuja função era a de ameaçar a retaguar-
da das tropas confederadas e interceptar a sua comunica-
ção com o Recife. A ação dos indígenas contribuiu para 
ocupar a vila de Sirinhaém, de onde, ajudados por mais 
homens da tropa imperial, impediram a chegada de gente 
e munição a partir do Recife.9 

Alguns índios de Barreiros também participaram 
dessa ação, ajudando a montar o ataque contra a reta-
guarda das tropas confederadas. Segundo Frei Caneca, os 
índios haviam sido “seduzidos” a participar da repressão, 
sendo tratados como desertores, já que Barreiros fazia 
parte da província de Pernambuco e, portanto, estava sob 
as ordens da Confederação. Os que permaneceram na al-
deia demonstravam a intenção de se unirem às forças da 
repressão, quando estas chegassem a Barreiros.10

Os indígenas de Jacuípe, ajudados pelos de Bar-
reiros, obtiveram sucesso em seus piquetes, pois foram 
responsáveis pela morte do líder da resistência naquela 
região, o major Pitanga, e pelo desmantelamento de seu 
contingente militar em 17 de julho.11 Essa vitória além de 
ser um resultado militar positivo para a repressão, foi um 

9 AN. Série Guerra. IG1247. 21/08/1824. Ofício do tenente engenheiro, 
Conrado Jacob de Niemeyer. s/fl.
10 an. Publicações do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: Officinas Graphicas 
do Arquivo Nacional, 1924. Vol. 22. Voto de frei Joaquim do Amor Divino 
Caneca a favor da invasão de Alagoas. p. 104. Sem data. 
11 an. Publicações do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: Officinas Graphicas 
do Arquivo Nacional, 1924. Vol. 22. p. 357. 28/09/1824.
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sucesso sobre um conhecido personagem que fora um re-
belde em 1817 e participara dos conflitos da Independên-
cia, o “célebre Pitanga”, como o caracterizou uma fonte 
da época (COSTA, 2004, p. 108-109). Esse foi o primeiro 
êxito das tropas imperiais contra os rebeldes, demons-
trando a importância do aporte militar dado pelos ín-
dios de Jacuípe e de Barreiros ao governo de D. Pedro I.  
A partir dessa vitória, as investidas contra os confedera-
dos se intensificaram em direção aos engenhos da zona 
da mata rumo ao Recife, onde os rebeldes se renderam 
em novembro de 1824, após intensa resistência armada 
(LEITE, 1989, p. 123-127).

Diante do elevado número de indígenas que fo-
ram recrutados para participar da repressão, cerca de 
200 apenas de Jacuípe, que conseguiram a primeira vi-
tória em favor do governo imperial, surge o questiona-
mento sobre as motivações de sua participação. Os ín-
dios de Barreiros também apoiaram D. Pedro I, levando 
Frei Caneca a informar que foram “seduzidos” a atacar 
os “Constitucionais” pela retaguarda.12 o uso do termo 
“seduzidos” indica a necessidade de convencer os indíge-
nas a fazer a escolha por um lado ou outro das disputas.  
E esse convencimento provavelmente foi conseguido por 
meio de negociações nos termos que poderiam atender 
às expectativas deles em participar das contendas locais. 
Assim, mesmo que classificado como um grupo subordi-
nado, nos momentos de conflitos era fundamental tanto 
para os líderes da revolta quanto para os das tropas impe-
riais convencer os indígenas e tomar muito cuidado para 
que não fossem “seduzidos” pelos adversários.

12 an. Publicações do Arquivo Nacional. Vol. 22. Voto de frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca a favor da invasão de Alagoas, p.104. Sem data.
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É possível que a participação dos índios de Jacuípe 
e de Barreiros nos conflitos armados de 1824 tenha sido 
motivada por interesses coletivos; por isso, pode ser en-
tendida como uma escolha política dos grupos, ou seja, 
as informações levantadas nos permitem indicar a pos-
sibilidade de que os índios dos dois aldeamentos tenham 
combatido por vontade própria. Outra questão pode ser 
levantada em relação às motivações indígenas. Embora 
não tenhamos mais informações sobre a liderança dos ín-
dios de Jacuípe, Christovão Dias, como por exemplo, se 
era indígena ou não, a sua caracterização na fonte como 
“muito afeito a Sua Majestade Imperial”13 nos dá um indí-
cio sobre o posicionamento político de seus liderados no 
momento. Assim, o apoio à repressão e a defesa do Im-
perador podem indicar o tipo de relacionamento que os 
indígenas de Jacuípe mantinham com o governo centra-
lizado no Rio de Janeiro e na figura do monarca em 1824. 

As terras do aldeamento de Jacuípe foram doadas 
pelo rei no final do século XVII, com o intuito de que 
nelas fossem aldeados os indígenas que compunham os 
terços14 dos paulistas Domingos Jorge Velho e Christo-
vão Arrais após a vitória sobre o Quilombo dos Palma-
res, bem como para a reunião dos grupos que já viviam 

13 an. Publicações do Arquivo Nacional. Vol. 22. Rio de Janeiro: Officinas 
Graphicas do Arquivo Nacional, 1924, p. 344-351; 357. 28/09/1824.
14 O terço dos paulistas foi um elemento da organização militar no Brasil co-
lônia instituído no século XVII com o objetivo de reprimir o Quilombo dos 
Palmares e a chamada “Guerra dos Bárbaros”. No contexto dessas guerras, fo-
ram criados terços liderados por indivíduos provenientes da vila de São Paulo 
de Piratininga que se tornaram conhecidos por terem desenvolvido um estilo 
militar próprio, com base em táticas de guerra dos indígenas e adaptado às 
condições de penúria encontrada nos sertões (PUNTONI, 2002, p. 196-202). 
Para saber mais sobre as relações entre paulistas e indígenas no contexto de 
São Paulo dos séculos XVI ao XVIII, consultar Monteiro, 1994.
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naquela região (LINDOSO, 1983, p. 183). Essas terras 
foram concedidas em uma área muito próxima à densa 
mata atlântica que foi tombada no século XIX para uso 
exclusivo do rei, mais precisamente para a retirada de 
madeira nobre para a construção de navios. Eram matas, 
portanto, que foram protegidas do avanço dos canaviais 
dos engenhos vizinhos. Consta que, ao longo do tempo, 
a população pobre vizinha utilizava aquelas matas para 
coletar, caçar e cultivar em pequenos roçados produtos 
para a sua subsistência, tal como fizeram os índios de 
Jacuípe (LINDOSO, 1983, p. 106-108). em barreiros, o 
histórico de doação de terras aos índios foi parecido, pois 
também receberam lotes no final do século XVII em re-
compensa pela ajuda conferida à repressão do Quilombo 
dos Palmares (COSTA, 2004, vol. 8, p. 44). 

Acreditamos ser possível afirmar, então, que os 
200 índios comandados pelo capitão Christovão Dias 
para o combate aos rebeldes confederados em 1824, bem 
como os de Barreiros, optaram fazê-lo tendo em vista o 
histórico de relacionamento com o governo português, 
construído a partir da doação de terras para a fundação 
das aldeias e de uso das matas do tombo real. Ainda que 
o governo do Brasil em 1824 não fosse o mesmo do final 
do século XVII e muito menos fosse formalmente ligado 
ao de Portugal, a figura do Rei e, posteriormente, do Im-
perador, sendo este descendente direto da dinastia lusa, 
representava um grande aliado dos indígenas. Percebi-
do como última instância de defesa, (CARVALHO, 1996,  
p. 61) o rei podia ser visto pelos indígenas como o repre-
sentante de um regime no qual adquiriram seus direitos 
específicos sobre as aldeias e matas adjacentes. Com o  
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estatuto de súditos, possuíam direitos e obrigações muito 
específicos, constituindo uma condição distinta aos ín-
dios inseridos no projeto colonial em relação aos demais 
vassalos. Os direitos adquiridos, especialmente o direito 
sobre terras coletivas, passaram então a ser defendidos 
pelos indígenas durante o período colonial, e também ao 
longo do século XIX (ALMEIDA, 2009, p. 209-211). 

Contudo, os posicionamentos dos diferentes gru-
pos indígenas na província foram diversos. Enquanto os 
índios de Jacuípe e Barreiros escolheram apoiar as tropas 
de repressão, que representavam D. Pedro I, os de Cim-
bres deixaram claro o seu apoio a D. João VI. Nesse senti-
do, além de perceber as diferenças de escolhas políticas, é 
importante entender que as alianças e o posicionamento 
político dos grupos indígenas podiam ser reelaborados 
de acordo com as mudanças ocorridas nos cenários local, 
provincial e nacional. 

Índios de Cimbres e o apoio a D. João VI

Em 1824, os índios da vila de Cimbres fizeram um 
levante em favor de D. João VI, sendo descritos pelas 
fontes da época como indivíduos “por natureza fanáticos 
realistas absolutos”.15 Os índios de Cimbres não parti-
ciparam diretamente dos combates ocorridos em 1824, 
tendo em vista que seu aldeamento estava situado longe 
da região dos conflitos. Não obstante, expressaram seu 

15 Apeje. JO2. 12/03/1824. Carta de Domingos de Souza Leão, juiz ordinário 
da vila de Cimbres, para o presidente da província, Manoel de Carvalho Paes 
de Andrade. Fl. 98-99.
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posicionamento político em função das intensas relações 
de disputa e alianças vivenciadas com não índios na loca-
lidade em que habitavam. Para compreendermos as nuan-
ces relativas às escolhas indígenas no contexto pós-inde-
pendência, é necessário nos atermos às disputas ocorridas 
em Cimbres por terras e ao contexto político local.

Durante o ano e 1824, foi instaurada uma devassa 
para apurar a “culpa dos índios” sobre roubos nas casas 
e nas estradas e se eram pessoas “inimigas da causa da 
independência do Brasil, correndo com palavras de sedu-
ção dos povos.”16 As onze testemunhas da devassa relata-
ram os mesmos acontecimentos, afirmando que alguns 
índios seriam recorrentes ladrões de gado e dinheiro. 
Além dessas acusações, as testemunhas fizeram consi-
derações mais gerais sobre o posicionamento político 
dos indígenas naquele momento. Duas das testemunhas 
afirmaram que os índios davam vivas a D. João VI e que 
isso provava não adotarem a causa da Independência do 
Brasil. Outras três reafirmaram que eles só queriam o 
rei português, mencionando que “não querem saber de 
Constituição”. Os índios de Cimbres eram “contrários a 
nossa causa do Brasil” e “com isto provam serem nossos 
inimigos”. Além disso, as testemunhas informaram que o 
capitão-mor dos índios, Manoel José, não fora aceito na 
aldeia por ter sido empossado pelo governo provisório de 
1824. A conclusão da devassa foi a de que todos os índios 
citados deveriam ser presos.17

16 Apeje. JO 2. Devassa sobre a culpa dos índios da vila de Cimbres (contra 
Vicente Cabeludo e outros.) Devassa iniciada 9 de janeiro de 1824 e finalizada 
em 19 de março de 1824. Fl.100-109.
17 Apeje. JO 2. Devassa sobre a culpa dos índios da vila de Cimbres (contra 
Vicente Cabeludo e outros.) Devassa iniciada 9 de janeiro de 1824 e finalizada 
em 19 de março de 1824. Fl.100-109.
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As acusações das testemunhas da devassa dão pistas 
para tentarmos compreender como esse grupo de índios 
citados entendia os novos contextos políticos provincial e 
nacional. O Governo Provisório ao qual o documento se 
refere foi o instaurado em dezembro de 1823 com a renún-
cia do então presidente Francisco Paes Barreto. Nesse mo-
mento, os índios de Cimbres se mostraram contrários ao 
Governo Provisório de 1823, uma vez que não aceitaram o 
capitão-mor Manoel José que fora indicado naquela situa-
ção. E também eram contrários à Independência e ao go-
verno de D. Pedro I, opondo-se à Constituição e desejando 
a volta de D. João VI. Ou seja, em meados de 1824, aquele 
grupo indígena se posicionou contrariamente ao governo 
centralizado na corte no Rio de Janeiro, bem como aos 
seus adversários políticos em Pernambuco. 

Os índios João José, Vicente Cabeludo e João  
Barbosa, citados na devassa de 1824, se opuseram “[...] 
à primeira eleição paroquial para a nomeação de depu-
tados às cortes em Portugal” ocorrida em Cimbres, “[...] 
protestando somente defender o seu rei Dom João VI a 
quem ainda hoje exclusivamente são adictos”.18 O capi-
tão-mor das Ordenanças da vila de Cimbres, Manoel José 
de Serqueira, também deu o seu parecer sobre os índios, 
ressaltando os crimes que teriam cometido, afirmando 
que “seu sistema é roubar”. Pediu orientações ao governo 
provincial sobre as providências a serem tomadas em re-
lação aos europeus e índios existentes na vila. 19

18 Apeje. JO2. 12/03/1824. Carta de Domingos de Souza Leão, juiz ordinário 
da vila de Cimbres, para o presidente da província, Manoel de Carvalho Paes 
de Andrade. fl. 98-99.
19 Apeje. Ord. 3. 28/04/1824. Ofício do capitão mor de Cimbres, Manoel José 
de Serqueira, para o presidente da província, Manoel de Carvalho Paes de 
Andrade. fl. 332-332v. Ver, também, Carvalho, 1996, p. 60.
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A relação desse capitão-mor com os índios de Cim-
bres é crucial para compreender o comportamento polí-
tico dos últimos. Após a devassa empreendida em 1824, 
o capitão-mor, Manoel José de Serqueira tentou realizar 
um recrutamento forçado na aldeia do Ararobá de cerca 
de 300 índios, no intuito de corresponder a um pedido 
de auxílio do tenente coronel Manoel Ignacio Bezerra de 
Mello, de auxílio para o Exército. Serqueira enviou uma 
solicitação ao capitão-mor dos índios, que, por sua vez, 
respondeu informando que “[...] não dava a sua gente por 
respeito de um, não haviam de ir tantas almas para os 
reinos dos infernos”.20 

A negativa audaciosa do capitão-mor dos índios, 
sobre o qual não temos mais informações, não foi retru-
cada imediatamente, mas quase um mês depois quando 
Serqueira soube que os índios haviam içado “o estandar-
te de João sexto”. Serqueira, então, resolveu enfrentar 
com armas os indígenas da aldeia do Ararobá. De sua 
tropa, segundo ele, não houve muitas baixas. Já do lado 
dos índios, muitos morreram, embora não se soubesse o 
número exato, porque vários foram morrer nos matos. 
Informa que prendeu 60 indígenas, em sua maioria casa-
dos, e outros 25 foram recrutados, sendo estes solteiros. 
Entre presos e recrutados, totalizou 85 índios.21 outros 
32 índios se renderam e chegaram ao quartel de Serquei-
ra, que os teria prendido se tivesse oportunidade, pois 

20 Apeje. Ord.3. 27/06/1824. Ofício do capitão mor e diretor de Cimbres, 
Manoel José de Serqueira, ao presidente da província, Manoel de Carvalho 
Paes de Andrade. fl. 364-365v.
21 ibidem.
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“ladrões e revolucionários todos são”. Além destes, dois 
capitães dos índios também foram presos.22 

Colocando em perspectiva os fatos relatados nas 
fontes, podemos perceber que a tentativa violenta de re-
crutamento empreendida por Manoel José de Serqueira 
e o consequente enfrentamento com os índios, resultan-
do em mortes, fugas e prisões, podem ser compreendidos 
como ações repressivas em relação ao posicionamento 
político dos indígenas. Esvaziar a aldeia e recrutar atra-
vés de prisões levaria a uma desmobilização na aldeia de 
grande parte de sua população masculina. Logo, a ação 
de Serqueira teve dois objetivos: angariar braços para 
suas tropas e esvaziar a aldeia. 

Cabe agora o questionamento sobre as motivações 
e expectativas indígenas na configuração de seus apoios e 
suas rivalidades políticas em 1824, ou seja, na defesa de 
D. João VI e no enfrentamento a um importante político 
local. O posicionamento político indígena foi construído 
inserido em um quadro complexo de disputas locais pelas 
terras do aldeamento e por cargos políticos, que ganha-
ram novos significados com o contexto institucional e po-
lítico delineado na década de 1820.

Indígenas e autoridades locais em Cimbres

Entre os anos de 1818 e 1821, os índios de Cimbres 
realizaram algumas tentativas de levante e resistiram ao 

22 Apeje. Ord.3. 27/06/1824. Ofício do capitão mor e diretor de Cimbres, 
Manoel José de Serqueira, ao presidente da província, Manoel de Carvalho 
Paes de Andrade. fl. 364-365v.
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recrutamento imposto pelo então capitão-mor das Orde-
nanças da vila, Antônio Santos Coelho da Silva, um dos 
homens mais ricos de Pernambuco (BARBALHO, 1984, 
vol. 12, p. 195-196). Os seus genros, Francisco Xavier Pais 
de Melo Barreto e Manoel José de Serqueira, disputavam 
intensamente o cargo de capitão-mor quando da morte 
de Santos Coelho. O provimento de tal cargo implicava 
influência e poder de mando em uma das principais áreas 
do interior da província, e tudo isso envolvia diretamente 
os indígenas que ali viviam.

Ao que tudo indica, as relações entre índios de 
Cimbres e autoridades locais era marcada por violência.  
No ano de 1822, os antagonismos entre índios de Cim-
bres e autoridades locais se intensificaram frente à dis-
cordância dos primeiros em relação às ações adotadas 
pela Câmara Municipal no que se referia ao aldeamento. 
Nesse ano, os índios de Cimbres enviaram uma petição à 
Junta do Governo de Pernambuco solicitando a restituição 
de seu antigo capitão-mor, Alexandre Pereira da Costa, ao 
cargo, pois não reconheciam o seu substituto, Francisco 
Alves Feitosa. Em sua argumentação, afirmaram que tal 
posto competia verdadeiramente a Costa, embora este te-
nha pedido demissão.23 A petição foi assinada por quatro 
capitães e outro indígena sem patente militar.24 ao defen-
der um indivíduo para o cargo de capitão-mor, os indíge-
nas suplicantes demonstraram seu interesse em interferir 
diretamente na maneira pela qual eram administrados. 

23 Apeje. CM 3. 14/03/1822. Ofício da Câmara da vila de Cimbres ao Governo 
da Junta Provisória de Pernambuco. fl. 317.
24 Apeje. CM3. 28/04/1822. Petição de oficiais e soldados indígenas à Junta 
do Governo de Pernambuco sobre o provimento do cargo de capitão-mor dos 
índios de Cimbres. fl. 326-328.
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Apesar do esforço e da mobilização dos indígenas 
de Cimbres em torno da petição com argumentos sobre 
o provimento do cargo de capitão-mor e, consequente-
mente, sobre a administração do aldeamento, a câmara 
da vila elegeu Francisco Alves Feitosa para a função.25 
Não satisfeitos com a eleição, alguns índios junto com o 
seu antigo capitão-mor, Alexandre Pereira da Costa, diri-
giram-se ao Ouvidor da Comarca para queixarem-se de 
que não reconheceriam nem obedeceriam Feitosa.26 

Durante essa disputa sobre quem deveria assumir 
o cargo de capitão-mor, a aldeia de Cimbres passou por 
um forte golpe. No mesmo ano de 1822, a Câmara Mu-
nicipal tentou extinguir o aldeamento e reverter ao seu 
patrimônio parte das terras dos índios. O juiz presiden-
te da câmara era Francisco Xavier Pais de Melo Barreto, 
(COSTA, 2004, vol. 6, p. 241) que esteve ao lado dos re-
beldes de 1817, ou seja, apoiou a Insurreição Pernambu-
cana, e, por isso, estava alinhado às noções liberais dis-
cutidas na província e na Corte. Isso teria feito os índios 
de Cimbres se aliarem ao maior inimigo político de Melo 
Barreto, Manuel José de Serqueira, este que, como seu 
sogro, era defensor da monarquia lusa (COSTA, 2004, 
vol. 6, p. 87-89). Os indígenas passaram a ser apelidados 
de “corcundas”, ou partidários da monarquia portuguesa 
tal como era o seu novo aliado (BARBALHO, 1984, p. 99). 
Entretanto, a proposta da Câmara não obteve sucesso, 
tendo em vista que a extinção do aldeamento de Cimbres 
apenas se concretizou na década de 1870, em um mesmo 

25 Apeje. CM 3. 25/06/1822. Ofício da Câmara Municipal de Cimbres ao 
Governo da Junta Provisória de Pernambuco. fl. 323.
26 Apeje. OC 2. 19/08/1822. Ofício de Thomás Antonio Maciel Monteiro para a 
junta provisória do governo da província de Pernambuco. fl. 210-211.
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movimento que suprimiu as demais aldeias da provín-
cia de Pernambuco (SILVA, 2008, p. 21). Não foram en-
contrados elementos que ajudem a inferir as causas que 
levaram ao adiamento da proposta de extinção feita em 
1822. Não obstante, no momento, cabe assinalar que essa 
perspectiva acirrou as disputas e tensões entre índios e 
autoridades locais, contribuindo para as escolhas políti-
cas dos primeiros.

Inseridos no contexto de disputa entre dois gran-
des inimigos políticos da região, os indígenas se posicio-
naram de acordo com seus interesses e limites de atuação 
política. Melo Barreto se identificava com a Independên-
cia do Brasil e com a oposição à monarquia lusa, sendo 
um dos responsáveis pela proposta de extinção do aldea-
mento de Cimbres em 1822. Os indígenas, então, pas-
saram a apoiar o seu opositor, Serqueira, mostrando-se  
favoráveis às cortes de Lisboa e à Junta governativa li-
derada por Gervásio Pires. Cabe mencionarmos que a 
aliança com Serqueira foi desfeita em 1824, quando ele 
mudou seu posicionamento político, passou a dar apoio 
ao governo rebelde em Pernambuco, e tentou recrutar os 
indígenas de maneira forçada. A aliança entre índios e 
Serqueira é um indício das relações de dependência mú-
tua entres esses agentes históricos que, no entanto, va-
riaram e se transformaram de acordo com as mudanças 
políticas de cada situação.

Conclusões

Diante do exposto, podemos chegar a algumas con-
clusões. A Confederação do Equador foi um momento-
-chave no processo de formação do Estado brasileiro no 
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Oitocentos, visto que estavam em conflito projetos políti-
cos divergentes relacionados à centralização do poder na 
Corte no Rio de Janeiro e à maior autonomia política para 
as províncias. A intensa participação dos indígenas dos al-
deamentos de Barreiros, Jacuípe e Cimbres nos debates e 
nos conflitos armados indicam a sua importância no pro-
cesso de construção do Estado nacional no século XIX. Ao 
contrário do que argumentavam políticos e intelectuais 
também por meio de dados demográficos, os indígenas de 
Pernambuco e Alagoas não desapareceram, mas estavam 
atuando firmemente na defesa dos seus interesses e nos 
embates políticos locais, provinciais e nacionais, ainda que 
ocupando um lugar social desprivilegiado.

Nesse sentido, acompanhar as dinâmicas sociais 
locais, bem como as relações de aliança ou inimizade nos 
aldeamentos e nas vilas, contribuiu para construir novos 
significados para os enfrentamentos entre índios e não 
índios, bem como para desconstruir imagens naturaliza-
das sobre as escolhas políticas dos indígenas dos aldea-
mentos supracitados. Articular tais aspectos mais loca-
lizados aos debates em torno de diferentes projetos para 
a construção do Estado nacional no século XIX possibi-
litou lançar um olhar diferenciado sobre as motivações e 
expectativas dos indígenas envolvidos na Confederação 
do Equador. Partindo de suas próprias interpretações 
sobre os diversos contextos políticos em questão, esses 
indígenas pautaram suas ações, como foi demonstrado 
neste capítulo, na defesa de seus territórios coletivos e na 
administração desses espaços da maneira que melhor re-
presentasse seus interesses. Espaços com os quais os in-
dígenas mantinham relações profundas e intensas desde  
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o período colonial, nos quais protagonizaram processos 
de reelaboração identitária e cultural e que no século XIX 
ainda garantiam o acesso a terras e a possibilidade de 
proteção (ALMEIDA, 2013, p. 114-115).
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Memórias sobre a proteção tutelar entre os 
Kaingang (Posto indígena Xapecó, 1940-1968)

Carina Santos de Almeida1

N
as últimas décadas, a escrita da história sobre 
as trajetórias dos povos indígenas passou a ser 
marcada por novas perspectivas de problema-

tização, abordagens e interpretações acerca de socieda-
des que foram narradas pela historiografia tradicional a 
partir da visão do “colonizador”. O uso das fontes orais 
e da oralidade em história indígena demandam sensibi-
lidade do historiador na condução da pesquisa e análise 
para que as memórias sejam desveladas e rompam os si-
lêncios e esquecimentos convenientes. O historiador não 
pode supor que o narrador indígena seja um “sujeito” da 
pesquisa e certa temática apenas o seu “objeto” de estu-
do; afinal, o narrador indígena, antes de contribuir para 
a História, é o ator protagonista de suas memórias e o  

1 Professora de História Indígena no Curso Licenciatura Intercultural Indíge-
na, Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Campus Binacional Oiapoque. 
Doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  
E-mail: carina_almaid@yahoo.com.br
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próprio historiador uma testemunha ocular. Da mesma 
forma se apresentam as fontes documentais que regis-
tram e expressam, em vários tipos de documentos, as me-
mórias daqueles que têm o poder de escrever. Tais fon-
tes registram e arquivam lembranças e acontecimentos 
vivenciados por determinados atores sociais, transmitem 
significados e significações que estão conectados com o 
seu tempo, restando ao historiador a ação de irromper 
as palavras e, quando possível, agir na confrontação das 
concepções expressas nos papéis.

As memórias sobre a proteção tutelar entre os 
Kaingang revelam histórias de contatos e violências, lutas 
e conflitos, mas também histórias de conquistas e direi-
tos, de autonomia e protagonismo. A institucionalização 
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) no sul do Brasil  
consolidou definitivamente a espacialidade Kaingang 
em lugares fixos e que vinham sendo direcionados e im-
postos pelas políticas indigenistas, desde o século XIX, 
sem efetivo sucesso. Da mobilidade ao situs, esse foi o 
movimento da trajetória dos Kaingang nas terras do sul, 
que se encerrou com a consolidação de postos indígenas 
instalados pela proteção tutelar ao longo do século XX. 
Historicamente, os documentos relatam a forte presen-
ça dos “coroados” nos vastos sertões meridionais. A este 
povo reconhecido na contemporaneidade pelo etnônimo 
Kaingang restou parcos territórios, os quais foram alvo 
de disputas e interesses regionais de parcelas significati-
vas de suas terras. 

Os estudos sobre os povos Jê meridionais regis-
tram que a espacialidade Kaingang se estendia desde São 
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Paulo até o Rio Grande do Sul,2 contudo, os domínios das 
bacias hidrográficas dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai 
que integram a bacia hidrográfica Platina (rio da Prata) 
foram (com)partilhados com outros povos ameríndios ao 
longo de séculos. Considerando a presença milenar Kain-
gang em terras meridionais, o povoamento não indígena 
e a colonização dos sertões da interlândia se referem a um 
momento recente no processo histórico. Entre a história 
e a trajetória dos Kaingang, pode-se afirmar que houve, 
ao longo do tempo, constantes práticas e movimentos de 
(re)ordenamento do espaço, discernidos nos últimos 250 
anos como o tempo do “contato” ou dos “contatos” e seus 
desdobramentos.

O século XX definiu terras e na maioria dos casos 
cerceou o espaço, limitou a circulação, impôs e desafiou 
os povos indígenas aos novos modos de vida. O caso 
Kaingang não foi diferente; entretanto, há singularida-
des nas políticas indígenas e nas políticas indigenistas 
brasileiras, desenvolvidas de norte a sul do país. Exis-
tem especificidades na atuação da proteção tutelar no 
sul do Brasil que percorreram práticas escusas nas re-
lações culturais, sociais e econômicas estabelecidas e 
que propiciaram a emergência do movimento indígena 
na década de 1970. Os postos indígenas Kaingang foram 
envolvidos nos “negócios da madeira”, experienciaram a 
exploração dos recursos naturais e do patrimônio indí-
gena de forma intensa e tiveram de enfrentar os contex-
tos regionais de cobiça e conflitos pelo direito e autono-
mia sobre seus territórios. 

2 A presença Kaingang também pode ser observada na província de Misiones 
na Argentina.
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Desvelar memórias sobre a proteção tutelar entre 
os Kaingang do Xáembetkó3 significa destacar atores e 
trajetórias envolvidos no processo histórico, nas políticas 
indígenas e pelas políticas indigenistas implementas no 
Posto Indígena Xapecó. A condução da proteção tutelar 
no posto era responsabilidade do agente do SPI, os esfor-
ços envidados in loco para efetivar as políticas indigenis-
tas entre os Kaingang foram feitos; contudo, os resulta-
dos esperados não foram devidamente alcançados, uma 
vez que, internamente, houve inúmeros subterfúgios da 
agência Kaingang, bem como de homens e mulheres que 
souberam enfrentar, a seu modo, a imposição de práticas 
até então desconhecidas.

As memórias sobre a proteção tutelar apresentadas 
neste capítulo se originam de narrativas históricas distin-
tas, tanto metodológica quanto temporalmente. Alguns 
documentos utilizados nesta análise pertencentes ao 
acervo do SPI foram construídos por diferentes agentes 
da proteção tutelar, referem-se às instâncias locais, re-
gionais e nacionais e foram escritos por não indígenas, 
no tempo da experiência das práticas de tutela. As en-
trevistas Kaingang aqui apresentadas foram cedidas e 
registradas entre 2011 e 2013, portanto são narrativas 
documentadas “sobre” o passado e não “no” passado.4 

3 A palavra Xáembetkó, escrita atualmente como Xapecó, tem origem Kain-
gang. Segundo Telemaco Borba (1908, p. 117) a etimologia da palavra Xáem-
betkó, ou simplesmente Xapekó, se refere: a) xá: salto, cachoeira; b) embetkó: 
modo de caçar ratos à noite com fachos.
4 Procura-se apresentar algumas narrativas de memórias registradas com os 
Kaingang da Terra Indígena Xapecó entre os anos de 2011 a 2013. Estas en-
trevistas integram a tese de doutorado da autora e fazem parte do Acervo de 
história oral do Laboratório de História Indígena/LABHIN/UFSC, coordenado 
pela professora orientadora Ana Lúcia Vulfe Nötzold. 
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Muitas vezes os Kaingang, ao recordarem suas experiên-
cias, não se lembram do momento temporal exato do 
acontecimento, referem-se ao passado com expressões 
amplas e imprecisas, como “naquele tempo”, “no passa-
do”, “antigamente”, “quando era criança” ou “no tempo 
de jovem”, “há muito tempo atrás”, “no tempo do SPI”, 
“no tempo do fulano” ou “quando fulano era cacique”. 
Logo, essa incerteza temporal pode deixar muitas vezes 
o historiador ansioso. Mas a pesquisa em História Oral 
nos ensina que nem sempre as memórias são ancoradas 
em um momento preciso; pelo contrário, lembranças, 
reminiscências e esquecimentos, na maioria das vezes, 
não têm um tempo exato, uma data ou um ano que pos-
sam ser registrados, como ocorre com os escritos do-
cumentados nos papéis. Cabe ao historiador seguir as 
marcas do tempo, os rastros e os vestígios do passado 
para situar o momento do acontecimento. Dessa forma, 
este capítulo se propõe a estabelecer relações entre as 
diferentes narrativas documentadas. 

Índios Coroados do Xáembetkó: a luta pela ga-
rantia e autonomia de um território Kaingang

O século XX imprimiu novas feições de desenvolvi-
mento ao oeste catarinense – onde se situam os Kaingang 
do Xáembetkó, moradores da reconhecida Terra Indíge-
na Xapecó –, sobretudo após a resolução da questão do 
Contestado em 1916.5 Se antes esses sertões eram redutos 

5 O Contestado se desenvolveu entre 1912 e 1916 e se refere à disputa entre Pa-
raná e Santa Catarina pela posse das terras do centro-oeste catarinense. Esses 
conflitos armados envolveram sertanejos caboclos na luta e posse pelas terras. 
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de colônias militares, circundadas pelos ditos caboclos, 
fazendeiros, índios e “bugres”,6 foi com a consolidação 
das políticas de colonização promovidas pelo gover-
no de Santa Catarina que o oeste passou a ser ocupado 
no módulo rural de pequenas propriedades familiares.  
Os sertões do oeste catarinense não estavam desocupa-
dos como pode inferir certa apologética história regional 
sobre a fundação dos municípios por pioneiros e desbra-
vadores imigrantes. As notícias do descobrimento dos 
campos de Guarapuava, dos campos de Tibagy e dos cam-
pos de Palmas acusam, nos séculos XVIII e XIX, terras da 
então Província de São Paulo, a presença de “gentio” com 
“costumes de barbaridade” que, embrenhado nas matas, 
se impunha como entrave à conquista desse vasto territó-
rio, por parte da Coroa portuguesa, no Brasil meridional 
(LIMA, 1842; SOUSA, 1956).

Certa construção historiográfica sobre o vazio de-
mográfico na escrita das histórias regionais contribuiu 
para a consolidação de uma apologia da colonização.  
Os índios, no entanto, reagiram e resistiram permanen-
temente às vilas e fazendas que erigiam em seus campos, 
aos viajantes, tropeiros, comerciantes e aventureiros 
que atravessavam suas matas e campinas, assim como à 
guarda nacional e provincial e às “tribos colaboracionis-
tas” que os perseguiam (MOTA, 1994, p. 6). A construção 

Até 1916 o oeste catarinense integrava a Província do Paraná, que se separou 
de São Paulo em 1853 (MACHADO, 2004, p. 123-162).
6 A expressão “bugre” aparece em muitos relatos e descrições do século XIX 
para se referir, pejorativamente, aos coroados (Kaingang) que viviam, circu-
lavam e impediam os domínios dos sertões do Brasil meridional pelo Estado. 
Segundo Mabilde (1983, p. 7), essa expressão possivelmente se originou de um 
grito de alerta – “pu-cri-i-i-i-i” –, praticado pelos coroados para avisar a che-
gada de pessoa estranha em seus alojamentos.
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do vazio demográfico foi uma forma de ocultar os con-
tatos étnicos e os conflitos entre índios e brancos no sul 
do Brasil, como também justificativa para a promoção da 
colonização do território oeste tanto do Paraná, de Santa 
Catarina como do noroeste do Rio Grande do Sul. 

Por outro lado, no início do século XX, o governo 
do Estado do Paraná reservou algumas terras para “tri-
bus de índios coroados” por meio de decretos consoli-
dando territorialmente a presença indígena Kaingang, 
que se fazia sentir nas proximidades de rios, municípios e 
vilas dos sertões.7 Especificamente ao caso dos índios do 
Xáembetkó, o Estado redigiu o Decreto nº 7, de 18 de ju-
nho de 1902, que reservou terras para aproximadamen-
te “duzentas almas” da “tribu de índios Coroados”, che-
fiados pelo cacique Vaicrê, desde a confluência dos rios 
Chapecó e Chapecozinho até à estrada de tropas que fazia 
ligação aos campos sulinos. 

Esses decretos foram promulgados no incipiente 
século XX. E, nas entrelinhas dessa garantia de terras 
por parte do governo do Paraná aos índios Coroados, 
apresentam-se questões convenientes. Desde o período 
colonial, Santa Catarina e São Paulo disputavam – e, pos-
teriormente, Santa Catarina e Paraná a partir de 1853 – 
a jurisdição do planalto serrano e os sertões situados a 

7 O Governo do Paraná reservou terras “devolutas” aos índios Kaingang por 
meio de alguns decretos, como: Decreto nº 6, de 5 de julho de 1900, referente 
aos Aldeamentos de São Pedro de Alcântara e São Jerônimo; Decreto nº 6, de 
31 de julho de 1901, que reservou as terras de Rio das Cobras; Decreto nº 8 de 
9 de setembro de 1901, que reservou as terras de Apucarana; Decreto nº 64, de 
2 de março de 1903, que reservou as terras de Mangueirinha. Esses decretos 
promulgados pelo Estado foram consultados em cópia no Acervo Documental 
da Fundação Nacional do Índio/FUNAI em Paranaguá, sob responsabilidade da 
Coordenação Técnica Local/CTL/FUNAI. Tais documentos, ainda que cópias de 
originais, no momento da consulta não estavam catalogados, nem organizados. 
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oeste; os conflitos de limites entre as províncias se inten-
sificam no período imperial e alcançam a República sem 
solução satisfatória (MACHADO, 2004, p. 124). Nesse 
sentido, a nova Constituição brasileira de 1891 delegou 
aos estados a prerrogativa de legislar sobre terras e colo-
nização e assim o fez.8 

As denúncias de ataques e massacres aos grupos 
indígenas em terras de Santa Catarina e Paraná cada vez 
mais correntes nos jornais e nas notícias colocou, na pauta 
das discussões estaduais e nacionais, o tratamento que se 
deveria dar aos índios no Brasil.9 Os decretos que reserva-
ram terras aos índios Kaingang convinham ao Paraná na 
questão dos limites com Santa Catarina, estratégicos por 
sinal, visavam a mostrar que o governo estava agindo para 
amenizar os embates entre índios e brancos, da mesma 
forma que reforçavam o poder sobre o território oeste rei-
vindicado por Santa Catarina. Os decretos, portanto, não 
representam gesto de humanismo e sensibilidade frente às 
inconstâncias territoriais dos índios. 

Entre o decreto de 1902 e o registro de imóveis de 
1965, os Kaingang do Xáembetkó tiveram seu território 
reduzido de aproximadamente 50 mil hectares para pou-
co mais de 15 mil hectares, o que qualifica a expropria-
ção e grilagem de terras ao longo deste século por parte 
de posseiros que procuravam garantir glebas de terras 

8 A promulgação da Lei de Terras de 1850 e sua regulamentação em 1854 bus-
cava discernir terras públicas e particulares e estabelecia a compra como meio 
de acesso à terra; tais normativas contribuíram para que as províncias se incli-
nassem gradativamente ao controle de seus territórios.
9 A polêmica em torno da questão dos índios no sul do Brasil atravessou o 
oceano Atlântico e se apresentou no XVI Congresso Internacional de America-
nistas em Viena no ano de 1908 na voz de Albert Fric. Dessa forma, foi exposta 
em nível mundial a falta de políticas indigenistas do Brasil.
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dos índios através da “alegação” de propriedade, con-
tatos políticos e negociações escusas com o Governo do 
Estado de Santa Catarina (ALMEIDA, 2015, p. 274-275).  
Na realidade, a grilagem encontrou significativas bre-
chas na seguinte ressalva do decreto de 1902, “[...] Fica 
reservada para o estabelecimento da tribu indígena de 
‘Coroados’ ao mando do cacique Vaicrê, salvo direito de 
terceiros [...]”. Tal resguardo aos “direitos de terceiros” 
permitiu que os Kaingang do Xáembetkó sofressem pres-
sões territoriais, usurpação e expropriação de grande 
parcela de suas terras, restando na contemporaneidade 
cerca de 30% do território de 1902.10 

Os Kaingang do Xáembetkó foram atendidos pelo 
Governo do Paraná de 1902 a 1916; no período de 1916 
até 1941, passaram a ser administrados pelo Governo de 
Santa Catarina; entre 1941 a 1967 e entre 1967 a 1988, 
foram geridos pelo órgão indigenista do SPI e da FUNAI, 
respectivamente; assim, a partir de 1988, os Kaingang e 
os índios brasileiros, com base nas garantias da Consti-
tuição Federal, passaram a ser autônomos e gestores de 
seus territórios em todo o país. Os documentos relativos 
aos índios do Xáembetkó evidenciam os muitos embates 
que foram travados com colonos, moradores e setores 
regionais pela posse das terras dos índios antes mesmo 
de ser gerenciado pelo SPI. Apesar da atuação da agên-
cia indigenista pressupor proteção aos índios, e conse-
quentemente às suas terras, no Posto Indígena Xapecó,  

10 Somente pelo Decreto nº 297, de 29 de outubro de 1991 que a Terra Indígena 
Xapecó/TI foi definitivamente homologada pelo Presidente da República Fer-
nando Collor de Melo, reconhecendo a autonomia da comunidade Kaingang e 
seus direitos inalienáveis à terra.
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instalado em 1940/1941, a garantia e o direito de perma-
necer nas terras que secularmente viviam foram conquis-
tados com denúncias, estratégias de luta e enfrentamento 
por parte dos Kaingang (ALMEIDA, 2015, p. 262- 280). 

Atores e trajetórias Kaingang no Posto  
Indígena Xapecó: memórias e histórias  
da proteção tutelar

Assim como outros postos indígenas no sul do Bra-
sil, no Posto Indígena Xapecó, o SPI fundamentou suas 
políticas a partir da autossubsistência, como agricultu-
ra (plantação de trigo, milho, alfafa, feijão e, sobretudo, 
soja) e arrendamento de terras a terceiros, pecuária (com 
menor expressão) e extração e comercialização dos recur-
sos naturais (erva-mate, pinheiros e outras madeiras de 
lei). Esses foram os pilares da atuação indigenista do SPI 
na região sul, inclusive reformulados, solidificados e bu-
rocratizados pela FUNAI. A agência indigenista inseriu 
os postos indígenas criados para atender aos Kaingang, 
na lógica da produção e da produtividade, ganhando con-
tornos de exploração capitalista. O aparelho tutelar brasi-
leiro foi o principal responsável pela inserção nas cadeias 
produtivas regionais e pela transformação social, cultural 
e ambiental das terras e territórios indígenas.

Enquanto o contexto circunvizinho às terras do 
Xáembetkó sentia os efeitos do esgotamento regional da 
exploração da cobertura florestal que fora direcionada à 
indústria madeireira nacional e internacional, acompa-
nhando paulatinamente a substituição paisagística de 
florestas pela intensificação da atividade agropecuária, 
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as terras dos índios Kaingang se apresentaram como po-
tencial energético, de biomassa e madeireiro ainda não 
explorado, uma vez que mantinham preservadas sua fi-
tofisionomia original. As florestas do Xáembetkó eram 
compostas pela conjugação da Floresta de Araucária ou 
de Pinhais, com maior altimetria e pela Floresta Subtro-
pical da Bacia do Rio Uruguai, que se situa nas calhas 
dos rios. Ambas foram cobiçadas e exploradas; contudo, 
as Florestas de Araucária das terras Kaingang, no sul do 
Brasil foram impactadas de forma drástica pela indústria 
da madeira. 

A agência indigenista soube aproveitar o cenário 
econômico regional e direcionar as potencialidades dos 
postos indígenas ao aprofundamento da exploração eco-
nômica, ganhando contornos austeros de exploração ca-
pitalista nas décadas de 1960 e 1970. Todavia, esse pro-
cesso intenso não correu despercebido aos Kaingang e 
passou a ser cada vez mais questionado e interpelado a 
partir da atuação das lideranças. Em 1946, o órgão in-
digenista atendia o montante de 50 mil índios no Brasil, 
dispostos em 106 unidades locais espacializadas por 15 
estados e seis territórios federais. Esses postos se enqua-
dravam em cinco categorias: a) Posto Indígena de Atração 
(PIA); b) Posto Indígena de Fronteira e Vigilância (PIF); 
c) Posto Indígena de Criação (PIC); d) Posto Indígena de 
Alfabetização e Tratamento (PIT); e) Posto Indígena de 
Assistência, Nacionalização e Educação (PIN). O Posto 
Indígena Xapecó se ajusta ao último exemplo, segundo as 
bases do indigenismo desenvolvidas in loco. Na concep-
ção do Conselho Nacional de Proteção aos Índios/CNPI, 
foi na modalidade de PIN que o SPI intensificou “os  
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trabalhos de incorporação dos índios” à sociedade nacio-
nal (CNPI, [s. d.]).

Um posto pautado na assistência, nacionalização 
e educação deveria primar pela dedicação ao “trabalho”, 
vencendo as “resistências do índio” e, por conseguinte, 
“induziria” a transformação da “vida material, social e 
mental” dos ameríndios. O SPI tinha consciência que os 
“índios” resistiam à imposição de tutela, por outro lado, 
acreditava que os “índios” nos postos iriam ser “desper-
tados para a economia” e, dessa forma, seriam envolvidos 
e seduzidos pelos labores da agricultura e da pecuária.  
No caso do Xáembetkó, esses objetivos não foram exa-
tamente alcançados.11 O PIN possibilitaria aos índios 
aprender a ler, escrever, ter vários ofícios, adquirir téc-
nicas agrícolas, desenvolver pecuária, assim como pis-
cicultura, apicultura, entre outros. Como consequên-
cia, os índios se aproximariam da “rigidez do civilizado”.  
O posto indígena era “[...] a célula mater onde o S.P.I. 
apóia tôda a sua ação civilisadora, e, por conseguinte, tôda 
a beneficiência oficial, em favor dos ameríndios brasilei-
ros” (CNPI, [s. d.]). Assim, entre conflitos e acomodações, 
a agência indigenista se colocava a caminho tanto da “assi-
milação”, como da “miscigenação” e “interculturação”.

No documento Circular nº 19 com “Instruções so-
bre alimento e roupa” do SPI, as orientações alertam para 
a inexistência de verba que “[...] chegue para alimentar e 
vestir a todos os índios do Brasil, á custa do S.P.I.” (SPI, 

11 As palavras envolvidas com aspas utilizadas neste capítulo são expressões 
extraídas dos documentos ou das narrativas orais analisadas. Convém destacar 
que a palavra “índios” é frequentemente escrita pela historiografia, contudo, a 
Antropologia nos ensina que a diversidade ameríndia não pode ser reduzida a 
uma expressão genérica e vaga, sobretudo quando se quer pesquisar socieda-
des que são tão distintas entre si. 
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1941, p. 1). O documento assinado pelo diretor do SPI, 
Cel. Vicente de Paulo Vasconcelos, deixa clara a impos-
sibilidade de o órgão sustentar os “índios” “por todo o 
tempo”, indica que não há verba que “baste a tão custosa 
e contraproducente assistência” e alerta para alguns “in-
convenientes” na assistência ao índio: “O índio perde a 
atividade, e não adquire a noção, normal e indispensável, 
do trabalho e comercio; incorpora-se á sociedade brasi-
leira com a mentalidade de parasita e mendigo, como se 
vê frequentemente” (SPI, 1941, p. 1). A agência indige-
nista e os chefes de posto sempre tiveram dificuldades 
em compreender os insucessos e a consolidação de suas 
ações. O “índio” Kaingang não adquiriu a noção “normal” 
e “indispensável” do “trabalho”, os “trabalhos” e a “rigi-
dez do civilizado” adentraram o cotidiano do Posto In-
dígena Xapecó a partir do “despertar para a economia”, 
mas a tão almejada independência econômica, produção 
e produtividade agropecuária e madeireira do posto nun-
ca foram alcançados. 

Os índios do Xáembetkó vivenciaram, entre as dé-
cadas de 1940 e 1970, passagens instantâneas, breves e 
morosas, de alguns agentes encarregados do posto. Sem 
embargo, algumas gestões foram marcantes e conturba-
das do início ao fim e outras extremamente confusas, obs-
curas, duvidosas, ambíguas, equivocadas e conflitantes. 
A documentação analisada sobre o período da atuação do 
SPI evidencia que a proteção tutelar desses agentes não 
foi uniforme e escondia interesses e relações de poder do 
chefe, o qual vinha promover “ação civilizadora” com as 
lideranças da comunidade.12 

12 A documentação analisada e referida aqui foi consultada no Museu do Ín-
dio/FUNAI, Rio de Janeiro, Acervo do SPI. 



Protagonismo indígena na história (v. 4)

A documentação transparece os “esforços” ou as 
práticas dos agentes do Posto Indígena Xapecó, em con-
sonância com o indigenismo brasileiro, para promover a 
“emancipação econômica da tribo”. Tais agentes encar-
regados atuaram na “geração de renda” ao posto e no 
envolvimento dos indígenas nas práticas elencadas como 
“potenciais de exploração econômica”, como se fosse pos-
sível alcançar o horizonte de “integração”. Essas práticas 
tutelares de inserção aos modelos de desenvolvimento 
(nacional-desenvolvimentismo) e de atuação não foram 
realizadas à revelia da comunidade. As memórias sobre 
a proteção tutelar indicam que muitos Kaingang foram 
envolvidos como força de trabalho na exploração do pa-
trimônio indígena e que, em momentos singulares, mar-
cantes e definidores dos rumos do indigenismo no posto, 
a comunidade confrontou e mobilizou-se contra a ação 
dos agentes, evidenciando a insatisfação com a explo-
ração intensa das potencialidades, com as condições do 
confinamento e a interferência na organização social.

Muitos narradores Kaingang entrevistados re-
cordam os nomes dos chefes do Posto Indígena Xapecó 
e caracterizam as práticas tutelares em tempos de SPI. 
Revelam que os chefes de posto chegaram a “querer” 
mandar mais que o cacique e o kujã na terra.13 dentre 
os mais de dez chefes de posto que assumiram a gestão 
entre 1940/1941 e 1967/1968, alguns nomes se destaca-
ram nas narrativas Kaingang de memória, como Wismar 
Costa Lima e Nereu Moreira da Costa. O primeiro foi des-
crito como “ruim” e “carrasco”, o segundo como aquele 

13 O xamã é denominado pelos Kaingang de kujã. 
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que colocava o índio para “trabalhar”, mas as memórias 
Kaingang desvelam que ambos cometeram práticas escu-
sas e de violência na gestão do posto.14

Apesar de a administração de Wismar ter sido bre-
ve e alcançado apenas um ano à frente do posto, de mea-
dos de 1948 até meados de 1949, o encarregado foi carac-
terizado como um chefe “ruim”, em virtude de praticar 
a “punição no tronco” e por ter sido o chefe que realizou 
a fatídica “transferência” forçada dos Kaingang que re-
sidiam no Toldo Imbú ou Umbú (atualmente município 
de Abelardo Luz) para a sede do Posto Indígena Xapecó, 
nas aldeias Jacu e Banhado Grande, liberando parte das 
terras dos índios da região para posseiros e grileiros. 

Há ofícios que apontam as reclamações feitas, pelo 
agente, para a 7ª Inspetoria Regional/IR7 do SPI e que 
visavam a comunicar os “problemas” enfrentados com 
dois índios chamados Genuíno e Agripino Mendes, que 
ameaçavam suas ordens e “aterrorizam” todos (SPI, 
1949a). No referido “problema”, o agente afirma prefe-
rir não se utilizar da “polícia indígena” e evitar confron-
to direto, pois “campeia” na região e entre os índios do 
“Chapecozinho” “os maus vícios do célebre Contestado”. 

A expressão “vícios” do Contestado faz referência tanto às 
inconstâncias na posse de terras e às lutas armadas na re-
gião, como também à desobediência e aos enfrentamen-
tos diretos dos “índios” que são considerados “indivíduos 
perigosíssimos”: 

14 A violência física e simbólica impostas aos Kaingang pela proteção tutelar 
não serão expostas aqui; mas, é possível ler sobre a questão da violência em 
almeida, 2015. 
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[...] continuam a aterrorizar como de costume os 
índios do Toldo Pinhalsinho assim como os civili-
zados que residem vizinhos [...]. Os referidos índios 
armados de revolver quasi que diariamente promo-
vem desordens ameaçando a vida de quem deles se 
aproximam. Enfim são indivíduos perigosissimos. 
Já não tomei providencias severas sobre o caso para 
não expor minha vida assim como a da Polícia Indí-
gena sem a mínima possibilidade de sucesso, pois os 
indivíduos atiram para matar e para responder-nos 
fogo, saimos fora do lema do S.P.I. que é “Morrer si 
preciso fôr, matar nunca”. (SPI, 1949a).

“Morrer si preciso fôr, matar nunca” é o lema do 
SPI ressaltado pelo agente tutelar para justificar sua 
dificuldade e incapacidade de solucionar tal situação.  
O agente admitiu que recorreu ao delegado de polícia re-
gional, mas que este também não obteve sucesso, pois, 
nas suas palavras, persiste na região a “virtude” de “sa-
ber manejar um revólver”. Os Kaingang do Xáembetkó 
não eram submissos, agiam sob seus interesses e foram 
atores protagonistas de suas histórias e trajetórias. Iro-
nicamente, Wismar procurou defender sua gestão frente 
à IR7 e esclareceu que seus intentos mal sucedidos por 
sinal procuravam “[...] unicamente morigerar os hábi-
tos perniciosos de nosso índio naquela região [...]” (SPI, 
1949b) e seguir o “nobre lema do S.P.I.”, qual seja: “[...] 
fazer do índio um elemento produtivo a si e a nossa Pá-
tria.” (SPI, 1949b). O que para o agente eram “hábitos 
perniciosos” pode ser inversamente compreendido como 
formas de enfrentamento e autonomia da agência indíge-
na entre os Kaingang do Xáembetkó. 

A mencionada “polícia indígena” era constituída 
por cabo, major, inclusive no “passado” seu Marins Veloso 
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dos Santos (2013), guarani residente na Aldeia Olaria na 
Terra Indígena Xapecó, não conhecia o “tal de cacique” 
como hoje existe, “naquele tempo não, naquele tem-
po era o major” o chefe dos índios. As lideranças ou os 
“principais” Kaingang não eram reconhecidos como “ca-
cique”. Segundo seu Cesário Pacífico (2013), Kaingang 
morador da Aldeia Sede, quem “administrava o cacique” 
era o chefe de posto, na realidade, o narrador esclarece 
que eles “não diziam cacique, diziam major” e que ainda 
existia o coronel, o tenente, o cabo da polícia indígena. 
Cabe destacar que o “cacique major” de fato contribuía 
para a promoção das práticas tutelares no posto, sobretu-
do porque a delegação dessa patente era articulada pelo 
agente do SPI como tentativa de controle. O teor dos do-
cumentos demonstra que Wismar destinou seus “esfor-
ços” a resolver os problemas associados à administração 
e às relações de poder em detrimento da promoção da 
emancipação econômica. Não seria possível impor no-
vos modos de vida aos Kaingang amparados na explora-
ção do patrimônio, sem antes estabelecer os vínculos de 
poder. Contudo, o agente não conseguiu alcançar esses 
objetivos. Não somente pelos documentos é possível per-
ceber que a gestão do agente foi tumultuada, visto que 
os Kaingang rememoram o chefe como uma pessoa que 
“não gostava assim muito de índio”.

Quem substituiu Wismar, em meados de 1949, foi 
outro indivíduo referido como chefe, chamado Nereu 
Moreira da Costa. Este foi o agente que permaneceu mais 
tempo à frente do posto, atuando ao longo de 15 anos até 
princípios do ano de 1964, quando em virtude dos novos 
direcionamentos políticos nacionais teve de sair da ges-
tão. O agente inclusive era membro do Partido Trabalhista  



Protagonismo indígena na história (v. 4)

Brasileiro (PTB). A administração de Nereu foi a mais 
afinada com a proposta do SPI em promover a emanci-
pação econômica dos postos, visto que esse agente foi o 
responsável pela ampliação das frentes econômicas vis-
lumbradas na documentação da década de 1940 e conse-
guiu envolver a comunidade na produção agropecuária 
e na exploração regional da madeira, inclusive implan-
tando uma serraria. A dedicação às atividades agrícolas 
de Nereu se destacou, pois sua gestão inseriu o posto no 
contexto regional de produção bem como na categoria 
nacional de um dos postos indígenas mais engajados na 
emancipação econômica. 

Nereu não foi qualificado como “ruim” ou “carras-
co”. Pelo contrário, seu Miguel Alípio (2012) – uma lide-
rança Kaingang importante residente na Aldeia Sede – 
recorda-se de que “ele foi bom pros índios aí, ele ajudou 
bastante os índios”, enquanto que seu Albérico Paliano 
(2012) – Kaingang também residente na Aldeia Sede – 
afirma que Nereu “só administrava, sabe?”, não se in-
trometia no modo de vida dos Kaingang, deixava-os viver 
do jeito que “queriam” e procurava “agradar” aos índios. 
Agradar aos índios, esse talvez seja o motivo que explica 
porque o agente Nereu permaneceu tanto tempo à frente 
do posto. Como Nereu deixava “os índios” viverem “do 
jeito que eles queriam”, como explica seu Albérico, me-
nos confrontos e embates ocorriam na sua gestão. Assim, 
era preciso articular as políticas indigenistas com as po-
líticas indígenas locais; afinal, sem essa conciliação, não 
haveria proteção tutelar. 

Em um episódio interessante narrado por seu Noé 
Rodrigues (2012) – Kaingang residente na Aldeia Sede –, 
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o agente Nereu o questionou por circular pela terra du-
rante um dia da semana, pois, na compreensão do chefe, 
todos deveriam estar “trabalhando”. Nas suas lembran-
ças, o agente era “[...] uma boa pessoa. Ele queria ver a 
pessoa trabalhar, né?”. Conta que uma vez foi questio-
nado por Nereu por estar circulando na terra: “[...] então, 
ele chamava a gente de cabo: ‘Ah meu cabo, passeando 
dia de semana?’ Digo: não, senhor, eu não tô passean-
do. E eu era um piá”. Seu Noé esclarece que tinha uns 15 
anos e que o chefe continuou: “Pois é, ‘Hoje não é dia de 
passear!”, diz. “[...] Mas eu não vou passear, eu vou ir 
trabalhar! ‘Mas, sem foice?’. Mas minha foice tá lá, por-
que, no mais, eu tô indo [...]”. Nessa passagem, seu Noé 
evidencia que usou como estratégia a argumentação e o 
não enfrentamento direto, uma vez que isto não lhe traria 
benefícios na relação com o chefe do posto. 

Os narradores Kaingang acusam que foi Nereu 
quem iniciou a exploração da madeira na terra, e nesse 
sentido seu Antonio Gonçalves da Silva (2013) – morador 
da Aldeia Sede –, recorda-se: “[...] o que ele começou a 
fazer de errado foi cortar a madeira”. A atividade extra-
tivista direcionava madeira das terras dos indígenas do 
Xáembetkó para serrarias e madeireiras nos arredores, 
inserindo o posto na cadeia produtiva regional. Seu Noé 
caracterizou o chefe como aquele que gostava de “ver 
roça” e “não mato de pé”, o agente não durou muito após 
a instalação da serraria do posto. Segundo conta seu Al-
bérico, “[...] logo que ele construiu a serraria ali, já logo 
ele saiu! Aí já logo acabou o SPI! E aí entrou a FUNAI”. 
Nereu, desde o início da década de 1950, e ao longo de 
sua gestão, buscou continuamente instalar uma serraria 
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dentro do posto sob sua coordenação, e conseguiu no ano 
de 1961. Evidentemente, instalar uma serraria envolvia 
muitas questões, como articulação com a agência indíge-
na bem como com os madeireiros regionais. No Xáembe-
tkó, a serraria veio a funcionar com significativa produção 
e produtividade em tempos de FUNAI, visto que de 1961 
até 1968 as sucessivas gestões do posto foram conturba-
das e inconstantes, desdobrando-se em acusações de im-
probidade administrativa, irregularidades que envolviam 
a gestão do patrimônio indígena, exploração de pinhei-
ros e madeiras, enfim, denúncias que foram investigadas 
no Relatório Figueiredo de 1967 e 1968 (BRASIL, 1968), 
mas que, efetivamente, nunca chegaram a lugar algum.

Muitos Kaingang do Xáembetkó trabalharam no 
posto indígena em alguma atividade implantada pelos 
chefes. Seu Cesário Pacífico (2011) se aposentou pela 
FUNAI, trabalhou na serraria do posto e informa que o 
SPI foi o principal responsável pela extração de madeira, 
“[...] o SPI que gastou mais as madeiras, né?”. Por outro 
lado, acusa que inicialmente havia somente uma serra, 
sendo o trabalho realizado com mais “calma”, quando 
então “nós montemos a fita, a fita, ela trabalhava mais 
ligeiro, né?”. A “fita” mencionada se refere à serrafita ou 
uma serra mais moderna e potente na serragem das toras 
de madeira; então, com essa tecnologia foi possível serrar 
em 30 dias, às vezes em 28 dias algo entorno de “dois mil 
dúzias de madeira”, afirma seu Pacífico, acrescentando 
que: “[...] nós derrubávamos uns quinze a vinte pinhei-
ros por dia, pra dar pra dois caminhões, né? Que trazia 
as cargas aqui da serraria”. 

Outro morador Kaingang do Xáembetkó da al-
deia Sede que também trabalhou na serraria foi o senhor  
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Ernesto Belino (2011). A destarte disso, pouco comentou 
sobre seu trabalho. E, nas suas memórias, o dono da ser-
raria era o chefe Nereu: “[...] eu trabalhei na serraria!  
O dono era o Nereu!”. Seu Ernesto esclarece que trabalha-
va na “circular” destocando a tora de madeira. Quando o 
narrador foi questionado sobre o destino dessa madeira, 
simplesmente disse: “Agora não posso contar, né? (ri-
sadas)... Agora não sei pra onde foi a madeira!”. o nar-
rador afirma que havia muito pinheiro na terra, “Tinha 
pinheiro aí que dava mais de metro de grossura!”. ade-
mais, acusa que, em consequência da extração: “E daí, foi 
terminando o pinhal [...]”. Como seu Ernesto pouco co-
mentou sobre o seu trabalho na serraria, provavelmente 
suas memórias não desejaram transpor o silêncio.

A serraria no posto constituiu uma estrutura singu-
lar, com “tratorito”, caminhão carregando as toras e uma 
serrafita. Do local, extraíam “madeira boa” como de grá-
pia, cabriúva, canjerana, espécies que seu Pacífico (2011) 
acusa não existirem mais. Seu Alípio (2012) recorda que: 
“[...] levantava cedo de manhã... Aí... E só via estouro 
de pinheiro”, e que a Araucária era cortada com a “ser-
ra americana”. Os Kaingang desconhecem muitas ve-
zes o destino dos pinheiros, madeiras de lei extraídas de 
suas terras, ignoram os mercados econômicos nacionais 
e internacional da madeira ou mesmo quanto que es-
sas atividades geravam de renda ao posto. As memórias 
Kaingang descrevem os impactos, narram os labores coti-
dianos, lembram os volumes consideráveis de produção, 
acusam nomes e personagens executores dessas ações, e 
conseguem ponderar sobre tudo isso, como fez seu Cesá-
rio Pacífico (2013): “[...] a gente ficava meio pensando 
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porque ia derrubar, né? Se era nosso, pra nós comer a 
fruta. Só que é... Ah... vamos dizer assim... Nós tinha que 
derrubar, nós era mandado, né? Peão [...]”. 

O chefe do posto Nereu é associado ao desmata-
mento, nas reminiscências de dona Emiliana Pinheiro 
(2012), residente da Aldeia Paiol de Barro, o chefe “[...] 
abriu margem pra cortar as madeira! Daí os brancos 
começaram a entrar!”. Sua narrativa é taxativa: “[...] é, 
os pinheiros. Os pinheiros foi primeiro. E daí foi indo, foi 
desmatando! [...] Agora nós não mandamos em nada!”. 
O professor Gilmar – autodeclarado Kaingang, filho de 
seu Marins Veloso dos Santos (2013), um guarani resi-
dente na Terra – considerou que o “desmatamento” se 
deu por “[...] causa do SPI que entrou com o povo bran-
co”. Relembra que montaram uma serraria e “foram 
derrubando”, o SPI foi extinto, mas a FUNAI continuou 
contribuindo para que “houvesse essa desmatação”. Seu 
Gilmar também chegou a trabalhar “um pouco” na serra-
ria, e afirma “[...] eu vejo assim: do passado para hoje, a 
gente teve muita perda”. 

Nas palavras dos narradores, o agente Nereu foi 
responsável no posto pela construção da “cadeia”. Re-
corda seu Pacífico (2013) que ele foi quem construiu a 
“cadeia” na terra enquanto dona Emiliana (2012) reforça 
que o chefe “mandou fazer a cadeia de pedra. Era pe-
dra ferro”. Por sinal, foi no seu tempo de criança que 
seu Albérico (2012) veio a conhecer o “tronco”, e conta 
que naquela época ainda “não existia cadeia!”. As nar-
rativas não são consensuais sobre quem instituiu a prá-
tica do castigo no “tronco”. Alguns narradores acusam 
que Wismar praticava o suplício, outros afirmam que era  
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Nereu. O suplício no “tronco” consistia em uma prática de 
conduta violenta imposta como disciplina e punição exe-
cutada pelo agente da proteção tutelar em muitos postos 
indígenas no sul do Brasil. A punição no “tronco” ocorria 
no Posto Indígena Xapecó a partir das ordens do chefe 
de posto e com a ajuda de parte das lideranças indígenas 
que se envolviam na condição de milícias da Polícia Indí-
gena e, em certos momentos, subordinavam-se ao chefe 
de posto, inclusive executando a punição. 

Os narradores expõem que a prática do “tron-
co” é controversa, pois tinha seu lado “ruim” e seu lado 
“bom”. Seu Antonio Gonçalves da Silva (2013) avalia que 
o “tronco”, em certo sentido, era “positivo”, uma vez que 
punia aquele que “merecia”. Por outro lado, a maioria 
das memórias dos Kaingang indica que o “tronco era 
muito ruim”, pois a pessoa gritava de dor, na explicação 
de dona Lurdes Gonçalves da Silva (2013) – uma Kain-
gang residente na Aldeia Sede – quanto mais o índio “se 
mexe, mais vai apertando”. Essa punição compreendida 
como “castigo”, na prática consistia basicamente em fin-
car duas varas no chão, colocando os pés do índio entre 
as varas e, consequentemente, ia se apertando as varas 
na parte superior. Recorda seu Marins (2013) que “saiu 
gente aleijada daqui”, o finado índio “Florencinho” “que-
brou” o tornozelo nessa punição, confidenciando que ele 
chegou perto do punido e se sensibilizou com a situação: 
“Sentava e olhava eles, e começava a chorar também 
junto com eles”. O tronco não pode ser compreendi-
do como uma prática de punição disciplinar Kaingang, 
apesar de as narrativas não indicarem as origens dessa 
prática, ela está sempre ligada à atuação punitiva dos 
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chefes de posto. No entanto, não foram todos os chefes 
que utilizaram essa prática. Muitos agentes, assim como 
Nereu, procuraram criar outros dispositivos de punição, 
como a cadeia. 

Considerações finais

Foi a partir do Estado Novo de Getúlio Vargas que 
o SPI promoveu práticas de ação com inclinação “desen-
volvimentista” nos postos do sul do Brasil. O Posto Indí-
gena Xapecó agenciou a exploração das potencialidades 
das terras, seja na agricultura e pecuária como também 
nas atividades relacionadas ao extrativismo. Os Kain-
gang, amparados pela proteção tutelar vigente e através 
do “esmero” e da articulação dos encarregados de postos, 
foram envolvidos pelas práticas da agência indigenista 
responsável pela promoção das políticas indígenas. Des-
sa forma, passaram a receber uma educação voltada para 
a nacionalização e formação rural e, também, serviram 
de mão de obra na exploração das potencialidades “na-
turais”, por meio dos programas e projetos de desenvol-
vimento de atividades de agropecuária e de extração flo-
restal. A agência indigenista não apresentava orçamento 
sólido e significativo, o que serviu de justificativa para, 
cada vez mais, o órgão promover e explorar as potenciali-
dades das terras indígenas. Vários interesses se cruzaram 
no posto e se chocaram com os dos “índios” do Xáembe-
tkó, como os interesses das madeireiras, das serrarias e 
dos empresários regionais, dos arrendatários das terras 
dos Kaingang, dos posseiros e grileiros que cobiçavam 
suas terras, dos chefes de posto que realizavam práticas 
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escusas e ilícitas de corrupção; em contrapartida, os “ín-
dios” Kaingang conseguiram manter suas terras e seu ter-
ritório, expulsaram os posseiros e grileiros, combateram 
e destituíram agentes do posto, e impuseram seus modos 
de vida pautados na atuação das lideranças e da sua pró-
pria organização social.

A exploração da madeira trouxe novos impulsos e 
contornos à economia do posto, acarretando outra cons-
tituição fisionômica na paisagem das terras dos índios 
do Xáembetkó, em poucas décadas. Tal exploração foi 
visionada, incitada e promovida pelo SPI. Nas décadas 
de 1940 e 1950, a exploração dos recursos florestais na 
cadeia produtiva da madeira ocorria de forma intensiva 
no contexto regional, estadual e nacional, sobretudo no 
centro-sul do Brasil, com o apoio do Instituto Nacional 
do Pinho (INP) e do Governo Federal. Os motivos que 
permeiam as diversas tentativas de grilagem e esbulho 
às terras dos índios do Xáembetkó, desde o início do sé-
culo até 1960, quando se consolidam os limites da terra, 
embasam-se nos recursos florestais existentes, visto que 
a reserva consistia em um locus abundante e cobiçado de 
inúmeras potencialidades. 

As histórias que emergem nos documentos do SPI 
e as memórias desveladas pelos Kaingang do Xáembetkó 
contribuem para que se possa destacar alguns atores e 
trajetórias indígenas e não indígenas que protagonizam 
as múltiplas faces da proteção tutelar no Brasil meridio-
nal. A agência indigenista sofreu, na década de 1960, sua 
derradeira queda, e com ela ruíram alguns dos pressu-
postos do indigenismo que pretendiam “transformar” 
os povos indígenas em agricultores, produtores rurais, 
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pecuaristas, extrativistas, empreendedores. Conduzir os 
índios do sul para esses caminhos de “trabalho” – que 
não fazem parte de seus contextos históricos, nem de 
suas organizações sociais – somente poderia desembocar 
em conflitos, desencontros e enfrentamentos. No caso do 
Posto Indígena Xapecó, as práticas tutelares dos chefes 
de posto foram tão ambíguas e questionadas que poucos 
foram os que conseguiram permanecer mais de um ano 
à frente da gestão local, com exceção de Nereu, persona-
gem contraditório, integracionista e, às vezes, positivado 
pelas narrativas. 

Oficialmente, o SPI deixou de existir em dezembro 
1967. Então, o Relatório Figueiredo enterrou definitiva-
mente o indigenismo rondoniano-varguista da proteção 
tutelar e da nacionalização fraterna. A FUNAI percorreu 
novos percursos de atuação, que podem ser qualificados 
como mais austeros, burocráticos e capitalistas na explo-
ração e gestão do patrimônio indígena, momento histó-
rico que também merece ser desvelado pelas memórias 
dos indígenas do Xáembetkó. dessa forma, a Funai e o 
governo dos militares acirraram a exploração racionali-
zada das florestas existentes nas terras indígenas do sul 
do Brasil. Se as narrativas e os documentos são capazes 
de desvelar que os Kaingang enfrentaram, de diversas 
formas, a imposição das políticas indigenistas e conse-
guiram desestabilizar a pretensa dominação dos agentes 
no posto, em tempos de FUNAI o movimento indígena se 
solidificou e rompeu definitivamente as relações assimé-
tricas entre chefes de posto e sociedade Kaingang, tendo 
como consequência o final da tutela na década de 1980. 
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diálogos entre História e antropologia  
em contextos coloniais e pós-coloniais 

Giovani José da Silva1

O presente capítulo objetiva oferecer apontamen-
tos para a reflexão sobre os resultados parciais 
de uma pesquisa que se debruça a respeito da 

presença de missões jesuíticas na região do rio Oiapo-
que, atual estado do Amapá, na fronteira Brasil-França  
(Guyane ou Guiana francesa), na primeira metade do 
século XVIII, e sobre as relações estabelecidas entre reli-
giosos e populações indígenas que então viviam na loca-
lidade. Por meio da leitura e da análise de trabalhos da 
antropóloga Antonella Maria Imperatriz Tassinari (2000, 
2003), foi possível uma primeira aproximação com a te-
mática, ainda pouco estudada e não (re)conhecida por  
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Protagonismo indígena na história (v. 4)

historiadores e outros pesquisadores que se dedicam 
ao estudo do passado do Amapá e de suas fronteiras. A 
maior parte do acervo documental, composto por cartas 
e outros documentos escritos por padres jesuítas, encon-
tra-se em língua francesa; logo, é necessária, ainda, uma 
“garimpagem” em arquivos da França e de outros países 
para a obtenção de informações mais completas e consis-
tentes da presença inaciana em terras do Norte da Amé-
rica do Sul, mais especificamente daquelas que já foram 
conhecidas como “terras do Cabo Norte” (GOMES, 1999).

A aproximação do autor com a temática ocorreu por 
meio da participação, como docente e pesquisador, no 
Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, oferecido 
pela Universidade Federal do Amapá (Unifap)/Campus 
Binacional a acadêmicos indígenas de distintas etnias do 
Amapá e do Norte do Pará. Durante as aulas de Histó-
ria e de Antropologia para turmas de homens e mulheres 
Galibi Kali’nã, Galibi Marworno, Karipuna, Palikur e Wa-
jãpi, percebeu-se que pouco ou nada se sabia sobre a pre-
sença de missões jesuíticas entre índios do Oiapoque em 
tempos pretéritos. Das discussões originadas em sala de 
aula, propôs-se uma pesquisa em obras de historiadores, 
cronistas, antropólogos e outros, a fim de se verificar em 
quais delas havia menção ao passado jesuítico na região 
e como compreendê-lo, ainda que de forma fragmentada, 
com a ajuda da História e da Antropologia.

Há dois trabalhos de Tassinari que mencionam 
especificamente as missões jesuíticas no Oiapoque: um 
deles foi publicado no periódico Antropologia em pri-
meira mão, da Universidade Federal de Santa Catarina  
(TASSINARI, 2000); o outro, constitui-se de trechos da 
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obra No bom da festa, edição da tese de doutorado em 
Antropologia Social, defendida pela autora na Univer-
sidade de São Paulo (TASSINARI, 2003). Em ambos os 
textos, a antropóloga fez uso de documentação do século 
XVIII, especialmente de cartas de padres jesuítas, conti-
das na obra Lettres édifiantes e curieuses... (AIMÉ-MAR-
TIN, 1839), além de comentários a essas cartas em obras 
do viajante Henri Coudreau (1893) e do etnógrafo Curt 
Nimuendaju (1926). Outras referências utilizadas foram 
as obras de Jean Marcel Hurault (1972), de Dominique 
Gallois (1986) e de Henri Froidevaux (1901). Como afir-
ma a própria autora, seu trabalho: “Não se trata de um le-
vantamento exaustivo sobre o tema, mas de uma aproxi-
mação à história das missões e das relações estabelecidas 
entre os povos indígenas do Oiapoque e o cristianismo” 
(TASSINARI, 2000, p. 2).

O desafio de quem se debruça sobre o assunto, além 
de lidar com a escassez de fontes, está em perceber pro-
tagonismos indígenas a partir de indícios, vestígios e pis-
tas deixados pelos religiosos em suas missivas. De acordo 
com o que sugere o historiador italiano Carlo Ginzburg 
(2001), é importante procurar dar atenção aos sinais que 
possam ajudar a reconstruir as trajetórias (neste caso, 
indígenas) no passado, mais do que propriamente ten-
tar encontrar “provas concretas” que estabeleçam “ver-
dades” sobre o que teria acontecido. Afinal, segundo o 
mesmo autor, “[...], o historiador é comparável ao mé-
dico, que utiliza os quadros nosográficos para analisar 
o mal específico de cada doente E como o do médico, o 
conhecimento histórico é indireto, indiciário, conjetural”  
(p. 157). Daí a necessidade de se lançar, também, um 
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olhar antropológico sobre as fontes disponíveis e, à ma-
neira de um inquisidor do século XVII, fazê-las contar o 
que sabem (GINZBURG, 1989).

Os trabalhos com as fontes jesuíticas encontradas 
até o momento e disponíveis na internet, propiciou um 
contato instigante de acadêmicos indígenas do Oiapo-
que com o passado da região, registrado, por exemplo, 
em onze cartas escritas em Francês. Embora dominem 
essa língua, assim como o Crioulo ou Kheol (com base 
no Francês, Inglês, Português, Espanhol e dialetos africa-
nos e ameríndios), os indígenas tiveram dificuldades em 
compreender a língua das cartas, por se tratar de Fran-
cês antigo. A partir dessa constatação, foram trabalhados 
trechos contidos nas obras de Tassinari (2000, 2003), 
os quais haviam sido traduzidos pela autora. Ademais, é 
interessante notar que a temática das religiões e religio-
sidades desperta grande interesse entre os indígenas da 
atualidade e é motivo de disputas e tensões entre acadê-
micos Palikur, Karipuna e outros.

Apenas para citar alguns exemplos dessas disputas 
e tensões, enquanto os Palikur da atualidade se orgulham 
de serem os únicos índios do Oiapoque a manterem viva 
uma língua indígena, conhecida pelo menos desde tem-
pos coloniais, os Karipuna, Galibi Kali’nã e Galibi Mar-
worno se ressentem por não apresentarem o mesmo si-
nal diacrítico. Assim, muitas vezes são vistos e referidos 
como “misturados”. Além disso, os Palikur adotaram o 
protestantismo como forma de se relacionarem com as 
religiões e religiosidades levadas a eles pelos não índios, 
notadamente missionários estrangeiros, mesclando as 
suas próprias formas de cosmologia. A “nova religião” 
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serviria, também, para diferenciá-los dos demais povos 
indígenas da região, uma vez que, embora cristãos, os 
Outros são majoritariamente católicos. A adoção do Ca-
tolicismo por parte dos índios do Oiapoque, e do Cristia-
nismo de maneira geral, reflete uma longa trajetória de 
contato dos indígenas com religiosos, que remonta aos 
séculos XVII e XVIII.

Os jesuítas nas Américas: operários de uma 
vinha estéril?

As missões jesuíticas no continente americano, 
também chamadas de reduções (ou reducciones, em es-
panhol) foram aldeamentos indígenas organizados e ad-
ministrados por padres jesuítas no Novo Mundo, como 
parte de uma obra de cunho “civilizador” e evangelizador. 
O objetivo principal das missões jesuíticas foi o de tentar 
criar uma sociedade isenta de vícios e maldades, com os 
“benefícios” e as “qualidades” da sociedade cristã euro-
peia. E essas missões foram fundadas em toda a Amé-
rica colonial. Além disso, destacaram-se as missões do 
Centro-Sul da América do Sul, sobretudo, as que foram 
implantadas entre os indígenas Guarani. Houve missões 
instaladas desde o atual território dos Estados Unidos da 
América, passando por México e países centro-america-
nos, até as florestas da Amazônia e o sul da América do 
Sul (RADDING, 2005).

Sobre a gênese da Companhia de Jesus, a ordem 
religiosa dos jesuítas, José Carlos Sebe (1982, p. 33) afir-
ma que:
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A Companhia de Jesus, [...], com propósitos e ob-
jetivos típicos da época, surge como resposta ca-
tólica à necessidade reformista da Igreja, tendo o 
fim determinado de lutar, em todas as partes do 
mundo, pelos ideais de Deus. Seu principal fun-
dador foi Inácio de Loiola que, submetendo seus 
valores espirituais à prova, conscientizou-se do 
ideal católico e da decorrente missão que lhe ca-
bia como cristão romano: optou por ser soldado 
de Cristo.

Os “soldados de Cristo” aportariam em terras ame-
ricanas com o firme propósito de evangelizar, catequizar 
e, em última instância, “salvar as almas” dos gentios. En-
gana-se, porém, quem pensa que, ao se falar em missões 
jesuíticas, está se comentando sobre uma história de con-
versão irrestrita e de submissão dos indígenas aos dita-
mes dos religiosos inacianos. As missões se constituíram 
em palco de negociações, trocas, acordos (nem sempre 
cumpridos por ambas as partes), litígios, conversações e 
diálogos marcados por ruídos de comunicação, próprios 
de situações de contato entre diferentes culturas, línguas 
e modos de viver e de representar a vida. Os indígenas 
não aceitaram pacificamente o Outro em sua vida, tam-
pouco esse Outro – representado pelos jesuítas, além dos 
demais colonizadores europeus – manteve-se incólume à 
presença indígena.

Como frisa o historiador e arqueólogo Arno Alvarez 
Kern (2003, p. 33):

As pesquisas em andamento permitem-nos perce-
ber a complexidade sócio-cultural existente nestes 
povoados coloniais. Guerreiros indígenas e missio-
nários jesuítas tiveram encontros e desencontros 
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enquanto discutiam, a partir da tradição cultural 
das práticas sociais indígenas e da cultura euro-
péia cristã, as novas formas que assumiriam as 
complexas realidades sociais que emergiam. Es-
tas complexas relações ocorreram em uma série 
de oposições e continuidades, nestas fronteiras 
culturais entre as sociedades em presença.

Assim, as missões religiosas jesuíticas francesas no 
extremo Norte da América do Sul, assim como na Améri-
ca Portuguesa, eram vistas como:

[...] instrumentos importantes da política colo-
nial, empreendimentos de expansão territorial e 
das finanças da Coroa, [...], unidades básicas de 
ocupação territorial e de produção econômica [...] 
[onde houve] [...] uma intenção inicial explícita de 
promover uma acomodação entre diferentes cul-
turas homogeneizadas pelo processo de catequese 
e pelo disciplinamento do trabalho. (OLIVEIRA, 
2004, p. 25).

Contudo, na primeira metade do século XVIII, 
aquelas localizadas na área do rio Oiapoque não tiveram 
vida longa, nem reuniram grandes contingentes de popu-
lação indígena em suas breves existências.

Há uma vasta literatura sobre as missões que ocu-
param o Centro-Sul da América do Sul (HAUBERT, 
1968; GADELHA, 1980; QUEVEDO, 2000) e também 
sobre a obra jesuítica nas Américas (QUEVEDO, 1997; 
KERN, 2003) e, especificamente, no Brasil (CASTEL-
NAU-L’ESTOILE, 2006), mas ainda há lacunas a serem 
preenchidas pelos trabalhos de historiadores que se de-
brucem sobre outras experiências na América do Sul, tais 
como as missões de Chiquitos, no Oriente boliviano, ou as 
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de Oiapoque. Para as primeiras, há em língua portuguesa 
o instigante e pioneiro trabalho da antropóloga Denise 
Maldi Meireles (1989), que alia História e Antropologia 
para contar a trajetória espacial e temporal de popula-
ções indígenas que habitavam o Vale do rio Guaporé, no 
século XVIII, nas então fronteiras entre as Coroas espa-
nhola e portuguesa.

As missões jesuíticas no Oiapoque: entre 
vestígios e esquecimentos

Se para as missões jesuíticas localizadas em outros 
pontos das Américas há uma gama de estudos abordando 
diferentes aspectos da vida indígena nos aldeamentos/
reduções, o mesmo não se pode afirmar, ainda, das mis-
sões localizadas entre o atual estado do Amapá (Brasil) e 
a Guyane (França). Contudo, pelo que pouco que se sabe 
até o momento, é possível estabelecer comparações en-
tre, por exemplo, aquelas e as missões localizadas entre 
os Guarani, na região do Prata. A esse respeito, Tassinari 
(2003, p. 92) afirma que:

Apesar da necessidade de pesquisas mais apro-
fundadas sobre as missões jesuíticas do Oiapo-
que, [...] é possível notar considerável diferença 
das missões da mesma ordem implantadas entre 
os Guarani no Paraguai, Uruguai e sul do Brasil. 
A imagem daquelas grandes reduções jesuíticas 
é muito diversa desses pequenos estabelecimen-
tos do Oiapoque, que parecem, à primeira vista, à 
semelhança das missões entre os Galibi da costa, 
ter oferecido alguma proteção aos povos indíge-
nas enquanto estes mantinham suas habitações 
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dispersas e relativamente distantes das sedes 
das missões. Isso provavelmente impossibilitou 
o controle do cotidiano das aldeias da parte dos 
missionários, garantindo uma certa autonomia 
aos povos indígenas ligados às missões.

Ainda que não sejam trabalhos dedicados especifi-
camente à compreensão diacrônica da presença jesuítica 
entre os índios da região do Oiapoque, é possível encon-
trar referências às missões nos estudos de pesquisadores 
que vêm, nos últimos anos, investigando a história das 
antigas “terras do Cabo Norte”, atual estado do Amapá.  
O historiador Carlo Romani (2013, p. 33-34), por exem-
plo, refere-se à existência das missões jesuíticas no Oia-
poque, observando que, no jogo de interesses da coloni-
zação da parte sul do continente americano, os franceses

[...] mostraram-se coerentes com seus negócios, 
pouco se preocupando em submeter seus nativos à 
fé cristã. Os portugueses queriam muito mais: ocu-
par o território, converter, submeter e disciplinar 
as almas pagãs. Não que os franceses não tenham 
tentado a colonização do território através da cate-
quização de seus gentios. Há relatos de expedições 
de guerra e escravização contra os Tucujus no iní-
cio da colonização francesa à região da Guiana (fins 
do século XVII) e também o estabelecimento de 
missões jesuíticas francesas na região do Oiapoque 
durante o século XVIII. Mas trata-se de casos espo-
rádicos e não de uma estratégia sistemática para o 
domínio e a ocupação do novo território.2

Na atualidade, há referências etnográficas espar-
sas sobre as missões jesuíticas na região e de seu alcance 

2 Grifo em itálico no original.
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entre os povos indígenas. Pierre e Françoise Grenand, o 
casal de antropólogos franceses que há anos pesquisa os 
Wajãpi na Guiana francesa, por exemplo, ao se referirem 
à categoria de “padres” (mope), afirmam que:

Essa categoria de brancos tem uma representação 
ínfima, e os Waiãpi do norte raramente vêem al-
guns de seus membros. A designação, corruptela 
do francês “mon père” (padre), herdada dos grupos 
instalados junto às missões jesuíticas do Oiapo-
que no século XVIII, dá origem a brincadeiras por 
lembrar o nome francês da fruta taperebá, “mon-
bin” (Spondias monbin L.). Nenhuma referência 
explícita aos missionários de antigamente pare-
ce ter sido conservada pela história oral waiãpi,  
embora vestígios esparsos da influência cristã 
apareçam na mitologia. (GRENAND; GRENAND, 
2002, p. 166-167).

Já os trabalhos de Tassinari (2000, 2003) sobre 
o assunto se concentraram em torno do conteúdo de al-
gumas cartas do Padre Fauque, jesuíta que, a partir de 
1725, desenvolveu incansável estabelecimento de contato 
com povos indígenas da região do Oiapoque. Tais cartas, 
datadas de 1736, 1738 e 1744, narram parte do cotidiano 
das atividades do jesuíta entre os índios. Atualmente, o 
Oiapoque, no lado brasileiro da fronteira, é habitado por 
descendentes desse grupo, além de índios Galibi Kali’nã, 
Galibi Marworno e Karipuna. Sobre as cartas, ainda há 
muito a ser investigado, inclusive sobre a presença de 
grupos Wajãpi nas antigas missões, já que esses índios 
hoje vivem dos dois lados da fronteira Brasil-França, ten-
do os Wajãpi do lado brasileiro migrado para locais dis-
tantes do Oiapoque, dentro do estado do Amapá.
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De um conjunto de 11 cartas analisadas, das inú-
meras que foram deixadas pelos religiosos franceses e 
encontram-se publicadas, percebeu-se que há frequen-
tes referências à presença Palikur na região, bem como 
a dificuldades encontradas pelos jesuítas para lidarem 
com o novo e o diferente. As estratégias adotadas junto 
aos indígenas no passado significaram para os alunos do 
Curso de Licenciatura Intercultural no presente que, ao 
invés de seus ancestrais serem “pacificados” pelo “bran-
co”, muitas vezes ocorreu o inverso, ou seja, é possível se 
pensar que as dificuldades poderiam ser vistas como for-
mas de resistência à dominação/subordinação religiosa, 
o que obrigava os jesuítas a contínuas transformações em 
suas maneiras de agir/pensar/falar. Em outras palavras, 
seriam as populações indígenas do Oiapoque em meados 
do século XVIII que estariam “pacificando” ou “aman-
sando” os inacianos.

Questionar e interpretar documentos históricos 
escritos com indagações etnológicas (ALMEIDA, 2012, 
p. 166), analisando culturas e contextualizando-as em 
conjunturas históricas específicas, resulta em questio-
nar e reinterpretar conceitos e teorias na busca da com-
preensão sobre o passado dos povos indígenas. Tal tarefa 
– verdadeiro desafio para historiadores e antropólogos 
– constitui-se em instigante exercício que, antes de refu-
tar chaves explicativas já consagradas, podem ensinar a 
relativizar os próprios conceitos e teorias, que passam a 
ser vistos e utilizados como “provisórias” formas de expli-
cação da realidade social. Nesse sentido, os acadêmicos 
indígenas do Oiapoque, em pleno início do século XXI, 
podem ajudar a ler, sob outros ângulos e pontos de vista, 
documentos datados de 300 anos atrás.
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Experiências interculturais em um curso de 
licenciatura para indígenas

O curso de Licenciatura Intercultural Indígena é 
mantido pela Unifap desde 2007 e tem como objetivo prin-
cipal a formação de professores indígenas para a atuação 
na Educação Básica, na organização e na gestão de esco-
las localizadas em áreas indígenas, com base em diretrizes 
nacionais. Atualmente, são atendidos mais de 100 acadê-
micos das etnias Apalai, Galibi Kali’nã, Galibi Marworno, 
Karipuna, Katxiana, Palikur, Tiriyó e Wajãpi, localizadas 
no estado do Amapá e no Norte do estado do Pará.

O curso está organizado em oito semestres, con-
templando três dimensões de formação: Linguagens e 
Códigos, Ciências Humanas e Ciências Exatas e da Na-
tureza. Os quatro primeiros semestres são de formação 
geral, e a partir do 5º semestre o acadêmico opta por uma 
das três dimensões específicas. O processo seletivo para 
ingresso no curso é realizado anualmente, e é facultado 
exclusivamente aos indígenas do Amapá e do Norte do 
Pará, sendo oferecidas 30 vagas. Os trabalhos didáticos e 
pedagógicos estão distribuídos em dois tempos: o inten-
sivo (nos meses de janeiro/fevereiro e de julho/agosto) e 
o vivencial, nos demais meses do ano.

No tempo intensivo, os acadêmicos deslocam-se de 
suas aldeias em direção à sede do município de Oiapo-
que, distante 550 quilômetros da capital do Estado, onde 
participam de aulas teóricas e práticas, além de outras 
atividades no Campus Binacional. Muitos já atuam como 
professores e, em geral, estão em períodos de férias es-
colares. Já no tempo vivencial, os acadêmicos são acom-
panhados pelos docentes do curso em suas comunidades 
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de origem, o que permite que todos vivenciem os espaços 
escolar e não escolar de forma intensa e plena.

As atividades apresentadas neste capítulo foram 
desenvolvidas, especificamente, em janeiro de 2014, du-
rante parte do tempo intensivo da turma 2011.1 – Ciên-
cias Humanas, composta por dez discentes regulares e 
dois discentes que cumpriam dependência na discipli-
na. Os acadêmicos indígenas pertencem às etnias Galibi 
Kali’nã, Galibi Marworno, Karipuna, Palikur e Wajãpi, 
todas do estado do Amapá, sendo sete mulheres e cinco 
homens, cujas idades variavam de 20 a 50 anos.

Convidado para ministrar aulas na Licenciatura 
Intercultural Indígena, no Campus Binacional, de Oia-
poque, estive em contato com alunos indígenas em duas 
oportunidades, como professor e pesquisador: em julho 
de 2013 (História) e em janeiro de 2014 (Antropologia). 
Como havia chegado, na ocasião, recentemente ao Ama-
pá, não pude desenvolver um trabalho mais consisten-
te, do ponto de vista histórico e historiográfico, com os 
alunos da turma de 2013. Este primeiro contato, porém, 
revelou-me um potencial de investigação científica que 
culminou com os trabalhos desenvolvidos com a segunda 
turma, no início de 2014. Com a turma de 12 alunos, pude 
levar a eles material diverso que se referia ao passado da 
região e, portanto, dialogava com as ancestralidades dos 
grupos ali reunidos e representados (Galibi Kali’nã, Gali-
bi Marworno, Karipuna, Palikur e Wajãpi).

Os acadêmicos indígenas, acostumados à presença 
de antropólogos em suas aldeias e, por extensão, em sua 
vida, manifestavam ansiedade e o desejo de conhecerem 
o “trabalho do antropólogo” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 
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2006). Com isso, decidi que faríamos um estudo sobre 
alguns antropólogos e de como estes profissionais nos 
ajudavam a “ler” fontes históricas de diferentes tipos (do-
cumentos escritos, iconográficos, cartográficos etc.). Por 
uma questão de formação, apresentei a obra de Marshall 
Sahlins (1999, 2006) aos alunos, reforçando a ideia de 
que a obra desse autor estadunidense poderia nos ajudar 
na compreensão e na interpretação, por exemplo, dos es-
critos religiosos e a lançar um olhar antropológico/etno-
gráfico sobre as fontes jesuíticas.

Qual não foi a minha (agradável) surpresa, após lei-
turas e debates com os alunos de trechos de Ilhas de His-
tória (1990), em que Sahlins narra eventos ocorridos em 
sociedades insulares (Havaí, Fiji e Nova Zelândia), cons-
tatar que os acadêmicos indígenas não se mostravam sa-
tisfeitos com a ideia de um “encontro entre dois mundos? 
Pensei, então, a exemplo de Tassinari que se tratasse de:

[...] mostrar que esse contato [dos jesuítas com os 
povos indígenas habitantes do Oiapoque na pri-
meira metade do século XVIII] não pode ser com-
preendido como uma situação de encontro entre 
dois mundos, tal como Sahlins define no conceito 
de “estrutura de conjuntura”, quando dois grupos 
entram em contato, cada qual com sua bagagem 
cultural distinta, com sua linguagem própria, que 
são utilizadas para interpretar as atitudes e rea-
ções mútuas. (TASSINARI, 2000, p. 9).

A antropóloga estaria correta, no modo de enten-
der dos acadêmicos indígenas, de que a “[...] dinâmica da 
situação de contato entre tradições indígenas e cristãs na 
região do Oiapoque é muito mais complexa” (TASSINA-
RI, 2000, p. 9). Entretanto, eles apresentaram razões  
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diferentes da autora para expressarem tal complexidade: 
em suas palavras, haveria um encontro de mais “mun-
dos” do que aqueles verificados por Sahlins, pois o antro-
pólogo “branco” havia “se esquecido” dos mundos espi-
rituais, por exemplo. Assim, essa maneira de enxergar e 
de entender o mundo que os rodeia, no passado e no pre-
sente, fez-me compreender que os acadêmicos indígenas 
exercem e assumem, à sua maneira, um protagonismo na 
leitura do que se escreve/escreveu sobre eles e, mais do 
que isso, leem crítica e criativamente as fontes históricas, 
etnográficas e outras. Ao fazerem isso, revelam protago-
nismos exercidos por seus ascendentes nos “tempos de 
antigamente”, nos tempos dos primeiros contatos com a 
religião cristã e com a presença de colonizadores euro-
peus na região.

Dessa forma, é possível que as origens colonialis-
tas da disciplina Antropologia (século XIX) expliquem, 
em parte, essa maneira de se enxergar o Outro ainda nos 
dias de hoje, desconsiderando (ou minimizando), por 
exemplo, os mundos espirituais. Ocorre que se vive em 
um momento em que o Outro lê o que se escreve sobre ele 
e seus pares, seja no passado ou no presente, elaborando 
diferentes leituras dos escritos e, inclusive, exercitando 
certa “Antropologia de si mesmo”.3 Pode-se afirmar, en-
tão, que a proposta de colocar os acadêmicos indígenas 
do Curso de Licenciatura Intercultural da Unifap/Cam-
pus Binacional em contato com o passado jesuítico da 

3 Por “Antropologia de si mesmo” compreende-se um conjunto de práticas 
e saberes relativos ao exercício do estranhamento do indígena em relação ao 
próprio universo em que vive, convidando-o a estranhar o que lhe é familiar, ao 
mesmo tempo em que tenta se familiarizar com tudo aquilo que não lhe parece 
“natural” (SILVA, 2015, p. 34).
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região em que vivem, por meio das cartas jesuíticas e de 
outros materiais (mapas etnográficos, por exemplo) pode 
ser considerada uma bem-sucedida experiência de alteri-
dade e de autonomia.

Como exemplo, cito a passagem de uma carta uti-
lizada durante as aulas (AIMÉ-MARTIN, 1839 apud  
TASSINARI, 2000, p. 4-5), em que o missionário Fauque 
faz um resumo de suas atividades:

Ser missionário, entre estes selvagens, é os reunir 
o mais possível para formar uma espécie de pe-
queno burgo, a fim de que estando fixos num lugar 
possamos os formar pouco a pouco aos deveres do 
homem de razão e às virtudes do homem cristão. 
Assim, quando um missionário sonha de estabele-
cer um povoamento, ele primeiro se informa onde 
fica o líder da nação; ele se transporta para lá e se 
esforça por ganhar a afeição dos selvagens pelas 
maneiras afáveis e insinuantes; [...] e os presen-
teia com certas bagatelas que eles estimam; ele 
aprende a sua língua se não a sabe ainda, e depois 
de os haver preparado ao batismo por instruções 
frequentes, ele os confere esse sacramento de nos-
sa regeneração espiritual.

Os acadêmicos indígenas foram estimulados a pen-
sar nas diversas “estratégias” desenvolvidas pelos jesuítas 
para atrair e “pacificar” os índios que viviam “livres” no 
Oiapoque e, ao mesmo tempo, formularam ideias sobre as 
“estratégias” dos indígenas do passado para “amansar” e/
ou “pacificar” os brancos. A leitura e a análise de trechos 
como o apresentado acima permitiram diferentes “leituras 
de mundo”, inclusive do espiritual. Os mundos espirituais 
– tanto aquele trazido pelos jesuítas em suas bagagens, 
como o conhecido pelos indígenas, especialmente por 
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seus xamãs/pajés/feiticeiros – precisavam ser traduzidos 
a fim de que fizessem sentido para os que se encontra-
vam em situação de contato, de ambos os lados. Dessa 
forma, poder-se-ia afirmar que os “mundos espirituais” 
deveriam ser “domados”, “domesticados”, “docilizados”, 
enfim, “pacificados”. E isso, para os acadêmicos indíge-
nas, naturalmente não dizia respeito somente aos índios, 
mas, sobretudo, aos religiosos; afinal, eram os jesuítas 
quem naquele momento histórico habitavam terras que 
desconheciam, que não sabiam onde se localizariam as 
moradas de espíritos ou de outros seres sobrenaturais. 

Nesse sentido, cabe salientar que os religiosos de-
monstravam uma ignorância muito grande em relação 
aos povos que desejavam conquistar para a fé católica, 
um desconhecimento quase imperdoável sobre os índios 
do Oiapoque, seus costumes e crenças. Na visão dos alu-
nos do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, 
houve a necessidade de os jesuítas se “catequizarem” em 
relação aos saberes e às práticas indígenas; então, ao rea-
lizarem tal movimento, esses religiosos foram “converti-
dos”, além de “converterem”.

Dessa forma, acadêmicos e professor, juntos, 
aprenderam que as narrativas produzidas pelos missio-
nários são permeadas por relatos sobre a exuberância da 
natureza e de longas viagens rumo ao desconhecido, a 
serviço de Deus e do Cristianismo, permitindo entrever 
os contatos com distintos costumes e culturas, conside-
rados “exóticos” e “pagãos”. Assim, o projeto missionário 
esteve em contínuo processo de construção e foi se adap-
tando às realidades locais e às populações com as quais os 
jesuítas lidavam. Os escritos sobre os objetivos e o coti-
diano das missões tinham, portanto, caráter informativo 
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e, ao mesmo tempo, edificante, visto que, de acordo com 
Castelnau-L’Estoile:

A correspondência desempenhava um papel 
maior na difusão do “modo de fazer” jesuíta, fun-
damento de sua identidade. Um dos objetivos 
destas trocas de informações era de fazer saber a 
uns o que se passava com os outros, permitindo 
aos jesuítas isolados reafirmar por meio da lei-
tura das cartas e das obras seu pertencimento a 
Ordem. (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 72).

A correspondência jesuítica do Oiapoque que “so-
breviveu ao tempo” e hoje se encontra, em parte, publi-
cada e disponibilizada para consulta e leitura permite aos 
indígenas que vivem atualmente na região um contato 
com vestígios, sinais e indícios que atestam a presença 
de seus antepassados em locais onde se encontram inú-
meras aldeias e a própria sede do município amapaense.

Considerações finais

Da leitura e da análise de uma parte da documenta-
ção encontrada, já é possível compreender que os maio-
res problemas enfrentados pelos religiosos na primeira 
metade do século XVIII e dos quais estes se queixam 
constantemente em suas cartas foram a diversidade lin-
guística dos índios, as dificuldades de comunicação bem 
como a propagação de doenças entre os indígenas reduzi-
dos. A partir de um estudo que procura aliar ferramentas 
teórico-metodológicas da História e da Antropologia, en-
tre outras áreas do conhecimento, afirma-se ser possível a 
recuperação de protagonismos exercidos por personagens 
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indígenas e das tramas que estiveram, por muito tempo, 
relegadas ao esquecimento em uma região cuja história 
ainda é pouco conhecida, inclusive localmente. Espera-se,  
dessa forma, colaborar com pesquisas de abordagens 
interdisciplinares, em contextos coloniais, a respeito da 
presença indígena em tempos pretéritos em diferentes 
pontos geográficos do (atual) Brasil, sem se recorrer à 
equivocada ideia dicotômica de “história indígena versus 
história colonial”, uma vez que ambas estão profunda-
mente (e por vezes dolorosamente) entrelaçadas.

Inspirando-se na Antropologia Histórica proposta, 
entre outros, por Marshall Sahlins (ainda que algumas de 
suas ideias sejam criticadas pelos acadêmicos indígenas!), 
é possível pensar em análises nas quais a história é orde-
nada culturalmente e de diversos modos, uma vez que os 
significados são reavaliados quando postos em prática.  
A interculturalidade, por sua vez, considera como as dife-
rentes culturas pensam e concebem suas ações e tempo-
ralidades, analisando a presença do Outro, sublinhando 
como são interpretadas as alteridades ao longo do tem-
po, valendo-se do dinamismo de culturas e tradições e 
da aproximação dinâmica dos saberes locais nas relações 
interculturais, ressaltando o agency dos grupos, em que é 
enfatizada a circularidade cultural, tal como preconizam, 
didaticamente falando, Sahlins (2004) para a Antropolo-
gia e Ginzburg (1987, 2001) para a História. As pesqui-
sas, assim, caracterizam-se por estudos em fronteiras do 
conhecimento, que admitem saberes complexos, inter-
disciplinares, realizados a partir de pluriepistemologias 
e de campos integradores.

A inserção dos jesuítas em toda a América modi-
ficou profundamente a vida dos indígenas reduzidos,  
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mesclando conhecimentos tradicionais dos nativos com 
os valores cristãos e europeus trazidos pelos inacianos. 
Em outras palavras, teria ocorrido um encontro/desen-
contro/confronto característico de áreas de fronteiras, 
entre as Coroas francesa e portuguesa nas Américas, en-
tre os religiosos e os grupos indígenas que habitavam, 
na primeira metade do século XVIII, a região do rio 
Oiapoque. Tentativas de convivência, imposição de no-
vas pautas culturais, ressignificação de práticas e repre-
sentações, diálogos interculturais e resistências foram 
ingredientes presentes nessa história. Uma experiência, 
sem dúvida, radicalmente transformadora para ambos: 
missionários e indígenas.

Se, do ponto de vista de quem escrevia as cartas, os 
indígenas eram “selvagens” e precisavam da fé cristã para 
serem salvos da ignorância e do paganismo, para quem lê 
essas cartas no tempo presente – no caso, acadêmicos in-
dígenas –, “selvagens” eram todos aqueles que adentra-
ram as “selvas” e nada dela conheciam/compreendiam. 
Foi necessário, mais de uma vez, que os indígenas do 
Oiapoque “catequizassem” os padres, transformando-os  
e transformando o deus trazido de longe, tornando-o in-
teligível. Assim também os indígenas na atualidade en-
xergam suas práticas religiosas, profundamente marca-
das pelo encontro de diferentes mundos espirituais que 
se fundem, mesclam e recebem novos sentidos, significa-
dos e representações.

Ao se encontrar vestígios sobre a presença de missio-
nários jesuítas na região do atual Oiapoque, verificou-se  
ser possível construir narrativas que reunissem o maior 
número possível de informações que pudessem compor 
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um quadro (ou, pelo menos, um mosaico) em que se com-
binariam contribuições da História e da Antropologia. Os 
indícios, as pistas e os sinais deixados pelos padres jesuí-
tas em suas cartas, mesmo nos trechos em que se queixam 
das dificuldades em catequizar os índios, em razão da “in-
constância da fé desses povos”, permitem observar a movi-
mentação dos índios em torno dos religiosos, ora se apro-
ximando, ora se afastando, de acordo com seus próprios 
interesses e vontades. Se no caso do Oiapoque não sobre-
viveram artefatos, músicas ou outras formas de registros 
da presença jesuítica, necessário se faz buscar “aliados” da 
História na construção dessas narrativas.

A Arqueologia, bem como a Geografia, a Linguísti-
ca e tantas outras áreas do conhecimento podem comple-
mentar informações, possibilitar novos enfoques, além 
de permitir que povos ágrafos recebam contornos mais 
verossímeis de suas existências em tempos pretéritos.  
As interpretações indígenas sobre os poucos registros es-
critos até o momento encontrados sobre o passado jesuí-
tico na região do Oiapoque, revelam inovadoras manei-
ras de leitura dos textos e dos contextos históricos. Um 
dos cuidados a serem tomados é resistir à “tentação” de 
construção de genealogias e a busca por origens étnicas e 
históricas comuns que não considerem rupturas, conti-
nuidades, mudanças e permanências.

Como lembra Maria Regina Celestino de Almeida 
(2012, p. 163), os povos indígenas, ao longo da história:

Transformaram-se e misturaram-se tanto, em 
violentos processos de contato com guerras, mi-
grações, deslocamentos forçados, inserções e in-
terações intensas com as sociedades envolventes, 
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que se torna muito difícil detectar entre eles sinais 
de descendência ou manutenção de traços cultu-
rais distintivos, inclusive pela limitação das fontes.

Se faltam registros escritos deixados pelos próprios 
índios, o olhar antropológico sobre as poucas fontes dis-
poníveis permite entrever uma miríade de comporta-
mentos, gestos, falas e silêncios que, em conjunto, con-
tam histórias de protagonismos indígenas no Oiapoque, 
nas antigas “terras do Cabo Norte”. Afinal, como afirma 
Meireles (1989, p. 69), inspirada no historiador Georges 
Duby: “Se não podemos jamais captar certos fenômenos, 
momentos e imagens, podemos [...] justapor restos, frag-
mentos de lembranças e envolvê-los como o imaginário 
para tentar ligá-los”. Os acadêmicos da Licenciatura In-
tercultural Indígena da Unifap, em Oiapoque, têm de-
monstrado a força e a vitalidade dessas justaposições.
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Colonialidade e decolonialidade no  
ensino da História e Cultura indígena 

Clovis Antonio Brighenti1

O presente artigo propõe uma análise crítica da  
Lei nº 11.6452, de 10 de março de 2008, que mo-
dificou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, para 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigato-
riedade da temática História e Cultura Indígena (bra-
Sil, 1996, 2008). Inicialmente, tecemos uma crítica a 
não regulamentação e fiscalização da Lei nº 11.645/2008 
tornando o ato normativo praticamente “letra morta”, 
para, posteriormente, buscarmos compreender os moti-
vos da não aplicação. 

A temática indígena em sala de aula está relaciona-
da a um imaginário positivista e evolucionista criado no 

1 Doutor em História Cultural pela UFSC. Professor de História Indígena na 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Membro da 
Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena do MEC. Colaborador do 
Conselho Indigenista Missionário.
2 Altera a Lei nº 9.394/96, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, que estabelece a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede 
de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
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século XIX, pelo qual os indígenas não eram considerados 
em suas historicidades e estavam fadados a desaparecer. 
Essa perspectiva foi intencionalmente criada a fim de jus-
tificar o esbulho das terras indígenas, fato que ocorre até 
o tempo presente. A omissão do Estado em aplicar a le-
gislação indigenista resulta em conflitos nos quais muitas 
unidades escolares estão imersas. Como mecanismo de 
superação e efetivação da Lei nº 11.645/2008 apontamos 
a perspectiva da decolonialidade, entendida como uma 
forma de superação do padrão mundial de poder capita-
lista, que mesmo com as independências nacionais con-
tinua a existir nas sociedades ocidentais. Também apon-
tamos a interculturalidade crítica como elemento central 
para criação de uma escola/sociedade pluricultural. 

A publicação da Lei nº 11.645/2008 como amplia-
ção do alcance da Lei nº 10.639/2003 está inserida em 
um contexto particular de efetivação das ações afirmati-
vas. Essas ações desejam, em última instância, a supe-
ração e a eliminação das desigualdades socioculturais e 
segregações raciais. Buscamos, por meio de leis e polí-
ticas públicas, a participação equânime dos vários seto-
res sociais e culturais nas diversas instâncias de forma-
ção e tomada de decisão. Conforme destacou Silva, a Lei  
nº 11.645/2008 faz parte

[...] de um conjunto de mudanças provocadas 
pelas mobilizações da chamada sociedade civil, 
os movimentos sociais. São conquistas pelo reco-
nhecimento legal dos direitos específicos e dife-
renciados em anos recentes, quando observamos 
a organização sociopolítica no Brasil. Nas últimas 
décadas, portanto, em diversos cenários políti-
cos, os movimentos sociais com diferentes atores  
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conquistaram e ocuparam seus espaços reivindi-
cando o reconhecimento e o respeito à sociodiver-
sidade. (SILVA, 2014, p. 21-22).

Ao buscar a superação das desigualdades sociais e 
segregações raciais por meio de lei, portanto pelo uso da 
força normativa, o legislador espera que, de fato, o ato se 
concretize para não se tornar inócua. No entanto, o risco 
de tornar-se sem efeito é factível, tanto pelo seu não cum-
primento como pela aplicação parcial ou mesmo pelo seu 
desvirtuamento. Somente em abril de 2016 o Ministro da 
Educação publicou o parecer do Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) con-
tendo as diretrizes operacionais para a implementação 
da história e das culturas dos povos indígenas na Educa-
ção Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/20083. em 
que pesem as Diretrizes aprovadas, a Lei nº 11.645/2008 
carece de maior regulamentação, especialmente no que 
tange as obrigações legais das unidades de ensino. E a 
não normatização vem contribuindo para gerar mani-
festações de preconceitos e hostilidades nos espaços ins-
titucionais responsáveis pela sua efetivação, definidos 

3 No dia 18 de abril de 2016, o Diário Oficial da União publicou Despacho do 
Ministro de Estado da Educação, através do qual homologa o Parecer CNE/
CEB n.14/2015, de 11 de novembro de 2015, determinando que todas as 
instituições de ensino deverão adequar-se a Lei nº 11.645/2008: “À vista do 
exposto, nos termos deste Parecer e à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais 
e das Diretrizes Operacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
no âmbito da Educação Básica, para todos seus cursos e modalidades de ensino, 
os sistemas de ensino e instituições educacionais deverão dar cumprimento 
ao disposto no art. 26-A da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº 
11.645/2008, contemplando as temáticas da história e da cultura dos povos 
indígenas, bem como, no que couber, dos demais grupos étnicos constituintes 
da sociedade brasileira, promovendo o efetivo reconhecimento da diversidade 
cultural e étnica da sociedade brasileira”. (BRASIL, 2015).
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como “racismo institucional”4, porque não foram criados 
mecanismos de controle que permitam acompanhar sua 
efetivação e punir desvios e desrespeitos legais. Exem-
plos disso são as universidades que não sofrem qualquer 
penalidade por não criarem disciplinas e/ou não contra-
tarem docentes específicos para a formação de professo-
res da educação básica; escolas que sequer conhecem a 
existência da Lei bem como Secretarias de Educação dos 
estados e municípios que não dedicam atenção ao tema. 
Portanto, faltam mecanismos que possibilitem o controle 
e a fiscalização para o efetivo cumprimento dessa Lei.

Constata-se que o cumprimento, mesmo que par-
cial, da referida Lei vem sendo efetivado mais pela “mili-
tância” de profissionais da área da educação – a partir de 
indivíduos compromissados, engajados e entusiasmados 
pela temática indígena – que pela sua força normativa.  
O empenho desses profissionais ganhou amparo e relevân-
cia após a aprovação da Lei, sendo esse, talvez, eu aspecto 
mais positivo. Todavia, essas práticas são anteriores à Lei. 

Além da normatização e fiscalização pelo seu cum-
primento, a Lei nº 11.645/2008 deveria ser precedida 
por processos educativos em todos os meios para além da 
educação escolar, transformando o conhecimento sobre a 
história e cultura indígena em ato “natural” e não “legal”, 
especialmente em sociedades multiculturais. Os indíge-
nas deveriam ser parte da sociedade ocupando os mesmos 
espaços que qualquer outro cidadão com a prerrogativa  

4 De acordo com Werneck (2013 apud Silva, 2014, p. 25):  “O racismo institu-
cional ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e condicionar a organiza-
ção e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas – atuando também 
nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial”.
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da liberdade de livre manifestação e vivência em suas 
práticas culturais. Seus direitos territoriais deveriam ser 
garantidos assegurando-lhes a possibilidade de viverem 
a seu modo, com suas tradições, suas cosmologias e seus 
costumes. A contradição nesse cenário está em que es-
ses direitos estão previstos e garantidos na Constituição 
Federal desde sua promulgação, quando nosso país reco-
nheceu aos “índios sua organização social, seus costumes, 
suas línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam” (BRASIL, 
1988). Falta, no entanto, a concretização das mesmas, 
bem como a regulamentação da legislação infraconstitu-
cional que regula a aplicação da política indigenista.

Como as ações efetivas para os povos indígenas 
não se concretizam, ao contrário, os direitos estão sen-
do reduzidos e não há política indigenista efetiva, a  
Lei nº 11.645/2008 torna-se contraditória; afinal, o pró-
prio Estado, ao sinalizar a obrigatoriedade do ensino da 
História e Cultura Indígena, não se responsabiliza pela 
efetivação da garantia dos direitos territoriais e da livre 
participação dos povos. Isso resulta em conflitos poten-
ciais. Alguns cenários evidenciam que muitas institui-
ções de ensino, ao invés de agregarem os conhecimentos 
da história e cultura indígena, reproduzem as tensões 
resultantes do conflito latente em seu entorno. É co-
mum professores rejeitarem a aplicação da Lei por vive-
rem, em seus contextos regionais, conflitos territoriais 
com povos e comunidades indígenas; como também é 
comum abordar apenas aspectos folclóricos sobre His-
tória e Cultura Indígena, temas que não comprometem 
e que não se traduzem em mudanças.
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Em um país multicultural, a interculturalidade 
deve ser parte do processo educativo. Por que o Brasil 
não o faz? Por que até hoje a temática da diversidade não 
faz parte do currículo escolar? Por que até hoje a temática 
indígena não é tema básico das escolas? Por que preci-
samos de uma lei para incluir essa temática no currículo 
escolar? Arriscamos uma resposta: isso ocorre devido à 
concepção positivista resultante do processo colonialis-
ta de nossa educação escolar. Oficialmente, no Brasil se 
considera que nossa história começou no ano de 1500. 
As populações que aqui viviam há milhares de anos e 
seus descendentes que continuam aqui, alguns em suas 
comunidades e outros mesclados com a população nacio-
nal, são temas para arqueologia; isso, entretanto, não diz 
respeito aos processos educacionais, não é considerado 
parte de nossa história. Esse pensamento evolucionista 
e, portanto, colonialista, parte do pressuposto que es-
ses povos não têm história – “de tais povos na infância 
não há história: há só etnografia”, como frisou Francisco 
Adolfo de Varnhagen (1978, p. 30) –, o que, de certa for-
ma, será superado ao se integrarem ao processo evoluti-
vo da sociedade nacional. Os indígenas pós 1500 não são 
considerados suficientemente humanos para serem re-
conhecidos em suas particularidades. Esse pensamento 
é continuidade e resultado do processo colonial e, apesar 
de mudanças importantes nos marcos da História e An-
tropologia, segue vigente.

Ademais, a Lei nº11.645/2008 não foi resultado da 
participação direta do movimento indígena, mas muito 
mais resultado da participação efetiva de indigenistas 
que desejavam incluir o tema da diversidade no currículo  
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escolar. Também não poderia ser diferente, porque os in-
dígenas não ocupam espaços de tomada de decisão que 
poderia resultar em mudanças legais e suas pautas estão 
mais voltadas para demandas relacionadas à efetivação 
de seus direitos.5 Evidentemente que a presença crescen-
te do movimento indígena no cenário nacional e conti-
nental a partir de 1970 e, mais precisamente pós 1988 
(ano da promulgação da Constituição Federal), criou as 
condições para a superação da “cegueira” intencional 
que reinava em nosso ensino, ou seja, os povos indígenas 
tornaram-se visíveis. Efetivamente, a Lei nº 11.645/2008 
não é uma demanda do movimento indígena, mas funda-
mentalmente de pensadores brasileiros que percebem a 
necessidade de refletir a educação escolar como processo 
de interculturalidade crítica, que perceberam que os po-
vos indígenas no Brasil somente conseguirão conquistar 
e manter seus espaços e seus direitos se a sociedade como 
um todo os considerar sujeitos portadores desses direi-
tos; e, ao perceber que o processo de educação escolar 
tem muito a ganhar se considerar os conhecimentos dos 
povos indígenas. Em última instância, foi a ação do mo-
vimento indígena que despertou e motivou esse setor da 
sociedade brasileira a propor mudanças na legislação. 

Com a referida Lei, os defensores do pensamen-
to intercultural têm agora um importante instrumento 
normativo e devem fazer uso dele para que se efetive nos 
centros de ensino. É, portanto, um relevante aparelho de 
cobrança, é um impulso; mas, efetivamente, não é pela 

5 Silva (2014) didaticamente demonstra a diferença entre Educação Escolar, 
onde deve operar a Lei nº 11.645/2008 (escolas não indígenas), Educação 
Escolar Indígena e Educação Indígena.
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sua força que irão ocorrer mudanças, será sim pela per-
suasão, pelo convencimento. 

Superação de preconceitos

A forma como o “saber científico” estabeleceu, até 
recentemente, o lugar do indígena fora da História não foi 
por mero desconhecimento (por outro lado, o desconheci-
mento é também uma opção política e educativa). Trata-se 
sim da forma como se construiu o imaginário sobre o indí-
gena desde a invenção da Nação Brasileira no século XIX, 
e porque não afirmar durante todo o período colonial.

O Brasil tornou-se independente de Portugal, mas 
para os indígenas o processo colonial persistiu. As visões 
idílicas e animalescas criadas sobre o indígena cami-
nharam juntas nesse novo cenário. Esse tema já ampla-
mente abordado6 evidencia que já existe farta literatura 
demonstrando como e porque foi criada a imagem do in-
dígena que fundamentou o ensino durante gerações e os 
lugares que a sociedade brasileira reservou a esses povos. 
Também é importante saber se essas imagens revelam, 
de fato, os povos indígenas ou são partes de nossos anti-
gos fantasmas (CUNHA, 1992).

Queremos voltar ao debate sobre o ato intencio-
nal e estrategicamente pensado. Esse lugar reservado ao  

6 Destacamos as obras de Manuela Carneiro da Cunha (1992) pela sua crítica 
à política indigenista no século XIX; Lúcio Tadeu Mota (1998) com sua análise 
sobre os debates teóricos concernentes a integração das comunidades indíge-
nas no Estado nacional no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro; Carmen Junqueira e Maria Eunice Paiva (1985) sobre a relação do Estado 
contra os povos indígenas; adicionadas à crítica estabelecida pelo Edson Silva 
(2013) sobre o lugar dos índios na História do Brasil.
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indígena, com bem pontuou Cunha (1992), relaciona-se 
com a estratégia adotada pela elite agrária de se apropriar 
dos territórios indígenas. Os indígenas ocupavam terras 
que interessavam à oligarquia agrária brasileira. Inferio-
rizá-los ideologicamente era uma das formas de justificar 
sua eliminação perante a sociedade. A arte, a literatura 
e a música criaram as bases ideológicas para justificar o 
esbulho das terras. Nos séculos XX e XXI, percebe-se a 
permanência da perspectiva apontada no século XIX no 
que concerne ao interesse sobre as terras indígenas.

Uma diferença do período colonial para o pós-colo-
nial é a justificativa da inferiorização que já não mais ape-
lava pela matriz religiosa, mas científica – especialmente 
as ciências biológicas e a antropológica –, e é esse cientifi-
cismo que toma acento nos centros de ensino, que ocupa 
lugar na sociedade e diz comprovar que os indígenas são 
inferiores. Não é mais o Papa que declara se os índios são 
ou não humanos, se têm ou não alma, mas é a ciência, a 
“verdade científica”. Aqui tomamos a questão com ironia 
no sentido de demonstrar que, tanto na justificativa pela 
fé religiosa como na fé científica, o lugar reservado ao in-
dígena era o mesmo, em patamares inferiores. 

No século XX, a política indígena foi marcada pela 
presença e ação do Estado. Diferentemente dos períodos 
anteriores, em que as políticas indigenistas eram genéri-
cas e não havia órgão controlador do dia a dia da vida in-
dígena, nesse século era o Estado que controlava e deter-
minava o “destino” desses povos por meio do Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI). A ação tutelar e a perspectiva 
transitória desses povos eram condições jurídicas e so-
ciológicas impostas pelo Estado. Estudos recentes, como 
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o relatório da Comissão Nacional da Verdade7, vêm de-
monstrar que o século XX se caracterizou como um dos 
mais violentos da história desde 1500, especialmente pela 
participação efetiva do Estado com seu poder tutelar.

Em 1968, o próprio Estado reconheceu, em partes, 
os crimes praticados –embora não tenham sido tomadas 
providências para punir os criminosos –, sistematizados 
mediante um inquérito coordenado pelo procurador fe-
deral Jader Figueiredo Correa por determinação do Mi-
nistro do Interior Albuquerque Lima (Portaria nº 239 de 
1967). O Relatório produzido por Figueiredo, com mais 
de 5 mil páginas, identificou uma relação de delitos co-
metidos contra os indígenas pelos funcionários do SPI 
tipificados da seguinte maneira: 

Crimes à pessoa e à propriedade do índio; Assas-
sinatos de índios (individualmente e coletivos: 
tribos); Prostituição de Índias; Sevícias; Trabalho 
escravo; Usurpação do trabalho do índio; Apro-
priação e desvio de recursos oriundos do patri-
mônio Indígena – Dilapidação do patrimônio 
Indígena; Venda de gado; Arrendamento de ter-
ras; Venda de madeira; Exploração de minérios; 
Venda de castanhas e outros produtos de ativida-
de extrativa e de colheita; Venda de produtos de 
artesanato indígena; Doação criminosa de terras; 
Venda de veículos – Alcance de importâncias in-
calculáveis; Adulteração de documentos oficiais; 
Fraude em processo de comprovação de contas; 

7 “A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei nº 12.528/2011 e insti-
tuída em 16 de maio de 2012. A CNV tem por finalidade apurar graves violações 
de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro 
de 1988.“[...]. Em dezembro de 2013, o mandato da CNV foi prorrogado até de-
zembro de 2014 pela medida provisória nº 632”. O Relatório final foi publicado 
em 10 de dezembro de 2014. Ver Brasil, 2011.
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Desvios de verbas orçamentárias; Aplicação irre-
gular de dinheiros públicos; Omissões dolosas; 
Admissões fraudulentas de funcionários; Incúria 
administrativa. (BRASIL, 1968, p.6).

Os crimes praticados impressionaram o Procura-
dor, que mencionou:

É espantoso que existe na estrutura administrati-
va do País repartição [SPI] que haja descido a tão 
baixos padrões de decência. E que haja funcioná-
rios públicos, cuja bestialidade tenha atingido tais 
requintes de perversidade. Venderam-se crianças 
indefesas para servir aos intentos de indivíduos 
desumanos. Tortura conta crianças e adultos, em 
monstruosos e lentos suplícios, a título de minis-
trar justiça. (BRASIL, 1968, p. 2).

O contexto do inquérito resultou na extinção do 
SPI e criação da Fundação Nacional do Índio (Funai).  
O novo órgão, modelado de acordo com as demandas dos 
governos militares, deu continuidade às práticas de tor-
tura e exploração das terras indígenas. 

O interesse nas terras indígenas continua sendo 
mobilizador das justificativas do preconceito. Logo, mais 
uma vez, percebe-se que há um ato intencional em situar 
um lugar específico para os povos indígenas, o lugar que 
foi, do passado, um passado nostálgico como que com 
remorsos, mas um lugar que não mais existe. Nessa ale-
goria imaginária, o indígena ainda presente já não é mais 
considerado indígena, e sim uma imitação de nosso imagi-
nário e, portanto, não merecedor de direitos coletivos. Nes-
se sentido, Gerson Baniwa (2013, [s. p.]) questiona o projeto 
de Nação definido pelo Brasil sem povos indígenas:
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Quando observamos a difícil situação de vida dos 
povos indígenas, pelas permanentes violações de 
seus direitos básicos, como o direito ao território 
e à saúde, podemos acreditar que ou o Brasil ain-
da não definiu seu projeto de nação; ou já definiu e 
neste projeto não há lugar para os povos indígenas.

Constatamos que, de fato, não há um projeto de 
Brasil, mas há sim um conceito de nação das elites domi-
nantes, e nesse projeto o lugar para os povos indígenas é 
o mesmo de 200 anos atrás, quando se definiu simbolica-
mente a “nação” brasileira, ou seja, do não lugar. Assim, 
os povos indígenas vêm modificando esse projeto e cons-
truindo outros. O fim jurídico da tutela é um indicativo de 
que o projeto de nação das elites vem sendo questionado.

Baniwa observa, ainda, que as leis, dentre elas a 
própria Constituição Federal de 1988 e porque não a pró-
pria Lei nº 11.645/2008 são apenas formas de manifestar 
o sentimento de culpa, que não se traduz concretamente 
em medidas reparadoras:

A sociedade brasileira tentou dar sua contribuição 
por ocasião da Constituinte de 1988, assegurando 
direitos básicos que garantissem a continuidade 
étnica e cultural dos povos indígenas, por meio 
dos direitos sobre suas terras tradicionais e o re-
conhecimento de suas culturas, tradições e orga-
nização social, além do reconhecimento da plena 
capacidade civil e de cidadania. Minha hipótese é 
de que essas conquistas legais tinham relação com 
sentimento de culpa pelos séculos de massacres e 
mortes impostos aos índios pelos colonizadores, 
portanto, como medidas reparadoras do ponto de 
vista moral. (BANIWA, 2013, [s. p.]), grifo nosso).
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Há um elemento novo nas conquistas legais, qual 
seja o protagonismo dos povos indígenas. E elas são fruto 
da participação ativa dos povos indígenas, portanto um 
reconhecimento. E essas conquistas estão seriamente 
ameaçadas não somente pelas diversas tentativas de mu-
danças do texto legal como também pela sua não apli-
cação. No momento pós-constituição de 1988, não se 
conseguiu avançar na aprovação de legislação infracons-
titucional (aqui me refiro especificamente à aprovação do 
Estatuto dos Povos Indígenas, o qual se encontra para-
lisado no Congresso Nacional desde 1994). Novamente, 
a questão central é o tema dos territórios, e das riquezas 
minerais, como foi nos séculos XIX e XX. Assim, cabe 
mencionar que no acesso ao ensino superior, na intro-
dução da temática indígena nas escolas, há mudanças le-
gais palpáveis; mas, na temática fundiária – central para 
essas coletividades sobreviverem –, não são percebidas 
mudanças positivas.

Mesmo reconhecendo alguns avanços pontuais no 
campo da educação (acesso à educação básica e 
superior ampliado), do direito à terra, principal-
mente na Amazônia Legal, e de participação po-
lítica (06 prefeitos e 76 vereadores indígenas), o 
Estado continua passando por cima das cabeças 
e de caveiras dos povos indígenas, como aconte-
ce de forma escancarada e vergonhosa no Estado 
de Mato Grosso do Sul, onde os índios Guarani-
-Kaiowá continuam sob fogo cruzado por fazen-
deiros e políticos da região. Para as elites eco-
nômicas e políticas do país, os povos indígenas 
continuam sendo percebidos e tratados como em-
pecilhos para o desenvolvimento econômico do 
país (que na verdade é o enriquecimento desses 
grupos). Portanto, um plano indigenista brasileiro  
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depende necessariamente da clareza de que na-
ção, sociedade e país se quer construir. Os povos 
indígenas só terão chance se o Brasil assumir com 
seriedade a construção de um projeto de nação 
baseada em uma sociedade pluriétnica, multicul-
tural e solidária. (BANIWA, 2013, [s. p.]).

Em nossas experiências de formação de educadores 
na História e Cultura Indígena, percebemos que há acei-
tação de maneira genérica nos temas que não provocam 
questionamento e potencialmente não sejam elementos 
geradores de mudanças. Ao fazer uso de conceitos como 
“trabalho”, é comum ouvir manifestações de que os indí-
genas não trabalham, vivem à custa de “quem trabalha”. 
Quando nos referíamos a aspectos ligados à territoriali-
dade e aos direitos sobre as terras, as inquietações são 
de revoltas de alguns educadores, porque estes não ad-
mitiam outras formas de territorialidade que não seja a 
propriedade privada, manifestada em frases como: “se os 
índios querem terra que trabalhem e comprem”; “que 
não venham tirar a terra dos pobres agricultores que as 
compraram”8. Da mesma maneira que a adoção do con-
ceito de cultura como dinâmicas culturais gera inquieta-
ções por conceber as culturas indígenas paradas no tem-
po, que somente têm valor aqueles povos que vivem em 
seus cotidianos padrões semelhantes a um imaginário de 
indígena relatado nos documentos quinhentistas. Fora 
desse padrão, eles já não são mais concebidos como in-
dígenas; portanto, tornam-se não portadores de direitos. 

8 Anotações pessoais do autor em diferentes encontros e cursos de formação 
para professores sobre a Lei nº 11.645/2008. 



Colonialidade e decolonialidade no ensino da História e Cultura Indígena

Necessidade de repensar a sociedade a  
partir da perspectiva decolonial

O cumprimento de regras normativas não signi-
fica necessariamente rompimento com processos co-
lonialistas. Compreendemos que a efetivação da Lei nº 
11.645/2008 passa necessariamente por um processo 
radical e contínuo de decolonialidade, de rompimento 
com as orientações filosóficas que fundamentaram a cria-
ção do imaginário indígena produzido no século XIX e 
ressignificado ao longo do século XX. Nessa dimensão, o 
sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005, p. 245) sugere 
mudar a forma de produzir conhecimento:

a elaboração intelectual do processo de moderni-
dade produziu uma perspectiva de conhecimento 
e um modo de produzir conhecimento que de-
monstram o caráter do padrão mundial de poder: 
colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. 
Essa perspectiva e modo concreto de produzir co-
nhecimento se reconhecem como eurocentrismo. 
Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspec-
tiva de conhecimento cuja elaboração sistemática 
começou na Europa Ocidental antes de meados 
do século XVII, ainda que algumas de suas raízes 
sejam sem dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, 
e que nos séculos seguintes se tornou mundial-
mente hegemônica percorrendo o mesmo fluxo 
do domínio da Europa burguesa. Sua constituição 
ocorreu associada à específica secularização bur-
guesa do pensamento europeu, e à experiência e 
às necessidades do padrão mundial de poder ca-
pitalista, colonial/moderno, eurocentrado, esta-
belecido a partir da América.

Nos países colonizados por europeus continua a 
ocorrer hoje a “Colonialidade do Poder”, mantida pelo 
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aparelho estatal. Para Quijano, existe uma diferença en-
tre colonialismo e colonialidade. O colonialismo refere-se 
à situação de dominação política, econômica e territorial 
de uma determinada nação sobre outra de diferente ter-
ritório, a exemplo da colonização do Brasil por Portugal, 
das várias colônias espanholas na América Latina, das 
colônias inglesas na África etc. Enquanto isso, a colonia-
lidade, nas palavras do próprio Quijano (2009, p. 73):

É um dos elementos constitutivos e específicos de 
um padrão mundial de poder capitalista. Se funda 
na imposição de uma classificação racial/étnica 
da população do mundo como pedra angular da-
quele padrão de poder, e opera em cada um dos 
planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjeti-
vas, da existência cotidiana e da escala social.

Por isso, mesmo depois de haver a independência 
política, a colonialidade pode continuar a ocorrer. Apesar 
de os povos terem conquistado os seus direitos o precon-
ceito continua a ocorrer. Mesmo depois de a lei ter de-
terminado a inclusão da temática indígena nos currículos 
escolares segue a resistência, ou pior, é abordada de ma-
neira superficial, sem regulamentação, sem obrigatorie-
dade, e não provoca rompimento com a colonialidade.

Conforme dito anteriormente, a escola é um dos 
suportes da colonialidade do poder principalmente por-
que opera de maneira estratégica através da domina-
ção epistêmica. A imposição do conhecimento ociden-
tal como o único e válido e a negação e destruição dos 
saberes dos povos originários se constituiu em um dos 
mais poderosos mecanismos de dominação. A violência 
praticada pelo colonialismo contra os saberes dos povos  
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“conquistados”, chegando a expropriá-los de suas formas 
próprias de pensar a vida, do seu jeito de existir no mun-
do, foi denominada de “epistemicídio”. 

O colonialismo, para além de todas as dominações 
por que é conhecido, foi também uma dominação 
epistemológica, uma relação extremamente desi-
gual de saber-poder que conduziu a supressão de 
muitas formas de saber próprias dos povos e na-
ções colonizados, relegando muitos outros sabe-
res para um espaço de subalternidade. (SANTOS; 
MENESES, 2010, p. 7).

O epistemicídio é resultado daquilo que Santos e 
Meneses (2010) definem como “soberania epistêmica” 
pela qual o poder colonial suprimiu saberes locais, desva-
lorizou e hierarquizou tantos outros, promovendo a eli-
minação da multimplicidade de perspectivas.

A conceituação dicotômica de saber tradicional e 
saber científico opera no sentido de aprofundar o “epis-
temicídio”, na tentativa de fazer crer que saberes de de-
terminados grupos sociais são inferiores e não merecem 
espaço na academia. Esse pressuposto está ancorado em 
uma forma de discriminação racial, operando a partir do 
pressuposto de que o pertencimento a um determinado 
grupo social é critério suficiente para determinar sua in-
ferioridade. Essa discriminação está vinculada ao pensa-
mento colonial, e sua superação “[...] não pode ser abo-
lida pela independência nacional, mas apenas por meio 
de uma inclusão que tenha suficiente sensibilidade para 
a origem cultural das diferenças individuais e culturais 
específicas” (HABERMAS, 2002, p.166).

A superação passa, primeiramente, pela cons-
ciência e compreensão da dominação colonial, de seus  
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mecanismos de operação e do quanto nossas ações estão 
submersas desse mecanismo de poder. Por outro lado, as 
teorias do pensamento decolonial têm significado aporte 
para auxiliar nas reflexões de superação da dicotomia da 
negação dos saberes das sociedades indígenas. 

El pensamiento decolonial emergió en la funda-
ción misma de la modernidad/colonialidad como 
su contrapartida. Y eso ocurrió en las Américas, 
en el pensamiento indígena y en el pensamiento 
afro-caribeño; continuó luego en Asia y África, 
no relacionados con el pensamiento decolonial 
en las Américas, pero sí como contrapartida de 
la reorganización de la modernidad/coloniali-
dad del imperio británico y el colonialismo fran-
cés. Un tercer momento ocurrió en la intersección 
de los movimientos de descolonización en Asia y 
África, concurrentes con la guerra fría y el lide-
razgo ascendente de Estados Unidos. Desde el fin 
de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, el pensamiento decolonial comienza a 
trazar su propia genealogía. […] En este senti-
do, el pensamiento decolonial se diferencia de la 
teoría poscolonial o de los estudios poscolonia-
les en que la genealogía de estos se localiza en el 
postestructuralismo francés más que en la densa 
historia del pensamiento planetario decolonial. 
(MIGNOLO, 2007, p.27).

Os elementos anteriormente expostos revelam o 
quão desafiadora é a abordagem da temática indígena na 
escola. Está para além de compreender e aceitar o outro, 
visto que implica mudanças que incorporem a perspecti-
va da interculturalidade, uma possibilidade concreta da 
troca de saberes de maneira crítica e respeitosa – defi-
nida como “interculturalidade crítica”. Nas palavras de 
Catherine Walsh (2003, p.41):
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Tal contacto e intercambio no deben ser pensados 
simplemente en términos étnicos sino a partir de 
la relación, comunicación y aprendizaje perma-
nentes entre personas, grupos, conocimientos, 
valores, tradiciones, lógicas y racionalidades dis-
tintas, orientados a generar, construir y propiciar 
un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las ca-
pacidades de los individuos y colectivos, por enci-
ma de sus diferencias culturales y sociales. En sí, 
la interculturalidad intenta romper con la historia 
hegemónica de una cultura dominante y otras su-
bordinadas y, de esa manera, reforzar las identi-
dades tradicionalmente excluidas para construir, 
tanto en la vida cotidiana como en las institucio-
nes sociales, un con-vivir de respeto y legitimidad 
entre todos los grupos de la sociedad.

A sala de aula é o lugar privilegiado para estabe-
lecer o diálogo dos saberes, porque é o espaço em que a 
ciência se materializa e toma a dimensão social. A inclu-
são dos saberes indígenas significa mais do que apresen-
tar a diversidade cultural. Significa dialogar a partir da 
multiplicidade de seus conhecimentos, suas sabedorias 
e suas cosmovisões, e estabelecer a interlocução com os 
conhecimentos ocidentais. 

Considerações finais

Essa abordagem crítica à Lei nº 11.645/2008 não 
significa negação de sua importância; ao contrário, rea-
firmamos a necessidade de continuar insistindo na sua 
ampla aplicação. No entanto, compreendemos que, da 
forma como ela vem sendo abordada – de maneira iso-
lada da legislação indigenista e ainda não regulamentada  
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–, permite concluir que ela é apenas um paliativo ou, 
nas palavras de Baniwa (2013), um “ato envergonhado”. 
Entendemos que ela precisa ser aplicada e vigiada. Para 
isso, é necessária uma mudança substancial na sociedade 
brasileira, uma abertura ao diálogo com outros saberes 
e, em última instância, um rompimento com o sistema 
de dominação colonial. Por outro lado, é necessário que 
essas populações sejam respeitadas em seu conjunto de 
conhecimentos, o que implica o banimento da violência 
institucional e a aplicação do conjunto de atos normati-
vos que incidem sobre a escola, a cosmologia e, especial-
mente, o reconhecimento dos direitos territoriais. 

Percebe-se que a temática indígena, tomada em sua 
profundidade, tem potencial de provocar inquietações.  
E essas inquietações podem provocar mudanças. Salien-
tamos que as mudanças não ocorrerão apenas pela efeti-
vação da lei, mas fundamentalmente pela transformação 
dos centros de ensino em lugares de múltiplos saberes, 
de reconhecimento do pluralismo jurídico, por mudanças 
nos marcos da relação de poder, pela construção de um 
projeto decolonial. E, nessa perspectiva, os povos indí-
genas devem ter um papel central na inserção de outras 
formas de saberes.  

Referências

BANIWA, Gersen. Entrevista. Portal EBC. 12 abr. 
2013. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/cidada-
nia/2013/04/indigena-e-doutor-em-antropologia-so-
cial-fala-sobre-projeto-indigenista-para-o>. Acesso em: 
10 jul. 2015.



Colonialidade e decolonialidade no ensino da História e Cultura Indígena

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diá-
rio Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Dispo-
nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
l9394.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

______. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 
2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

______. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 
pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigato-
riedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 
2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso 
em: 10 jul. 2015.

______. Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. 
Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa  



Protagonismo indígena na história (v. 4)

Civil da Presidência da República. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/
lei/l12528.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015.

______. Ministério do Interior. Relatório Figueiredo 
relativo a Portaria nº 239 de 1967. Brasília: Mim., 1968.

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB). Di-
retrizes operacionais para a implementação da história 
e das culturas dos povos indígena na Educação Bási-
ca, em decorrência da Lei nº 11.645/2008. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=27591-pareceres-da-ca-
mara-de-educacao-basica-14-2015-pdf&Itemid=30192. 
Acesso em: 10 jul. 2016.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Política Indigenista no 
século XIX. In:______. (Org.). História dos Índios no 
Brasil. São Paulo: Cia da Letra; Secretaria Municipal da 
Cultura; Fapespe, 1992. p.133-154.

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de 
teoria política. Tradução de George Sperber e Paulo Astor 
Soethe. Loyola: São Paulo, 2002.

MIGNOLO, Walter D. El pensamiento decolonial: des-
prendimiento y apertura un manifiesto. In: CASTRO-
-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón (Org.). El 
giro decolonial: reflexiones para una diversidad episté-
mica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del 



Colonialidade e decolonialidade no ensino da História e Cultura Indígena

Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Es-
tudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad 
Javeriana; Instituto Pensar, 2007.p.25-46.

MOTA, Lúcio Tadeu. O Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e as propostas de integração das comunidades 
no estado nacional. Diálogos, Maringá, v.2, p.149-175, 
1998.

JUNQUEIRA, Carmen; PAIVA, Maria Eunice. O Es-
tado contra o Índio. São Paulo: Programa de Estudos  
Pós-Graduados em Ciências Sociais-PUC, 1985.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y modernidad-racionali-
dad. Perú Indígena, v. 13, n. 29, p. 11-20, 1992. Disponível 
em:<https://problematicasculturales.files.wordpress.
com/2015/04/quijano-colonialidad-y-modernidad-ra-
cionalidad.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2015.

______.__________.Colonialidade do poder, euro-
centrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org). 
A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências so-
ciais. Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, 
CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
setembro 2005. pp.227-278.

______.__________. Colonialidade do Poder e Clas-
sificação Social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa;  
MENESES, Maria de Paula (Org.). Epistemologias do 
Sul. Coimbra: Edições Almedina SA, 2009. p. 73-118

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria de Pau-
la (Org.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.



Protagonismo indígena na história (v. 4)

SILVA, Edson. Os índios entre discursos e imagens: o lu-
gar na história do Brasil. In: SILVA, E.; PENHA DA SIL-
VA, M. (Org.). A temática indígena na sala da aula: re-
flexões para o ensino a partir da Lei 11.645/2008. Recife: 
Ed. UFPE, 2013. p.13-45.

SILVA, Edson. Os povos indígenas e o ensino: possibili-
dades, desafios e impasses a partir da Lei 11.645/2008. 
In: SEMINÁRIO EDUCAçÃO, RELAçõES RACIAIS E 
MULTICULTURALISMO: COMUNIDADES TRADI-
CIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS – SEREM. UDESC,  
5., 15-18 mai 2014, Florianópolis. 

WALSH, Catherine (Ed.). Estudios culturales Latinoame-
ricanos: Retos desde y sobre la región Andina. Quito: 
Abya Yala, 2003.



Revisão bibliográfica sobre o  
ensino da temática indígena

Edson Silva1

Neimar Machado de Souza2 

A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, deter-
minou a inclusão da história e das culturas dos 
povos indígenas nos currículos da Educação Bá-

sica (BRASIL, 2008). Diante da determinação legal, sur-
giu uma primeira questão: quais os subsídios didáticos 
disponíveis sobre a temática indígena? Em outros textos, 
problematizamos as imagens e os discursos estereotipa-
dos, assim como os pré-conceitos, corriqueiros sobre “os 
índios” (SILVA, 2012); discutimos as possibilidades, os 
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desafios e os impasses para a implementação da referi-
da Lei desde a sua promulgação em 2008 (SILVA, 2015); 
procuramos evidenciar os sentidos da interculturalidade 
para o ensino com a abordagem sobre os povos indígenas 
a partir da Lei nº 11.645/2008 (SILVA; SILVA, 2015a); a 
necessidade do incentivo para elaboração e circulação de 
subsídios didáticos, bem como da formação destinada ao 
ensino sobre os povos indígenas (SILVA; SILVA, 2015b).

Buscamos analisar, no presente texto, ainda que 
brevemente, apenas livros publicados tratando da temá-
tica indígena em uma preocupação com o ensino, desti-
nados ao professorado, aos profissionais que atuam na 
Educação ou à informação do público em geral. Comen-
tamos os livros em sua maioria publicados após 2008, 
quando ocorreu a promulgação da Lei nº 11.645/2008. 
Contudo, também refletimos sobre alguns livros publi-
cados anteriormente, visto que foram significativos na 
abordagem da temática indígena para o ensino.

O primeiro livro que comentamos é O índio brasi-
leiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 
no Brasil hoje, de Gersem Luciano dos Santos Baniwa – 
um indígena Baniwa. Cabe ressaltarmos que os Baniwa 
habitam as margens do rio Içana, em aldeias no Alto Rio 
Negro e nos centros urbanos de São Gabriel da Cachoei-
ra, Santa Isabel e Barcelos/AM. O autor Gersem Baniwa, 
como é conhecido, é Mestre e Doutor em Antropologia 
pela UnB e Professor Adjunto da Faculdade de Educação 
e Diretor de Políticas Afirmativas da Universidade Fede-
ral do Amazonas (UFAM). Com uma intensa e reconheci-
da atuação nas discussões sobre Educação Escolar Indí-
gena, foi Conselheiro do Conselho Nacional de Educação 
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entre 2006 a 2008 e Coordenador Geral de Educação Es-
colar Indígena do MEC no período de 2008 a 2012.

Publicado em parceria do MEC com a UNESCO, 
como parte da série Vias de saberes elaborada pelo “Pro-
jeto Trilhas do Conhecimento” no âmbito do Museu Na-
cional/Laced, o livro foi organizado em oito capítulos que 
situam quem são os índios, a organização sociopolítica, 
as mobilizações, a educação, a saúde, a economia e a te-
mática de gênero entre os indígenas, concluindo com ên-
fase nas contribuições dos povos indígenas para a nossa 
sociedade (BANIWA, 2006).

O livro de Baniwa (2006) trouxe um enfoque para 
a Região Amazônica, o que se tornou compreensível em 
razão das origens e do maior conhecimento por parte do 
autor, em detrimento de outras regiões como o Nordeste 
indígena e suas especificidades. Tratando-se, ainda, de 
uma publicação de 2006, precisamos ponderar que as 
informações nele contidas não somente sobre a organiza-
ção e as mobilizações indígenas com também sobre os da-
dos demográficos precisam ser atualizadas; todavia, esse 
livro possui uma linguagem didática e foi fundamentado 
em estudos recentes sobre os índios, constituindo-se em 
um importante subsídio e possibilitando a estudantes, 
docentes e leitores em geral acessarem um maior conhe-
cimento sobre os povos indígenas em nosso país.

É bastante significativo o último tópico do livro, no 
Capítulo 8, intitulado “Contribuições dos povos indíge-
nas ao Brasil e ao mundo” (BANIWA, 2006, p. 216-225), 
pois o autor – ao contrário do silenciamento corriqueiro 
– ressaltou o protagonismo indígena na História do Bra-
sil herdando aos colonizadores desde técnicas de sobrevi-
vência como atestam registros históricos, a contribuição 
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à toponímia com a nomeação de muitos lugares, aos co-
nhecimentos culinários como a mandioca para a fabrica-
ção da farinha, um alimento indispensável em muitas re-
giões do país. Há destaque, também, para conhecimentos 
milenares, como o uso de plantas medicinais, os saberes 
do lidar com a natureza, bem como a riqueza da sociobio-
diversidade representada pelos vários e diferentes povos 
indígenas para o Brasil, para a humanidade, em suas ex-
pressões socioculturais, cuja importância precisa ser (re)
conhecida, garantida e respeitada. 

Em suas conclusões, enfatizando as lideranças in-
dígenas assassinadas nas últimas décadas por reivindica-
rem seus direitos, Baniwa (2006, p. 224) afirmou: “Basta 
lembrar do parente ‘Chicão’, do Nordeste, uma das lide-
ranças e um companheiro indígena de luta desde o perío-
do da Constituinte de 1987 e que há cinco anos foi covar-
demente assassinado na luta pela terra de seu povo”.

O segundo livro que queremos comentar é a coletâ-
nea intitulada A temática indígena na escola: novos sub-
sídios para professores de 1º e 2º graus, organizada pela 
na época professora na USP e antropóloga Aracy Lopes 
da Silva e também pelo antropólogo Luiz Donizete Benzi 
Grupioni, e publicada em 1999 com o patrocínio do MEC, 
UNESCO e o MARI (um grupo formado por pesquisado-
res da USP). O livro reúne textos de diversos especialis-
tas: antropólogos, arqueólogos, linguistas, pedagogos, 
historiadores e cientistas sociais preocupados em discu-
tir as formas do reconhecimento, respeito e convivência 
com as diferenças socioculturais expressadas pelos povos 
indígenas. A publicação – organizada em quatro seções 
temáticas e em 20 capítulos independentes, inclusive de 
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autoria dos próprios organizadores – pode ser considera-
da como um importante manual sobre a temática indíge-
na destinado ao professorado. 

Além de capítulos informativos e analíticos da obra 
de Silva e Grupioni (1995, p. 29-60) – como o de nº 1 “‘Os 
índios’ e a sociobiodiversidade nativa contemporânea no 
Brasil” de Carlos Alberto Ricardo; o de nº 2 “Muita terra 
para pouco índio? Uma introdução (crítica) ao indigenis-
mo e a atualização do preconceito” (p. 61-86), de João 
Pacheco de Oliveira; o de nº 7 “Os índios antes de Cabral: 
Arqueologia e história indígena no Brasil” (p. 171-196), 
de Eduardo Goés Neves; o de nº 9 “O desafio da história 
indígena no Brasil” (p. 221-228), de John Manuel Mon-
teiro – há boxes com pequenos textos complementares. 
A obra é, ainda, enriquecida com ensaios fotográficos 
sobre diversos povos sendo um deles “Crianças e jovens 
nas comunidades indígenas”, embora lamentavelmente 
tenham sido privilegiados os povos na região amazônica 
e no Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, ou seja, mais 
uma vez em uma publicação não foram contemplados os 
povos nas regiões mais antigas da colonização europeia 
como o Nordeste e o Leste do país, o que, sem dúvidas, a 
exemplo de outras publicações, é uma lacuna não somen-
te considerável como também bastante lastimável.

Vale destacarmos a Parte IV da coletânea “Recur-
sos didáticos para professores” de Silva e Grupioni (1995) 
devido ao fato de nela existirem capítulos que discutem 
conceitos e o tema da sociodiversidade indígena no Bra-
sil, uma crítica à representação do índio no livro didático 
e uma relação de livros, filmes, vídeos documentários 
e músicas como fontes de pesquisas sobre a temática  
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indígena. Destacamos, também, o capítulo nº 20, inti-
tulado “Estratégias pedagógicas: a temática indígena e 
o trabalho em sala de aula” (SILVA; GRUPIONI, p. 527-
568), de Ana Vera Lopes da Silva Macedo, no qual há vá-
rias sugestões de textos específicos selecionados, quadri-
nhos, texto de jornais, reportagens de revistas, os quais 
podem ser utilizados para promover reflexões e discus-
sões na sala de aula.

O livro de Silva e Grupioni (1995) foi amplamen-
te distribuído pelo MEC para as escolas da rede pública 
de ensino no Brasil, e já está disponível no mercado uma 
quarta edição publicada por uma editora comercial. Ain-
da que datado, trata-se, porém, de uma coletânea de tex-
tos elaborados por diferentes especialistas que, além de 
discutirem a respeito dos indígenas na História do Brasil, 
trazem subsídios para a formação de professores e possi-
bilitam novas práticas pedagógicas que superem visões 
equivocadas sobre os povos indígenas.

Outro subsídio importante é o livro A presença In-
dígena na formação do Brasil, de autoria de João Pache-
co de Oliveira e Carlos Augusto da Rocha Freire, publica-
do em 2006. Inserido na série Vias de saberes, esse livro 
foi destinado a professores indígenas e não indígenas. Os 
autores são reconhecidos especialistas. João Pacheco, re-
nomado antropólogo, pesquisador e professor no Museu 
Nacional/UFRJ, é conhecido por orientações de disserta-
ções, teses, publicações de artigos, livros e organização de 
coletâneas sobre os índios no Nordeste – trabalhos que 
nos últimos anos mudaram significativamente os olha-
res e as abordagens sobre os indígenas nessa região do 
país, onde se advogava que os índios estavam extintos ou 
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persistiam alguns poucos “remanescentes” em vias de de-
saparecimento. Já Carlos Augusto concluiu o Doutorado 
em Antropologia no Museu Nacional/UFRJ, com atuação 
profissional no Museu do Índio/RJ, sendo também um 
reconhecido pesquisador e profundo conhecedor do acer-
vo do Serviço de Proteção aos Índios/SPI (antecedeu a 
Funai), tendo publicado artigos e organizado vários livros 
com base na documentação disponível no citado Museu.

A publicação de Oliveira e Freire (2006) buscou 
discutir a História do Brasil evidenciando o negado prota-
gonismo indígena desde o período inicial da colonização 
portuguesa no século XVI com os aldeamentos missio-
nários. Sobre o século XIX, a obra revela como foram as 
imagens formuladas sobre os povos indígenas durante o 
período monárquico e evidencia a participação dos índios 
nas revoltas provinciais. Discute, também, as origens e o 
exercício do regime tutelar pelo SPI e a ação de Rondon 
durante o período da República, concluindo com a abor-
dagem das mobilizações indígenas nas últimas décadas 
do século passado e por ocasião da Assembleia Nacional 
Constituinte em 1987, com o reconhecimento dos direi-
tos indígenas na Constituição aprovada em 1988 (BRA-
SIL, 1988) e seus desdobramentos na década seguinte 
enquanto “Ensaios de cidadania indígena” (OLIVEIRA; 
FREIRE, 2006). Sem dúvidas, trata-se de um importan-
te subsídio didático informativo e formativo que trouxe, 
também, indicações de “fontes para pesquisa” e vários 
textos como “leituras adicionais” incluindo mapas e legis-
lações, possibilitando ao(a) leitor(a) um conhecimento 
amplo sobre os povos indígenas na história de nosso país.

Entretanto, um questionamento ao título do livro 
de Oliveira e Freire (2006), a nosso ver, é necessário.  
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A ideia da “presença” indígena na “formação” do Brasil 
induz – embora o conteúdo da publicação expresse o in-
verso – o(a) leitor(a) a pensar os índios apenas no perío-
do inicial da colonização portuguesa no país. E, além dis-
so, afirmar “a presença” dos índios parece menor frente à 
efetiva participação indígena na História do Brasil, como 
foi muito bem evidenciada na publicação pelos autores. 
Por essas razões, pensamos que o título para o livro mais 
adequado correspondendo ao conteúdo seria: “O prota-
gonismo indígena na História do Brasil”.

O livro Populações indígenas no Brasil: histórias, 
culturas e relações interculturais foi elaborado por pro-
fessores da Universidade Estadual de Maringá/PR. Lúcio 
Tadeu Mota é Doutor em História e realizou Pós-Dou-
torado no Museu Nacional/RJ, fundou o Laboratório 
de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da UEM em 
1996, e, de longa data, é um reconhecido pesquisador 
da história indígena no Sul do Brasil, com várias publi-
cações particularmente sobre os povos Kaingang e Xetá.  
A pesquisadora Valéria Soares Assis é Doutora em Antro-
pologia e possui formação em História, com publicações 
sobre cultura material, patrimônio e povos indígenas.

A publicação está referenciada nos estudos recentes 
sobre os índios no Brasil, possuindo uma linguagem mui-
to acessível. E, apesar do enfoque no Paraná, em razão 
do público para o qual foi destinado, esse livro contém 
mapas, imagens e fotografias em preto e branco e está or-
ganizado em três capítulos tratando dos povos indígenas 
e mencionando os primeiros contatos com os colonizado-
res europeus e os aspectos gerais das culturas indígenas e 
dos índios no Brasil atual (MOTA; ASSIS, 2008).
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O livro de Mota e Assis (2008) foi elaborado para 
ser um subsídio didático para formação de professores 
da Educação Básica que atuam no ensino público, parti-
cipantes nos vários cursos ministrados pelos autores nos 
últimos anos, sendo uma experiência bastante reconhe-
cida no estado do Paraná. A leitura da obra possibilita, 
além de obter informações gerais sobre os índios no Bra-
sil, conhecer e estabelecer comparações com as experiên-
cias de povos indígenas habitantes no Sul do nosso país.

O livro A temática indígena na escola: subsídios 
para os professores é de autoria de Pedro Paulo Funa-
ri, um reconhecido pesquisador na área de Arqueologia, 
professor do Departamento de História na UNICAMP, 
e de Ana Pinón, com formação em Geografia e História 
Antiga (realizada na Espanha) e publicações sobre pes-
quisas arqueológicas (FUNARI; PINÓN, 2011). Devemos 
destacar que a área de pesquisas dos autores influenciou 
muito a forma de organização dos conteúdos do livro.

A publicação de Funari e Pinón (2011) foi dividida 
em quatro capítulos tratando das identidades de euro-
peus e índios; sobre os índios; a escola e a República; e os 
indígenas no Brasil atual. A publicação possui uma lin-
guagem acessível, contém mapas, imagens e fotografias 
em preto e branco. Um aspecto positivo é a discussão rea-
lizada sobre os conceitos “aculturação” e “assimilação”, 
e a proposta do uso da ideia de “transculturação” como 
possibilidade explicativa para compreender as relações 
entre índios e não índios ao longo da história.

Além dos capítulos mencionados, uma pequena 
conclusão brevemente reflete sobre “o descobrimento 
do Brasil”, o período republicano, a Ditadura Militar e 
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a abertura política quando “[...] indígenas foram eleitos 
para o Congresso Nacional e suas terras demarcadas” 
(FUNARI; PINÓN, 2011, p. 114, grifo nosso), sem haver 
nenhuma referência nesse tópico aos direitos indíge-
nas conquistados na aprovação da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988). E ainda com uma reflexão sobre reco-
nhecimento da pluralidade no Brasil e as contradições 
sobre as imagens dos índios na escola, como desafio para 
o ensino da temática indígena para o reconhecimento da 
diversidade indígena.

Ademais, após as conclusões, estão as “Leituras 
recomendadas” (FUNARI; PINÓN, 2011, p. 124-125), 
onde foi afirmado que a perspectiva teórica adotada está 
detalhada em livros organizados por Pedro Funari e ou-
tros autores, sendo citados os livros História dos índios 
no Brasil, de Manuela Carneiro da Cunha (1992), e A te-
mática indígena na escola, de Luiz Donizete Grupioni e 
Aracy Lopes da Silva (1995). Foram, também, indicados 
alguns livros “que falam de tradições indígenas”.

Dois graves equívocos, como já grifado acima, fo-
ram cometidos nas conclusões do livro de Funari e Pinón 
(2011). O primeiro: Mário Juruna foi o único Deputado 
eleito para o Congresso Nacional. O segundo: as terras 
indígenas não foram demarcadas após o fim da Ditadura 
como leva crer a afirmação no texto. Logo, a demarcação 
das terras continua sendo a maior das reivindicações de 
muitos povos indígenas em nosso país até a atualidade. 
Além disso, a discussão sobre a educação e a escola entre 
os índios ficou deslocada do objetivo a que se destinou 
o livro, com ênfase na abordagem arqueológica sobre 
o período anterior à colonização europeia na América.  
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E é também teoricamente questionável a vinculação dos 
nomeados índios aos artefatos arqueológicos datados do 
período anterior à colonização portuguesa no Brasil. 

De uma forma em geral, o livro de Funari e Pinón 
(2011) tratou superficialmente e com grandes intervalos 
históricos temas que exigem maiores reflexões, o que se-
ria presumível diante do limitado número de páginas da 
publicação. A nossa impressão é que, na época, diante da 
grande escassez de subsídios sobre o ensino da temática 
indígena, o livro foi publicado apressadamente por uma 
reconhecida editora comercial, com títulos destinados 
em sua maioria para professores. E, por essa razão, exis-
tem tais lacunas, equívocos e abordagens superficiais dos 
conteúdos tratados, favorecendo a continuidade das de-
sinformações sobre os povos indígenas.

O livro intitulado Ensino de História e culturas afro-
-brasileiras e indígenas é uma alentada coletânea com dez 
textos de pesquisadores (as) das relações étnico-raciais na 
sua maioria professores(as) em universidades cariocas, e 
apenas dois dos artigos explicitamente trazem no título a 
indicação de que tratam da temática indígena. A publica-
ção foi organizada pelo professor Amílcar Araújo Pereira, 
Doutor em História pela UFF, pesquisador da história e 
cultura afro-brasileira e professor na Faculdade de Edu-
cação da UFRJ e por Ana Maria Monteiro, Doutora em 
Educação, pesquisadora sobre o currículo nas áreas de 
História e Educação e que atua como professora também 
na Faculdade de Educação da UFRJ.

O livro de Pereira e Monteiro (2013) resultou das 
discussões realizadas no “Seminário Nacional Ensino 
de História e Diversidade: caminhos abertos pela Lei 
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11.645/2008”, realizado em agosto de 2010 no Rio de 
Janeiro, para o qual – segundo informado na apresen-
tação do livro – foram convidados professores de várias 
universidades. Afora os dois textos que discutem a temá-
tica indígena, os demais trataram das estratégias para 
o ensino da cultura afro-brasileira, a recepção da Lei  
nº 10.639/2003 e o ensino da história pós-Abolição.

No primeiro texto sobre a temática indígena, “His-
tória das populações indígenas na escola: memórias e 
esquecimentos” (PEREIRA; MONTEIRO, 2003, p. 101-
132), Circe Bittencourt, conhecida professora da Facul-
dade de Educação/USP e renomada pesquisadora do 
Ensino de História, discutiu como os índios foram apre-
sentados nos livros didáticos desde o final do século XIX 
até meados do século XX, quando estiveram em voga no 
Brasil as teorias raciais e de eugenia. O texto é bastan-
te elucidativo, pois possibilita conhecer e compreender 
como e quando ocorreram as atribuições das categorias 
selvagens, mestiçagem e democracia racial em referên-
cias aos indígenas nos manuais escolares, sobretudo de 
História. Bittencourt revela, ainda, como as discussões 
acadêmicas dessas categorias se aproximaram e foram 
assimiladas nos livros didáticos. A autora concluiu que 
a Lei nº 11.645/2008 favorece novas abordagens para o 
reconhecimento dos povos indígenas, suscitando a ne-
cessidade da formação de professores para o ensino da 
temática indígena.

O segundo texto, denominado “Ensino de história 
indígena no Brasil: algumas reflexões a partir do Mato 
Grosso do Sul” (PEREIRA; MONTEIRO, 2003, p. 133-
154) foi elaborado por Giovani José da Silva, Doutor em 
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História e na época professor na UFMS. Pesquisador da 
história indígena, o autor tem uma longa experiência le-
cionando História na escola indígena dos Kadiwéu, tam-
bém frequentada por indígenas de outras etnias, no Mato 
Grosso do Sul. Nesse texto, Giovani Silva refletiu sobre o 
Ensino de História e a diversidade étnica no Brasil, dis-
cutindo desafios e possibilidades para a história indígena 
na Educação Básica, a partir das experiências docentes do 
autor. Experiências em uma escola de fronteiras, como a 
situada na área indígena. Então, nesse texto de Silva, é 
possível percebermos que conhecer o universo das diver-
sidades indígenas constitui-se um desafio permanente 
para docentes e estudantes na Educação Básica.

Se por um lado, os citados textos trouxeram refle-
xões significativas para pensarmos o ensino da temática 
indígena; por outro, a publicação de apenas dois artigos 
na coletânea expressa uma compreensão de como as re-
ferências ao étnico-racial em geral vêm sendo reduzidas 
a abordagens afro e afro-brasileira, nas várias discus-
sões sobre a implementação e ações com base na Lei nº 
10.639/2003, com a realizações de seminários, destina-
ções de recursos para projetos de pesquisas, publicações 
e demais atividades acadêmicas (SILVA, 2015).

Tal situação expressa o lugar que ainda vem sendo 
destinado às discussões sobre a temática indígena e as 
políticas públicas. Assim, apesar de discursos ao contrá-
rio afirmarem a necessidade de ampliar, incluir os povos 
indígenas nos debates sobre racismo, preconceitos e dis-
criminações, na maioria das vezes essas discussões não 
passam de exercícios retóricos. A publicação de apenas 
dois textos sobre a temática indígena nessa coletânea de 
Pereira e Monteiro (2013) também refletiu tal situação.
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Um livro pouco conhecido, intitulado História in-
dígena na sala de aula, publicado em 2012, cujo autor 
– Adriano Toledo Paiva – é Licenciado e Bacharel em 
História pela Universidade Federal de Viçosa (UFV/MG), 
Mestre e cursando o Doutorado em História na UFMG, é 
parte da Coleção Formação Docente.

Paiva (2012) atuou como tutor em diversos cursos 
de modalidade de ensino a distância com a temática da 
diversidade em Minas Gerais, e o livro foi pensado a par-
tir dessas experiências, “[...] com o objetivo de estimular 
professores à problematização da diversidade sociocultu-
ral indígena, com vista a ressignificar a interpretação des-
ta em sua vivencia escolar” (p. 12). Nesse sentido, o livro 
traz, ainda, uma “[...] bibliografia sobre o tema, a análise 
de alguns pressupostos dos manuais didáticos, das práti-
cas e imaginários escolares e apresenta alguns conceitos 
e chaves de leitura para que os docentes reflitam e reava-
liem suas práticas cotidianas” (p. 13).

Divido em duas partes, na primeira seção, intitula-
da “A Educação Básica e as questões étnico-raciais” Paiva 
(2012) tratou de “Diagnósticos e projetos no cotidiano 
escolar” e de “Conceitos e abordagens operacionais”. Na 
primeira parte, afora resgatar o percurso histórico das 
leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, foram citados vá-
rios autores – a exemplo de Tardif, Selva Fonseca, Nil-
ma Gomes –, os quais discutiram as mudanças recentes 
nas práticas pedagógicas, como base para gerar reflexões 
sobre o ensino da temática etnorracial. Finalizando essa 
parte, em “Explorando a minha prática docente”, foram 
sugeridas questões para reflexões; já em “Conceitos e 
abordagens operacionais”, leituras de textos comple-
mentares de pesquisadores que trataram de etnocídio, 
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etnogênese, genocídio e identidade como “diálogos” para 
atividades propostas como “momentos de partilha” com 
os alunos em sala de aula (PAIVA, 2012).

Na segunda parte do livro, “Revendo estigmas”, 
foram brevemente situados os povos indígenas no Bra-
sil a partir das línguas indígenas e, em seguida, tratados 
os “Conceitos operacionais” etnificação, etnia, etnônimo, 
caracterizações e classificações coloniais sobre os povos 
indígenas. Por se tratar de uma publicação de âmbito 
localizado, foi enfatizada a situação indígena em Minas 
Gerais. Na seção “Estudo dirigido com fontes primárias”, 
Paiva (2012) apresenta, em várias páginas, uma grande 
quantidade de trechos de documentos coloniais, alguns 
reproduzidos originalmente com fotografias, citando in-
dígenas, voltados para leituras e análises, e propostas de 
atividades a serem realizadas pelo professor. 

A próxima seção, da segunda parte da obra de Paiva  
(2012), contém mais documentos históricos, intercala-
dos com reflexões do autor, e que fundamentaram suas 
afirmações em reconhecidos pesquisadores especialistas 
na história indígena, sendo complementada, outra vez, 
com a proposta anterior de “Estudo dirigido com fontes 
primárias”. Na seção seguinte, intitulada “Os índios e a 
nossa aldeia global”, o autor retomou a Conferência da 
ONU Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em junho de 
2012 enfatizando a participação indígena naquele even-
to como um espaço de afirmação da contemporaneidade 
dos índios no Brasil, a ser abordada em sala de aula, no 
ensino da temática indígena.

Em nossa avaliação da referida obra Paiva (2012), 
observamos que, se a considerarmos um subsídio desti-
nado à formação de professores, ela é pouco funcional 
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em vários aspectos. Dentre os quais, destaca-se o uso de 
parágrafos muito longos, às vezes de quase uma página, 
o que dificulta a leitura e a apreensão do que está sendo 
discutido. Além disso, o livro contém um excessivo nú-
mero de documentos, de textos complementares e refle-
xões muito densas. Tudo isso, ao que nos pareceu, acaba 
sendo apresentado de forma enfadonha e, pensamos, até 
meio confusa e desnecessária, visto que há conteúdos que 
podem ser abordados de forma mais objetiva e resumida. 
E isso, evidentemente, favoreceria a compreensão do lei-
tor/professor que utilizasse o livro. 

Em outra perspectiva, a professora Maria Aparecida 
Bergamaschi, Doutora em Educação na UFRGS e reconhe-
cida pela sua atuação junto aos indígenas no Rio Grande 
do Sul e pelos vários textos publicados sobre a temática 
indígena e o ensino, juntamente com suas colegas Maria 
Isabel Habckost Dalla Zen e Maria Luísa Merino de Frei-
tas Xavier, que também atuam na UFRGS, organizaram a 
coletânea Povos indígenas & Educação, em 2012.

A coletânea é composta por 15 importantes 
pequenos artigos. Uma parte dos textos tratou dos Kain-
gang e Guarani (povos habitando no Rio Grande do Sul), 
com informações substanciais e discussões sobre as ex-
pressões socioculturais, a organização sociopolítica e as 
cosmovisões indígenas. Um exemplo é o texto “Kame e 
karju: a dualidade fértil na cosmologia Kaingang” (BER-
GAMASCHI; ZEN; XAVIER, 2012, p. 107-111), elaborado 
por Zaqueu Key Claudino, um indígena Kaingang, licen-
ciado em Pedagogia, professor atuando no ensino de jo-
vens e adultos e também no Ensino Médio e mestrando 
em Educação/UFRGS. Claudino discorreu como o mito 
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dual é expresso nas narrativas orais e na cultura material, 
por meio dos formatos geométricos, nos trançados da ces-
taria, nas cores das pinturas corporais e nos colares, bem 
como na organização social Kaingang, e evidenciou a im-
portância e a necessidade de que haja maior conhecimento 
sobre as singularidades dos povos indígenas para o ensino.

Na outra parte dos textos, foram discutidas e pro-
blematizadas as abordagens históricas e a atualidade dos 
povos indígenas no Brasil, particularmente no Rio Gran-
de do Sul, como exigências fundamentais para o ensino 
sobre a temática indígena de acordo com o determina-
do pela Lei nº 11.645/2008. Nessa perspectiva, no tex-
to “Reconhecimento oficial da autonomia e da sabedoria 
dos agentes originários e reorientação do projeto (inter)
nacional brasileiro” (BERGAMASCHI; ZEN; XAVIER, 
2012, p. 17-32), o etnoarqueólogo José Otávio Catafes-
to, professor na UFRGS e atuando junto aos indígenas e 
quilombolas, questionou inicialmente a obrigatoriedade 
legal para o ensino sobre a temática indígena, afirmando 
antes de tudo tratar-se da necessidade para a superação 
de arraigados preconceitos históricos.

No texto “Povos indígenas e a Lei 11.645: (in)visi-
bilidades no ensino da História do Brasil” (BERGAMAS-
CHI; ZEN; XAVIER, p. 49-62), a licenciada em História, 
Mestra em Educação/UFRGS e professora Juliana Sch-
neider Medeiros, que atua no Projeto Educacional “Alter-
nativa Cidadã/PEAC”, afirmou inicialmente que a citada 
Lei resultou das mobilizações dos indígenas e seus alia-
dos após a aprovação da Constituição (braSil, 1988).  
A autora situou como avanço provocado pela determina-
ção legal a mudança no enfoque sobre os povos indígenas 
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no ensino da História do Brasil. Embora, esse enfoque 
nos índios ocorra “quase exclusivamente” no período 
inicial da colonização portuguesa e ainda de formas ge-
nérica e estereotipada nas comemorações fragmentadas 
no “Dia do índio”, Juliana Medeiros apontou sugestões 
de temas para serem estudados correspondendo a cada 
período da História do Brasil até a atualidade, como pos-
sibilidades favorecidas pela Lei nº 11.645/2008 para “um 
diálogo intercultural respeitoso com os povos indígenas” 
como sujeitos históricos.

A graduada em História Ana Maria de Barros Petre-
sen e também Mestra em Educação/UFRGS, juntamen-
te com as professoras Maria Aparecida Bergamaschi e  
Simone Valdete dos Santos, ambas atuando na Faculdade 
de Educação/UFRGS, no texto “Semana indígena: ações 
e reflexões interculturais na formação de professores” 
(BERGAMASCHI; ZEN; XAVIER, 2012, p. 189-199), dis-
cutiram sobre as restritas e corriqueiras comemorações 
do “Dia do índio” nas escolas sem reflexões a respeito das 
situações vivenciadas por grande parte dos indígenas no 
Brasil: invasões de terras, conflitos, pobreza e violações 
de seus direitos. As autoras discorrem sobre a experiên-
cia da Semana Indígena entre 2004 e 2007, realizada, na 
Faculdade de Educação/UFRGS, com a presença de ín-
dios guaranis e kaingangs e com a participação de alunos 
da licenciatura, professores e discentes da rede munici-
pal e estadual de ensino em Porto Alegre/RS.

Em uma das ocasiões, o Guarani e professor Mário 
Verá Moreira, atuando na Escola Estadual Indígena Ka-
raí Arandu, da Aldeia Cantagalo, no Município de Viamão 
(localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre),  
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realizou uma palestra, falando baixo e olhando nos olhos 
dos presentes, sobre como compreendia o ensinar e o 
aprender. E, a respeito daquele momento, as autoras afir-
maram:

Uma mobilização para concretizar um encontro 
como esse ocorre nos dois mundos e o convite 
que surgiu ao visitar a sua aldeia foi uma primeira 
amostra das transformações que ocorrem em nós, 
não índios, ao desenvolver uma atividade dessa 
natureza. As pessoas das aldeias, tanto os kain-
gang quanto os guarani, gostam de mostrar o seu 
“modo de ser”, porque é uma forma de contribuir 
para dirimir as incompreensões dos não índios 
sobre o seu modo de existir. (BERGAMASCHI; 
ZEN; XAVIER, 2012, p. 196).

As autoras concluíram que a Semana do Índio com 
a presença dos indígenas em apresentações e conversas 
informais, vendas de arte, lançamentos de CDs etc. con-
tribuíram “[...] para mudar olhares e posturas dos profes-
sores, alunos e de todas as pessoas” participantes nas ati-
vidades desenvolvidas (BERGAMASCHI; ZEN; XAVIER, 
2012, p. 199). E para observarmos que “Todo o dia é dia 
de índio”, questionando o sentido de “comemorações” 
pontuais, fragmentadas e genéricas comumente realiza-
das no dia 19 de abril. A Semana do Índio realizada na 
UFGRS é inspiradora para iniciativas semelhantes, como 
um espaço formativo e de (re)conhecimento das sociodi-
versidades indígenas a partir de situações tão próximas e 
na maioria das vezes tão distantes.

O livro de Bergamaschi, Zen e Xavier (2012) que 
brevemente comentamos, sem dúvida, é um importante 
subsídio para o ensino da temática indígena. Ainda que 
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os textos em sua maioria abordem situações localizadas e 
enfoquem experiências de relações com os povos indíge-
nas no Rio Grande do Sul, trouxeram considerações sig-
nificativas para pensar a atualidade das sociodiversida-
des indígenas no Brasil. Lamentamos apenas que, por ter 
sido publicado por uma editora local, com pouca circula-
ção, não possibilite o acesso para o público em geral e um 
maior número possível de professores em outras regiões 
do nosso país.

A publicação Quebrando preconceitos: subsídios 
para o ensino das culturas e das histórias dos povos in-
dígenas tem como autoras Célia Collet, Doutora em An-
tropologia e professora na Universidade Federal do Acre 
(UFAC); Mariana Paladino, Doutora em Antropologia e 
professora na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), do Rio de Janeiro; e Kelly 
Russo, Doutora em Educação e professora, também, na 
Faculdade de Educação da UFF. Esse livro, que foi cus-
teado pelo projeto “A Educação Superior de Indígenas no 
Brasil: avaliação, debate, qualificação”, desenvolvido no 
âmbito do Laced/Setor de Etnologia/Departamento de 
Antropologia/Museu Nacional-UFRJ, teve uma versão 
impressa, publicada em 2014 por uma editora comercial 
carioca, mas também está disponível em formato digital 
– o que possibilita o acesso a docentes, profissionais que 
atuam na educação e pessoas interessadas pela temática.

Na “Apresentação” do livro, as autoras afirmaram: 
“Este livro é produto de uma inquietação resultante de 
nossas pesquisas e de práticas docentes e de extensão 
universitária, ao apreender o modo como as culturas e 
as histórias indígenas são geralmente abordadas em sala 
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de aula” (COLLET; PALADINO; RUSSO, 2014, p. 5). 
Expressaram, em seguida, a preocupação em discutir e 
problematizar os discursos e as imagens restritas que as 
pessoas possuem sobre os povos indígenas, apreendidos 
quando crianças nas escolas.

Nessa perspectiva, o livro de Collet, Paladino, Rus-
so (2014) foi divido em seis tópicos (capítulos), nos quais 
são discutidas ideias equivocadas e os pré-conceitos mais 
comuns constatados no universo escolar a respeito dos 
indígenas. No primeiro capítulo, “Esclarecendo alguns 
conceitos importantes”, as autoras discutiram os signifi-
cados dos termos índios, indígenas, tribos, povos indíge-
nas, identidade e cultura, contextualizando as origens e 
os usos de cada um deles para a compreensão por parte 
dos docentes na atuação junto aos discentes pela supera-
ção de visões estereotipadas, “quebrando preconceitos”.

Nos tópicos seguintes, as autoras buscaram des-
construir outros equívocos como o fim dos índios, as ima-
gens cristalizadas de índios nus habitantes nas florestas, 
falantes de tupi guarani, moradores em ocas, cultuando 
Tupã. E, ainda, a ideia de que os índios são preguiço-
sos, primitivos e detentores de muitas terras. Ao final de 
cada de cada um dos itens discutidos, foram propostas 
várias atividades com textos, mapas, músicas, vídeos, do-
cumentários etc. correspondentes às séries e a diferen-
tes níveis e modalidades de ensino (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jo-
vens e Adultos) (COLLET; PALADINO; RUSSO, 2014).

O livro de Collet, Paladino, Russo (2014) possui lin-
guagem objetiva e de leitura bastante agradável pensa-
do para quem e para o que foi destinado: os professores  
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e o ensino da temática indígena em sala de aula. E, por 
isso, além de indicações para abordagens por áreas do 
conhecimento: Geografia, História, Educação Artísti-
ca e Português, como é determinado no texto da Lei  
nº 11.645/2008, foram sugeridos textos para leituras 
complementares, bem como sites contendo informações 
sobre os povos indígenas.

Trata-se, portanto, de um importante e recomen-
dável subsídio que merece uma maior divulgação junto 
aos profissionais que atuam na área da Educação; afinal, 
a obra favorece discussões críticas em sala de aula, possi-
bilitando o (re)conhecimento e a superação de desinfor-
mações, equívocos, pré-conceitos, discursos e imagens 
errôneas sobre o passado e a atualidade dos povos indí-
genas e a compreensão para uma convivência respeitosa 
com as diferenças socioculturais.

Buscando suprir a ausência de reflexões para pro-
fessores sobre o ensino da temática indígena, princi-
palmente pensando a partir do Nordeste, foi publicado 
o livro A temática indígena na sala de aula: reflexões 
para o ensino a partir da Lei 11.645/2008, em 2014. Na 
“Apresentação” da 1ª edição, lê-se:

Com os diferentes textos aqui reunidos, além das 
reflexões e uma visão crítica que problematiza o 
lugar dos povos indígenas na História do Brasil, 
pretendemos contribuir para reduzir a lacuna de 
subsídios destinados a professores da Educação 
Básica sobre a temática indígena, e ainda oferecemos 
indicações bibliográficas, de sites, e de vídeos que 
favorecerão a abordagem da temática indígena 
em sala de aula na Educação Básica e também no 
Ensino Superior, contribuindo para a consolidação 
do reconhecimento das sociodiversidades no Brasil. 
(SILVA; SILVA, 2014, p. 7).
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No jornal Porantim, publicado pelo Conselho Indi-
genista Missionário, em uma edição de 2014, encontra-se 
uma resenha do livro, onde um trecho consta:

Os organizadores da publicação “A temática in-
dígena na sala de aula: reflexões para o ensino a 
partir da Lei 11.645” selecionaram diversos textos 
como contribuição à presença indígena nas salas 
de aula, além de uma visão crítica que problema-
tiza o lugar desses povos na História do Brasil.  
A Lei 11.645/208 determinou a inclusão da histó-
ria e culturas afro-brasileira e indígena nos cur-
rículos escolares, possibilitando o respeito aos 
povos indígenas e o reconhecimento da sociodi-
versidade no Brasil. Nos diversos textos temos 
uma visão da forma como essa legislação está sen-
do implantada, ou não, para o ensino das culturas 
indígenas. (BOSI, 2014, p. 15).

E em uma resenha destinada ao próximo número 
da revista Fronteiras & Debates, da Universidade Fede-
ral do Amapá (UNIFAP), o qual estava previsto para ser 
publicado no primeiro semestre de 2016, lemos:

Sem pretender colocar um ponto final na temática 
indígena destinada ao trabalho docente em sala de 
aula, os sete capítulos do livro organizado por Sil-
va e Silva primam por lançar luzes a vidas, a per-
sonagens protagonistas, reais ou idealizadas, des-
se vasto lugar que passou a ser chamado de Brasil. 
Em espaços e tempos distintos, os estudos demos-
tram, num ato político de reafirmação de identi-
dades indígenas, um país que “se descobre plu-
ral”, “de muitos rostos”. Para além de atender ao 
dispositivo legal em epígrafe, especialmente o Art. 
26-A que institui que nos “estabelecimentos de 
ensino fundamental e de ensino médio, públicos  
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e privados, torna-se obrigatório o estudo da histó-
ria e cultura afro-brasileira e indígena”, os capítu-
los possibilitam um “repensar a História do Bra-
sil”. Nesse percurso, em merecido relevo, leem-se 
as diversidades culturais que discutem o ser índio, 
no passado e no presente. (COSTA, 2015, p. 2).

Além de exemplares destinados a bibliotecas univer-
sitárias em Pernambuco, a instituições de pesquisas, in-
dividualmente a pesquisadores e professores atuando no 
Ensino Superior e na Educação Básica, após anunciado, o 
livro foi adquirido por colegas de várias partes do Brasil. 
Com isso, rapidamente esgotou-se a edição de 300 exem-
plares, embora continuasse a procura via digital, com os 
muitos pedidos recebidos de outras regiões do país.

Após consultar aos autores dos capítulos, os organi-
zadores decidiram por uma nova edição, com algumas al-
terações na original. A segunda edição teve a diagramação 
concluída em fins do ano passado e se encontra no prelo 
na Edufpe, com previsão para publicação entre maio e 
junho de 2016. Essa nova edição será com uma tiragem 
bastante ampliada, pois resulta de uma parceria com a 
Coordenação do Curso de Licenciatura Intercultural In-
dígena, destinado à formação de professores (as) indíge-
nas em Pernambuco, que ocorre no Centro Acadêmico do 
Agreste, campi da UFPE em Caruaru/PE. Dessa forma, 
serão enviados exemplares do livro para todas as escolas 
indígenas existentes nas aldeias dos atuais 13 povos indí-
genas em Pernambuco.

O livro Ensino (d)e História Indígena recente-
mente publicado pela editora Autêntica, em 2015, é 
uma coletânea de textos organizada por Luísa Tombini  
Wittmann, professora de História e pesquisadora da  
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temática indígena na Universidade do Estado de Santa 
Catarina/UDESC. A publicação destinada a professores 
que atuam na Educação Básica é composta por cinco ca-
pítulos de autores diferentes e cada um, ao final, apre-
senta sugestões de atividades para serem realizadas e/ou 
reelaboradas em sala de aula, além de textos de apoio aos 
professores. Após os capítulos, segue a parte “Materiais 
comentados sobre a temática indígena” contendo uma 
relação comentada de filmes, sites, músicas e mapas in-
dicados como subsídios para os estudos sobre os índios.

O livro, que tem por objetivo contribuir para a im-
plementação da Lei nº 11.645/2008, surgiu após um cur-
so de formação continuada para professores nomeado 
“História dos índios no Brasil”, um projeto de extensão 
universitária coordenado pela professora Wittmann no 
âmbito do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB-
-UDESC), cuja última versão foi realizada com recursos 
do edital nacional ProExt/MEC/SESU.

Os textos do livro foram elaborados por profes-
sores pesquisadores, especialistas na temática indígena 
atuantes em diferentes regiões do país, que trataram do 
ensino e da escrita da história indígena, dos índios cris-
tãos na Amazônia colonial, das identidades indígenas no 
Nordeste, das relações interétnicas no Sul do Brasil e do 
movimento indígena no Brasil. Envolvem, portanto, te-
mas distintos, mas conectados pela perspectiva da Nova 
História Indígena (WiTTmann, 2015).

Destacamos o capítulo “Identidades indígenas no 
Nordeste” (WITTMANN, 2015, p. 81-115), elaborado pela 
pernambucana Mariana Albuquerque Dantas, Douto-
ra em História para Universidade Federal Fluminense/
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UFF e pesquisadora da história indígena em Pernambuco 
no Século XIX, pela importância ao discutir a temática 
indígena na região em uma publicação de âmbito nacio-
nal por uma reconhecida editora comercial. No referido 
texto, Dantas enfatizou que os atuais povos indígenas no 
Nordeste se constituíram por meio de longos processos 
históricos que provocaram mudanças em suas identida-
des socioculturais.

Além disso, Dantas questionou as ideias sobre o 
desaparecimento, bem como as atribuições de “remanes-
centes” ou “caboclos” para os índios em Pernambuco, no 
Nordeste, estes que – ao serem expulsos de seus territó-
rios depois da extinção dos aldeamentos no final do sé-
culo XIX – se tornaram, em sua maioria, trabalhadores 
rurais nas terras indígenas invadidas por fazendeiros.  
E essa situação mudou a partir das mobilizações sociopo-
líticas de indígenas que, apoiados nas memórias dos seus 
antepassados, vêm conquistando direitos e assegurando 
reconhecimentos legais de terras reivindicadas. Por con-
seguinte, esse texto evidenciou ser de grande importân-
cia discutir a temática indígena na região, uma vez que, 
por muito tempo e ainda na atualidade, existem dúvidas 
e desinformações a respeito da presença indígena no 
Nordeste contemporâneo (WITTMANN, 2015).

Algumas considerações finais

No “Parecer” recentemente publicado pelo MEC foi 
expressa a importância do ensino da temática indígena:

Os Conselhos de Educação de todas as instân-
cias do sistema nacional de educação, para tanto,  
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devem orientar, por meio de seus atos normati-
vos, os diferentes órgãos executivos do respecti-
vo sistema de ensino e instituições formadoras 
de professores e seus estabelecimentos de ensino 
para o esforço de organizar e reorganizar de seus 
projetos, programas, propostas curriculares e pe-
dagógicas, de modo a se adequarem ao proposto 
na LDB, na redação dada pela Lei nº 11.645/2008, 
acompanhando sua implementação e articulando 
ações e instrumentos que permitam o correto tra-
tamento da temática da história e da cultura dos 
povos indígenas pelos sistemas e estabelecimen-
tos de ensino, bem como promovendo ampla di-
vulgação deste Parecer em atividades periódicas, 
com a participação das redes das escolas públicas 
e privadas, em termos de exposição, avaliação e 
divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e 
da aprendizagem da temática da história e da cul-
tura dos povos indígenas. (BRASIL, 2016, p. 10).

Após o exercício de leitura dos livros citados e nes-
te capítulo brevemente comentados, considerando as 
críticas realizadas, constatamos a publicação de textos 
com importantes e qualificadas reflexões para o ensino 
da temática indígena, atendendo às exigências da Lei  
nº 11.645/2008 e contribuindo para a superação de dis-
cursos e imagens distorcidas sobre os povos indígenas. To-
davia, são iniciativas ainda muito tímidas se comparadas à 
produção correspondente a temática afro-brasileira.

Foram publicados livros com significativos subsí-
dios para o ensino da temática indígena, custeados com 
recursos públicos e destinados aos docentes e profissio-
nais que atuam na Educação. Porém, são publicações que 
não circulam, são muito desconhecidas, mesmo quando 
disponíveis gratuitamente em versão digital. Por isso, é 
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necessária uma divulgação que promova o maior acesso 
a essas publicações. Uma possibilidade para a maior so-
cialização desses livros, assim como outras produções que 
venham a contribuir para ensino da temática indígena, se-
ria o incentivo a comentários e resenhas em revistas e em 
publicações especializadas nas reflexões sobre o ensino.

A efetivação da Lei nº 11.645/2008 com base nas 
reflexões contidas nessas publicações exige uma campa-
nha de divulgação junto a docentes, estudantes dos cursos 
de licenciaturas e de formação de professores, sobretudo 
de Pedagogia, que ocorrem nas universidades públicas 
e privadas, também nos institutos federais de educação 
(atuais IFs, antigas escolas técnicas federais). Enfim, são 
discussões que além de incentivarem um repensar sobre 
as narrativas na/da História do Brasil, favorecerão o (re)
conhecimento da pluralidade sociocultural em nosso país 
se forem expressas de modo considerável pelas sociodi-
versidades indígenas.

Referências

BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. O índio brasilei-
ro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 
Brasil de hoje. Brasília: MEC/Secad; Museu Nacional/
uFrJ, 2006.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 02/05/2016



Revisão bibliográfica sobre o ensino da temática indígena

______. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 
pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigato-
riedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 
2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso 
em: 02/05/2016

______. Ministério da educação. Conselho Nacio-
nal de Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer 
CNE/CEB nº 14/2015. Diário Oficial da União, bra-
sília, DF, de 18 abr. 2016, Seção 1, pág. 43. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=27591-pareceres-da-ca-
mara-de-educacao-basica-14-2015-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 02/05/2016

BERGAMASCHI, Maria Aparecida; ZEN, Maria Isabel 
Habckost Dalla; XAVIER, Maria Luísa Merino de Freitas 
(Org.). Povos indígenas & Educação. 2. ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2012.

BOSI, Lêda. Resenha. Livro propõe interculturalidade 
como modalidade de ensino. Porantim, Brasília, ano 
XXXVI, n. 370, p. 15, nov. 2014.

COLLET, Célia; PALADINO Mariana; RUSSO, Kelly. 
Quebrando preconceitos: subsídios para o ensino das 
culturas e das histórias dos povos indígenas. Rio de Ja-
neiro: Contra Capa Livraria; Laced, 2014.



Protagonismo indígena na história (v. 4)

COSTA, Anna Maria. Resenha: A temática indígena 
em sala da aula: reflexões para o ensino a partir da Lei 
11.645/2008. Cuiabá: MS, 2015. Dig. 8p.

CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos índios no 
Brasil: história, direitos e cidadania. 1. ed. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1992.

FUNARI, Pedro Paulo; PINÓN, Ana. A temática indíge-
na na escola: subsídios para os professores. São Paulo: 
Contexto, 2011.

MOTA, Lúcio Tadeu; ASSIS, Valéria Soares. Populações 
indígenas no Brasil: histórias, culturas e relações inter-
culturais. Maringá: Eduem, 2008.

OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto 
da Rocha. A presença Indígena na formação do Brasil. 
Brasília: MEC/Secad; LACED/Museu Nacional, 2006.

PAIVA, Adriano Toledo. História indígena na sala de 
aula. Belo Horizonte: Fino Traço: 2012.

PEREIRA, Amílcar Araújo; MONTEIRO, Ana Maria. 
(Org.). Ensino de História e culturas afro-brasileiras e 
indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.

SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luiz Donizete Ben-
zi (Org.). A temática indígena na escola. Brasília: MEC/
MARI/UNESCO, 1995.

SILVA, Edson. Os povos indígenas e o ensino: possibili-
dades, desafios e impasses a partir da Lei 11.645/2008. 



Revisão bibliográfica sobre o ensino da temática indígena

In: ______. FERREIRA, Gilberto Geraldo; BARBALHO, 
José Ivamilson Silva (Org.). Educação e diversidades: 
um diálogo necessário na Educação Básica. Maceió: Edu-
fal, 2015. p. 161-180. 

______. Os povos indígenas e o ensino: reconhecendo 
as sociodiversidades nos currículos com a Lei 11.645. In: 
ROSA, Adriana; BARROS, Natália (Org.). Ensino e pes-
quisa na Educação Básica: abordagens teóricas e meto-
dológicas. Recife: Edufpe, 2012. p. 75-87.

______. SILVA, Maria da Penha da. De qual índio esta-
mos falando?! Reflexões para o ensino da temática indí-
gena. In: ARAÚJO, Bruno; GUIMARÃES, Janaína; SIL-
VA, Lucas Victor (Org.). História e contemporaneidade: 
articulando espaços, construindo conhecimentos. Recife: 
Edufpe, 2015a. p. 309-333.

______.; ______. (Org.). A temática indígena na 
sala de aula: reflexões para o ensino a partir da Lei 
11.645/2008. 1. ed. Recife, Edufpe, 2014a.

______.; ______. (Org.). ______. 2. ed. Recife, Eduf-
pe, 2015b.

WiTTmann, Luísa Tombini (Org.). Ensino (d)e História 
Indígena. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.





Formação de professores  
na temática indígena

Luisa Tombini Wittmann1

A Lei nº 11.645/2008 tornou-se um marco no cam-
po educacional ao instituir a obrigatoriedade do 
ensino de história e cultura indígenas nas esco-

las brasileiras (BRASIL, 2008).2 A sua implementação, no 
entanto, depende de uma efetiva formação de professo-
res. Nesse sentido, o intento deste capítulo é refletir sobre 
como a temática indígena pode e deve ser abordada tam-
bém através da Educação a Distância (EaD), enfatizando 
experiências do curso de formação continuada intitulado 
“História dos Índios no Brasil”. Trata-se de um projeto de 

1 Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
professora do Curso de História e Pós-Graduação em História da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc), onde coordena projetos de extensão e de 
pesquisa na área de História Indígena.
2 “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena”. A lei, sancionada no dia 10 de março de 2008 pelo presidente 
da república Luiz Inácio Lula da Silva, especifica no conteúdo programático a 
abordagem de aspectos das histórias, culturas e lutas dos povos indígenas no 
Brasil, no âmbito de todo o currículo escolar. 
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extensão oferecido de forma gratuita e online pelo Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), em parceria com o 
Centro de Educação a Distância (CEAD), ambos da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).3 esta 
experiência de EaD tem estreitado a relação entre a uni-
versidade e a Educação Básica ao formar professores da 
rede pública por meio de materiais pedagógicos e do de-
bate sobre o que tem sido discutido no campo acadêmico 
da Nova História Indígena. Busca-se, portanto, estimular 
o estudo e o ensino da temática indígena por meio da va-
lorização do conhecimento histórico, do reconhecimento 
da diversidade e do respeito às referências culturais indí-
genas da sociedade brasileira.4

A terceira e última edição do curso “História dos 
Índios no Brasil”, de abrangência nacional, recebeu mais 
de cinco mil e-mails de interessados no período de inscri-
ção, o que demonstra a enorme demanda dos professores 
por formação na área e a lacuna existente entre as pes-
quisas universitárias e as salas de aula, tanto das escolas 

3 Atualmente, o curso é integrante do Programa Memorial Antonieta de Bar-
ros, coordenado pelo professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso e aprova-
do pelo edital nacional do Governo Federal ProExt, Ministério da Educação 
(MEC/SESu). O Programa Diversidade Étnica na Educação, do qual o curso faz 
parte como projeto de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Edital PAEX 03/2014), coordenado pela professora Cláudia Mortari, foi ran-
queado em primeiro lugar pela Pró-Reitoria de Extensão que avaliou todas as 
ações extensionistas da referida universidade.
4 Agradeço, como coordenadora, às equipes das três edições do curso, espe-
cialmente os(as) tutores(as), as coordenadoras de tutoria e os bolsistas dis-
centes de extensão Tamires Tavares Pacheco, Carina Santos de Almeida, César 
Cancian Dalla Rosa, Kerollainy Rosa Schutz, Luiza Tonon da Silva, Larissa  
Canuto Dantas, Arielle Rosa Rodrigues, Felipe de Oliveira Uba, Roberto Carlos 
Silva e Silva e Mariana Heck Silva. Estendo meus agradecimentos aos estu-
dantes de graduação e pós-graduação que frequentam as reuniões do Grupo de 
Estudos Indígenas (GEI-UDESC), no qual discutimos materiais diversos sobre 
a temática indígena.
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como dos cursos de licenciatura.5 Com o objetivo de com-
partilhar e gerar conhecimento sobre História Indígena, 
o curso propõe reflexões sobre a pesquisa histórica e o 
ensino da temática, dentro e fora das aldeias indígenas; 
sobre singularidades históricas e culturais de etnias dis-
tintas, em diferentes períodos e regiões do Brasil; sobre 
leis dirigidas aos indígenas e lutas cotidianas protagoni-
zadas por estes. Pretende-se, dessa forma, visibilizar a 
presença indígena em nossa história, na sociedade atual 
e no futuro do Brasil. Ao participarem do curso de forma-
ção, almeja-se que os educadores se apropriem de refe-
renciais históricos e que incorporem, nos currículos e nas 
práticas pedagógicas, temas e abordagens que possibili-
tem que a comunidade escolar estabeleça uma reflexão 
sobre a diversidade brasileira, bem como construa possi-
bilidades para o enfrentamento da discriminação. 

O curso “História dos Índios no Brasil”

O curso “História dos Índios no Brasil” está dividido 
em três módulos, cujos textos foram escritos por profes-
sores universitários pesquisadores da temática indígena. 
O primeiro, intitulado “História Indígena: ensino e histo-
riografia”, apresenta leituras e questões essenciais para 
o questionamento dos estereótipos presentes em nossa 
sociedade acerca das populações indígenas e, além disso,  

5 As estratégias de divulgação incluíram a elaboração e a distribuição de 
um cartaz digital com as principais informações do curso 2014, além de 
telefonemas e e-mails para secretarias de educação municipais e estaduais e 
instituições potencialmente interessadas, consolidando uma eficiente rede de 
contatos. O curso teve duração de 2 meses e meio, carga horária de 140 horas e 
200 vagas oferecidas para professores da rede pública.
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para a reflexão sobre os desafios da escrita da história 
indígena. Afinal, é possível escrever a história de povos 
ágrafos? Quando se condenou os índios ao passado remo-
to e ao extermínio futuro? Quais estereótipos podemos e 
devemos ultrapassar por meio do conhecimento de nossa 
própria história? Essas e outras questões são abordadas 
nos primeiros textos obrigatórios do curso, escritos por 
Luisa Tombini Wittmann e Giovani José da Silva, ambos 
tecendo considerações necessárias sobre historiografia 
e abordagem da temática indígena na Educação Básica, 
não mais como opção, mas como preceito no currículo 
de todas as escolas do país. Mais do que isso, o texto de 
Silva nos estimula a refletir sobre o ensino-aprendizagem 
para além do espaço escolar não indígena. A experiência 
de Silva como docente na aldeia Bodoquena, em Porto 
Murtinho, Mato Grosso do Sul, possibilita que sejam re-
veladas narrativas Kadiwéu acerca do passado. Alterida-
de e diversidade saltam das palavras do autor-professor, 
fazendo com que o leitor perceba que há, de fato, diferen-
tes formas de se viver e de se contar a História. 

O segundo módulo, intitulado “Histórias e Culturas 
Indígenas”, apresenta textos sobre o contato entre indí-
genas e não indígenas em diferentes contextos da His-
tória do Brasil. Quando se conta uma história, seja ela 
das missões jesuíticas no período colonial, seja das rela-
ções interétnicas entre imigrantes europeus e indígenas, 
o grande tema é o contato, são os (des)encontros entre 
sujeitos históricos que pensam e agem de maneira dis-
tinta. Todavia, essa relação entre diferentes não deve ser 
pensada como um choque entre blocos imutáveis, em que 
os ditos vencidos aparecem como resistentes culturais, 
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sobreviventes descaracterizados, à espera do desapareci-
mento ou já vítimas do extermínio. A história do conta-
to foi e é muito mais interessante. Podemos recontá-la 
reconstruindo conflitos, diálogos, tensões e negociações.  
É uma história na qual os índios são protagonistas, per-
correm caminhos que eles mesmos construíram.

É chegada a hora de lidar com a herança que relega 
os indígenas a um passado distante, como seres pratica-
mente sem história e sem futuro. Eles foram e são sujeitos 
da história do Brasil. Se, por um lado, não foram vítimas 
passivas, por outro lado, não permaneceram intactos no 
contato com o outro. Diante da nova realidade, alteraram 
sua cosmologia, transformaram a si mesmos. Por isso, é 
importante ir além da visão de uma total dominação que 
afeta apenas negativamente as sociedades indígenas. Sob 
essa ótica, sua completa e definitiva destruição, iniciada 
a partir da chegada dos portugueses, seria apenas uma 
questão de tempo. A visão derrotista, que não reserva fu-
turo algum aos indígenas, arrasta consigo sua agência na 
história. É importante lembrar, inclusive, que as popula-
ções indígenas estão atualmente em crescimento demo-
gráfico no Brasil (IBGE, 2010).6 

Almir Diniz de Carvalho Júnior nos faz remontar 
aos tempos coloniais na Amazônia, aos indígenas que ha-
bitavam havia milhares de anos aquele território que pas-
sou a fazer parte do Império Português. Trata-se de ín-
dios cristãos (mulheres, crianças e homens) que tinham 

6 Houve um crescimento de 205% na população indígena brasileira nas últi-
mas duas décadas. É possível visualizar os dados de 2010 através de mapas 
temáticos e gráficos encontrados no site oficial do IBGE. Ver publicação com-
pleta sobre as “Características gerais dos indígenas”, com base no Censo 2010.
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o domínio de afazeres singulares. Entre eles estavam os 
guias das florestas, que transitavam com esmero pela re-
gião, e os remeiros das grandes canoas, que percorriam 
os imensos rios amazônicos para transportar as famosas 
drogas do sertão. São sujeitos de vital importância nesse 
mundo indígena, cristão e colonial. Em Santa Catarina, 
por sua vez, os Xokleng-Laklãnõ se encontram em uma 
área conhecida como “Vale Europeu” e sofrem as conse-
quências não apenas de uma memória mas também de 
uma história excludente. Para além da violência, sem se 
desprender dela, Luisa Tombini Wittmann reconstrói 
histórias de vida de indígenas em contato com imigran-
tes germânicos e agentes governamentais. Destaque para 
trajetórias de crianças levadas para a cidade e adotadas 
após ataque sofrido pela sua comunidade por expedições 
de bugreiros, os “caçadores de índios”.

O terceiro módulo, intitulado “Legislação Indige-
nista e Movimentos Sociais”, apresenta a luta constante 
e conjunta dos povos indígenas no Brasil, além de histó-
rias específicas de povos singulares no Nordeste e no Sul 
do país. Mariana Albuquerque Dantas centra sua análise 
histórica em Pernambuco, onde os indígenas tiveram sua 
identidade questionada e seus territórios suprimidos ao 
longo do século XIX. Esses grupos continuam a se iden-
tificar como índios, a lutar pelo reconhecimento de seus 
direitos coletivos e a realizar rituais como o Ouricuri, 
praticado pelos Fulni-ô. Por fim, Clovis Antonio Brighen-
ti revela o crescimento vertiginoso do movimento indí-
gena nas últimas décadas, a aliança de povos distintos 
por uma causa comum. O sentimento de pertencimento 
e de identidade dos índios, como tal, aumenta sua força e  
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impulsiona a sociedade brasileira a elaborar e a cumprir 
leis mais condizentes com suas necessidades, inclusive 
a partir das lutas pelas demarcações de terras indígenas 
nos quatro cantos do país.7 

A estrutura do curso é montada previamente ao 
início dele, possibilitando aos cursistas conhecerem as 
normas e a Plataforma Moodle em um tempo apropriado, 
antes de iniciarem sua participação efetiva nas atividades. 
Ao entrar na plataforma online, os primeiros arquivos 
disponíveis, após as boas-vindas, são a carta de apresen-
tação e a agenda do curso. A apresentação trata breve-
mente dos principais tópicos a serem abordados, dispo-
nibiliza dados básicos do curso e define detalhadamente 
os critérios de avaliação.8 A agenda, por sua vez, prevê os 
períodos para leitura de cada texto e para as intervenções 
dos cursistas. Fica disponível também no topo da página 

7 Esses textos, revisados e ampliados, foram publicados no livro Ensino (d)e 
História Indígena, coleção Práticas Docentes, Editora Autêntica. No final de 
cada capítulo, propõe sugestões de atividades específicas para cada tema e ofe-
rece textos de apoio aos professores do ensino médio. Ver Wittmann, 2015.
8 Os(as) cursistas serão avaliados(as) a partir da realização das seguintes ati-
vidades: participação obrigatória nas discussões dos três fóruns ao longo do 
curso (primeira resposta e, caso solicitado pelo tutor(a), segunda resposta) 
e construção de um Projeto Pedagógico (ao longo do curso) sobre temática 
indígena que seja efetivamente uma proposta de atuação prática na escola 
(entrega e reelaboração/reenvio, caso solicitado). A emissão dos certificados 
do curso está condicionada à realização de todas as atividades solicitadas nos 
fóruns e no projeto de ensino. Além disso, serão considerados para critério 
de certificação: o cumprimento dos prazos para as postagens nos fóruns de 
discussão, conforme a agenda do curso; as respostas dos fóruns devem seguir 
os critérios neles estabelecidos: a articulação das discussões com os materiais 
estudados e a sua relação com a prática pedagógica; sempre que solicitado o 
aprofundamento da discussão dos fóruns pelo(a) tutor(a) ao(a) cursista, este 
deverá, necessariamente, responder novamente. O cursista deve ficar atento 
aos prazos para as segundas respostas nos fóruns (réplicas); caso solicitado 
pelo(a) tutor(a), reformulações ou pequenas alterações no Projeto Pedagógico 
devem ser realizadas e enviadas novamente para a avaliação. Somente seguin-
do esses critérios o(a) professor(a) cursista receberá o certificado.
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principal um tutorial do ambiente de aprendizagem e uma 
bibliografia estendida com livros e documentos históricos 
referentes à temática indígena, além do fórum de notícias 
e pergunte ao seu tutor(a), ferramentas interativas que 
possibilitam a comunicação mais direta sobretudo sobre 
questões práticas. Na sequência, são disponibilizados os 
textos obrigatórios e os materiais complementares comen-
tados. A presença destes últimos enriquecem o curso ao 
permitir que o(a) professor(a) os consulte para realização 
imediata das atividades ou mesmo baixe os arquivos em 
seu computador para uso posterior. Vale ressaltar que os 
materiais foram disponibilizados com comentários escri-
tos pela equipe do curso que consistem em apresentação, 
aprofundamento e articulação de ideias/autores. Trata-se 
de livros, artigos, sites, blogs, vídeos, iconografias, entre-
vistas, músicas, dispositivos legais e textos diversos, in-
cluindo documentos históricos e materiais políticos e di-
dáticos elaborados por indígenas.

Mediação pedagógica e interatividade online 

As sociedades do tempo presente estão permeadas 
pelas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 
(TDIC), o que permite que a educação se beneficie des-
se suporte através do ensino online, por exemplo. Nes-
se caso, a mediação pedagógica é essencial. A EaD exige, 
além da utilização de recursos digitais, que sejam enca-
rados novos desafios e exploradas outras possibilidades. 
Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem deman-
dam do educador, por um lado, estratégias pedagógicas 
distintas da sala de aula presencial; dos educandos, por 
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outro, exigem posturas ativas ao lidar com o conheci-
mento. Diferentemente de uma exposição oral face a face 
ou mesmo de uma intenção de transmissão e memori-
zação de conteúdo, busca-se criar uma rede de interação 
em uma plataforma online que gere vínculos entre as pes-
soas a despeito do distanciamento físico e muitas vezes 
temporal. Afinal, os partícipes do curso podem acessar a 
plataforma quando quiserem e puderem, de maneira as-
síncrona, o que possibilita, inclusive, a participação dos 
sobrecarregados professores da rede pública, moradores 
de regiões tão distintas e distantes.

Quando o estudo ocorre pela internet, é comum 
que alunos e professores estejam em locais dife-
rentes e acessem o curso e os materiais e recursos 
didáticos em momentos diferentes. […] Conforme 
apontam Valente e Mattar (2007, p. 19), o distan-
ciamento físico entre os participantes “não impli-
ca distanciamento humano”. Os autores prosse-
guem afirmando que “a EaD, portanto, possibilita 
a manipulação do espaço e do tempo em favor da 
educação” (p. 20). Tori (2010) aponta que a EaD, 
na verdade, possibilita eliminar distâncias, princi-
palmente se considerarmos as potencialidades da 
internet. (VILAçA, 2010, p. 90-91).

O papel do tutor(a) como mediador(a) é central no 
curso “História dos Índios no Brasil”. Por meio de um 
acompanhamento diário e individual dos cursistas, os tu-
tores-mediadores agem como incentivadores da aprendi-
zagem e orientadores das atividades didáticas através do 
diálogo. Estimulam a troca de experiências e intervêm, de 
forma propositiva, no debate visando a favorecer a parti-
cipação profícua dos professores-cursistas. A intenção é 
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que estes demonstrem cada vez mais motivação no de-
senvolvimento das atividades ao se perceberem agentes 
do processo e ao criarem vínculo com os tutores ao longo 
do curso, inclusive pautados pela afetividade (SARTORI; 
SOUZA; ROESLER, 2008). Trata-se, portanto, de uma 
presença virtual do educador, mas nem por isso menos 
eficaz, mediante uma interatividade intensa e contínua. 

A EaD caracteriza-se por ser um processo com-
posto por duas mediações: a mediação humana 
e a mediação tecnológica, imbricadas uma na ou-
tra. A primeira pelo sistema de tutoria, a segunda 
pelo sistema de comunicação que está a serviço da 
primeira para viabilizar a mediação pedagógica. 
A mediação pedagógica, resultante da concepção 
planejada entre estas duas mediações, é potencia-
lizada pela convergência digital que disponibiliza 
acesso e portabilidade por meio de dispositivos 
de comunicação síncrona e assíncrona cada vez 
mais integrados, velozes e potentes. (SARTORI;  
SOUZA; ROESLER, 2008, p. 331, 335).

Dessa forma, destaca-se aqui a utilização dos fóruns 
como dispositivos de comunicação interativa potenciali-
zadores de construções individuais e coletivas de conhe-
cimento. Ao final de cada módulo há um fórum de dis-
cussão, espaço onde os professores-cursistas respondem 
uma questão acerca da temática estudada e são instiga-
dos a interagir uns com os outros. Os tutores-mediadores 
comentam individualmente as respostas de cada cursista 
e exigem novas participações para aprofundamento, caso 
julguem necessário, além de corrigem de maneira crite-
riosa o plano de atividade final do curso, uma propos-
ta de ação pedagógica a ser implementada nas escolas.  
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Instigam, portanto, discussões temáticas e teóricas atra-
vés de postagens frequentes e de comentários aos planos 
de aula, sob a orientação e a supervisão constante da 
coordenadora geral do curso. E esse feedback ou retroa-
limentação informativo e/ou avaliativo potencializa a 
interatividade; afinal, as intervenções individuais e sin-
gulares dos mediadores a cada participação dos cursistas 
podem ser lidas e comentadas por todos os participan-
tes do curso, em uma espécie de rede social acadêmica. 
O objetivo é efetivar uma aprendizagem em rede em um 
ensino online colaborativo. 

A educação online possibilita uma nova forma de 
construir coletivamente, de maneira multimídia e 
colaborativa. O professor, por meio das tecnolo-
gias digitais, é quem exerce a função de mediador, 
ao provocar os alunos a colaborarem na solução 
de tarefas de interesse comum e ao facilitar a in-
teração com ele e com os pares. Isso ocorrendo 
num ambiente digital, onde há um claro desloca-
mento dos agentes de ensino para as questões a 
serem discutidas em que se criam resoluções co-
letivas em um imenso hipertexto, pautado em vá-
rios sistemas de proximidade que coexistem para 
constituir formas contemporâneas de ensinar e de 
aprender. (GALASSO; SOUZA, 2014, p. 58).

No curso História dos Índios no Brasil, é importan-
te frisar que a construção coletiva do conhecimento se 
dá entre professores; afinal, mediadores e cursistas são 
educadores experimentando outras formas de aprender 
e ensinar.9 Os fóruns, como dispositivos dialógicos, têm 

9 Os tutores da última edição do curso são pesquisadores da temática indígena, 
atuantes em espaços e projetos diversos, entre eles Licenciatura Intercultural 
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um papel estrutural por proporcionarem ricos ambientes 
de troca de ideias, materiais e experiências entre tutores 
e cursistas e entre os próprios cursistas. Nesse último 
caso, é necessário ainda suscitar novas estratégias para 
que aconteça ainda mais interação entre os professores 
da rede básica que estão realizando o curso de formação.  
Estes têm, inclusive, um perfil diverso. A maioria é da área 
de Ciências Humanas, mas tivemos ricas intervenções de 
professores de outras áreas com a Biologia, por exemplo, 
com propostas de investigar os usos culinários e medici-
nais de plantas nativas mediante o cultivo em hortas nas 
escolas. Muitas experiências educativas sobre a temáti-
ca foram compartilhadas, inclusive algumas conduzidas 
por indígenas. Foi o caso, por exemplo, de discentes de 
licenciatura indígena em universidades federais, os quais 
realizaram estágios em escolas públicas. 

Vale destacar a presença no curso de um professor 
Tupinambá, do litoral norte da Bahia, que compartilhou, 
entre outras coisas, suas intervenções em ambiente es-
colar com intuito de desfazer estereótipos e até mesmo 
instigar os(as) alunos(as) a identificarem sua própria 
ancestralidade indígena. Nos fóruns, o professor se ma-
nifestava geralmente em primeira pessoa do plural. Ao 
alertar para a urgência de se pensar a participação in-
dígena na História do Brasil, afirmou que na “invasão” 
foram eles que dialogaram e ensinaram os portugueses. 
Lembrou, ainda, da presença indígena em movimentos 

Indígena e Educação Escolar Indígena. Reforço aqui meu agradecimento a Ca-
rina Santos de Almeida, César Cancian Dalla Rosa e Tamires Tavares Pacheco, 
especialmente a esta última que participou de todas as edições do curso, as-
sumindo diversas funções. Sua presença e competência fizeram esse curso pos-
sível e profícuo.
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sociais durante o processo de independência e na Guerra 
do Paraguai. As suas intervenções, portanto, permitiram 
que todos os envolvidos no curso refletissem sobre visões 
e ações de um indígena sobre a própria história, passada 
e presente. Alguns professores-cursistas, inclusive, de-
monstraram o seu interesse pelas colocações do colega e 
agradeceram por sua profícua participação. A equipe do 
curso também aprendeu e chegou a planejar mudanças 
para uma próxima edição ao perceber, na prática pedagó-
gica, o quanto é importante e necessário incluir mais ma-
teriais produzidos pelos próprios indígenas. Nesse senti-
do, a proposta é que os intelectuais da segunda versão do 
curso sejam indígenas de etnias diversas. 

 É fundamental ressaltar a importância do constan-
te repensar conjunto pela equipe do curso: coordenações 
geral e de tutoria, tutores e bolsistas de extensão. Estraté-
gias pedagógicas e organizacionais são (re)definidas, em 
reuniões frequentes de orientação e de avaliação, para 
aperfeiçoar e para enfrentar os desafios que surgem ao 
longo do curso. Um deles, considerado comum na EaD, 
é a desistência de cursistas. Para evitar, ou minimizar o 
fenômeno, flexibilizamos os prazos das atividades quan-
do necessário e possível, mesmo que o calendário consi-
dere de antemão o período letivo escolar. Outro desafio, 
também de caráter pedagógico e motivacional, refere-se 
à dificuldade de articulação entre os textos (e outros ma-
teriais) nas respostas aos fóruns escritas pelos cursistas. 
Nesse sentido, é necessário que o tutor(a) fique sem-
pre atento(a), instigue e colabore individualmente com 
os cursistas para efetivar sua permanência no curso e 
para que sejam feitas relações entre os textos modulares  
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obrigatórios e entre estes e os materiais complementares 
comentados. 

É importante mencionar, ainda acerca dos fóruns, 
que eles exigem ainda do cursista a aliança do aprendi-
zado de novos temas com a realidade da sala de aula e 
sua própria comunidade. Muitas discussões, por vezes 
conjuntas, surgiram sobre as lacunas nos materiais es-
colares e as imagens estereotipadas acerca dos indígenas 
dentre os alunos(as). O exemplo mais pungente dos des-
nivelamentos entre a Lei nº 11.645/2008 e a realidade 
escolar foi a análise dos livros didáticos disponíveis nas 
redes de ensino, os quais se mostraram obsoletos e muito 
distantes das necessidades impostas pela legislação. As 
atividades instigam, portanto, um olhar crítico do seu 
próprio meio escolar, bem como do seu proceder no ensi-
no-aprendizagem, e a confrontação dessa sua autocrítica 
com o que exige a lei. Mais à frente, analisar-se-ão algu-
mas das ideias correntes ainda existentes nos materiais 
escolares e na consciência histórica estudantil e da so-
ciedade no geral. Agora, destaca-se que houve, também, 
reflexões propostas pelos fóruns e efetuadas pelos cursis-
tas que aproximaram os professores da história indíge-
na da sua própria região, para além dos temas tratados 
em cada leitura obrigatória e da articulação exigida entre 
eles. Isso é feito por meio de pesquisa realizada pelos cur-
sistas sobre histórias e culturas de povos indígenas que 
são moradores próximos e que eles conhecem/convivem 
ou mesmo desconhecem por completo. Houve relatos de 
cursistas surpreendidos não apenas ao saber da presença 
de povos indígenas vizinhos, mas também ao conhecer 
algo de sua história e cultura. Articulou-se, dessa forma, 



Formação de professores na temática indígena

o tempo pretérito e o tempo presente. Foram estabele-
cidas aproximações e distanciamentos entre histórias de 
violência e de luta em diferentes períodos e regiões do 
Brasil, com enfoque no protagonismo indígena na His-
tória. No último fórum, atentou-se, especificamente, à 
política indigenista e às reivindicações indígenas pelos 
seus direitos. Para melhor entendimento da estrutura do 
curso e de suas potencialidades, a seguir, são listadas as 
atividades dos fóruns.

Fórum 1: Realize uma pesquisa nos materiais ado-
tados pela instituição escolar na qual atua com intuito de 
verificar de que forma está inserida a temática indígena 
(como e quando os índios são retratados e representa-
dos). Posteriormente, faça uma sondagem em sala de 
aula perguntando aos alunos(as) o que eles(as) pensam 
sobre os índios. Na resposta ao fórum, relate suas expe-
riências e aponte ao menos dois exemplos referentes aos 
materiais da escola e à conversa com os(as) alunos(as), 
estabelecendo relações diretas com reflexões suscitadas 
pelos textos “Introdução ou a escrita da História Indíge-
na” e “Ensino de História Indígena”.10

10 Esse fórum possuía a seguinte observação, seguida de uma sugestão de ativi-
dade: Caso não esteja lecionando no momento, realize a pesquisa em materiais 
midiáticos (jornais, internet, revistas etc.) e a sondagem no meio em que traba-
lha (público do museu, por exemplo) ou mesmo no seu círculo pessoal. Suges-
tão de atividade (esta é uma sugestão de atividade, portanto não será cobrada 
no fórum 1. É, no entanto, uma ótima oportunidade para iniciar uma discussão 
sobre a temática indígena em sala de aula. Esperamos que você, professor(a), 
possa realizá-la. Se o fizer, por favor, compartilhe sua experiência conosco e 
com os colegas cursistas): Assista o vídeo “Índios no Brasil: Quem são eles?, 
disponível em: <http://www.videonasaldeias.org.br/2009/video.php?c=83>, 
juntamente com os(as) alunos(as), e os instigue a fazer relações entre o que 
viram e o que disseram anteriormente. Amplie a atividade solicitando que re-
alizem uma pesquisa na internet e que expressem – por meio de textos e/ou 
imagens – a presença indígena no Brasil. O objetivo é questionar estereóti-
pos e combater preconceitos alimentados ao longo da história do país. O site a  
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Fórum 2: Após a leitura atenta dos textos intitula-
dos “Índios cristãos na Amazônia colonial” e “Relações 
interétnicas ao Sul”, aponte ao menos duas semelhanças 
e duas diferenças no processo de contato entre índios e 
não índios no norte e em Santa Catarina. Cite exemplos 
da violência física e/ou simbólica sofrida pelos indígenas, 
mas também da agência dos índios como protagonistas 
das histórias narradas. Por fim, faça uma pesquisa sobre 
o povo indígena que vive mais próximo de você e apre-
sente aqui alguns apontamentos sobre seu histórico de 
contato com não indígenas, suas características sociocul-
turais e suas lutas na atualidade.11 

Fórum 3: Os textos “Identidades indígenas no nor-
deste” e “Movimento indígena no Brasil” nos fazem refle-
tir sobre legislação indigenista e movimento social indí-
gena. Atente para as políticas governamentais do Estado 
em relação às populações indígenas ao longo da história 
do Brasil e identifique as lutas dos índios por mudanças 
na legislação e para a garantia dos seus direitos. Nes-
se sentido, com suas palavras, aponte pelo menos seis 
exemplos de ações estatais e indígenas, com ênfase nas 
etnias Carnijó/Fulni-ô, Kaingang e naquela que vive mais 
próxima de você.

seguir traz informações interessantes sobre histórias e culturas de várias et-
nias, sendo uma importante ferramenta de pesquisa para visibilizar a diversi-
dade indígena no Brasil (socioambiental.org). Peça que os(as) alunos(as) cen-
trem o debate a partir dos seguintes pontos: O que já sabiam sobre os índios no 
Brasil, seja no passado ou no presente? Os índios estão desaparecendo? Têm 
todos a mesma cultura? Vivem apenas nus na floresta? A que se deve o desco-
nhecimento da população não indígena acerca dos índios no país? A partir do 
que foi visto no vídeo e pesquisado na internet, como é possível se pensar o 
presente e o futuro dos índios no Brasil?
11 Esse fórum possuía a seguinte observação: Atenção! Há duas reflexões a 
serem feitas neste fórum: relacionar os textos lidos e pesquisar sobre o povo 
indígena da sua região. É necessário, ao utilizar ideias e/ou frases retiradas de 
materiais, indicar a referência completa.
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Estereótipos em debate e propostas  
educacionais

Ao longo do curso, os professores-cursistas revela-
ram as dificuldades de trabalhar a temática indígena em 
sala de aula. Há um desconhecimento acerca de questões 
básicas da história e cultura indígenas identificado nos 
próprios materiais didáticos que utilizam e no senso-
-comum sobre o assunto entre seus alunos(as). Não é de 
se espantar que ainda se pense que os índios estão desa-
parecendo, ou mesmo que eles apenas podem ser assim 
denominados se estiverem vivendo nus no interior da 
floresta. Afinal, esse não é um assunto corrente nas salas 
das casas, nas ruas das cidades, nem mesmo nas aulas 
de que participamos nas escolas. Essas e outras questões 
foram aprofundadas durante o curso, o que colaborará 
com a reflexão futura acerca do tema pelos professores 
em sala de aula, estendendo o impacto dessa formação 
aos seus alunos(as) pelo país afora. A seguir, algumas das 
ideias mais frequentes que surgiram e foram debatidas 
com afinco em todas as versões do curso História dos  
Índios no brasil.

Afirma-se correntemente que as populações indíge-
nas estão em vias de desaparecimento ou já fazem parte 
do passado. Utiliza-se, para isso, a palavra “extermínio”, 
decretando o fim de sua existência e de quaisquer possi-
bilidades futuras. Outras vezes é apresentada uma visão 
conservadora, na qual a cultura indígena aparece ligada 
a uma tradição milenar, estabelecendo uma resistência 
absoluta que ignora as mudanças inerentes às relações 
humanas. Mesmo quando transformações culturais são 
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percebidas, por vezes o índio é retratado como um mero 
remanescente que teve sua cultura destruída ou desca-
racterizada. Essas são posturas essencialistas, pois con-
sideram que o indígena pertence a uma cultura ideal e 
estática, ora como vencedor resistente, ora como derrota-
do pelas mudanças. O movimento da história não é apro-
priadamente analisado, como se as relações fossem – em 
uma perspectiva claramente reducionista – uma guerra 
contínua entre vencedores e vencidos, na qual ninguém 
se transforma. 

A ideia de que índios deixam de ser índios quando 
usam roupas e têm acesso à internet, por exemplo, parte 
desse mesmo pressuposto de que a cultura indígena é – 
ou deve ser – imutável. Por um lado, temos facilidade em 
compreender como resultado óbvio do processo histórico 
as mudanças socioculturais em nossa sociedade, até mes-
mo entre poucas gerações familiares; por outro, há uma 
dificuldade notável em entender as transformações ocor-
ridas nas sociedades indígenas. Muitas mudanças, inclu-
sive, foram ocasionadas por relações forçadas a partir da 
colonização europeia e, consequentemente, da escraviza-
ção indígena e das missões evangelizadoras. As relações 
assimétricas de poder estabelecidas com não indígenas 
foram responsáveis até mesmo pela extinção de algumas 
línguas, etnias e culturas indígenas que aqui habitavam 
muito antes da chegada dos europeus. Culturas indíge-
nas, sempre no plural. 

A postura oficial do governo era a de transformar 
os indígenas. Dito de outra forma, de fazer com que 
os pertencentes a culturas classificadas como inferio-
res, portanto “selvagens”, se aproximassem do modelo  
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considerado “civilizado”. E, ao longo da história do Bra-
sil, foram constantes os mecanismos de violência física 
e/ou simbólica criados para a integração dos indígenas 
à sociedade nacional. Hoje, ironicamente, exigimos dos 
índios – e não de nós mesmos – constância cultural, ao 
acusá-los de não serem mais genuinamente indígenas. 
Não teriam, portanto, direito a exigir políticas específicas 
e diferenciadas. Logo, é urgente e salutar que tenhamos 
mais consciência histórica e que apoiemos suas lutas. Os 
povos indígenas querem viver conforme seu modo de 
vida, ou seja, anseiam pela possibilidade de ser digna-
mente quem são. 

A reflexão sobre a história também nos leva a pro-
blematizar alguns termos. “Índio”, por exemplo, é tão 
amplo e genérico que turva a percepção de que povos 
indígenas são diferentes entre si. O equívoco de Cristó-
vão Colombo, que imaginou ter desembarcado nas Ín-
dias, acabou por classificar e homogeneizar o que era de 
fato – e ainda é – uma diversidade de povos. Trata-se de 
diversas culturas, singulares e dinâmicas, em constante 
transformação. Atualmente, o movimento indígena, que 
nas últimas décadas ganhou novo fôlego, luta não só pela 
retomada de suas terras mas também pela melhoria e 
pelo modo de vida de cada grupo étnico. Assim, o termo 
“índio” muda de significado: ele une comunidades distin-
tas na luta por direitos comuns. 

Décadas depois da chegada dos europeus ao que 
chamaram de Novo Mundo – certamente não o era para 
aqueles que denominaram índios –, os jesuítas deram 
início à tentativa de catequização dos nativos, ou, no 
termo de época, dos “gentios”. Os missionários criaram, 
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então, outra palavra para designar os que não eram cris-
tãos como eles. Os colonizadores, por sua vez, instituíram 
o binômio “tupi x tapuia”, que indicava uma relação de 
aliança ou conflito com os europeus, a qual – vale enfati-
zarmos – era fluída, ou seja, poderia se alterar conforme 
as circunstâncias históricas e as motivações indígenas. 
Ambas as categorias foram perpetuadas pela documen-
tação colonial como componentes de uma dicotomia que 
opunha o sertão – vazio e “selvagem” – ao litoral – colo-
nizado e “civilizado”. Nesse caso, portanto, a denomina-
ção “tapuia” não é expressão designativa de uma etnia, 
pois incluía dezenas de povos indígenas em uma palavra 
de origem tupi que alguns afirmam significar “inimigo”. 
Outras vezes, foram chamados de “negros da terra” em 
contraposição aos africanos escravizados, os “negros da 
Guiné”, fazendo referência à sua condição de servidão. 
Índios, gentios, tupi, tapuia e negros da terra são, dessa 
forma, nomenclaturas construídas pelos europeus, colo-
nizadores e/ou religiosos, conforme seus interesses e sua 
visão de mundo. 

O combate dos estereótipos e, consequentemente, 
o alargamento do olhar acerca da temática indígena têm 
como aliadas as pesquisas da Nova História Indígena.  
O objetivo desse campo é desvendar algumas das formas 
de pensar e agir de diferentes sujeitos históricos. O gran-
de desafio é, sem dúvida, encontrar e analisar vestígios 
documentais que podem auxiliar na compreensão dos 
atos indígenas, agenciados dentro de um processo violen-
to. Todavia, estudos recentes sobre populações indígenas 
diversas revelam a possibilidade e a produtividade do de-
safio. Mais do que sofredores de uma história dramática 
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– vítimas passivas ou resistentes culturais –, pesquisas 
recentes revelam aspectos dos encontros e desencontros 
entre duas culturas; do contato com o outro que gera 
ações e (res)significações. O exercício constante é colocar 
em cena o índio enquanto sujeito, guiado pela sua pró-
pria leitura do mundo, baseada tanto em experiências 
históricas quanto naquelas desencadeadas pelo contato 
com o branco. Os ameríndios refletiram em seus próprios 
termos o processo pelo qual passavam, dando significado 
às novas realidades enfrentadas. Aos pesquisadores cabe 
dar visibilidade à presença deles na história, aos seus atos 
e a suas interpretações. Diante da nova realidade, agiram, 
alteraram sua cosmologia, transformaram a si mesmos. 
Se, por um lado, não foram vítimas passivas; por outro, 
não permaneceram intactos no contato com o outro.  
Os novos elementos identificados são frutos dessas inte-
rações entre diferentes sujeitos, que se dão através dos 
tecidos permeáveis das culturas. 

No Brasil de hoje, são almejados o respeito para 
com as populações indígenas, a compreensão e o reco-
nhecimento delas como protagonistas, e não apenas ví-
timas da história. Demonstra-se que foram e são agentes 
do contato. As sociedades indígenas sofreram, sem dú-
vida, com a conquista da América. Na atualidade, enca-
ram as consequências dessa longa e excludente história. 
Contudo, mesmo diante de um processo violento, não se 
deve reduzir a dinamicidade histórica às atrocidades dos 
brancos. Houve e há ações indígenas diante de situações 
adversas e diversas, inclusive daquelas resultantes de re-
lações de poder bastante desiguais. Apesar das imposi-
ções, as sociedades indígenas, distintas umas das outras, 
criam, interpretam, agem e vivem. 
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Ressaltamos, para concluir, que um dos mecanis-
mos essenciais para a formação dos professores no cur-
so é a realização da atividade final. Trata-se de um pla-
no pedagógico para execução em sala de aula, elaborado 
conforme um modelo proposto, que incorpore e articule 
algumas das principais discussões realizadas no curso.12 
Nesse sentido, são valorizadas propostas que visam a 
pensar sobre a realidade local. A seguir, citamos o caso 
do trabalho elaborado por uma professora-cursista inti-
tulado “Entre a repressão e a resistência: relações entre 
indígenas tupinambás e fazendeiros de Ilhéus e a partici-
pação da mídia na exibição dos conflitos no primeiro se-
mestre de 2013”. Refletir sobre uma comunidade de seu 
município ou estado aproxima os estudantes do tema, 
exercitando o entendimento de que a sua região também 
é composta por um ou mais povos indígenas. Logo no títu-
lo podemos perceber tanto o foco em um contexto quan-
to em um grupo específico, os Tupinambá, diminuindo o 
risco de cair na armadilha de abordar muitas culturas ao 
mesmo tempo, o que pode homogeneizá-las. Para isso, 
propõe refletir, entre outros conteúdos elencados, so-
bre a presença histórica e a concepção de território dos  

12 Pretende-se disponibilizar em um site as propostas de intervenção ped-
agógica dos professores que assim assentirem, estendendo seu alcance a outros 
docentes e alunos(as). O modelo tem a seguinte estrutura, com breves explica-
ções sobre cada um dos itens, a saber: professor(a) responsável pela elabora-
ção e execução, tema (título), disciplinas envolvidas e temas transversais (em 
caso de trabalho interdisciplinar, o que é incentivado), duração, série/ano, 
apresentação do projeto, justificativa, objetivos geral e específicos, conteúdos, 
metodologia, material didático/recursos, avaliação, referências, anexos. Após 
o modelo com orientações para elaboração da atividade final, há um formulário 
de avaliação do curso para preenchimento. É um documento importante, pois 
possibilita que a equipe analise, sobretudo, o que deve ser repensado para as 
próximas edições sob o ponto de vista dos próprios cursistas.
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Tupinambá no Sul da Bahia. O objetivo apontado é perce-
ber o papel da mídia na invisibilidade e/ou manutenção 
de estereótipos sobre as populações nativas e seus meca-
nismos de resistência ligados ao território, o que instiga, 
por um lado, uma análise crítica dos discursos correntes 
sobre os indígenas e seus interesses político-econômicos 
e, por outro, o entendimento dos indígenas como sujeitos 
com demandas específicas que lutam pelos seus direitos. 

Durante o curso de formação continuada História 
dos Índios no Brasil, os professores participantes foram 
sensibilizados para a temática indígena. O aprofunda-
mento de conhecimentos históricos, por meio da EaD, 
fará com que a contribuição deles como educadores 
seja significativa no auxílio da implementação da Lei nº 
11.645/2008. Assim, as novas abordagens terão impac-
to nos inúmeros alunos(as) que tiverem, ao longo de sua 
atuação, e quiçá nas pessoas que convivem com eles(as), 
colaborando para a formação de cidadãos que conheçam 
e respeitem a diversidade cultural brasileira.
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a presença indígena na  
universidade do estado do amazonas

Marcos André Ferreira Estácio1

E
mbora as discussões a respeito das ações afirma-
tivas sejam recentes, as práticas de políticas com-
pensatórias brasileiras vêm de longas datas. E uma 

dessas políticas é a reserva de vagas no ensino superior a 
partir de critérios étnicos e raciais, buscando promover 
o princípio da igualdade, a qual têm suscitado polêmi-
cas. E estas surgem da emergência das reivindicações por 
reconhecimento e igualdade social dos grupos historica-
mente excluídos da sociedade brasileira. E essa política 
de ação afirmativa é constitucional, segundo decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
186, proposta pelo partido político Democratas (DEM) 
contra atos administrativos da Universidade de Brasília 

1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Atual-
mente, é professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e douto-
rando em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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(UNB),2 os quais instituíram o programa de quotas3 ra-
ciais para ingresso na referida universidade.

No Amazonas, o então governador do estado, ao 
sancionar, aos 31 de maio de 2004, a Lei Estadual nº 
2.894/2004, determinou que, das vagas oferecidas em 
concursos vestibulares pela Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), a reserva de um percentual, por curso, 
no mínimo igual ao percentual da população indígena na 
composição da população amazonense, para serem preen-
chidas, exclusivamente, por candidatos pertencentes às 
etnias indígenas localizadas no estado (art. 5º). Essa de-
terminação legal é entendida como política social de ação 
afirmativa do tipo quotas étnicas, voltada para alcançar a 
igualdade de oportunidades entre as pessoas, distinguindo 
e beneficiando grupos afetados por mecanismos historica-
mente discriminatórios, objetivando alterar, positivamen-
te, a situação de desvantagem desses grupos.

O presente estudo buscou compreender os pri-
meiros dez anos – de 2005 a 2015 – do sistema de reserva 
de vagas no ensino superior para indígenas da UEA. In-
serida na perspectiva histórica do tempo presente, a pes-
quisa foi de natureza qualitativa, do tipo documental e de 
campo. A primeira foi realizada na Secretaria Geral e no 
Arquivo Geral da Universidade do Estado do Amazonas,  

2 A ADPF 186, proposta pelo (DEM), alegava ofensa aos artigos 1º, caput e 
inciso III; 3º, inciso IV; 4º, inciso VIII; 5º, incisos I, II, XXXIII, XLII, LIV; 37, 
caput; 205; 207, caput; e 208, inciso V da Constituição Federal de 1988.
3 Os termos “cota” e “quotas” são sinônimos. Neste trabalho, a denominação 
utilizada será a segunda, pois essa foi a forma utilizada pelo Movimento dos 
Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM) e pela Coordenação das Orga-
nizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), quando da discussão do 
Projeto de Lei nº 38/2004 na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
(ALEAM), a qual foi transformada na Lei Estadual nº 2.894, de 31 de maio 
de 2004, e que dispõe “[...] sobre as vagas oferecidas em concursos vestibu-
lares pela Universidade do Estado do Amazonas e dá outras providências”  
(AMAZONAS, 2004b).
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na Gerência de Arquivo da Diretoria de Documenta-
ção da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
(ALEAM) e na Gerência de Documentação da Agência 
de Comunicação do Estado do Amazonas (AGECOM). 
A segunda realizou-se nas unidades acadêmicas da UEA 
na capital do estado do Amazonas, quais sejam: Escola 
Superior de Ciências da Saúde (ESA), Escola Superior de 
Artes e Turismo (ESAT), Escola Superior de Ciências So-
ciais (ESO), Escola Normal Superior (ENS) e Escola Su-
perior de Tecnologia (EST). Para coleta de dados, foram 
utilizados questionários mistos e entrevistas semiestru-
turadas, e estas foram realizadas no período de 2010 a 
2011.4 E mais, três grupos focais foram formados com a 
Coordenação Executiva do Movimento dos Estudantes 
Indígenas do Amazonas (MEIAM), no ano de 2011.

Compreendemos que as políticas de ações afirmati-
vas expressam a possibilidade concreta apresentada pelo 
Estado de colocar em ação, dentro de um espaço social 
contraditório e complexo, uma visão de homem, um pro-
jeto de sociedade, de relações de trabalho e de outras va-
riáveis que a compõem.

O sistema de reserva de vagas da  
Universidade do Estado do Amazonas

Aos 31 de maio de 2004, o Projeto de Lei  
nº 38/2004 transformou-se na Lei nº 2.894/2004, também 

4 Os entrevistados foram alunos indígenas da Universidade do Estado do 
Amazonas, e seus nomes são fictícios, respeitando-se a origem e pertencimento 
de cada um. Seus nomes são: Aguaimüje, Diacon, Diakarapô, Duhigó, Idzada-
pa, Jí Manha, Kamõ, Kirimbawa, Laytw, Muraky Sara, O’ôripakó, Panapaná, 
Parawá, Tuirimacan, Waçá, Weteragó, Yaiwa e Yucuruaru. 
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conhecida como “Lei de Cotas da UEA” (UEA, 2015, p. 1), 
e ela estabeleceu a distribuição de vagas em dez grupos 
de acesso.5 É oportuno destacarmos que a Lei nº 3.972, 
de 23 de dezembro de 2013, alterou a Lei nº 2.894/2004, 
incidindo, esta alteração, na composição e na quantidade 
dos grupos de acesso,6 mas permanecendo os critérios de 

5 Esse quantitativo de grupos de acesso vigorou até o vestibular de 2013 (aces-
so 2014). Vale ressaltarmos que o grupo reservado aos indígenas nos cursos da 
UEA, entre os anos de 2005 a 2014, o qual se caracterizava como política de 
ação afirmativa do tipo quotas étnicas, era denominado de Grupo 10 e pos-
suía os seguintes requisitos: I – candidato que deseja disputar vaga em curso 
a ser ministrado em Manaus ou no interior do estado do Amazonas, II – que 
pertença a uma das etnias indígenas do estado do Amazonas e III – comprove 
tal condição com certidão de registro administrativo expedida pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI).
6 A Lei nº 3.972/2013 estabeleceu os seguintes grupos e requisitos: Grupo 1 
– candidato que deseja disputar vaga em curso de graduação (exceto Enfer-
magem, Medicina e Odontologia), e que não possui curso superior, não o está 
cursando em instituição pública e cursou as três séries do ensino médio em es-
cola pública no estado do Amazonas; Grupo 2 – candidato que deseja disputar 
vaga em curso de graduação (exceto Enfermagem, Medicina e Odontologia), e 
não possui curso superior, não o está cursando em instituição pública e cur-
sou as três séries do ensino médio em escola de qualquer natureza no estado 
do Amazonas ou, ainda, obteve certificado do ensino médio na modalidade de 
educação de jovens e adultos no estado do Amazonas e comprove ter concluído 
três séries da educação básica no estado do Amazonas; Grupo 3 – candidato 
que deseja disputar vaga em curso de graduação (exceto Enfermagem, Medic-
ina e Odontologia), que não esteja matriculado em curso superior de institu-
ição pública e comprove haver concluído o ensino médio em qualquer escola 
de qualquer estado da Federação ou do Distrito Federal ou tenha realizado 
(concluído) o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou, ainda, obtido 
certificado do ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos 
em qualquer escola de qualquer estado da Federação ou do Distrito Federal; 
Grupo 4 – candidato de município do interior do estado do Amazonas que 
deseja disputar vaga em curso de graduação na área de saúde (Enfermagem, 
Medicina e Odontologia), e que não possui curso superior, não o está cursando 
em instituição pública e cursou, pelo menos, oito séries da educação básica em 
município do interior do estado do Amazonas (os candidatos que concorrem às 
vagas reservadas a este grupo, permanecerão, obrigatoriamente, pelo período 
de um ano após a conclusão do curso, no interior do estado do Amazonas, em 
município distribuído por Decreto do Poder Executivo, com direito a receber 
uma bolsa do Programa de Melhoria na Atenção à Saúde, conforme o disposto 
no § 5º, do artigo 2º, da Lei nº 3.972/2013); Grupo 5 – candidato que deseja 
disputar vaga em curso de graduação na área de saúde (Enfermagem, Medicina 
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composição de tais grupos, os quais associam o histórico 
escolar (tempo de escola pública), a origem territorial 
e o pertencimento étnico (AMAZONAS, 2004a, 2013). 
Atualmente, o grupo de acesso para os povos indígenas 
na Universidade do Estado do Amazonas, possui os se-
guintes requisitos:

• Grupo 8 – candidato que deseja disputar vaga em 
curso de graduação que pertença a uma das etnias 
indígenas do estado do Amazonas e comprove tal 
condição com certidão de registro administrativo ex-
pedida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI),  
e que não possui curso superior, não o está cur-
sando em instituição pública e cursou as três séries 
do ensino médio no estado do Amazonas (este foi o 
grupo de acesso aos cursos da UEA objeto de nosso 
estudo, no ano de 2015, o qual se caracteriza como 
política de ação afirmativa do tipo quotas étnicas.  
É importante, ainda, ressaltamos, que até o vesti-
bular de 2013 [acesso 2014], este grupo denomina-
va-se de Grupo 10).

e Odontologia), e que não possui curso superior, não o está cursando em in-
stituição pública e cursou as três séries do ensino médio em escola pública 
no estado do Amazonas; Grupo 6 – candidato que deseja disputar vaga em 
curso de graduação na área de saúde (Enfermagem, Medicina e Odontologia), 
e não possui curso superior, não o está cursando em instituição pública e cur-
sou as três séries do ensino médio em escola de qualquer natureza no estado 
do Amazonas ou, ainda, obteve certificado do ensino médio na modalidade de 
educação de jovens e adultos no estado do Amazonas e comprove ter concluído 
três séries da educação básica no estado do Amazonas; Grupo 7 – candidato 
que deseja disputar vaga em curso de graduação na área de saúde (Enferma-
gem, Medicina e Odontologia), que não esteja matriculado em curso superior 
de instituição pública e comprove haver concluído o ensino médio em qual-
quer escola de qualquer estado da Federação ou do Distrito Federal ou tenha 
realizado (concluído) o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou, ainda, 
obtido certificado do ensino médio na modalidade de educação de jovens e 
adultos em qualquer escola de qualquer estado da Federação ou do Distrito 
Federal; e Grupo 8.
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É oportuno esclarecermos que 

“[...] a ideia original da UEA não contemplava este 
grupo (Grupo 10), [atual Grupo 8], para os povos 
indígenas, mas sim a criação de cursos específicos. 
O MEIAM participou de um grupo de discussão 
na Assembleia [Legislativa] do Amazonas com 
relação às quotas para indígenas. Inclusive havia 
uma Comissão de Assuntos Indígenas dentro da 
Assembleia. E o deputado estadual Balieiro, de 
certa forma, conduziu essa bandeira das quotas 
indígenas com o movimento indígena. Ou seja, ele 
fazia, digamos, esse papel de intermediador entre 
a Assembleia e as populações indígenas. E, den-
tro desta demanda, deste querer das quotas, o que 
sempre se pensou foi na qualificação profissional, 
pensando no futuro, mas em curto prazo. Porque, 
se a gente deixa para depois, acaba deixando uma 
lacuna aqui no hoje. Então o MEIAM, que sempre 
participou da discussão de quotas para indígenas, 
juntamente com a COIAB, fizeram esta proposta 
de reserva de vagas para índios na UEA” (COOR-
DENAçÃO EXECUTIVA DO MEIAM, informação 
verbal, 2011).

A Universidade do Estado do Amazonas, cumprin-
do determinação da Lei nº 2.894/2004, apenas efetiva 
a matrícula dos alunos indígenas aprovados nas quotas 
étnicas mediante apresentação da certidão de Registro 
Administrativo de Nascimento e Óbito de Índios (RANI), 
a qual é expedida pela FUNAI. Isso porque, conforme o  
§ 3º, art. 5º, da Lei nº 2.894/2004,  

Para os fins do disposto nesta Lei é considerado 
índio aquele assim reconhecido pela Fundação 
Nacional do Índio – Funai, através de certidão do 
registro administrativo a que se refere o art. 13 da 
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Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1.973 (Esta-
tuto do Índio).

assim, a lei estadual de 31 de maio de 2004, em 
nosso entender, reedita a tutela estatal, pois índio, con-
forme o entendimento legal, não é aquele que se reconhe-
ce e é reconhecido e aceito pelos seus pares como tal (o 
que poderia ser comprovado por meio de declaração de 
lideranças ou organizações indígenas), mas sim aquele 
que o Estado brasileiro ratifica a condição de pertenci-
mento étnico. Isso para nós é tutela, pois compreende-
mos que a definição de “[...] quem é índio cabe às comu-
nidades que se sentem concernidas, implicadas por ela” 
(CASTRO, 2016, p. 15). 

Dessa forma, como afirmam Lima e Barroso-Hoff-
mann (2007, p. 19, grifos dos autores):

Na prática das universidades com políticas de 
acesso diferenciado para indígenas, ou que man-
têm cursos de formação de professores indígenas, 
as soluções adotadas não parecem se livrar do 
peso da administração tutelar na história da rela-
ção entre povos indígenas e Estado brasileiro. Al-
gumas universidades exigem para a inscrição dos 
indígenas em vestibulares a “carteira da FUNAI” 
– um documento emitido pela Fundação para in-
divíduos indígenas, que equivocadamente alguns 
pensam ter o mesmo valor de uma cédula de re-
gistro geral, a carteira de identidade – ou uma 
carta dela proveniente.

Ao se discutir o sistema de reserva de vagas da UEa, 
em especial as vagas para os indígenas, Diacon (informa-
ção verbal, 2010) afirma que as quotas da Universidade 
do estado do amazonas são 
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[...] uma política importante e deve continuar. 
Mas o problema dessas quotas é a quantidade 
de vagas para os índios. É bom, então, que a uni-
versidade aumente a quantidade, para dar mais 
oportunidade aos indígenas.

A esse entendimento, associam-se as análises de 
Panapaná (informação verbal, 2011), Aguaimüje (in-
formação verbal, 2010), Jí Manha (informação verbal, 
2011), Parawá (informação verbal, 2010), Kamõ (infor-
mação verbal, 2011), Laytw (informação verbal, 2010), 
Diakarapô (informação verbal, 2010) e Yucuruaru (infor-
mação verbal, 2011). 

Contrária a essas compreensões está a de Yaiwa  
(informação verbal, 2010), visto que, mesmo tendo 
ingressado no ensino superior por meio das quotas  
étnicas, advoga que elas devem ser extintas, já que 

“[...] os indígenas não necessitam deste privilé-
gio, pois possuem a mesma capacidade do outro, 
do branco”. 

Todavia, Waçá (informação verbal, 2010) enfatiza 
que

“[...] a competição entre índio e não índio é muito 
desigual. Pois lá na escola onde a irmã do meu tio 
é professora, que é uma escola de índio no inte-
rior de São Paulo de Olivença, a sala de aula dela 
tem alunos de todas as séries e ela dá aula assim, 
todo mundo junto. Aqui na cidade, principalmente 
nas escolas de não índio, as salas de aula são se-
paradas, tem a primeira, a segunda, a terceira sé-
rie... Então, se para eles [índios] já é difícil apren-
der nessa escola de branco, mesmo com toda a  
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didática da professora, nesse modo de aprendiza-
gem (todos os alunos juntos) eles ficam desfavore-
cidos para concorrer com quem estudou no mo-
delo de escola da cidade. Nesse sentido, as quotas 
da UEA são importantes e devem continuar, pois 
cada grupo concorre entre si”.

Assim, a Lei nº 2.894/2004, é, por nós entendida, 
enquanto política social de ação afirmativa voltada para 
alcançar a igualdade de oportunidades entre as pessoas, 
distinguindo e beneficiando grupos afetados por mecanis-
mos historicamente discriminatórios, objetivando alterar, 
positivamente, a situação de desvantagem desses grupos. 
E mais, as ações afirmativas são políticas públicas ou pri-
vadas que buscam concretizar o princípio constitucional 
da igualdade material e neutralizar os efeitos da discrimi-
nação racial, de gênero, de idade, de origem nacional ou 
social, de compleição física e de pertencimento étnico. Elas 
visam a combater não somente as manifestações flagran-
tes de discriminação, mas também a discriminação de fun-
do cultural, estrutural, enraizada na sociedade. Em outras 
palavras, as ações afirmativas são um conjunto de ações e 
orientações para proteger as minorias e os grupos que te-
nham sido discriminados no passado. Em termos práticos, 
as organizações devem agir positiva e afirmativamente 
para remover todas as barreiras, sejam elas formais, infor-
mais ou, ainda, veladas, sutis.

Torna-se fundamental ressaltar, ainda, no que se 
refere à discussão sobre a implantação de quotas na UEA, 
que o movimento indígena teve expressão significativa, 
reivindicando a reserva de vagas para serem preenchidas 
por índios, ficando evidenciadas as ações do Movimento 
dos Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM) e da 
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Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB), as quais participaram de reuniões e 
audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas, promovidas pela Comissão de Assuntos 
Indígenas. No entanto, segundo a Coordenação Executi-
va do MEIAM,

“[...] além das quotas, nós, MEIAM e COIAB, de-
fendíamos a criação de um fundo contábil, es-
pecífico para custear, para a manutenção dos 
indígenas na UEA. E isto foi discutido muito 
vagamente e foi vetado pelo legislativo. Levamos 
nossas propostas, mas a única aceita foi apenas 
a das quotas e as nossas outras não foram con-
signadas na lei. E quando vimos, foi apenas a 
reserva de vagas para indígenas, e foi só aquilo 
mesmo. A abertura foi só do ingresso”. (informa-
ção verbal, 2011).

Indígenas na universidade: luta para além 
do ingresso

As matrículas efetivas em cursos de graduação na 
Universidade do Estado do Amazonas totalizaram, no ano 
de 2015, 23.674 alunos, e, desse valor, 42,30% dos dis-
centes estavam matriculados em cursos da capital (UEA, 
2015). Em 31 de maio de 2004, Eduardo Braga, então 
governador do estado do Amazonas, sancionou a Lei Es-
tadual nº 2.894,7 a qual dispôs sobre as vagas oferecidas  

7 Conforme já explicitado, a Lei nº 3.972/2013 modificou a composição e a 
quantitadade dos grupos de acesso dos Concursos Vestibulares da Univer-
sidade do Estado do Amazonas. No que tange ao grupo reservado aos povos  
indígenas localizados no estado do Amazonas, essa lei possibilitou a modifica-
ção do nome do grupo de acesso, o qual deixou de ser Grupo 10 e passou a ser 
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em concursos vestibulares pela UEA, determinando, en-
tre outras ações, a criação de quotas para indígenas do 
estado do Amazonas (art. 5º).

Ao se analisar o modo de ingresso de indígenas 
nos cursos de graduação da Universidade do Estado do 
Amazonas pelo concurso vestibular, muitos(as) dos(as) 
entrevistados(as) ratificaram concordância com o atual 
modelo adotado, com exceção de Yaiwa (informação ver-
bal, 2010), Weteragó (informação verbal, 2010) e Waçá 
(informação verbal, 2010), que advogam “um ingresso di-
ferenciado”, principalmente “para os aldeados” (WETE-
RAGÓ, informação verbal, 2010). 

Acrescenta Waçá (informação verbal, 2010) que 

“[...] o ingresso deveria ocorrer de maneira 
diferente do que ocorre hoje. E isso a Univer-
sidade (UEA) tem de pensar. Inclusive fazer a 
prova (ou até mesmo o vestibular) em língua 
indígena. Porque muitos compreendem melhor 
as suas línguas do que até mesmo o português. 
Seria interessante ter essa opção, que hoje não 
tem”. (informação verbal)

Para os(as) indígenas entrevistados, ingressar no 
ensino superior por meio de quotas “não é discrimina-
ção, mas valorização” (JÍ MANHA, informação verbal, 
2011). E isso também pode ser comprovado nas palavras 
de Kamõ (informação verbal, 2011), para quem 

Grupo 8. Entretanto, o Edital nº 84/2014, que disciplinou o Concurso Vertibu-
lar 2014 (Acesso 2015) da UEA, acrescentou ao Grupo 8 (então Grupo 10, até 
o Vestibular de 2013 – Acesso 2014), os sequintes requisitos: I – não possuir 
curso superior, II – não ter matrícula institucional em curso de gradução de 
Instituição Pública de Ensino Superior, e III – ter cursado as três séries do 
ensino médio no estado do Amazonas (UEA, 2014). 
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“[...] as quotas da UEA não é discriminação, pois, 
se for assim, a UEA discrimina todo mundo, pois 
ela tem quota para tudo. Na UEA, eu acho, a quo-
ta não é discriminação, é oportunidade”. 

Além disso, Panapaná (informação verbal, 2011) 
menciona que: 

“[...] eu não compreendo esta quota da UEA como 
discriminação, eu mesmo não me sinto assim. Eu 
me sinto mesmo é valorizado. E penso que estas 
quotas devem sim, continuar”.  

Logo,

“[...] as quotas da UEA para nós indígenas não 
nos discrimina. Ela favorece que entremos em 
cursos que sem as quotas nós dificilmente entra-
ríamos: como nos Cursos de Medicina, Odonto-
logia, Direito e muitos outros. Então, eu não me 
sinto discriminada, mas vejo, sim, que as quotas 
da UEA oferecem aos índios oportunidades” . 
(WETERAGÓ, informação verbal, 2010). 

Nesse mesmo sentido, Tuirimacan (informação 
verbal, 2011) expressa que

“[...] muita gente fala que as quotas fazem com 
que o índio seja menos valorizado. Mas nós, indí-
genas, não nos sentimos discriminados, mas sim 
valorizados. Até porque, sem estas quotas, e em 
razão da muita concorrência, dificilmente nós 
chegaríamos à universidade”. 

O número de vagas oferecidas para os candidatos 
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pertencentes às etnias indígenas, no período de 2005 a 
2014, totalizaram 1.641; porém, apenas 870 foram efeti-
vamente preenchidas, e, desse total, 52,30% dos alunos 
indígenas matriculados estão realizando cursos na capi-
tal. Da análise dos dados coletados, identificou-se que o 
não preenchimento de 771 vagas destinadas a indígenas 
na UEA, o que representa 46,98% das vagas do Grupo 8 
(então Grupo 10), no período de 2005 a 2014, ocorreram, 
principalmente, não por ausência de candidatos inscri-
tos e aprovados mas pelo não comparecimento deles nas 
unidades acadêmicas da UEA para efetuarem suas ma-
trículas e também por não conseguirem comprovar sua 
condição étnica por meio do Registro Administrativo de 
Nascimento e Óbito de Índios (RANI), razão que leva ao 
indeferimento da matrícula.

A situação acadêmica dos alunos do Grupo 8 (então 
Grupo 10) na UEA é a seguinte:

Tabela 1 – Situação acadêmica dos discentes da UEA que in-
gressaram pelo Grupo 8 (então Grupo 10)8

Unidade 
Acadêmica

Situação

Regular Abandono Evasão Desistência Concluído Transferido

uea 51,04% 19,56% 13,57% 5,05% 10,67% 0,11%

Fonte: Arquivo Geral da UEA e Históricos Escolares.

A situação “Regular” representa, neste estudo, os alu-
nos que estão cursando regularmente seus cursos de gra-
duação, independentemente de aprovação ou reprovação. 
O “Abandono” está previsto na Resolução nº 002/2006, 

8 Tabela elaborada pelo autor, no segundo semestre de 2015, após análise dos 
históricos escolares dos alunos indígenas que ingressaram pelo Grupo 8 (então 
Grupo 10 até o ano de 2014). 
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de 7 de abril de 2006, a qual dispõe “sobre o desligamen-
to de aluno por abandono das atividades acadêmicas” 
(UEA, 2006, p. 4).

A “Evasão” é aqui compreendida como a situa-
ção acadêmica daqueles discentes que não estão en-
quadrados nas duas anteriormente citadas, ou seja, são 
alunos(as) que a cada semestre realizam suas matrículas, 
mas que, não frequentando as aulas, são reprovados(as) 
por faltas. Ressaltamos que esta categoria inexiste para a 
Universidade do Estado do Amazonas. E o percentual de 
evasão é significativo na UEA, o qual em 2014 esteve em 
13,57%. Nos dados coletados, identificou-se que a evasão 
é ocasionada por motivos financeiros e pedagógicos, pois, 
segundo explicam os estudantes,

“Eu vim do interior e não tenho familiar aqui 
na cidade (Manaus). E mais, não sabia que aqui 
precisava de dinheiro todo dia. Até para ir estu-
dar, para pagar o ônibus. Então tive que trab-
alhar para poder viver aqui e o horário do meu 
trabalho é o mesmo do meu curso. Então, entre 
trabalhar e estudar, eu tive, quero dizer, tenho 
que trabalhar”. (MURAKY SARA, informação 
verbal, 2011).

“Eu, pessoalmente, tenho problema em com-
preender as linguagens dos textos, e não tenho 
recebido apoio nesse sentido da UEA. Mas tam-
bém tenho problemas financeiros, pois muitas 
das vezes eu não tenho dinheiro para passagem 
do ônibus ou tenho apenas dinheiro para ir para 
o trabalho que eu consegui. E nesse trabalho não 
pode faltar, senão sai. E também o pagamento 
atrasa. Então, quando eu tenho pouco dinheiro,  
entre trabalhar e estudar, eu vou trabalhar”.  
(IDZADAPA, informação verbal, 2011).
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E acrescenta Waçá (informação verbal, 2010) que 
as quotas da UEA

“[...] não facilitam, não ajudam ao índio perma-
necer estudando. É só analisar quantos deixam 
de estudar ou desistem, que não são poucos. E 
isso ocorre por falta de apoio, pois muitos índios, 
principalmente quem vêm do interior, não têm 
conhecimento de viver na cidade. Não têm con-
dições financeiras. E tudo isso leva a desistir dos 
cursos e voltar para o interior. Ou então, traba-
lhar para sobreviver aqui na cidade”.

A “Desistência” é a formalização, por meio de pro-
cesso administrativo, pelos integrantes do quadro de 
discente da UEA da renúncia à vaga conquistada em 
concurso vestibular. Os principais motivos apontados 
pelos desistentes que os levaram a não continuarem 
seus cursos são:

Porque não consegui me sair bem nas provas das 
disciplinas cursadas (UEA, 2010d).9

Situações financeiras difíceis e não estou con-
seguindo me sustentar. Hoje me encontro sem 
apoio e preciso viajar para a minha cidade. Que-
ro esquecer tudo o que passei. Por favor, solicito 
urgente minha desistência [sic] (UEA, 2009a).10

9 Processo nº 2010/05001697, de 27 de agosto de 2010. Comunicado de de-
sistência [de KIRIMBAWA] do curso de Engenharia.
10 Processo nº 2009/03002969, de 10 de setembro de 2009. A aluna [...] 
[O’ÔRIPAKÓ], do Curso de Pedagogia solicita desistência de curso conforme 
documento em anexo. 
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Por não ter condições financeiras para aquisição 
de material que o curso exige e também por não 
ter residência própria na cidade (UEA, 2009c).11

Mudança de curso (UEA, 2008a).12

Logo, as razões apontadas pelos(as) desistentes 
que os(as) levaram a não continuarem seus cursos – e 
possivelmente, também, de abandono e evasão – são as 
de origens financeiras e pedagógicas, evidenciando a ne-
cessidade de um (re)pensar pela Universidade para im-
plementar ações de apoio aos(as) indígenas as quais não 
estejam adstritas apenas ao ingresso, mas que busque 
a permanência deles(as). E mais: que esse ato de per-
manecer seja exitoso.

A essas motivações, acrescenta-se a promulgação 
da Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, a qual dis-
pôs sobre a proibição de que uma mesma pessoa ocupe 
duas vagas, simultaneamente, em instituições públicas 
de ensino superior, incluindo-se, em tal prescrição legal, 
a Universidade do Estado do Amazonas (BRASIL, 2009).

A situação acadêmica dos “Concluídos” correspon-
de aos alunos que terminaram seus cursos superiores.  
Os “Transferidos” são aqueles discentes que solicitaram 
mudança de curso para outra Instituição de Ensino Su-
perior (IES). Dos dados coletados e analisados, identifi-
camos, também, que as situações de evasão, abandono 
e desistência podem ser revertidas; ademais, nos dois  

11 Processo nº 2009/05001514, de 5 de junho de 2009. Comunicado de de-
sistência de [DUHIGÓ a] vaga do curso de Licenciatura em Informática. 
12 Processo nº 2008/04003366, de 17 de setembro de 2008. A aluna [...] 
[WETERAGÓ], do Curso de Medicina, solicita desistência de curso. 
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últimos casos, faz-se necessária a formalização por parte 
do estudante interessado e a aceitação da administra-
ção da UEA em reverter a referida situação acadêmica. 
Comprovação disso é a solicitação de O’ôripakó contida 
no Processo nº 2010/01001156 – Reitoria, no qual foi re-
querido a “reativação de matrícula institucional”, com a 
justificativa de “[...] querer muito voltar a cursar o curso 
de Pedagogia. não quero perder esse curso [sic]” (UEA, 
2010b). E tal pleito foi deferido pela Pró-Reitoria de En-
sino de Graduação (PROGRAD) (UEA, 2010a).

Vale ressaltar que O’ôripakó, discente que ingres-
sou na UEA pelo então Grupo 10 (atual Grupo 8), havia 
desistido de seu curso, principalmente, devido a razões 
financeiras. No entanto, ao retornar ao curso e antes de 
concluir o semestre, voltou a desistir alegando falta de 
apoio da Universidade do Estado do Amazonas e situação 
financeira difícil (UEA, 2010c). Isso evidencia a necessi-
dade de construção de políticas institucionais de acompa-
nhamento dos(as) alunos(as) indígenas que ingressaram 
pelas quotas étnicas, as quais sejam capazes de auxiliar 
nas permanências (isso mesmo, no plural) dos(as) dis-
centes em seus cursos.

Frente ao exposto, compreendemos que as quotas 
da UEA para indígenas favorecem somente o ingresso.  
E tal compreensão é ratificada nas afirmações dos(as) 
discentes indígenas entrevistados(as), confirmada na 
afirmação a seguir:

“As quotas da UEA favorecem apenas a entrada, 
e aí depois você se vire para permanecer. Não 
tem apoio de nada. Não existe nenhum acompan-
hamento. Ninguém chega perguntando: Como é 
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que está indo? Como é que está o ensino? Quais 
são as suas dificuldades? Não tem nada disso. 
Quando eu tive dificuldades financeiras, pois não 
tinha dinheiro para o transporte, para xérox, aí eu 
tive de parar de estudar. Isso porque ninguém me 
ajudou, nem FUNAI, nem UEA. Meu marido tam-
bém estudava, aí eu decidi parar por um tempo 
para ele terminar os estudos dele. Mas agora eu 
voltei a estudar, e não importa quanto tempo eu 
vou levar, mas eu vou terminar esta faculdade”. 
(YUCURUARU, Informação verbal, 2012).

Logo, como afirma Waçá (informação verbal, 2011), 
as quotas da UEA devem 

“[...] ser melhoradas, com convênios com prefei-
turas e a criação ou divulgação dos programas 
de bolsa e apoio aos índios para ajudar na mo-
radia, alimentação e transporte. Tudo isso para 
que nós possamos continuar nossos estudos”. 

Mas também 

“[...] no sentido de acompanhar os alunos per-
guntando deles quais são as dificuldades, o 
porquê de eles não estarem voltando para a facul-
dade, fazer uma entrevista para saber o porquê 
de os indígenas estarem deixando a faculdade” . 
(YUCURUARU, informação verbal, 2010).

É importante ressaltarmos que as ações afirmativas 
não se restringem, tampouco se confundem, com a mera 
reserva de vagas para as minorias étnicas ou raciais, pois 
tais políticas vão para além das quotas e evidenciam que, 
na sociedade brasileira, é possível redistribuir políticas 
compensatórias para combater as condições de exclusão 
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resultantes de um passado discriminatório, cumprindo a 
finalidade democrática de uma sociedade que respeite a 
diversidade e a pluralidade sociais. 

Nesse sentido, acreditamos que o estabelecimento de 
discriminações positivas (ações afirmativas do tipo quotas 
étnicas), no Brasil, e em particular no estado do Amazonas, 
deve contemplar, entre outras ações, tanto o acesso quan-
to a permanência das minorias étnicas e raciais ao ensino 
superior, visando a corrigir “o princípio constitucional da 
igualdade” (SISS, 2003, p. 111), pois a discriminação ocorre 
quando tratamos as pessoas iguais em situações diferentes 
e como diferentes em situações iguais.

Então, o que significa permanência? O senso co-
mum atribui a ela um significado de conservação; porém, 
ao adotarmos a sua concepção filosófica, essa traz a ideia 
de tempo e transformação. Para Lewis (1986 apud SAN-
TOS, 2009), a permanência é algo que persiste se, e so-
mente se, existe ao longo do tempo – estando ela, então, 
relacionada ao tempo e à forma como ela dura no tempo, 
ou seja, a concepção de transformação. Logo, podemos 
afirmar que a permanência é a duração e a transforma-
ção, ou seja, é a perspectiva de durar no tempo, mas a 
partir de outro modo de existência. Ela possui uma con-
cepção de tempo que é cronológica e outra simbólica, a 
qual permite diálogo, trocas de experiências e transfor-
mação de todos e de cada um. 

No que tange ao ensino superior, o que é necessá-
rio para garantir uma permanência, mas que seja exitosa 
ou, como propõe Santos (2009), qualificada? Acredita-
mos que condições materiais – para aquisição de livros 
e materiais didáticos, custeio de alimentação, transporte, 
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participação em eventos e atividades didático-científicas, 
entre outros – e também condições simbólicas – apoio psi-
cológico, didático-pedagógico, referenciais docentes, entre 
outros. Ou seja, a permanência exitosa nas instituições de 
ensino superior ocorre por meio de um modelo associado 
às condições materiais e simbólicas de existência da uni-
versidade, que podem ser denominadas de permanência 
material e permanência simbólica (SANTOS, 2009).

assim, 

o desafio da Permanência Material do estudante 
na Universidade – sobretudo na Instituição pú-
blica em que as lacunas infra-estruturais obrigam 
os estudantes a comprarem até mesmo parte dos 
equipamentos e materiais didáticos e operacio-
nais – é algo que se põe a todo corpo discente, 
marcadamente àquele mais pobre, sobretudo, no 
caso dos cursos em que se requerem a compra de 
equipamentos de alto custo (Odontologia, Medi-
cina e Direito) além da dedicação exclusiva. Mas 
[...] os estudantes negros e cotistas [...] sofrem 
uma dupla discriminação (social e racial) e, por-
tanto, o desafio para assegurar a sua permanência 
material e a formação de qualidade (participação 
em atividades de pesquisa e extensão) é muito 
maior. (SANTOS, 2009, p. 71).

Quanto ao segundo tipo de permanência, sabe-se 
que as diferenças entre pessoas na sociedade, inclusive as 
de tratamento, não devem ser analisadas exclusivamen-
te pelos aspectos econômicos, mas também a partir da 
perspectiva simbólica (BOURDIEU, 2009); afinal, dis-
criminar e inferiorizar os outros são estratégias utiliza-
das na disputa por poder e representam um meio para 
garantir uma suposta superioridade. A discriminação  
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imposta de alguns grupos sobre outros consegue, muita 
das vezes, enfraquecê-los, desarticulá-los e desmobilizá-
-los. No contexto educacional, e principalmente no ensi-
no superior, tal situação não é diversa, pois o professor, 
ao não se questionar porque 

[...] todos os seus escassos alunos negros [e indí-
genas] se sentam na última fileira das cadeiras; 
por que ele nunca “ouve direito” quando eles fa-
lam e os força a repetir suas observações; por que 
automaticamente conta que não entenderam bem 
a matéria e antecipa que sua exposição não estará 
entre as melhores. E por que os colegas brancos do 
aluno também partem do mesmo princípio de que 
os negros [e indígenas] não têm a mesma compe-
tência que eles? Assim, surgem as fugas da sala de 
aula, as inadaptações, os mal-entendidos, os cli-
mas de desconforto e as reações psicossomáticas 
comuns entre os estudantes negros [e indígenas] 
[...]. Um conjunto de sintomas que desembocam 
muitas vezes no trancamento de matérias, de-
sistências e finalmente, em abandono de cursos.  
A tudo isso, os professores brancos assistem in-
diferentes; ou, quando chegam a perceber algum 
caso particular, não têm elementos analíticos so-
cializados para equacionar a crise do aluno negro 
[e do indígena]. (CARVALHO, 2002, p. 96).

E essas situações excludentes e discriminatórias 
impedem as permanências de muitos estudantes na uni-
versidade. Desse modo, a fim de revertê-las, é necessário 
que as desigualdades sejam diminuídas ou, preferencial-
mente, eliminadas. As nossas academias, em um país 
que, quando é conveniente, é classificado de mestiço, se 
imaginam europeias. Nelas, tudo são imagens oriundas 
do ocidente “branco”: as bibliotecas, os auditórios, as  
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línguas de prestígio, os lugares mitificados das biografias 
dos grandes acadêmicos, os métodos e as técnicas de es-
tudo e pesquisa, entre outros. Logo, para os universitá-
rios negros e indígenas, ao estresse de classe soma-se o 
estresse étnico e racial (CARVALHO, 2002).

As lutas no campo simbólico, e mesmo em outros, 
não são igualitárias, pois os indivíduos e as instituições 
tendem a adotar, cônscios ou não, estratégias que alme-
jem conservar suas posições e seus privilégios na estru-
tura social. Já aquelas pessoas às quais foram impostas 
situações discriminatórias poderão aceitar a estrutura 
social hierarquizada ou adotar estratégias de luta para 
a contestação e até a subversão das estruturas vigentes, 
com vistas à construção de uma sociedade mais justa, 
igualitária e democrática. E, no ensino superior, não de-
verá ser diverso, pois as estratégias de permanência irão 
da aceitação ao enfrentamento (SANTOS, 2009).

Portanto, compreendemos que a permanência atua 
como gênero de ação afirmativa e possibilidade de os es-
tudantes, independentemente de sua origem social, étnica 
ou racial, manterem-se durante todos os seus cursos supe-
riores, preferencialmente com qualidade suficiente (per-
manência exitosa), permitindo-lhes, caso queiram e lutem, 
uma transformação tanto individual quanto do seu meio 
social; possibilitando-lhes a continuidade dos estudos, da 
graduação às diversas modalidades de pós-graduação.

Tais ações não deverão ter características assisten-
cialistas, mas pensadas como política efetiva do Estado, 
com o fito de garantir e fortalecer a trajetória acadêmica 
dos alunos e das alunas afrodescendentes, das pessoas 
com deficiência, indígenas e quilombolas. Isso reforça a 



A presença indígena na Universidade do Estado do Amazonas

concepção de que a implementação do sistema de quo-
tas nas universidades brasileiras deverão ser pensadas, 
conjuntamente, com programas e projetos de perma-
nência no ensino superior. Isso porque não é suficiente 
apenas garantir uma vaga na universidade, mas também 
é preciso garantir-lhes condições adequadas de conti-
nuidade dos estudos e de formação acadêmica e cientí-
fica, proporcionando-lhes uma permanência material e 
simbólica exitosa.

Logo, podemos considerar que tão ou mais impor-
tante que a garantia da reserva de vagas, é o reconheci-
mento de que os discentes quotistas necessitam de apoio, 
inclusive financeiro, para que assim possam ser bem-su-
cedidos. Ou seja, é na permanência que se encontra um 
dos pontos para o sucesso dos programas de ampliação 
do acesso para as minorias étnicas e raciais no ensino su-
perior. No contexto brasileiro atual, “[...] o pior que pode 
acontecer em relação ao futuro dessas políticas é seu es-
vaziamento, seja pela evasão dos alunos beneficiados ou 
pela insuficiência de condições para que os estudantes te-
nham um bom desempenho no curso superior” (HERIN-
GER, 2006, p. 102). E essa é a atual realidade das quotas 
étnicas da Universidade do Estado do Amazonas. Logo, 
o acesso ao ensino superior ainda é, inegavelmente, para 
poucos, mas permanecer nele é um desafio ainda maior.

Considerações finais

As ações afirmativas aparecem como uma das ini-
ciativas que ganharam o centro do debate com a reserva 
de vaga (quotas) para afrodescendentes, para estudantes 
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da escola pública, pessoas com deficiência, indígenas e 
quilombolas nas universidades públicas. E elas não sur-
giram enquanto condescendência do governo ou do es-
tado brasileiro, vindo de cima para baixo – do estado, 
do governo, das elites dirigentes para os discriminados 
e excluídos.

Ao se abordar as ações afirmativas, enfoca-se, a 
problemática do acesso e da permanência de estudantes 
oriundos das escolas públicas, de afrodescendentes e de 
índios, uma vez que o sistema de reserva de vaga, que 
ora ocupa o debate dos movimentos sociais, das políticas 
institucionais e das políticas públicas, constitui-se como 
questão importante no que tange à criação do espaço ne-
cessário para a formulação e implementação de políticas 
de promoção da igualdade étnico racial, uma vez que, no 
Brasil os preconceitos e a discriminação racial não foram 
“zerados”, persistindo em superposição a exclusão étnico 
racial e social.

Essa compreensão evidencia um posicionamento 
político e ético, na medida em que a educação e a inclu-
são social são consideradas referenciais que constituem o 
pensar e o agir da universidade. E mais, ambas devem ser 
compreendidas como práticas político-pedagógicas, so-
bretudo, pela possibilidade de poderem contribuir para 
a superação das formas conservadoras e discriminatórias 
– no que se refere às questões raciais – e para outras prá-
ticas excludentes – por exemplo, as de gênero, de orien-
tação sexual, classe social, entre outras.

No Amazonas, a reserva de vagas para indígenas 
foi implantada na Universidade do Estado do Amazonas 
por determinação de lei estadual, e tal reivindicação foi 
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levada ao legislativo estadual pelo Movimento dos Estu-
dantes Indígenas do Amazonas e pela Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e a sua 
incorporação no ordenamento jurídico do Estado ocorreu 
por força das pressões exercidas por essas organizações. 

A partir da análise e dos estudos realizados, nota-
mos que as quotas étnicas da UEA, restringem-se ao aces-
so, o que denota que nesta instituição de ensino superior 
inexiste uma política ampla de ação afirmativa destinada 
aos índios, a qual deve ser (re)construída com programas 
institucionais de permanência, pois os alunos de origem 
étnica que ingressaram nesta universidade criam estraté-
gias informais, pessoais e familiares para permanecerem 
estudando e muitas vezes, ou quase sempre, sem o apoio 
da instituição. 

Identificamos, ainda, que os percentuais de evasão, 
abandono e desistência entre os alunos indígenas da Uni-
versidade do Estado do Amazonas que ingressaram pelas 
quotas étnicas totalizam 38,18%; e, quando somados aos 
índices de vagas não preenchidas (no valor de 46,98%), evi-
dencia a necessidade de a Universidade do Estado do Ama-
zonas construir soluções com a finalidade de tentar resolver 
tais questões com programas institucionais voltados para o 
preenchimento das vagas ofertadas em seus concursos ves-
tibulares para candidatos de origem étnica e ainda buscar 
promover a permanência exitosa dos mesmos. 

Diante do exposto, compreendemos que não bas-
ta somente criar vagas específicas na educação superior 
para serem preenchidas pelos candidatos de origem  
étnica, visto que se faz necessária a criação de programas 
complementares e institucionais, os quais sejam capazes 
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de promover tanto a permanência material quanto simbó-
lica dos índios na universidade, e que estas sejam exitosas. 
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La historia contenida en las palabras y su 
transmisión por la educación guaraní Kaiowá

Angélica Otazú Melgarejo1

E
n este trabajo intentamos abordar la historia 
del pueblo kaiowá desde una lectura de los 
recursos culturales, suscitada de las actividades 

interculturales realizadas entre los guaraní kaiowá 
desde julio de 2013, en el marco de elaboración de un 
vocabulario y un diccionario temático en kaiowá. Los 
protagonistas de esta tradición nos transmitieron, 
con sencillez un modo de pensar que había pasado 
inadvertido a las instituciones encargadas de elaborar las 
mallas curriculares de la educación. El plan educativo, 
que ha sido implementado en el periodo colonial, excluyó, 
desacertadamente, los métodos de educar de los pueblos 
nativos. Este modo diferente de pensar fue corroborado 
con nitidez en la etapa de recopilación de datos, se asume, 

1 Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC). Profesora visi-
tante en el Programa de Postgrado en Historia (PPGH-UFGD). El trabajo fue 
realizado con una beca de CAPES.
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por tanto, un cierto margen de error de procedimiento 
de nuestro equipo, a más de formular las preguntas al 
margen de las perspectivas kaiowá, se les ha presentado 
una lista de palabras preseleccionadas. Por lo que se 
intentó subsanar, pertinentemente, esa falta e instaurar 
un ambiente propicio para que ellos se expresen libre y 
espontáneamente, a fin de averiguar y comprender sus 
preocupaciones actuales y su historia propiamente dicha. 
Esta experiencia ocasionó un oportuno reajuste en el plan 
inicial, sobre todo, en lo relacionado al lenguaje denotativo 
y connotativo durante las conversaciones informales y 
entrevistas. Como buenos maestros los interlocutores 
nativos, nos señalaron emblemáticamente que la 
cultura está constituida no solamente sobre una lista de 
palabras, sino además requiere de un espacio-territorio 
y una comunidad que la practique y la mantenga viva, 
conforme a los principios de reciprocidad y solidaridad. 
El aprendizaje de la lengua es la clave para acceder al 
acervo cultural guaraní kaiowá. A la vez, subrayaron la 
importancia del uso equilibrado de los recursos naturales, 
y que cada planta tiene una función específica; cada ave 
cumple un rol determinado en la naturaleza y requiere 
un espacio adecuado para la supervivencia, justamente 
esa experiencia les ha enseñado a respetar y preservar el 
hábitat de cada creatura. Para ilustrar, básicamente, lo 
acontecido durante el desarrollo de la pesquisa, daremos 
algunos ejemplos, de la noción nativa referente a los 
componentes de la naturaleza. Los kaiowá nos reiteraron 
que cada persona es parte integrante de la naturaleza y a la 
vez responsable de lo que está aconteciendo con el medio 
ambiente, que nada es fortuito. Todos desempeñamos un 
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papel preponderante en este mundo y nos merecemos 
respeto y cuidado singular. Consideramos, además, que 
una reforma educativa más pluralista, intercultural e 
inclusiva favorecerá el diálogo entre las distintas culturas 
latinoamericanas.

En esta región de sur del Mato Grosso do Sul, 
donde conviven diversas culturas nativas y migrantes 
de nacionalidades distintas, nos encontramos con una 
de las culturas más antiguas de la zona, la que está más 
arraigada, la cultura guaraní kaiowá, dicha afirmación 
se puede deducir inclusive de los nombres dados a 
los lugares, cursos de agua, colinas y sierras, que, 
generalmente, describen y se adecuan a los accidentes 
geográficos de los parajes locales. 

Pasado los años los pobladores, principalmente, 
migrantes y colonizadores, ya no tienen noción de la 
toponimia local, ellos pueden saber, probablemente, de 
qué lengua procede, pero difícilmente comprenderán el 
significado. Afortunadamente, en estas regiones hay pueblos 
nativos que mantienen y protegen su cultura a través de los 
siglos, pese a la larga e interminable persecución. Gracias a 
estos sabios nativos podemos reconstruir, en cierta medida, 
el semblante histórico y geográfico de la región desde 
la perspectiva local. Se constata en algunos casos que la 
designación de los lugares aún guarda cierta correspondencia 
con la característica física del terreno. Los protagonistas 
enfatizaron la importancia de la preservación de la floresta, 
pues si no se detiene la política de la deforestación masiva 
y no se reparan los daños cometidos, no quedarán más que 
los topónimos guaraní que hablarán de lo que fue alguna 
vez Mato Grosso.
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Han enseñado la historia de la región desde el 
punto de vista de los migrantes, como si la historia de 
los nativos de estas regiones comenzase apenas con la 
llegada de los colonizadores, en el siglo XVI. No obstante, 
está demostrado que una cultura no puede encubrir 
totalmente a la otra, especialmente, la guaraní que se 
ha desarrollado ya aquí desde hace mucho tiempo, y 
sus protagonistas supieron relacionarse con el medio 
ambiente, hasta el punto de dar nombre a miles de 
especies de plantas y animales, como así también a los 
lugares donde habitaban.

Si bien nuestro equipo de pesquisa está compuesto, 
principalmente, de guaraní hablantes, fuimos persuadidos 
durante el desarrollo del proyecto, que para conocer la 
cultura local se debía fomentar la participación activa 
de los protagonistas, quienes deben ser escuchados, 
respetados y consultados. Nosotros tenemos mucho que 
aprender de ellos. Es preciso conocer, básicamente, la 
forma de ser de los demás y respetar la cultura de los 
otros. Los pueblos nativos tienen que ser partícipes de la 
construcción de una posible conceptualización y se deben 
incluir en ella sus propias palabras. Nos percatamos que 
era imprescindible realizar conversaciones espontáneas 
y no una observación basada en una técnica o lista de 
palabras pre-sistematizadas, pues la mayoría de las 
veces responden a preguntas o preocupaciones europeas, 
que no afectan directamente a los pueblos con quienes 
pretendemos dialogar, para ello era obligatorio escuchar 
cuál es la pregunta que los nativos se plantean; cuáles son 
sus perspectivas y sus prioridades. 

La pesquisa realizada para la elaboración del 
diccionario kaiowá está arrojando nuevas luces sobre el 
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modo de ser y de pensar kaiowá y su larga trayectoria en 
este territorio, que nos permite vislumbrar un poco más 
sobre varios aspectos de esta cultura milenaria. A través 
de sus palabras dejan entrever que poseen un modo de 
pensar distinto a los de occidente. Exponemos un resumen 
de los saberes vigentes recopilados, así como los detalles 
del modo de ser que nos han interpelado sobremanera, y 
son reveladores del sentido de su resistencia, admirable 
desde todo punto de vista, puesto que, después de tantos 
sufrimientos, represiones y humillaciones siguen de pie 
y no darán los brazos a torcer ni un solo instante hasta 
reconquistar definitivamente su territorio ancestral. 
Ellos son los mejores ambientalistas de todos los 
tiempos, la conectividad de su cultura con la naturaleza 
les ha facilitado estar estrechamente vinculados con la 
tierra, “saber escuchar a la tierra” “Ñahendu kuaa yvy 
mba’épa he’i”, esta y muchos otros saberes caracterizan 
a los guaraní-kaiowá. Ellos son muy expresivos, directos 
y concretos en su forma de explicar su relación con la 
naturaleza y todos los seres vivientes.

El respeto a la naturaleza

Si bien en nuestro proyecto inicial pretendíamos, 
sencillamente, rescatar algunos segmentos culturales, 
con vista a realizar una interpretación de la historia y 
registrar las palabras más usadas de los más antiguos, 
sin embargo, estos nativos nos enseñaron con sus 
ejemplos que cada palabra posee una riqueza cultural, 
incomparable, y a su vez, nos inculcaron cómo llevar a 
la práctica y vivirla. Con su amabilidad y calidez humana 
nos guiaron para comprender sus largas caminatas, 
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aún, cuando muchos de ellos viven en la precariedad y 
extrema pobreza hoy día. Esa actitud nos demostró que 
a los kaiowá no les convence traducir su historia palabra 
por palabra, sino más bien demostrar el significado 
cultural de cada término en su contexto. Ciertamente, 
sería difícil encontrar su equivalencia en las lenguas 
occidentales, pues son prácticas, filosofías y modos de 
ser muy distintos, es más, desafortunadamente, esta 
cultura está siendo mitigada, sacrificada y menoscabada 
a nombre del desarrollo integral como consecuencia de la 
desvalorización de varios siglos. 

Embora a região sul do estado de Mato Grosso 
do Sul fosse uma região densamente ocupada 
por populações indígenas, estas não podiam ser 
admitidas pelo governo, pelos colonizadores e 
pelos historiadores como entes de direito, como 
seres inteligentes ou como sociedades organizadas 
e aqui já estabelecidas. (BRAND, 2010, [s. p.]).

En el respeto que demuestran los nativos por la 
naturaleza, difiere de la noción occidental, y podemos 
entender cuán difícil sería para ellos compartir con 
personas que no poseen la mínima conciencia del 
significado de estar en contacto con la naturaleza, 
contemplarla y sentirse a la vez parte de ella. Comprender 
el valor y la importancia de la naturaleza. Precisamente, 
ese amor a la naturaleza nos demuestra el profundo saber 
y manejo que disponen nuestros interlocutores sobre el 
tema, que el sistema colonialista aún no aprende y sigue 
destruyendo el medioambiente irresponsablemente. 

Hay una serie de reglas que son observadas y 
respetadas en la cultura guaraní kaiowá, la comunidad 
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se encarga de transmitirlas de generación en generación; 
es importante resaltar el papel de los más ancianos en 
esta transmisión. Respetar y honrar a los más ancianos 
es fundamental, pues ellos son los que conservan 
cuidadosamente la sabiduría milenaria y son los 
encargados de formar a los más jóvenes para que 
continúen las prácticas tradicionales, incentivándolos a 
recibir las propias palabras. 

Si reflexionamos sobre los relatos y cantos nos 
daremos cuenta que son las prácticas más tradicionales 
en la cultura guaraní kaiowá. Dado que en los cantos no se 
acuden a los recursos de préstamos, así como los relatos 
vienen cargados de enseñanzas y moralejas para que se 
respeten y se cumplan ciertas normas de la comunidad, y al 
mismo tiempo ser fieles a sus raíces. Poseen una pedagogía 
con la que motivan a los miembros de la comunidad, en 
cuanto al cumplimiento de las prácticas culturales, y 
preservar la identidad, donde la palabra es esencial; se 
trata pues de transmitir la palabra-espíritu, por medio 
de los ritos y los testimonios de los más ancianos, para 
que el teko, modo de ser, siga fortaleciéndose a través del 
tiempo en medio de las vicisitudes.

Motivación de la lucha por el territorio

Para los guaraní kaiowá lo fundamental de la lucha 
por el territorio es preservar la cultura, porque ellos 
saben muy bien la consecuencia más dura que puede 
acarrear el hecho de estar separados de sus parientes 
y segregados, pues esto impediría practicar la cultura, 
dificultaría bastante fomentar el uso de la propia lengua, 
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la forma tradicional de vivir quedaría olvidada, y con ella 
toda una riqueza cultural tan antigua, como se atestigua 
en el siguiente texto:

A história não escrita da língua guarani começa há 
cerca de 3.000 anos. Mas há 5.000 anos, na selva 
das línguas americanas, já se levantava um tronco 
do qual brotariam, com o tempo, muitos ramos. 
Desse tronco, que chamaremos de tupi, surgem 
oito famílias de línguas, sendo uma delas o tupi-
guarani. (MELIÀ, 2010, [s. p.]).

Los motivos de la lucha, por lo tanto, son muy 
claros y comprensibles, que los kaiowá batallen tanto por 
mantener su forma de vivir practicada con la participación 
de los parientes, cuyo significado aún es ignorado por 
muchos miembros de la sociedad envolvente. La tradición 
guaraní es participativa, por ende, es imprescindible vivir 
en comunidad en un espacio determinado, pues para 
facilitar las prácticas culturales tienen que vivir cerca de 
los parientes. En ese sentido el historiador Brand (2010, 
[s. p.]) asevera que “[…] a identidade guarani remete, 
diretamente, para a ideia de pertencimento e para as 
relações de parentesco. Daí a importância da concepção 
de território como espaço de comunicação, com as suas 
marcas referidas e atualizadas pela memória”. Es decir, 
el elemento básico del fortalecimiento de la identidad 
constituye el territorio, donde habitan con los parientes, 
con quienes comparten la misma tradición. Asimismo, los 
guaraní kaiowá nos dan testimonio que la felicidad está 
en el compartir, en el dar, en la amistad sincera. Por eso 
y por mucho más, si no se lucha por la tierra sería como 
renunciar a la cultura, y desaparecer irremediablemente 
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como pueblo. Es el sentido de la lucha de tantos años. 
En suma, su cultura es admirable, pues valora la vida 
comunitaria, practica la solidaridad, la reciprocidad y 
respeta la naturaleza. 

Para dialogar con personas de culturas diferentes es 
imprescindible la apertura, el afán y la intención verdadera 
de conocerlas. Tener presente que el esquema mental de 
cada cultura es diferente, por lo tanto, es indispensable 
conocer lo elemental de la lengua para poder dialogar 
con los protagonistas y comprender su pensamiento. Si 
presentamos un programa y una estructura desde nuestra 
perspectiva, es muy poco probable que aprendamos de 
nuestros interlocutores, y todo lo que hagamos sería 
superficial, no podríamos avanzar en nuestro proyecto y, 
difícilmente, lograríamos un verdadero encuentro.

Estos interlocutores y sus respectivos ancestros 
ya resistieron varias etapas de transformaciones, 
debido a los contactos con diversas naciones que con 
mucha probabilidad marcaron su memoria, como las 
informaciones sobre el cristianismo referidas en las 
conversaciones, cuyo contenido, presumiblemente, 
data de la época colonial, pero los nativos supieron 
reajustar dichas informaciones a su propio estilo de vida 
y permanecer en su territorio, donde aún es viable la 
pertenencia a la comunidad. Lógicamente, hay estudios 
referentes a los nativos que lograron mantener los 
vínculos parentales y gracias a esa iniciativa y solidaridad 
resisten a las adversidades, aunque precisan de mucha 
fortaleza para enfrentar los desafíos comunes y nuevos de 
las décadas venideras. 
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Luego de la Conquista y misionalización, las 
grandes unidades aldeanas se disolvieron en 
sus núcleos constitutivos, los te’ýi, que pudieron 
mantenerse integrados hasta nuestros días 
gracias a su unidad parental, económica, política 
y mágico-religiosa, reforzada por la dirección de 
los chamanes que actúan como líderes comunales. 
(BARTOLOMÉ, 1991, p. 32-33). 

indudablemente, es el tema más apremiante 
en todos los rincones de América Latina, donde las 
comunidades nativas no escatiman esfuerzos para 
encontrar una alternativa en pos de la continuación de su 
forma de vida. Sin embargo, la sociedad que se considera 
progresista es la que más precisa de los saberes nativos, 
no solamente por razones científicas, sino además para 
mejorar la calidad de vida. Vale considerar todos los 
aspectos de las formas de expresar la importancia de 
la naturaleza. Aprender de ellos a ser más coherentes 
con lo que decimos y hacemos cotidianamente. Ser 
consecuentes con nuestros pensamientos, mínimamente 
tener la libertad de expresar lo que pensamos. Asimismo, 
es importante saber descodificar los textos que otros 
escribieron, pero también es necesario codificar 
nuestras propias ideas, pues a medida que vayamos 
comprendiendo la realidad social, política y económica 
tendríamos que estar capacitados para expresar esa 
latente realidad. Por consiguiente, las universidades 
deberían incluir y fomentar todos los saberes, es decir, 
aprender, valorar y enseñar las culturas locales en todos 
los niveles de formación.
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Elementos de la naturaleza

La vida de los guaraní kaiowá fluye, libremente, 
en conexión con la naturaleza, los integrantes de esta 
gran familia aseveran que la tierra no es dominio de 
nadie, pues somos parte integrante de la naturaleza. 
Asimismo, su idioma surge de la comunicación y vivencia 
con el medio ambiente, consecuentemente, las palabras 
tienen una correspondencia sorprendente con el entorno 
ambiental, esta afirmación se refleja nítidamente en 
las denominaciones toponímicas existentes en Mato 
Grosso. Exponemos, brevemente, los componentes de 
la naturaleza y la importancia que se le adjudica en la 
cultura guaraní kaiowá. Ante todo, se aprecia el elemento 
esencial para la supervivencia “y”, el agua, luego, yvy, 
la tierra, yvyra, el árbol y mejor aún ka’aguy, la selva, 
yvytu, el aire. Los guaraní kaiowá conocen perfectamente 
el vínculo existente entre los elementos mencionados. De 
hecho, son conscientes que cuando se altere el ciclo de la 
naturaleza, sus recursos desaparecerían. 

Explican con sencillez y de forma muy didáctica, 
qué sucedería si se interrumpiera violentamente el ciclo 
natural de las plantas y animales. Por ejemplo, a la tierra 
se le pide “permiso” para cultivar, para aplicar la técnica 
de las rozas, con ritos apropiados durante varios días. 
Sobre todo, hay que estar en armonía con la naturaleza. 
Es una muestra de un conocimiento profundo sobre la 
naturaleza y la sensibilidad que tienen para con la misma. 
Las expresiones orales están intrínsecamente ligadas a la 
función de la naturaleza. Ellos obtenían sus alimentos 
de la selva, que poco a poco se les ha arrebatado, ya casi 
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todo, por una pretendida civilización que se resiste a 
respetarlos.

El primer elemento que señalaron nuestros 
interlocutores, es pues, el agua, que se expresa “y” en 
la lengua guaraní, la relación del hombre guaraní con 
el medio ambiente y, principalmente, con el agua se 
manifiesta en la manera de percibir su concepto, como un 
factor determinante en el desarrollo de toda la comunidad, 
que fluye en las venas de la tierra convirtiéndose en 
lagunas, arroyos, ríos y mares. Del vocablo “y” derivan 
otros elementos fundamentales de la naturaleza como: 
yvy, tierra; yvytu, aire; yvyra, árbol; yvága, firmamento.

La tierra entonces suena yvy en guaraní kaiowá, 
elemento esencial de la existencia humana, luego de 
tomar consciencia del lugar donde están, se encuentran 
con el árbol, cuyo significado en guaraní es yvyra, que 
con su sombra cobija y abriga a las personas, además 
con sus flores, yvoty, adorna el hábitat y con sus colores 
agrada la vista, al mismo tiempo, el árbol les alimenta 
con su fruto que es yva en guaraní. 

El otro elemento es el aire que se expresa yvytu en 
guaraní kaiowá, compuesta de y + pytu, literalmente, 
aliento del agua, cuyo beneficio es indispensable para 
existir. Asimismo, se tiene en cuenta la relación con el 
entorno, pues en la cosmografía guaraní tiene mucha 
relevancia el firmamento, el cielo que en su lengua se dice 
yváy o yvága.

Además, existen muchas palabras que a su 
vez derivan del agua y se expresa en guaraní con la 
composición de nombre + nombre, y nombre + adjetivo, 
por ejemplo, “y” + kua (literalmente, “y” = agua y kua 
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= agujero, hoyo) y de esta manera se forma la palabra 
ykua, cuyo significado es pozo, fuente de agua, yvu que 
significa manantial, naciente, yro’ysã porã significa agua 
bien fría, ysatĩ quiere decir agua cristalina (literalmente, 
agua transparente). Ytu significa salto, arrecife, ysyry 
agua corriente. Ysapy es rocío en guaraní; yakã, y apýra, 
cabezadas de ríos, y pa’ũ quiere decir isla, y ape es 
superficie del agua. 

Existen además muchas plantas, cuyos nombres 
derivan de “y”, como el yrupẽ, en castellano se denomina 
victoria regia, ygáu que significa musgo, alga. Se puede 
engrosar la lista con otras palabras que comienzan con 
“y”, un sinfín de nombres de lugares que tienen relación 
con el agua, como Yvera que sería río brillante en 
castellano. 

Importancia de los ritos en la cultura  
guaraní kaiowá

Esa sensibilidad incomparable que los guaraní 
kaiowá poseen en cuanto al trato con la naturaleza, nos 
enseña que en cada rito y comportamiento de los nativos 
subyacen un profundo conocimiento y experiencia 
de felicidad, que en el fondo todos los seres humanos 
buscamos y anhelamos. Los nativos nos demuestran que 
la felicidad está en nosotros mismos, que encontraremos 
en el silencio de la naturaleza. Estas condiciones se 
deben facilitar para que los hombres puedan vivir en 
paz. Nos advirtieron que la búsqueda de felicidad en 
lugares equivocados y con medios erróneos hacen que 
los hombres se confundan, pensando que en la riqueza 
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material encontrarán la felicidad plena, y cerraron 
el oído a la voz de la naturaleza. La voz que invita a 
ser un poco más respetuoso con los que nos rodean. 
Cuando realmente la felicidad está en la generosidad, 
la solidaridad y reciprocidad. El cambio del modelo de 
economía tradicional ha alterado profundamente la vida 
de los nativos, dado que con ello se los desplazó a terrenos 
mucho más reducidos y mezclados con otras naciones, 
cuyas lenguas, costumbres e idiosincrasia son diferentes. 

No período anterior à ocupação agropastoril, os 
Kaiowá ocupavam uma faixa de terras de mais 
100 quilômetros de cada lado da fronteira do 
Brasil com o Paraguai, tendo como divisa o rio 
Apa ao norte e o rio Paraná ao sul. Era nessa 
vasta região, que do lado brasileiro correspondia 
a grande parte da serra de Maracaju, que a 
população kaiowá radicava suas parentelas, cujas 
aglomerações formavam as aldeias, por eles 
denominadas de tokoha. O tekoha tinha tamanho 
variável, dependendo do número de parentelas que 
reunia, pois cada parentela dispunha de uma porção 
de terra de uso exclusivo para o desenvolvimento 
de suas atividades produtivas e rituais. Era comum 
que os Tekoha também estivessem inseridos em 
redes de alianças mais amplas, de caráter político e, 
principalmente, religioso. (PEREIRA, 2007, p. 121).

Ciertamente, los nativos sufren persecuciones de 
todo tipo, desde el inicio mismo de la colonización, que 
les obligó a refugiarse en las selvas más profundas en 
estos últimos doscientos años, hasta que llegaron otras 
formas de explotación y depredación de los bosques, 
con la empresa de yerba mate, luego la implementación 
de la agricultura parcialmente mecanizada de caña de 
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azúcar, el cultivo de la soja y el maíz, quedando cada vez 
menos espacios para los nativos, donde ellos puedan 
vivir en armonía consigo mismo y con la naturaleza, 
respetando a los demás seres vivos, respirando aire puro, 
contemplando la naturaleza, y tomar tiempo cada día 
para disfrutar de la belleza que la natura les brinda. Pues 
bien, esta forma de ser bastante antigua, heredaron de sus 
ancestros, quienes a su vez recibieron de sus antecesores 
ya hace miles de años. Se ha hecho estudios sobre sus 
discursos y las temáticas que siempre envolvieron a los 
líderes guaraní, antes, durante y después de la llegada de 
los europeos.

O discurso dos karaí atuais permanece 
seguramente na linha direta do discurso profético 
pré-colombiano, mas toda a força do desejo que 
animava esses últimos voltou-se agora para a 
meditação. Houve, no limite, um movimento 
do ativismo migratório para o pensamento 
questionante, passagem da exterioridade do gesto 
concreto – da gesta religiosa – à interioridade 
constantemente explorada de uma sabedoria 
contemplativa. (CLASTRE, 1990 apud NOBRE, 
2005, p. 4).

Los líderes nativos buscan siempre suavizar las 
consecuencias de los contactos con otros pueblos y 
culturas. Esto significa para ellos no solo un desafío, sino 
además una posibilidad de revisión y adaptación de su 
estilo de vida, sin renunciar a su identidad.

Los nativos cuestionan por qué los blancos no 
dedican más tiempo para aprender sobre la historia 
de los pueblos tradicionales, las culturas locales, pues, 
pese a que muchos de los investigadores intentan 
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abordar sobre los símbolos culturales de la región, 
los propios protagonistas perciben que la mayoría no 
invierte suficiente tiempo como para comprender la 
complejidad de la cultura y sabiduría local, y ante la falta 
de predisposición de escuchar sus relatos, ellos prefieren 
callarse.

El tiempo y la orientación en el espacio

El tiempo, ára, es diferente en la cultura de los 
nativos al de nosotros, la cronología de los hechos se 
percibe de una forma distinta, ya sea por la importancia, 
sea por la antigüedad de lo que nos están relatando. 
Antaño se distinguía, perfectamente, en estas regiones la 
época de siembra, se podía esperar que llueva, y la lluvia 
tenía su época y llovía. Pero como consecuencia de las 
progresivas desforestaciones cesaron las lluvias, y las 
sequías se prolongan cada vez más; ya no existe tiempo 
de lluvia y sequía, pues ocurrió una transformación en los 
patrones climáticos. Los nativos quedaron desorientados 
en este aspecto, y claman persistentemente que cese la 
deforestación, pues sería la medida más efectiva en la 
preservación de la biodiversidad, y finalmente se pueda 
vivir en paz con nosotros mismos y con el entorno 
ambiental. 

Los más ancianos conocen una multitud de 
especies de aves y vegetales, que desafortunadamente los 
más jóvenes difícilmente ya conocerían. Su orientación 
en el espacio, es interesante, pues algunos de nuestros 
entrevistados todavía pudieron desenvolverse en la 
selva, ka’aguy, supieron orientarse en la naturaleza, 
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gracias a la dinámica del viento; se guiaban por el viento 
dominante, yvytu oipeju hatãveha koty (lit. hacia donde 
el viento sopla más); también recurrían a la orientación 
solar, tenían en cuenta la salida del sol, kuarahy pyti’a, 
kuarahy resẽ, y puesta del sol, kuarahy reike; yvy apy 
rehe kuarahy oje’o, media tarde, kuarahy jero’a. de la 
misma manera, utilizaban como referencia, del cultivo y 
la cosecha, las fases de la luna. Jasy. Jasy tata rendy, 
luz de luna. La división del tiempo también se basa 
en las fases lunares, como jasy ra’y, luna nueva; jasy 
renyhẽ, menguante; jasyho, luna gastada. Todas estas 
sabidurías fueron aprendiendo con la experiencia de 
varios siglos. Así nos enseñó una anciana que vive en la 
Aldea Panambizinho: “Ne arandu he᾽ise nde arakuaa, 
ser sabio significa conocer la naturaleza y la vida. El 
conocimiento posibilita calidad de vida. Coherencia entre 
el conocimiento y la vivencia”.

Denominaciones toponímicas en lengua 
guaraní kaiowá

Cuando una cultura se ha desarrollado en 
determinada región por miles de años es difícil que 
desaparezca completamente de la faz de la tierra, sea 
por su arquitectura, sea por su forma de alimentarse y 
su costumbre en general, en el caso de los guaraní se da a 
través de su idioma.

En el actual territorio brasileño encontramos, 
frecuentemente, topónimos o nombres de localidades 
en guaraní, cuya etimología no siempre es conocida 
por los pobladores, por lo general, le aplican una 
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ortografía que no concuerda con la fonética de la lengua 
de procedencia, de esta manera se produjeron varias 
transformaciones. Hay muchos nombres de lugares en 
guaraní que han quedado ocultos y olvidados, debido a 
la falta de aprendizaje de las lenguas nativas se dificulta 
el acceso a la semántica de innumerables palabras que 
hacen relación a los topónimos. Así tenemos Itahum, que 
debería escribirse itahũ, piedra negra u oscura, a primera 
vista cuesta reconocer que esta palabra procede de la 
lengua guaraní, es más, los que aprendieron la palabra 
a partir de la lectura también tienen dificultades con la 
pronunciación. 

Las denominaciones de los lugares según la 
orientación geográfica están, estrechamente, ligadas 
a la morfología del terreno. Cada paraje ha recibido 
una designación que describe el lugar en la lengua de 
los habitantes. Si aplicamos la orientación geográfica 
podemos determinar la procedencia de los nombres, 
realizando una comparación de la designación con la 
característica morfológica de la localidad. El hecho 
que los nativos hayan dado nombre al territorio que 
ocupaban, demuestra que tenían dominio sobre el 
mismo, y formaron a sus descendientes acorde a este 
conocimiento.

Queremos poner de relieve, la toponimia en lengua 
nativa, que a su vez posee una clasificación taxonómica 
según los elementos de la naturaleza utilizados, se 
distinguen los nombres que hacen alusión a las especies 
vegetales (fitónimos), a animales (zoónimos), en referencia 
al tipo de accidente geográfico al que denominan, los que 
se refieren a ríos, arroyos (hidrónimos); los nombres 
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referidos a las lagunas y los lagos (limnónimos); los que 
aluden a una cordillera, montaña o elevación del terreno 
(orónimos). Por ejemplo, existen topónimos que hacen 
referencia a los cerros, Punta Porã, un municipio de Mato 
Grosso do Sul (alude al pico del cerro de Punta Porã de 
700 m); Ita Porã, Piedra bonita; Itay, etimológicamente, 
el agua que corre sobre la piedra. Laguna karapã, un río, 
que dio nombre a un Municipio del Mato Grosso do Sul. 
Es una mezcla de castellano (laguna) y guaraní (karapã), 
que describe el curso del río con curvas y recodos; el 
nombre del municipio hace referencia a la Laguna del 
mismo nombre; Laguna karapã significa meandro. En 
la hidrografía guaraní un meandro significa: y karapã. 
Asimismo, ha nombres de lugares que hacen relación a 
animales (zoónimos) como jagua, perro, Jagua Piru: 
perro flaco; Jagua Pire: el cuero del perro; Guyra Kambiy, 
hace referencia a un ave. 

En cuanto a los fitónimos, son varias las especies 
vegetales que están representadas en la toponimia de 
Mato Grosso do Sul, como Ka’arapo, significaría la raíz 
de la planta, ka’a es planta y rapo, raíz; podría significar 
también lugar donde origina el bosque, la floresta. 
Amambay, helecho; Mbokaja, cocotero; Takuára, bambú, 
entre otros. Takuru, termitero, lugar donde abundan 
termiteros.

Referente a la denominación de ríos y arroyos 
(hidrónimos) tenemos decenas de nombres derivados 
de la lengua tupí guaraní que perduran a través de los 
tiempos, aunque normalmente ya se desconoce su 
etimología, debido también al desconocimiento de la 
lengua mencionada. Citamos algunos: Río Paraguay, río 
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Uruguay, río Takuary, río Karumbe, río Kapi’ivary, río 
Guapore, río Araguaia, el que baña los estados de Goias, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantini y Pará en 
Brasil. Según un estudio, araguaia, es un término que 
procede del vocablo de la língua geral septentrional 
arauay o araguaí, que designa una variedad de maracaná 
(NAVARRO, 2013, p. 544).

Educación nativa

La educación nativa consiste, principalmente, en 
inculcar a los niños a escuchar la palabra, para recibir 
su propia plegaria, ñembo’e. Los kaiowá tienen plegarias 
para distintas circunstancias, por ejemplo, para sembrar, 
ojaty haguã, para sanar a enfermos, hasýva omonguera 
haguã, etc. Habitualmente, los niños que maman de esta 
cultura, siguen los ejemplos y consejos de los mayores 
y de los padres; Ohendúva ha ojapóva oje’éva, upéva 
iñe’ẽ rendu ha umi nohendúiva, umíva naiñe’ẽrendúi. 
Escuchar y aceptar los consejos, significa ser obediente, 
y los que no oyen consejos son desobedientes.  
Oĩ noheduséiva isy térã itúva he’íva, hay quien no 
obedece a su madre ni a su padre. 

Los niños aprenden las prácticas y valores culturales 
de las personas ancianas de la comunidad, tekoha, con 
quienes residen. Se trata de experimentar la conexión con 
la naturaleza, incluida la fauna y la flora. Los más ancianos 
aseveran que el modo de educar guaraní kaiowá difiere 
de las clases impartidas en las escuelas estatales, puesto 
que, la enseñanza nativa implica acompañar a los niños 
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en su búsqueda de la verdad en la naturaleza, por medio 
de la experiencia. De esta manera, los jóvenes aprenden a 
relacionarse con la naturaleza y consecuentemente llegan 
a valorarla y respetarla, debidamente, desde temprana 
edad. Su sabiduría consiste en vivir acorde a lo que se 
dice; se pretende que haya coherencia con lo que uno dice 
y hace. Dar la palabra a alguien es sagrado, es decir, en 
esta cultura, se honra la palabra.

A los niños se les educa a clasificar, adecuadamente, 
los tipos de pescados comestibles y cuáles no se deberían 
comer: “Mitã ndo’úi va’erã paku, ha’e peteĩ pira pochy, 
ha mitã ho’u ramo oporosu’u arã”, los niños no deben 
comer pacú, pues es un pez bravo, y si un niño lo come 
ha de morder a alguien. A medida que el niño crece 
va comprendiendo lo que debe hacer y cómo debe ser, 
por ejemplo, se les señala qué animales son aptos para 
la caza, mávapa mymba so’o, y cuáles son intocables. 
Aprenden con los padres a orientarse en el bosque; el 
momento más propicio para aprender, sin embargo, son 
fundamentalmente, las fiestas, el rezo, los ritos en general. 
Esos aprendizajes, al rededor del fogón durante las danzas 
rituales, les facilita a diferenciar lo bueno de lo malo; a 
buscar la verdad, a ser sinceros consigo mismos, a vivir en 
armonía con el medio ambiente y a respetar al otro. 

La interculturalidad

Es una realidad, que los guaraní-kaiowá han 
asimilado, en cierta medida, la cultura de los que 
migraron, en distintas épocas, a las regiones por ellos 
ocupadas, y de forma intensiva, desde el siglo pasado. Los 
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contactos, sin embargo, están marcados por situaciones 
de atropello a su cultura, que peligra desde sus creencias 
hasta la desaparición de su hábitat, incluyendo sus 
cerros sagrados y la selva que por siglos les sirvió de 
vivienda. No obstante, ellos resisten con una profunda 
convicción que en la naturaleza está la verdad y la vida. 
Están aprendiendo a escribir y leer desde hace décadas, 
como herramienta de sobrevivencia, pues consideran 
que se debe aprender los códigos de los blancos (karai) 
para reconquistar sus territorios y prevenir todo tipo de 
injusticia. No obstante, manifiestan que la fortaleza viene 
de la fuente de la cultura, en conexión con la naturaleza. El 
contacto con los de otras culturas influye, paulatinamente, 
en su forma de alimentarse y modo de pensar. Con 
todo, promueven la reciprocidad y solidaridad. Se 
puede afirmar que tienen como principio, que los logros 
individuales y grupales deberían ser premiados a nombre 
de toda la comunidad. La felicidad es concebida solo a 
nivel comunitario. Originalmente, en esta cultura no se 
promovía la competencia. Ava oikuaavéva oporombo’e 
porã arã, omombe’upa arã oikuaáva hekohápe. 
Enterovépe oipytyvõ arã. El que más sabe debe enseñar 
correctamente, a los de su comunidad. Debe ayudar a 
todos. Peteĩ ava ndohupyty reíri iñe’ẽ koterã iñarandu, 
ha péicha oiko ramo ha’e ndovy’ái. El que recibió la 
sabiduría debe compartir, de lo contrario sería infeliz. 

Por otro lado, podemos señalar que son los nativos, 
quienes aprenden de los demás y están abiertos a recibir 
lo nuevo, pero paradójicamente, los que llegan a estas 
regiones, raras veces, están dispuestos a aprender de los 
locales. Contrariamente, de lo que ocurre cuando desde 
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este continente vamos a Europa, somos nosotros los que 
aprendemos o nos adaptamos a la forma de vivir de los 
europeos. Esta actitud se debería superar, por muchos 
motivos, teniendo en cuenta que las culturas pueden 
complementarse entre sí, y las personas que se asentaron 
aquí en los últimos tiempos necesitan aprender de los 
nativos su sabiduría referente al manejo de los recursos 
naturales.

A modo de conclusión

Las culturas nativas han sido relegadas y 
excluidas, erróneamente, del sistema educativo oficial, 
en consecuencia, la humanidad ha perdido y sigue 
perdiendo recursos y valores esenciales que podrían 
haber favorecido la calidad de vida de la mayoría. De 
hecho, la consecuencia, del uso indebido de los recursos 
naturales, ya la estamos sufriendo todos los seres 
humanos a nivel mundial. Una de las posibilidades 
para vivir saludablemente, es apoyar las acciones que 
emprenden los nativos para preservar la naturaleza. Lo 
más razonable que un gobierno puede realizar en estos 
tiempos es respetar, custodiar la vida de los nativos y 
garantizar la protección de sus tierras, de manera que 
sigan cuidándolas, y las próximas generaciones puedan 
continuar respirando aire puro y beber agua potable, no 
contaminadas.

Teniendo en cuenta que las culturas pueden 
complementarse entre sí, es preciso fomentar, aprovechar 
los elementos que nos unen, y rechazar todo tipo de 
rivalidad por el bien de toda la humanidad. Todos los 
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habitantes de este planeta precisamos encontrar una 
salida a los problemas de deforestación tan irracional. 
Preservar la naturaleza es lo más urgente, y los nativos 
han demostrado que son excelentes ambientalistas, 
por ello, en lugar de llenarles la cabeza, únicamente 
con pensamientos foráneos, es mejor apoyarlos en el 
afianzamiento de la propia identidad, y puedan seguir 
administrando la naturaleza, la floresta, como auténticos 
depositarios de la sabiduría milenaria. Precisamos que 
tengan más oportunidades de enseñarnos y compartir 
con nosotros su sabiduría, que lo harían con mucha 
generosidad, toda vez que les prestemos atención. 

En la tarea de sistematización de los conocimientos 
nativos, es fundamental que ellos expresen sus ideas, 
sin la interferencia o coacción del investigador que 
provienen de otras culturas, con otra visión de la vida y 
del mundo. Que la definición de la cultura local no sea 
una interpretación unidireccional de parte de los agentes 
externos, que están formados en una cultura diferente y, 
de alguna manera, buscarán hacer una comparación con 
su propia cultura. 

Si exponemos lo que vemos y experimentamos, 
únicamente, desde nuestra perspectiva, nuestras 
apreciaciones también se desvirtuarían, pues en lugar 
de realizar una descripción de la interculturalidad, 
correríamos el riesgo de llegar a una simplificación de las 
culturas nativas, o en el peor de los casos, a una reducción 
de la información cultural, destinada a servir como fuente 
de aprendizaje a la cultura occidental, con dependencia 
clara del idioma empleado por el investigador, que a 
veces excluye lo intraducible a la lengua de la cultura 
occidental.
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