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(Capa: sobre a folha de rosto da obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes  

que dissemos adeus, de Kaká Verá Jecupé) 
 

Por isso eu passo a ser também a voz que partilha um 
aprendizado. Para nos superarmos, para sobrevivermos, para 
reinventarmos a vida. Ofereço a sabedoria milenar da tribo, 
embora ela não esteja toda aqui, como troca do conhecimento 
que de vós recebi. Comi de vosso cérebro; agora, como manda 
a tradição, ofereço o meu espírito. Esse mesmo que navega no 
silêncio das palavras, pois ele comporta essa sabedoria que 
não é minha. É nossa. E aqui deve ser repartida, trocada. 
Assim diz a Lei dos povos da floresta.  

(JECUPÉ, 2002, p. 17) 



 
AGRADECIMENTOS 

 
Agradecer é uma experiência de reconhecer o outro que faz parte de nosso crescimento, que 
colabora para constituir nossa identidade, nesse caso, a acadêmica. Assim, reconheço que o 
trabalho da tese só aconteceu por ter ao meu lado pessoas e instituições que me apoiaram e 
foram colaboradoras para a construção do dizer desta pesquisa. Por isso, dedico meus 
agradecimentos a todos que compartilharam dos vários momentos em que se constituiu minha 
formação. 
 
À minha orientadora, Regina da Costa da Silveira, pelo apoio, pela confiança, pela amizade e, 
sobretudo, pelo exemplo de dedicação ao ensino e à pesquisa. 
 
Aos professores André Mitidieri, Lizandro Calegari, Rejane Pivetta e Marília Conforto, pelas 
sugestões dadas ao exame de qualificação e pela solicitude em participar da banca de defesa. 
 
À coordenação e aos demais professores do Programa de Pós-Graduação em Letras – 
Associação Ampla UCS/UniRitter, pela sabedoria com que sempre conduziram suas 
atividades. 
 
À equipe da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras, pela eficiência no 
atendimento às demandas. 
 
Aos colegas de curso, pela amizade, pelo companheirismo e por compartilharem inúmeros 
momentos de aprendizado. 
 
Aos alunos do curso Técnico em Agropecuária, integrado ao Ensino Médio do Colégio 
Agrícola de Frederico Westphalen, que aceitaram realizar a oficina de leitura e literatura, e à 
instituição que contribuiu para que pudesse realizar a atividade. 
 
À direção e aos professores da escola indígena Nãnga, juntamente com a representante da 
Funai, do município de Iraí, pelo auxílio durante a aplicação dos instrumentos de pesquisa e 
pela boa acolhida para,  no papel de pesquisadora, poder conhecer a realidade da comunidade. 
 
Por fim, agradeço a Deus por me dar forças nesse processo e pelo apoio da família que 
contribuiu para que pudesse desenvolver a pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
Esta tese investiga a memória e a história cultural indígena por meio do texto literário, verificando que 
é possível o ensino da Literatura abordar a temática na (re)construção da memória cultural das 
populações indígenas com a implementação da Lei 11.645/2008. O problema se desdobra em duas 
questões: é possível reconhecer a memória cultural indígena e desconstruir preconceitos pela leitura de 
textos literários nas escolas convencionais? De que mecanismos a escola indígena Nãnga dispõe para a 
constituição e fixação da memória cultural de seu povo? No desenvolvimento do tema, a investigação 
inicia com a discussão do conceito teórico de “memória cultural” com Jacques Le Goff (1990), 
Michael Pollak (1989), Paul Ricoeur (1997), Peter Burke (2000). O estudo histórico-crítico da 
temática indígena na literatura brasileira tem como suporte as obras como História da Literatura 
Brasileira, de José Veríssimo (2000), A Dialética da Colonização, de Alfredo Bosi (1996), Visão do 
Paraíso, de Sergio Buarque de Holanda (2000). Destaca-se a pertinência dos autores Maurice 
Halbwachs (1990), Walter Benjamin (1987), Agnes Heller (2008), Boaventura de Souza Santos 
(2003), Carlos Frederico Marés de Souza e Filho (2003), João de Oliveira Lino Neves (2003), Marília 
Conforto (2009), Eliane Potiguara (2010), Graça Graúna (2014), como suporte teórico. Quanto ao 
método, a tese assume o enfoque qualitativo na pesquisa bibliográfica e experimental, ao desenvolver 
a “Oficina de leitura e literatura de temática indígena”, com um grupo de alunos de Ensino Médio de 
uma escola pública de Frederico Westphalen – RS, que vivenciaram experiências de leitura, 
discussões e conhecimentos sobre a cultura indígena por meio de obras literárias. Com o objetivo de 
conhecer as formas de a escola indígena vivenciar suas memórias, obteve-se a liberação pelo Conselho 
de Ética via Plataforma Brasil, para visitar a escola Indígena Nãnga, do município de Iraí. Os 
resultados indicam que a  literatura exerce um importante papel em prol de contribuir e mediar práticas 
de sensibilização e conhecimento da história e cultura indígena, conforme prerrogativas da Lei 
11.645/2008. Por meio do estudo de textos literários, Macunaíma o herói sem nenhum caráter, de 
Mário de Andrade (1928-2007), e Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká 
Werá Jecupé (1994-2002), houve uma construção na percepção de reconhecer o outro, mas ainda há 
uma longa caminhada para o sistema educacional percorrer em busca de haver mais diálogo entre as 
diferentes culturas. Sobre a preservação da memória pela própria comunidade escolar indígena, a 
visita feita à escola indígena Nãnga demonstrou que o ensino nesse estabelecimento tem a 
continuidade e aprendizagem do uso da língua como primeiro instrumento de garantia da sua memória 
cultural, uma vez que as crianças se alfabetizam em Kaingang, e a língua portuguesa é estudada mais 
tarde como segunda língua. A prática do artesanato e a sabedoria dos mais velhos são formas de 
resgate da cultura, com  a realização de projetos de pesquisa pela escola que busquem nos 
depoimentos destes o conhecimento acerca de suas vivências e experiências. Observa-se que a 
comunidade indígena deseja  acompanhar a tecnologia e a modernidade, mas reconhecem que o saber 
indígena é a alma da comunidade. As pesquisas bibliográficas, o aparato teórico-crítico, as oficinas 
realizadas, somadas aos dados de observação durante a visitação,  formaram vivências que 
contribuíram de modo significativo para reforçar o papel do ensino da língua e da literatura. Em 
decorrência dessa proposta e das situações que compõem nosso problema de pesquisa, constatou-se 
que o ensino da literatura exerce a função socializadora ao contribuir, de certa maneira, não de modo a 
salvaguardar uma comunidade inteira, mas pela via do conhecimento da história e da memória com o 
objetivo de sensibilizar os alunos para a aceitação das diferenças culturais entre indígena e não-
indígena. 
 
Palavras-chave: Memória cultural indígena. Lei 11.645/2008. Ensino da literatura. Ensino Médio de 
escola pública. Escola Indígena. Macunaíma o herói sem nenhum caráter. Oré Awé roiru’a ma: todas 
as vezes que dissemos adeus. 
 



 
RESUMEN 

 
Esta tesis investiga la memoria y la historia cultural indígena por medio del texto literario, 
comprobando que es posible la enseñanza de la literatura abordar el tema (re) construcción de la 
memoria cultural de los pueblos indígenas con la aplicación de la ley 11.645/2008. El problema se 
desarrolla en dos temas: ¿es posible reconocer la memoria cultural indígena y deconstruir prejuicios 
mediante la lectura de textos literarios en las escuelas convencionales? ¿Que mecanismos la escuela 
indígena Nãnga ofrece para la constitución y la fijación de la memoria cultural de su pueblo? En el 
desarrollo del tema, la investigación comienza con la discusión del concepto teórico de "memoria 
cultural" con Jacques Le Goff (1990), Michael Pollak (1989), Paul Ricoeur (1997), Peter Burke 
(2000). El estudio histórico-crítico del tema indígena en literatura brasileña tiene como soporte las 
obras como História da Literatura Brasileira, de José Veríssimo (2000), A Dialética da Colonização, 
de Alfredo Bosi (1996), Visão do Paraíso, de Sergio Buarque de Holanda (2000). Destacase la 
relevancia de los autores Maurice Halbwachs (1990), Walter Benjamin (1987), Agnes Heller (2008), 
Boaventura de Souza Santos (2003), Carlos Frederico Marés de Souza e Filho (2003), João de Oliveira 
Lino Neves (2003), Marília Conforto (2009), Eliane Potiguara (2010), Graça Graúna (2014), como 
sustento teórico. Cuanto al método, asume la tesis el enfoque cualitativo en la investigación 
bibliográfica y experimental, al desarrollo de la “Taller de lectura y literatura de temática indígena”, 
con un grupo de estudiantes de enseñanza secundaria de una escuela pública de Frederico Westphalen 
– RS, que tuvieran experiencias de lectura, discusiones y el conocimiento sobre la cultura indígena a 
través de obras literarias. Para conocer las formas de la escuela indígena adorar a sus recuerdos, se 
obtuvo la liberación por el Consejo de la Ética a través de Plataforma Brasil, para visitar la escuela 
Indígena Nãnga, del municipio de Iraí. Los resultados indican que la literatura tiene un papel 
importante para contribuir y mediar prácticas de conciencia y el conocimiento de la historia y cultura 
indígena, como prerrogativas de la ley 11.645/2008. A través del estudio de textos literarios, 
“Macunaíma el héroe sin ningún carácter, de Mário de Andrade y Oré Awé roiru’a ma: todas las 
veces que dijimos adiós, de Kaká Werá Jecupé”, hubo una construcción sobre la percepción em 
reconocer al otro, pero todavía hay una larga caminada para el sistema educativo ir en la búsqueda de 
haber más diálogo entre las diferentes culturas. Acerca de la preservación de la memoria por la 
comunidad escolar indígena, la visita hecha a la escuela indígena Nãnga demostró que la enseñanza en 
este establecimiento tiene la continuidad y el aprendizaje del uso de la lengua como primer 
instrumento de garantía de la memoria cultural, una vez que los niños si alfabetizam en Kaingang, y la 
lengua portuguesa es estudiada más tarde como segundo idioma. La práctica de artesanías y la 
sabiduría de los ancianos son formas de rescate de la cultura, con la realización de proyectos de 
investigación por la escuela que buscan en testimonios de estos el conocimiento acerca de sus 
experiencias. Se observa que la comunidad indígena desea seguir la tecnología y modernidad, pero 
reconocen que los conocimientos indígenas es el alma de la comunidad. Búsquedas bibliográficas, el 
aparato teórico-crítico, cuanto los talleres ocurridos, añadido a los datos de observación durante la 
visita, formaron experiencias que contribuyó significativamente para fortalecer el papel de la 
enseñanza de lengua y literatura. Con el resultado de esta propuesta y de las situaciones que componen 
nuestro problema de búsqueda, se demostró que la enseñanza de la literatura ejerce la función 
socializadora contribuyendo, de cierta manera, no con el fin de salvaguardar a toda una comunidad, 
pero a través del conocimiento de la historia, de la memoria con el objetivo para crear conciencia a los 
estudiantes para la aceptación de las diferencias culturales entre indígena y no-indígena. 
 
Palabras-clave: Memoria cultural indígena. Ley 11.645/2008. Enseñanza de la literatura. Enseñanza 
secundaria de escuela pública. Escuela Indígena. Macunaíma el héroe sin ningún carácter. Oré Awé 
roiru’a ma: todas las veces que dijimos adiós. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A proposta desta tese é realizar um estudo sobre a memória e a história cultural 

indígena por meio do texto literário, verificando que é possível o ensino da Literatura abordar 

essa temática na (re)construção da memória cultural das populações indígenas com a 

implementação da Lei 11.645/2008 (Anexo 01). Assim, pretende-se, primeiramente, 

investigar como se processa o resgate da memória cultural indígena hoje na escola 

convencional e na escola indígena, na tentativa de verificar o processo de segregação do povo 

indígena empreendido pelo colonizador e as medidas tomadas hoje para recuperação, 

preservação e valorização da memória cultural dessa população. Mediante o estudo teórico-

crítico e a revisão do percurso histórico, que sinaliza desde cedo o lugar do indígena como 

grupo minoritário na sociedade brasileira, o propósito desta tese é, além de examinar a 

situação em que hoje se encontra o ensino da literatura no que diz respeito à temática indígena 

nas escolas, apresentar vivências nesse sentido, com o objetivo de desmistificar preconceitos, 

empreendendo atividades de leitura e literatura em sala de aula com alunos de Ensino Médio. 

Posteriormente, para consolidar o propósito desta tese, ocorre a realização de visitas à Escola 

Indígena Nãnga, do município de Iraí - RS, com o objetivo de conhecer a realidade do ensino 

em sua prática pedagógica no que diz respeito à memória cultural na comunidade.  

Buscou-se analisar a realidade do ensino de literatura ao trabalhar aspectos da cultura 

e da história indígena, a fim de perceber se a educação formal tanto na escola não-indígena, 

como na escola indígena contribui para o fortalecimento da identidade desta etnia. Para 

investigar as contribuições que o ensino da literatura pode trazer em relação à memória 

cultural indígena, na escola de Ensino Médio, procura-se responder às seguintes questões: é 

possível reconhecer a memória cultural indígena e desconstruir preconceitos pela leitura de 

textos literários nas escolas convencionais? De que mecanismos a escola indígena Nãnga 

dispõe para a constituição e fixação da memória cultural de seu povo? Essa segunda questão 

envolve a visitação à escola indígena, a fim de somar o conhecer o outro que defendemos em 

relação à cultura indígena.  
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Este estudo tem como objetivo geral investigar a abordagem da memória cultural 

indígena na escola, verificando o lugar da literatura como direito humanizador do indivíduo e 

parte integrante do ensino e da aprendizagem previsto na Lei 11.645/2008. Para tanto, 

propomos alguns objetivos específicos: a) fundamentar teoricamente o estudo da memória 

cultural indígena a partir do conceito teórico de “memória cultural”; b) analisar a 

representação do indígena no corpus literário: Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de 

Mário de Andrade (1928-2007); Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de 

Kaká Werá Jecupé (1994-2002); c) contextualizar a Lei 11.645/2008, observando aspectos 

histórico-sócio-políticos em relação à cultura indígena; d) evidenciar o lugar da literatura 

como direito do indivíduo e parte integrante do ensino e da aprendizagem previsto em lei; e) 

empreender práticas de ensino na escola convencional: “Oficina de leitura e literatura de 

temática indígena”, a fim de contribuir para a reconstrução da memória do indígena de uma 

forma positiva; f) observar a cultura indígena trabalhada na escola Nãnga, do município de 

Iraí.  

Parte-se do pressuposto de que a memória cultural das populações indígenas precisa 

ser observada com mais interesse pela sociedade. Além disso, a escola está sendo desafiada 

pela Lei 11.645/2008, tendo o dever de direcionar um olhar especial à temática indígena em 

seus currículos. Em nossas ações pedagógicas, procuramos sensibilizar o aluno a conhecer e a 

respeitar a cultura, os costumes diferenciados das comunidades ameríndias. Nesta pesquisa, a 

proposta é demonstrar a possibilidade de estudar a temática indígena através da literatura, 

considerando-se duas obras: a de Mário de Andrade, do início do século passado, pertencente 

ao que aqui chamamos de literatura cânone, e a obra contemporânea de autoria indígena do já 

consagrado Kaká Werá Jecupé1.  Por isso, busca-se trabalhar a memória cultural indígena no 

contexto do ensino da literatura no Ensino Médio, através de obras literárias, mediante a 

implantação da Lei 11.645/2008.  

O estudo da temática indígena envolve revisitação às formas de vivenciar a memória 

na oralidade desenvolvida nas comunidades. Por isso, torna-se indispensável a presença da 

pesquisadora em Escolas Indígenas2, criadas de acordo com o Parecer 383/2002 (Anexo 02), e 

                                                      
�
� Excelente entrevista com Kaká Werá Jecupé, sobre a cultura indígena, encontra-se disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uK_NzCqvtiU. Acesso em 03/10/2015. Segundo o autor, a filosofia 
Arapoty, que dá nome ao Instituto hoje, significa renascer. Este que leva o nome de Arapoty deseja fazer 
renascer, com práticas reflexivas para a sociedade, “ferramentas culturais”, conforme Jecupé as denomina, a 
filosofia ancestral do Brasil. Essa filosofia, posta em prática hoje, não pretende retornar à tradição usual externa 
ao corpo, que se expressa na forma de andar nu, por exemplo, mas de verificar a ancestralidade cultural, 
resgatando suas memórias. 
�
� Conforme o Parecer 383, de 20 de março de 2002, em sua conclusão, “Ao estabelecer dispositivos para 

educação escolar indígena, no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, atendendo ao que consta na 
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também nas não-indígenas, estas entendidas como escolas de ensino regular, fundamental e 

médio, do RS. Dessa forma, observa-se como acontece a construção de conhecimentos, nesses 

locais de ensino, de aprendizagem e de vivência de saberes. Concomitantemente, busca-se 

compreender como ocorre a representação do indígena em textos literários, para intermediar 

uma prática de ensino da literatura de forma a oferecer possibilidades para a implantação da 

citada Lei, bem como para conhecer a história de discriminação vivenciada pelas populações 

indígenas e tentar desconstruir, tanto quanto possível, a imagem pejorativa existente na 

sociedade, no caso, no âmbito escolar. 

As escolas indígenas, respeitando-se as especificidades culturais das várias etnias, 

deverão transformar-se num espaço de preservação das suas organizações sociais dos 

costumes, das línguas, das crenças e, também, do aprendizado da cultura e dos valores 

comuns ao povo brasileiro. Frente a essas realidades, e conforme a legislação que estabelece 

normas para o funcionamento das escolas indígenas no RS, texto que alicerçou este estudo, 

torna-se imperioso buscar relacionar os contextos escolares e suas contribuições para que se 

possa (re)construir a valorização das populações indígenas subjugadas desde cedo pela 

hegemonia da cultura europeia.  

No primeiro capítulo desta tese, compilam-se informações e discussões referentes à 

memória cultural indígena, refletindo sobre conceitos como preconceito, identidade e de 

cultura. Com isso, buscamos obras sobre memória, colonização, história, educação, dentre 

outros escritos que deram base para contextualizarmos discussões acerca da realidade do povo 

ameríndio. Assim, iniciam-se as discussões de acordo com o que propõe Jacques Le Goff 

(1990), ao sentenciar que a memória proporcione libertação e não a servidão dos homens. 

Parte-se da hipótese de que lançar um olhar sobre o passado e revisitar representações 

indígenas é um processo indispensável para buscar compreender os discursos que envolvem 

as relações interculturais na atualidade e para verificar como a cultura hegemônica apropriou-

se da imagem do indígena. 

O entrecruzamento da história e da ficção, segundo Paul Ricoeur (1997), tanto 

ontológica quanto epistemologicamente, só se concretiza quando cada uma em sua respectiva 

intencionalidade toma como empréstimo a intencionalidade da outra. Na verdade, tem-se essa 
                                                                                                                                                                      
LDBEN, na Resolução CNE/CEB nº 3/99 e no Parecer CNE/CEB nº 14/99, o Conselho Estadual de Educação 
colabora para a concretização da categoria “Escola Indígena”. A recuperação da memória das diferentes etnias, 
da língua e o avanço do conhecimento universal contribuirão para reafirmar a identidade e construir a cidadania 
dos indígenas brasileiros. Os princípios legais possibilitam a constituição de uma escola diferenciada. Isso exige 
do Sistema de Ensino e de todas as pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem novas concepções, 
posturas, procedimentos, para que as escolas indígenas, respeitadas nas suas particularidades, sejam de fato 
beneficiadas por sua inclusão no Sistema Estadual de Ensino.” Disponível em: 
http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id3154.htm Acesso em: 26/01/2014.�
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concretização no sentido de que, por um lado, a história se serve, de algum modo, da ficção, 

para prefigurar o tempo e, por outro lado, a ficção se vale da história com o mesmo objetivo. 

Nessa direção, Literatura e História, como disciplinas, possuem uma estreita relação, 

realizando por vezes um diálogo com o que se cria pela imaginação criadora e com o que se 

vivencia no mundo real.  

No referencial teórico, destacam-se autores que deram embasamento para as 

discussões realizadas no decorrer da tese, tratando a temática memória cultural indígena. 

Assim, foram revisados textos como História da Literatura Brasileira, de José Veríssimo 

(1916)(2000), Dialética da colonização, de Alfredo Bosi (1992) (1996), Visão do paraíso, de 

Sergio Buarque de Holanda  (1959) (2000). Também, buscaram-se contribuições no trabalho 

de autores como Jacques Le Goff (1988) (1990), Michael Pollak (1989), Agnes Heller (2008), 

Maurice Halbwachs (1950) (1990), Walter Benjamin (1940) (1987), Boaventura de Souza 

Santos (2003), Carlos Frederico Marés de Souza e Filho (2003), João de Oliveira Lino Neves 

(2003), Marília Conforto (2009), Eliane Potiguara (2010), Graça Graúna (2014), entre outros, 

que permitem discussões de conceitos pertinentes a essa pesquisa. Além disso, considerou-se 

o texto do Parecer 383, que introduz em 2002 as escolas indígenas no RS, referente ao fato de 

que a educação escolar de comunidades indígenas no período colonial da história brasileira do 

século XVI ter sido instrumento de aculturação de vários grupos étnicos que habitavam o 

território brasileiro.   

A realidade do indígena faz pensar no papel da literatura que dá oportunidade para 

falar, denunciar mazelas desta sociedade atual e ao mesmo tempo remota. Mas essa realidade 

nem sempre foi assim representada pela literatura brasileira. Como afirmou Veríssimo (2000), 

as primeiras preocupações dos portugueses em relação ao povo descoberto no Brasil foram de 

ordem espiritual, e a educação ocorreu com a chegada dos jesuítas e sob a influência destes, 

precisamente em 1549: 

 
As escolas de ler, escrever e contar, gramática latina, casos de consciência, doutrina 
cristã e mais tarde retórica e filosofia escolástica, logo abertas por esses padres nos 
seus ‘colégios’, imediatamente à sua chegada fundados, foram à fonte donde 
promanou, no primeiro século, toda a cultura brasileira e com ela os primeiros alentos 
da literatura (VERÍSSIMO, 2000, p. 19).   
 

Ainda que José Veríssimo tivesse sido criticado, à sua época e em épocas posteriores, 

por sua abstenção em termos de participação nas discussões políticas, vale registrar aqui suas 

reflexões, na obra publicada pela primeira vez em 1916. Ao tratar da terra brasileira do século 

XVI, observando a falta de consideração aos mitos e às lendas por parte do colonizador, 

Veríssimo (2000, p. 19) enfatiza: 
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A gente que a habitava, broncos selvagens sem sombra de literatura, e cujos mitos e 
lendas passaram de todo despercebidos aos primeiros colonizadores e a seus imediatos 
descendentes, não poderia de modo algum influir na primitiva emoção poética 
brasileira. Só com o tempo e muito lentamente, pelo influxo da sua índole, do seu 
temperamento, da sua idiossincrasia na gente resultante dos seus primeiros 
cruzamentos com os europeus, viria ela a atuar no sentimento brasileiro. [...] É da 
mesma natureza indireta, reflexa, imponderável, a influência que possa haver tido e 
que certamente teve no mesmo sentimento, o elemento africano, que desde o primeiro 
século se caldeou com o português e o índio para a constituição do nosso povo. 
 

No Capítulo 2, apresentamos a análise das obras Macunaíma, o herói sem nenhum 

caráter, de Mário de Andrade; Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de 

Kaká Werá Jecupé. As obras foram estudadas com o propósito de realizar análises referentes à 

memória que foi e que está constituída sobre o indígena. Mário de Andrade chamou sua obra 

de rapsódia, devido ao resultado de uma “costura” de lendas e por assemelhar-se essa 

narrativa à dos rapsodos gregos, poetas-cantores, trovadores andarilhos que, pela oralidade, 

propagavam os feitos dos heróis em cantos épicos, conferindo-lhes a fama em terras distantes. 

Segundo Antonio Candido (1985), Macunaíma, o herói sem nenhum caráter é um romance 

fundamental e mais característico do Modernismo brasileiro; inovador e ousado que se deve 

ler devagar, saboreando cada passagem. O autor misturou as lendas dos índios com a vida 

urbana das cidades do Sudeste, as anedotas da história brasileira com os costumes do 

Nordeste. Na história do protagonista, homônimo ao título da obra, tudo é mágico, tudo se 

transforma.  

A obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá 

Jecupé (2002), traz importantes contribuições para nosso estudo pelo fato de o autor ser do 

berço da cultura ameríndia. Como uma narrativa indígena, mostra-se a visão do índio sobre a 

sociedade nacional, incorporando sua voz ao discurso sobre a nação. Jecupé (2002) narra a 

experiência pessoal, desde a infância na aldeia, no Norte do país, até o contato e a convivência 

com a chamada civilização, em São Paulo, onde se fez homem adulto, entre os Guaranis. É 

um escritor indígena e mediador cultural, cuja trajetória é marcada pelo hibridismo cultural, 

pois se relacionou com diversas outras etnias.  Foi alfabetizado em uma escola pública, fora 

do aldeamento; nesta, foi despertado para a escrita. Além do fascínio de escrever, encontrou 

uma forma aliada na luta pela afirmação identitária indígena. 

No capítulo 3, trazemos reflexões sobre a Legislação que reconhece o indígena 

enquanto comunidade com seus costumes e, ao mesmo tempo, determina o estudo da história 

e cultura indígena nas escolas, principalmente pela Lei 11.645/2008. A política para 

implementação da temática na educação brasileira deve se articular com movimentos sociais e 

políticas públicas para que, depois da legislação, haja uma real implementação da 
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determinação legal. O sistema antigo de educação brasileira sempre negou a existência de 

outra história que não fosse aquela já esquematizada (Grécia-Europa, Medieval-América 

descoberta). Por isso, é imprescindível compreender o fato da implementação dessa Lei nos 

currículos escolares como um plano que oportuniza aos estudantes o conhecimento de outras 

referências indispensáveis a sua formação intelectual, o entendimento da história da 

humanidade, e possibilitar romper com a hierarquização das culturas, sem significar 

simplesmente obrigatoriedade.  

Para o capítulo 4, último desta tese, buscamos entender a memória cultural indígena 

por duas situações, uma através da “Oficina de leitura e literatura de temática indígena”, no 

Ensino Médio, e outra com visitas na escola indígena Nãnga, em Iraí, para conhecer a 

realidade desta ao trabalhar com a cultura indígena. Primeiro o estudo se volta à oficina, com 

as obras Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade (2007-1928); Oré 

Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé (2002). Os 

trabalhos de estudo através da oficina foram organizados com os segundos anos3, do Colégio 

Agrícola de Frederico Westphalen – RS.  

Selecionamos este público, com o objetivo de trabalhar a temática indígena, uma vez 

que nesta série o professor de história trabalha com a formação da América, e a abordagem 

das comunidades indígenas é levada em conta pelo fato de a América ter passado por 

momentos de choques culturais entre os colonizadores e os indígenas que viviam nessas 

terras. Ao mesmo tempo, o professor de História costuma, depois dos estudos realizados com 

essa série, levá-los a um passeio histórico/cultural pelas Ruínas de São Miguel. Nesse sentido, 

o interesse em trabalhar a oficina de temática indígena com os segundos anos se autoafirmou 

porque possibilita um trabalho interdisciplinar com a disciplina de história. 

A pesquisa realizou estudos de análise do ensino da Literatura na escola pública, 

investigando através de obras literárias como é possível trabalhar a temática indígena, bem 

como sua representação no imaginário brasileiro, trazida pelo professor em sala de aula. 

Busca-se identificar a representação dada pelas obras literárias à imagem do índio frente a 

tanta exclusão, dominação e exploração sofrida e com elas instigar o aluno a ter consciência 

                                                      
3 A escolha da obra Macunaíma, para trabalhar com os segundos anos, deveu-se ao interesse da pesquisa sobre a 
temática indígena e não sobre períodos literários, pois a obra de Mário de Andrade é atemporal, fruto da 
observação e das pesquisas do autor, por meio de sua famosa correspondência, trata sobre a cultura, a 
miscigenação e o folclore nacional. A obra traz bem presente o contato do indígena com o colonizador de forma 
paródica em relação aos registros da história oficial, tanto que Macunaíma, o personagem, expressa sua 
indolência e preguiça em seu comportamento de forma irônica. Ainda que a leitura por vezes se apresente difícil, 
dada a não linearidade estrutural da rapsódia, a forma paródica, irônica e bem-humorada do texto, garantiu o 
interessante e boa recepção por parte desses estudantes.   
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cidadã, que respeita o outro e sua cultura. Assim, a reflexão abrange a situação da realidade 

social das comunidades indígenas e a construção de um perfil de cidadãos mais conscientes na 

formação do aluno frente às diferenças culturais.   

Para isso, a doutoranda propôs a “Oficina de leitura e literatura de temática indígena” 

no Colégio Agrícola, onde atua como docente, com Ensino Médio. Com este público, foram 

desenvolvidas atividades e estudos com as obras literárias selecionadas neste estudo e 

discussões que surgiram de acordo com as necessidades do grupo. Assim, na proposta da 

pesquisa, pode-se demonstrar como é possível o trabalho do professor proporcionar a 

construção de saberes que levem o aluno a ser um cidadão mais consciente e que pode exercer 

a aceitação do outro e começar a mudar a sociedade na forma de pensar e ver a cultura 

indígena. Nessa parte do texto, apresentou-se um histórico da região do Médio Alto Uruguai, 

onde foi o último território do Rio Grande do Sul ocupado pelos imigrantes e onde se 

localizam os dois maiores toldos de terras indígenas: Nonoai e Guarita. Isso para entendermos 

quando os alunos apresentam em suas produções textuais os conflitos devido às demarcações 

de terras. 

No passo seguinte, ainda do capítulo 4, com o propósito de conhecer a realidade de 

ensino da escola indígena e saber como trabalham a memória cultural de sua comunidade, 

houve o interesse em visitar a Escola Indígena de Ensino Fundamental Nãnga, na TI-Iraí: 

Terra Indígena Kaingang de Iraí - RS. Esta é uma das comunidades indígenas que circundam 

a cidade de Frederico Westphalen (uma vez que na região há várias comunidades). Nesta 

escola, o objetivo foi ouvi-los e saber como trabalham com a memória cultural indígena e 

como buscam o resgate cultural de seu povo. No papel de pesquisadora, foram ouvidas as 

pessoas sobre aspectos da vivência indígena que podem colaborar para a concepção e a 

formação do profissional pesquisador-docente, contribuindo, assim, para a prática de ensino 

da cultura e história indígena com alunos na escola pública não-indígena (no caso as 

contribuições foram relevantes no desenvolvimento da “Oficina de leitura e literatura de 

temática Indígena).  

Foi uma caminhada que ocorreu de forma natural pautada no diálogo, que gerou 

trocas de conhecimentos sobre a história e a cultura indígena. Na escola Nãnga, houve a 

oportunidade de conhecer e ver as formas de expressão cultural. Nesse sentido, foram 

realizadas observações e entrevistas que guiaram o trabalho com a escola indígena. Para isso 

foi elaborado um questionário prévio (Anexo: 05), contendo, inicialmente, questões que 

nortearam informações importantes a essa pesquisa. Com a entrevista, segue uma metodologia 

livre, do tipo entrevista exploração, em que o pesquisador deixa o sujeito expressar-se 
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livremente para obter as informações e anotar os dados. Por isso, muitas situações relatadas 

nesta tese aconteceram pela interação livre que tive, como pesquisadora, com a comunidade 

em conversas e participando de eventos que ocorriam na escola. 

Uma vez desenvolvida uma pesquisa que trabalha com alunos de escola 

convencional e com comunidade indígena, foi necessário o projeto da tese ser aprovado pelo 

Conselho de Ética da UniRitter. Assim, foram encaminhadas autorizações e toda a 

documentação via Plataforma Brasil para que se obtivesse aprovação deste Conselho por meio 

de parecer consubstanciado (Anexo: 06). Também o Conselho de Ética orienta para dar 

ciência aos participantes da pesquisa sobre a temática a ser desenvolvida por meio do “Termo 

de consentimento livre e esclarecido” (Anexos: 03 e 04). Dessa forma cada participante assina 

o referido termo, ficando uma via também ao pesquisador. Sendo assim, tem-se uma garantia 

de acordo entre pesquisador e o grupo participante do estudo realizado na tese. 

A atividade de visita à escola Nãnga enriqueceu o trabalho feito através da oficina de 

leitura e literatura na escola da pesquisadora-docente (Colégio Agrícola de Frederico 

Westphalen), com a finalidade de amadurecer as concepções de aceitação entre culturas 

diferentes. Considera-se imperioso respeitar a comunidade indígena e observá-los em suas 

manifestações culturais e concepções pertinentes à riqueza de suas tradições, em atenção a um 

importante propósito desta pesquisa: demonstrar que é possível com o trabalho do 

professor/escola ter o respeito e reconhecer a memória cultural indígena de forma positiva, 

previsto na legislação criada em 2008.  

A Lei 11.645/2008 objetiva a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura 

indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de Ensino Médio, públicos e privados. 

Nesse sentido, nos conteúdos, serão incluídos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira. A legislação requer que seja demonstrada a 

luta dos povos indígenas no Brasil e o papel do índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando suas contribuições em aspectos sociais, econômicos e políticos que constituíram a 

história do Brasil. Destaca também que a história e a cultura indígena serão ministradas no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas disciplinas de literatura, educação artística 

e história brasileira. Por isso, a pesquisa tem o propósito de trabalhar com a temática na escola 

através da “Oficina de Leitura e Literatura”, uma forma de demonstrar que é possível a 

educação se responsabilizar pela formação de consciências mais abertas a conhecer o outro, 

respeitando as diferenças étnico-culturais.  

Trata-se do desenvolvimento de uma tese direcionada para a área de Letras: Leitura e 

Processos Culturais, com a proposição de realizar reflexões sobre a memória cultural indígena 
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relacionadas ao ensino de literatura. Os estudos realizados nesta pesquisa contribuíram para o 

entendimento do processo histórico de choques culturais que resultou em problemas de 

preconceitos e destruição de comunidades ameríndias. Nesse contexto, houve a necessidade 

de tentar amenizar o massacre social criado em relação ao índio com a obrigatoriedade da Lei 

11.645/2008 que vai tentar, através do estudo da história e cultura, conhecer o outro para 

iniciar um processo de recuperação da memória desses povos.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

1 OS CAMINHOS TRILHADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA MEMÓRIA 
CULTURAL INDÍGENA 
 

 

Neste capítulo, enfatizaremos os conceitos referentes à memória cultural, tendo em 

vista sua pertinência nesta pesquisa. Quando falamos em cultura indígena, trazemos no 

pensamento a memória de uma etnia que sobreviveu com muito preconceito e desvalorização 

social. Por isso, o diferencial que se propõe é o reconhecimento da memória, entendida como 

recuperação de “linguagens culturais”, para usar a expressão de Kaká Werá Jecupé, a serviço 

do desenvolvimento social, assim como na compreensão teórica e no exercício prático da 

apropriação da memória e do seu uso também como ferramenta de intervenção social.  

 

 

1.1 Discussões sobre a memória cultural 
 

Houve importantes repercussões no século XVI e no início do século XVII, com 

fenômenos como a descoberta e a colonização do Novo Mundo (JACQUES LE GOFF, 1990). 

Exemplificando essa época, menciona-se um livro pioneiro, La vision des vaincus, de Nathan 

Wachtel, em que são estudadas as reações da memória índia em relação à conquista espanhola 

do Peru. A conquista citada não afeta uma sociedade sem história, uma vez que "todos os 

acontecimentos se produzem num campo já constituído, feito de instituições, costumes, 

práticas, significações e traços múltiplos que ao mesmo tempo resistem e apóiam a ação 

humana" (LE GOFF, 1990, p. 57).  A conquista chegou a resultados que, para os índios4, 

acarretou em interferências na identidade das comunidades.  

                                                      
4 O termo índio surgiu na época das navegações quando o objetivo maior era a busca de um caminho para a 
Índia.  Os navegadores europeus chamaram de “índios” a população nativa da América, da Indonésia e da Índia. 
Os índios nunca se chamaram assim, de forma tão genérica. Tinham nomes diferentes para designarem a si 
mesmo e a outros povos.  Os termos aborígene, nativo e indígena designam aquele que é nascido em 
determinado lugar. Eles correspondem a uma designação ampla que engloba a diversidade de grupos humanos 
autóctones na América. Como estamos utilizando o termo neste trabalho de tese e por muitos autores 
pesquisados se referirem dessa forma é que realizamos esta explicação baseada na professora Mestre em História 
Social pela PUC-SP, Joelza Ester Domingues. 10 erros comuns sobre a cultura indígena. 8 de abril de 2015. 
Disponível em: http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/10-erros-comuns-nas-aulas-de-cultura-indigena/.  
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Uma realidade que constituiu “um traumatismo coletivo”, em que a comunidade 

indígena presenciou a morte dos deuses, do Inca e a destruição dos ídolos. Historicamente, o 

que se percebe é que os grandes acontecimentos, revoluções, conquistas, derrotas, são 

sentidos como “traumatismos coletivos”. Ao discorrer sobre as relações entre os 

conquistadores e os povos conquistados no Peru, Jacques Le Goff (1990) observa que os 

vencidos - populações indígenas - reagiram à desestruturação de suas culturas inventando uma 

práxis reestruturante, que o autor representa como “a Dança da Conquista”, uma 

reestruturação dançada, em termos imaginários, em que a população indígena demonstra uma 

tradição, uma história lenta, como forma de recusa diante da história rápida dos vencedores. 

Le Goff (1990) apresenta a importante reflexão de Nathan Wachtel em relação à 

definição da consciência histórica dos vencedores e dos vencidos. "A história só aos 

vencedores parece racional; os vencidos vivem-na como irracionalidade e alienação" (LE 

GOFF, 1990, p. 57). Por isso, a história lenta dos vencidos é uma forma de oposição, de 

resistência à história dos vencedores (colonizadores). Cria-se uma espécie de anti-história, de 

construção relativamente recente, buscando uma reação a um traumatismo político ou cultural 

e opondo-se à história ostentadora e animada dos dominadores. 

Walter Benjamin (1987) filia-se, em 1924, à corrente do materialismo histórico, em 

que vai ser o elemento-chave para entender a sua concepção de história. Na concepção do 

materialismo histórico, recobra-se uma historiografia “do ponto de vista dos vencidos”, ou 

seja, aqueles que formam a classe oprimida, contrários a uma historiografia dos vencedores, 

que compõem a classe dominante.  

Benjamin (1987) analisa o conceito de história que não corresponde à verdade 

vivenciada. Quer dizer, uma história em que a narrativa e o relato mostram vitórias da classe 

dominante. Surge, assim, através das ideias do autor, um novo conceito de história que 

corresponda às exigências do tempo presente (tempo de agora) e da classe oprimida. Para 

haver mudanças na forma de conduzir a história, deve haver uma revolução, ou seja, 

profundas mudanças para que a história não possa continuar a ser uma “imagem eterna do 

passado”, de acordo com o que pensam os historicistas. Nas afirmações de Benjamin (1987), a 

história deve ser entendida como “objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 

homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’”. (BENJAMIN, 1987, p. 229). Quer 

dizer, deseja-se uma história que seja porta-voz da classe oprimida. 

Sobre registros do Brasil o que se têm são escritos, desde o período colonial, que 

foram denominados de histórias do Brasil. Gisele Cristina Branco; Vilmar Malacarne (2008) 
                                                                                                                                                                      
����������������������
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citam que estes escritos foram feitos em forma de relatos de administradores, missionários e 

viajantes, em que registraram acontecimentos e observações sobre a vida e costumes dos 

povos destas terras nos séculos XVI a XVIII. Com a política do Brasil independente é que se 

começa a pensar em uma história nacional. No século XIX, considerado como o ‘século da 

História’, começa-se a buscar um “caráter científico para o que antes era considerado apenas 

literatura, adquirindo assim, métodos e critérios” (BRANCO; MALACARNE, 2008, p. 05). 

Quer dizer, começa-se a pensar que ferramentas seriam usadas, que teorias e práticas seriam 

pertinentes para dar esse cientificismo à história. Nesse cenário é que se cria o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838. Foi uma das instituições centrais do 

Segundo Reinado: centro privilegiado de debates econômicos, políticos e culturais.  

Em 1939, o IHGB passa a publicar trimestralmente uma revista que registra suas 

atividades. Nela há análises sobre a questão historiográfica e formação do Instituto, bem como 

apresenta artigos e informações sobre Geografia, Geologia, Linguística, Arqueologia e 

Etnografia. Nesse sentido, “o IHGB articulou uma rede de conhecimentos sobre o território 

nacional, tornando-se ponto de observação estratégico de onde se falava e se olhava o Brasil” 

(BRANCO; MALACARNE, 2008, p. 05). A instituição preocupou-se em formular uma 

política cultural oficial e produzir uma identidade nacional.  

Com o propósito de tentar entender a presença das populações indígenas, na 

construção do projeto nacional brasileiro, é que vamos falar sobre o papel do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e, também, por ser um dos primeiros órgãos que se 

constituiu com o foco de desenvolver a historiografia brasileira.  

Buscando a construção de uma história nacional, competia ao IHGB a produção de 

uma memória/história das raízes do Império, “cabendo à ciência histórica fornecer ares de 

cientificidade para o projeto proposto através de ‘verdades’ históricas alicerçadas em ampla 

análise de documentação e no conceito ‘historicista’ próprio do século XIX”, conforme afirma 

Almir Bauler; Ernesto Jacob Keim (2011, p. 01). Os integrantes e intelectuais do Instituto 

tinham o propósito de destacar fatos e personagens do passado e, ao mesmo tempo, sentenciar 

outros ao esquecimento. Nesse propósito, a nação brasileira era entendida como herdeira da 

civilização europeia, e os discursos etnográficos pretendiam uma sociedade homogênea, 

branca e europeia. 

A elite política nacional dirigente deveria organizar uma memória nacional em 

direção ao que passaria a ser a identidade do Brasil. Com a criação do IHGB, esses propósitos 

se concretizam, tendo a escritura de uma história que narrasse aos olhos dessa elite como 

aconteceu a formação do país e de seu povo. Então, o ideal era a construção de uma “história 
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do Brasil tomando como modelo uma história de vultos e grandes personagens sempre 

exaltados tal qual heróis nacionais” (SCHWARCZ, 1998, p. 127). Assim, IHGB foi pensado 

no sentido de indicar “os trilhos que as elites dirigentes brancas deveriam seguir a busca pelo 

progresso, pela prosperidade, pela civilização e grandeza da nação e do país” (BAULER; 

KEIM, 2011, p. 03). 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) passa a publicar 

trimestralmente a sua revista, que contempla temáticas do seu ambicioso projeto. O conteúdo 

publicado na revista, durante o Brasil Império, mostra que a questão indígena ocupa maior 

espaço, abordando diferentes grupos, costumes, sua língua e diferentes experiências de 

catequese. “Os estudos sobre experiências passadas com os indígenas ganharam prioridade na 

Revista com o objetivo de valer-se dessa experiência histórica para a alimentação de um 

processo de civilização” (GUIMARÃES, 1988, p. 20). No entanto, os textos criam 

características homogêneas sobre a questão indígena em que havia “a necessidade de 

integração dos grupos indígenas à sociedade branca - integração necessária em um momento 

em que se reflete sobre a questão da identidade nacional, e que deverá se realizar através da 

educação e catequização ‘oferecida’ a estes” (BAULER; KEIM, 2011, p. 09). Além disso, 

visavam ao controle estatal, a fim de evitar problemas entre os indígenas e o Estado, como 

acontecera em tempos passados. 

A negação da diversidade humana na construção da nação brasileira demonstrava os 

limites impostos pelo colonizador. Conforme Laura Nogueira Oliveira (2000, p. 19), “a essa 

riqueza humana, restava o direito de miscigenar e de desaparecer dentro do outro”. O “outro” 

(branco e europeu), civilizado, busca garantir a não degeneração do branco. A visão tida em 

relação ao indígena pelos integrantes do Instituto, no século XIX, foi pensada “a partir da 

exclusão que a escrita da história brasileira daquele século impunha à diversidade racial 

existente no Brasil” (BAULER; KEIM, 2011, p. 17). Ainda mais, os representantes da 

intelectualidade brasileira construíram uma história que excluía índios e negros, no sentido de 

que envergonhava a incipiente “nação brasileira”. 

A preocupação maior era a construção de uma história “oficial” ou de um literato 

indianista, assim, não tiveram “a preocupação de construir ‘a verdadeira história deste povo, 

que somente entra na história com a nominada ‘descoberta do Brasil’” (BAULER; KEIM, 

2011, p. 18). O olhar dos integrantes do IHGB se voltava ao extermínio deste grupo ou à 

integração (aculturação) destes à sociedade branca e civilizada, uma vez que se visava ao 

“branqueamento” da sociedade brasileira. 
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Ao se referir à obra As grandes viagens, de Bernardette Bucher, Jacques Le Goff 

(1990) definiu as relações em que os Ocidentais transpuseram suas ideias de europeus e de 

protestantes às estruturas simbólicas das imagens indígenas. Então, as diferenças culturais, 

incluindo a alimentação, entre índios e europeus, foram interpretadas como um sinal de que os 

povos foram rejeitados por Deus. Portanto, as estruturas simbólicas refletem uma combinação 

de adaptação ao meio, aos acontecimentos e à iniciativa humana influenciada em um jogo 

dialético entre estrutura e acontecimento. Um exemplo das estruturas simbólicas é o que 

acontece quando os europeus do Renascimento dão aos índios um espelho para que olhassem 

a si próprios. Nisso, os encontros de culturas nascem de respostas diversas em relação ao 

mesmo acontecimento. Mesmo despontando uma história nova, independente e erudita, a 

história do Renascimento construiu-se de forma dependente dos interesses sociais e políticos 

dominantes, neste caso, do Estado. 

Na concepção de Le Goff (1990), os campos científicos que estudam a memória 

atualmente, como a biologia, a psicologia, a neurofisiologia, a psicofisiologia e a psiquiatria, 

têm a possibilidade de contribuir para o entendimento das características e problemas da 

memória social e histórica. De certo modo, essas ciências têm a necessidade de aproximar a 

memória das ciências humanas, devido ao fato de os resultados em pesquisas empíricas 

possuírem uma relação intrínseca da memória5 com “[...] resultados de sistemas dinâmicos de 

organização” (LE GOFF, 1990, p. 367).  

Em contrapartida, os próprios estudos desenvolvidos por essas variadas ciências têm 

levado os pesquisadores à necessidade de aproximar a memória do campo das ciências 

humanas, na medida em que os resultados das pesquisas empíricas evidenciam uma relação 

intrínseca da memória com “[...] resultados de sistemas dinâmicos de organização” (LE 

GOFF, 2003, p. 421). 

A cultura dos homens com a escrita é diferente da cultura dos povos sem escrita, mas 

não radicalmente divergente.  O que se percebe é que os povos ágrafos cultivam suas 

tradições por meio de narrativas mitológicas, a memória, as quais são transmitidas a outras 

gerações pelos homens e, assim, cultivam a história do seu povo. “Transmissão de 

conhecimentos considerados secretos, vontade de manter em boa forma uma memória mais 

                                                      
5 Recentes estudos apontam para uma aproximação da memória com a linguagem. Ou seja, uma mensagem antes 
de ser falada ou escrita precisa ser armazenada na memória. Estudiosos da psicologia e da psicanálise estudam a 
memória de uma forma mais teórica e não somente empírica. Assim, eles observaram que o desejo, a afetividade, 
a censura podem manipular a memória individual, consciente ou inconscientemente. Enquanto a memória 
coletiva, por sua vez, pode ser manipulada por grupos que objetivam exercer o poder em determinados 
momentos históricos.  
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criadora que repetitiva; não estarão aqui duas das principais razões da vitalidade da memória 

coletiva nas sociedades sem escrita” (LE GOFF, 1990, p. 372). 

Desde o desenvolvimento da memória pela oralidade até o aparecimento da escrita 

(da Pré-História até a Antiguidade), Le Goff (1990, p. 372) afirma que houve uma 

“transformação da memória coletiva”. Isso aconteceu porque os homens passaram a inscrever 

suas aventuras, vitórias e conquistas em monumentos epigrafados. Tem-se um avanço quando 

a escrita é organizada em documentos, então, acontece a capacidade de registrar, marcar, 

memorizar, reordenar, reexaminar.  

Na Idade Média, os idosos eram venerados por serem considerados homens-

memória. Segundo Le Goff (1990), a memória fiel poderia durar até cem anos, uma geração 

passava sua memória para outra e, por meio dos escritos, desenvolvidos a par do oral, era 

possível estender essa memória por muito mais tempo. Dessa forma, “durante muito tempo, 

no domínio literário, a oralidade continua ao lado da escrita, e a memória é um dos elementos 

constitutivos da literatura medieval” (LE GOFF, 1990, p. 389). No decorrer da história, os 

escritos serviam de suportes para a memória, surgindo os arquivos como forma de sua 

conservação.  

Em relação aos desenvolvimentos contemporâneos da memória, Le Goff (1990), 

enfatizando o século XIX, reflete sobre a incapacidade de a memória individual abarcar a 

proporção atingida pelos conteúdos das bibliotecas, que se tornou um imenso arquivo. Por 

outro lado, a maior revolução da memória se deu no século XX, com o aparecimento da 

memória eletrônica. No entanto, não se pode deixar de salientar as consequências ocasionadas 

pela influência da memória eletrônica sobre os outros tipos de memória.  

Relacionando a evolução da sociedade, Le Goff (1990) elucida a relevância do papel 

que a memória coletiva representa. O autor defende a memória como “[...] um elemento 

essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma 

das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” 

(LE GOFF, 1990, p. 410). 

A partir das análises expressas nesta pesquisa, reafirma-se com mais propriedade os 

contornos dos conceitos sobre memória. Como o objetivo maior é reconhecer a valorização da 

cultura indígena, busca-se relacionar a importância de construir uma memória positiva do 

indígena, entendida como um povo de costumes e de tradições a ser preservado. Sem a 

memória não haveria estudo e nem conhecimento. A memória, como antes já se afirmou, 

“procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que 
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a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 

1990, p. 411). 

Conforme Peter Burke (2000), a partir de 1960, alguns historiadores contemporâneos 

começaram a entender a relevância da história oral como fonte histórica e como fenômeno 

histórico. “Mesmo os que trabalham com períodos anteriores têm alguma coisa a aprender 

com o movimento da história oral, pois precisam estar conscientes dos testemunhos e 

tradições embutidos em muitos registros históricos” (BURKE, 2000, p. 72). 

Ao refletir acerca da maleabilidade das memórias, Burke (2000) afirma que é 

necessário compreender como elas se concretizam e por quem são constituídas (e 

concretizadas). Nesse sentido, há o interesse pela “história social do lembrar”, recorrente à 

premissa de que a memória social, como a individual, é seletiva, então, é necessário 

identificar os princípios de seleção e observá-los como variam de lugar para lugar, ou de um 

grupo para o outro, e como se transformam na passagem do tempo.  

Considerando os movimentos sociais populares, a história oral está ligada à história 

dos excluídos. Assim,  

 
[...] o uso sistemático do testemunho oral busca esclarecer trajetórias individuais, 
eventos ou processos que às vezes não têm como ser entendidos ou elucidados de 
outra forma: são depoimentos de analfabetos, rebeldes, mulheres, miseráveis, 
prisioneiros, loucos [...] São histórias de movimentos sociais populares, de lutas 
cotidianas encobertas ou esquecidas, versões menosprezadas; essa característica 
permitiu inclusive que uma vertente da história oral tenha-se constituído ligada à 
história dos excluídos (IAN MIKKA, 1988, p.124; 136).  
 

Segundo Michael Pollak (1989, p. 4), as memórias subterrâneas são “as memórias de 

culturas minoritárias e dominadas”. Nesse sentido, perceber como foi feita a inserção das 

culturas indígenas na sociedade brasileira é inferir que essas populações formaram-se como 

memórias subterrâneas. Em contrapartida, não se pode definir as culturas indígenas como 

minoritárias e dominadas no Brasil, mesmo que político-economicamente estejam 

subalternizadas. Isso decorre pelo fato de que, por sua força simbólica, estas culturas 

marcaram profundamente quase todos os aspectos da realidade sociocultural brasileira. 

Mesmo com a interferência dos tempos coloniais, eles reinventaram e reconstituíram suas 

manifestações culturais, mantendo vivas as suas memórias em nosso país. 

A obra de Paul Ricoeur (2002) propõe uma discussão entre as posturas irredutivistas, 

que reivindicam o ideal científico de “verdade” na história em relação às proposições 

narrativistas, que tentam desfazer a distinção entre literatura de ficção e narrativa histórica.  A 

formulação de Ricouer é conhecida como a teoria da “tríplice mímesis”, em que pode ser 

compreendida de forma a manter o ideal científico do historiador e seu afã por encontrar a 
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verdade, estando ligado ao caráter narrativo. Ricoeur (2002) destaca o nexo existente entre a 

memória e o passado e põe em discussão o seu valor referencial.  

Ocorre uma tentativa de explicação dos fatos que não estão centrados nem na 

perspectiva histórica nem na sua dinâmica social, mas nos próprios fatos, como forma e 

possibilidade de estabelecimento de um nexo entre memória e história, a partir de uma visão 

ontológica de ambas. Ricoeur (2002) prefere distinguir uma narrativa de primeira ordem 

própria dos testemunhos, e uma de segunda ordem, própria dos historiadores. Assim os 

“falsos testemunhos” poderiam ser criticamente desmantelados.  Por outro sentido, a estrutura 

ontológica da memória lhe impossibilita um estatuto de veracidade, segundo Ricoeur (2002, 

p. 56), pois “o vínculo cognitivo estabelecido com o passado não comporta uma pretensão à 

verdade senão a fidelidade da lembrança, que não chega a constituir-se num truth claim de 

tipo crítico senão uma certeza imediata”. 

Em um diálogo que abrange desde Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, 

Edmund Husserl, Henri Bergson a Maurice Halbwachs, Ricoeur realiza uma fenomenologia 

da memória com o intuito de perceber como se dá a representação de algo. Nesse sentido, a 

representação, de acordo com Paul Ricoeur (2002), pretende realizar a distinção entre o que é 

imaginado e o que é retomado, pela memória, do que ocorreu no passado, tendo maior 

preocupação cognitiva desta última. Por isso, o autor recorre a conceitos gregos de mnêmé e 

anamnésis, compreendendo este último como uma forma de busca intencional, diferente do 

primeiro, que assume um caráter de passividade.  

A memória também participa do “mundo da experiência”, a reminiscência tem a 

capacidade de “fazer memória”, levando o homem a ser capaz da rememoração fiel ao 

passado (“memória feliz”).  Outra situação é que a memória não está isenta de ser assaltada 

por obstáculos e abusos. Ainda, é identificada por Ricoeur (2002) uma “memória impedida”, 

ou seja, uma memória manipulada e uma memória comandada, decorrentes das formações e 

distorções políticas e ideológicas.   

A memória manipulada surge dos esforços pela promoção de uma identidade 

construída por crenças e recusas, da visão do “outro”, que representa a infelicidade ou o 

perigo. Enquanto que a “memória comandada” se manifesta quando alguém é submetido a um 

processo de direcionamento da sua consciência, um comportamento explicado por razões 

políticas ou ideológicas.  

Ricoeur (2002) identifica um estreito vínculo entre a memória e a imaginação.  

Seguindo o pensamento, o autor indaga no sentido de ter uma explicação quando “a 

recordação surge sob a forma de uma imagem e que a imaginação assim mobilizada toma 
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formas que escapam à função do irreal” (RICOEUR, 2002, p. 32). Assim, demonstra-se a 

distinção entre os conceitos de memorização e rememoração em que o primeiro se refere às 

formas de aprendizagem do que já é conhecido por outros e, o segundo, à retomada consciente 

de um fato ou acontecimento vivenciado previamente. Temos a proposta de estabelecer 

vínculos das ideias com as imagens. Nas palavras de Paul Ricoeur (2007), “a mnemotécnica 

que se aplica é a glória da imaginação, da qual a memória se torna um anexo” (RICOEUR, 

2007, p. 75).  Isso significa que a imaginação é que se transforma no “lugar” onde são 

encontradas as marcas.  

Pensando nas comunidades indígenas, encontramos uma memória cultural que foi 

manipulada pelo colonizador, principalmente com a catequização que visava a manipular a 

inocência ameríndia, a fim de obterem os conhecimentos que este povo tinha da nova terra 

descoberta, o Brasil. As distorções culturais a que o indígena foi submetido, fez com que sua 

identidade de vivência em costumes e tradições próprias sofresse transformações com a visão 

do outro, do colonizador. 

Ricoeur (2007) divide a “arte” (mnemotécnica) em três etapas: na primeira, encontra-

se a “reinscrição agostiniana da retórica latina em uma interpretação platônica da memória 

vinculada com o fundamental, em lugar do eventual”; a segunda está no conhecimento 

produzido pelo pensamento escolástico, sendo que é “através da memorização que são 

inculcados todos os saberes que conduzem à beatitude”; por fim, a etapa da “confluência da 

mnemotécnica com o segredo hermético”, combinação do astral com o terreno, em que os 

limites entre memória e esquecimentos são transgredidos e onde a imaginação assume um 

papel fundamental. Neste estágio, segundo Ricoeur (2007, p. 80), “a imaginação, liberada do 

passado assume o lugar da memória”.  
Ricoeur (2007) esboça uma fenomenologia da memória. Buscamos em sua obra a 

relação entre lembrança e imagem. Nessa relação, há certa dificuldade em relacionar os 

conceitos de imagem, lembrança e também as palavras que se correlacionam, como memória, 

imaginação, fantasia, entre outros. Ricoeur (2007, p. 61) discute sobre o que há em comum e 

diverso entre a imaginação e a memória: “a imaginação e a memória tinham como traço 

comum a presença do ausente, e como traço diferencial, de um lado, a suspensão de toda 

posição de realidade e a visão de um irreal, do outro, a posição de um real anterior”.  

Relaciona-se a memória com a “posição de um real anterior” ao qual a memória se 

refere quando presentificada. O autor afirma que a memória se reporta ao passado de maneira 

fiel, reproduzindo as lembranças significativas à própria vivência. Devemos situar com mais 
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objetividade a diferença entre memória e imaginação, no sentido que Henri Bergson (1999) 

estabelece: 

 
[...] uma lembrança, à medida que se atualiza, sem dúvida tende a viver numa 
imagem; mas a recíproca não é verdadeira, e a imagem pura e simples não me 
remeterá ao passado menos que tenha sido de fato no passado que eu tenha ido 
buscar, seguindo assim o progresso contínuo que a levou da obscuridade para a luz 
(BERGSON, 1999, p. 158). 
 

É possível basear o argumento na questão em que, conforme Ricoeur (2007) 

assevera, “ao inverso da função irrealizante que culmina na ficção exilada no que está fora do 

texto da realidade inteira, é a função visualizante, sua maneira de dar a ver, que é exaltada 

aqui” (RICOEUR, 2007, p. 68). Assim, apresenta-se uma dupla forma da imagem. Uma com 

a função visualizante, uma vez que dá a ver uma lembrança pura, quando esta se atualiza. 

Outra com a função irrealizante, quando a imagem se “exila” do real, seja ele passado, 

presente ou futuro, e produz um livre jogo da faculdade imaginativa. Nesse sentido, 

estabelece-se em paralelo ao movimento bergsoniano da passagem da lembrança pura à 

imagem-lembrança, outro movimento que consiste na passagem da ficção à alucinação. 

Enquanto o primeiro movimento é determinado pela função visualizante, o segundo é 

determinado pela função irrealizante ou imagificante.   

Ricouer (2007) expressa o interesse em demonstrar a sedução do imaginário na 

possibilidade de transformar-se em patologia da imaginação, que está centrada na alucinação 

e na obsessão, quer dizer, “aquela espécie de vertigem suscitada em particular pela fuga 

diante de uma proibição. Todo esforço para não pensar mais naquilo transforma-se 

espontaneamente em pensamento obsessivo” (RICOEUR, 2007, p. 69). Então, quando se 

encena a satisfação (anular a ausência), pode ocorrer de ela ser barrada, seja por repressão 

exterior, seja por recalque interior (obrigação de esquecer), podendo haver como 

consequência um imaginário obsessivo, que se sobreporia a uma “memória saudável”.  

Dessa forma, a cilada do imaginário consiste no enrijecimento da imaginação em 

detrimento da memória. Ela “assombra” a memória porque a imaginação, ao produzir 

imagens, possui uma potência irrefutável, que se apresenta pelos sonhos, ou pelas obras de 

arte, conforme Ricoeur (2007).  

A discussão de imagem, voltada para a historiografia, conforme Ricoeur (2007), 

pretende demonstrar a dialética entre legibilidade e visibilidade, presentes nas narrativas 

historiográficas. Nesses textos, a alternância entre narrar e escrever acontece por meio da 

dialética entre legibilidade e visualidade. Textos que possuem uma visibilidade discursiva, 

através de uma retórica, como mostrava Aristóteles (1992). Ou seja, as figuras possuíam um 
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poder de “colocar sobre os olhos” que “deve ser ligado a um poder mais fundamental que 

define o projeto retórico considerado em toda a sua abrangência, a saber, a faculdade de 

descobrir especulativamente o que, em cada caso, pode ser próprio para persuadir” 

(RICOEUR, 2007, p. 277). Assim, percebe-se uma relação intrínseca entre imagem e 

persuasão, levando aos prestígios da imagem.  

Nesse sentido, podemos exemplificar com a análise do ‘projet de l’histoire de Louis 

XIV, escrito pelo historiador de corte Pellisson-Fontanier, no século XVII. Era um tratado que 

tinha o objetivo de escrever a história do Rei, de forma em que o escritor deveria pintar mais 

do que contar, levando o leitor a colocar sobre os olhos a glória do Rei. Então, é clara a 

questão de persuadir o leitor a elogiar o Rei:  

 
Não cabe ao escritor dizer a grandeza e a glória: cabe ao leitor, sob a hábil condução 
da narrativa. Devem também ser contados entre os recursos narrativos assim 
mobilizados em vista do efeito de louvor o enquadramento do campo de forças, a 
abreviação da narrativa das façanhas, a brevitas, cara a Tácito, fazendo às vezes de 
lítotes, a pintura dos atores e das cenas, e todos os simulacros de presença 
suscetíveis de suscitar o prazer de leitura (RICOEUR, 2007, p. 280). 
 

O autor traz um exemplo da dialética de ler e escrever ligada ao louvor. É o caso do 

retrato do Rei em medalhas, em que as medalhas formam a representação icônica deste Rei. O 

metal é um retratado, “como a hipotipose” (RICOEUR, 2007, p. 281), que consiste em 

descrever de modo vivo e intenso um objeto ou cena. A medalha ou a moeda “pode ser 

mostrada, tocada, trocada. Mas, sobretudo, graças à dureza e à durabilidade do metal, 

fundamenta uma permanência de memória, ao transformar o brilho passageiro da façanha em 

glória perpétua” (RICOEUR, 2007, p. 281). Assim, nós encontramos vários exemplos de 

culturas que querem ofuscar o outro (cultura dominada): é o caso dos colonizadores europeus 

com a cultura indígena, em que os dominadores perpetuaram sua glória sob o apagamento da 

cultura das Américas: dos povos ameríndios.  

Os exemplos são colocados neste texto para compreendermos a relação entre imagem 

e persuasão, que faz repercutir o poder entre as relações culturais. Percebe-se que o 

imaginário do poder consiste em produzir imagens que justifiquem a sua legitimidade. Com 

relação à imagem no sentido de prestígio, o filósofo diz que oferece problemas, tanto para a 

memória quanto para a história, isso porque enfraquece o caráter veritativo da memória, 

quando se atua de forma “patológica”, ou seja, em forma de alucinação. As “imagens 

prestigiosas” de cunho à louvação e justificação do poder comprometem o caráter veritativo 
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da historiografia6, uma vez que a fé do escritor diante dos fatos é subsumida no elogio, ou no 

seu oposto simétrico, a reprovação total. Ao longo dos regimes totalitários do século XX, o 

imaginário do poder produziu uma infinidade de imagens de autojustificativa, em que os 

artistas eram tão talentosos quanto cínicos. Nessa visão, construía-se o elogio instituído pela 

visualidade das imagens em que contribui para envolver o poder das tiranias de forma mística 

e religiosa, o que não contribuía para um posicionamento crítico desmistificador em relação a 

eles.  

Para discutirmos a elaboração do passado, é necessário levar em consideração o que 

os sistemas produzem de imagens que podem ser ressignificadas, uma vez que as imagens 

podem atuar de diversas formas, nem sempre positivas e também nem sempre negativas. A 

vivência entre culturas ao longo da história demonstrou-se no formato de dominação, a 

imagem que se criou sobre o outro (colonizado) foi sempre de maneira pejorativa, com uma 

visão estereotipada. Assim, para evoluirmos no pensamento, no sentido de uma compreensão 

maior da memória, é preciso analisar criticamente a elaboração do passado. O sucesso será 

maior se tiver o apoio das imagens da arte. Vivemos em um mundo das imagens e, para se 

conseguir interpretá-las, como memória ou como imaginação, devemos conhecer como elas 

são processadas para poder avaliar o contexto e sujeitos envolvidos ao constituir o modo de 

viver em sua cultura.  

A vivência cultural é muito forte nas comunidades indígenas, por isso, pretende-se 

trabalhar, por meio da literatura, com uma imagem de valorização do viver nas comunidades. 

Pensando nisso, no capítulo 4 desta tese, serão descritas atividades importantes como a 

realização de uma oficina de leitura e literatura de temática indígena para, juntamente com os 

alunos de Ensino Médio, poder estudar a cultura e a história indígena através da literatura, a 

fim de buscar construir uma memória mais positiva e que reconheça a cultura com seus 

valores sociais e sem julgamentos pejorativos. Também, buscaremos a escola indígena Nãnga 

de Iraí com a finalidade de conhecer como trabalham através do ensino a rememoração da 

memória cultural local.  

A construção identitária e histórica do povo indígena ainda vive uma luta constante 

pela terra e pelo direito à vida na diferença, de maneira que o povo continua enfrentando 

problemas, como podemos presenciar na comunidade de Iraí, em que foram hostilizados pela 

população devido aos conflitos de demarcações de terras. Nesse sentido, os direitos 

                                                      
�
�O caráter veritativo da memória está diretamente relacionada com essa “posição de um real anterior” sobre o 

qual a memória se refere quando presentificada, como Paul Ricoeur (2007).�
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conquistados e garantidos pela Constituição Brasileira de 1988 e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/1996 ainda têm uma realidade que não se efetivou.  

Os conflitos sociais que permanecem ao longo da história acabam comprometendo a 

memória cultural indígena. Por isso, é necessário convocar a todos a rever seus valores, os 

conceitos, os discursos etnocêntricos tidos como verdades absolutas, para desestabilizar 

confrontos e obstáculos que denegam um cotidiano escolar brasileiro baseado na diversidade 

étnico racial. É uma conduta que a educação brasileira vai ter que reconquistar e, agora, ainda 

há a Lei 11.645/2008 que chama a atenção para essa diversidade. 

Segundo Le Goff (1990), as sociedades “cuja memória social é, sobretudo oral, ou 

que estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita” permitem compreender a luta 

pelo domínio da memória. De certa maneira, os indivíduos e grupos que dominam as 

sociedades tentam também ser donos das lembranças e dos esquecimentos. Como exemplo, 

temos o indígena que passou por uma história de esquecimento, pois o colonizador que 

dominou a memória empreendeu muitos esforços para esse povo cair no esquecimento. Para 

isso, a escola hoje deve unir forças para contar uma nova história que valorize todas as 

culturas, principalmente a indígena, levando em consideração a memória coletiva dos povos. 

Na próxima seção, serão abordados alguns aspectos históricos que configuraram o 

processo de colonização, e o sonho do Paraíso. Também, busca-se conhecer as lutas dos 

indígenas no Brasil para conquistar o seu reconhecimento, através da obra Reconhecer para 

libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural, de Boaventura de Sousa Santos 

(2003). 

 

 

1.2 O processo de colonização 
 

Alfredo Bosi (1996) reitera que a produção dos meios de vida e as relações de poder, 

a esfera econômica e a esfera política, reproduzem-se e potencializam-se conforme se 

expande a colonização. Na medida em que o processo se expande, percebem-se esquemas 

estruturais de domínio, forças que se investem no desígnio do conquistador, aludindo muitas 

vezes a um tônus épico de risco e aventura. De maneira geral, a dominação é intrínseca às 

diversas formas de colonizar, na maioria das vezes, sobre-determinando a ação. O que reflete 

em relação à colonização que Bosi (1996) destaca são termos que ouvimos de uma história 

secular: Tomar conta de, sentido básico de colo, importa não só em cuidar, mas também em 
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mandar. Foi o que aconteceu com o Brasil, com mandos e desmandos que atingiram a cultura 

indígena e resultou na história discriminatória que se estende do passado até o presente.  

O colonizador nem sempre será visto como um simples colonizador. Então, buscará 

passar aos descendentes a imagem de descobridor e do povoador7, título que acredita ser seu 

de direito por ser pioneiro na “descoberta”. Na Antiguidade, as poderosas estruturas políticas 

expandem-se no sentido “coe-tâneo” dos complexos imperiais que tiveram seu percurso 

levado a guerras de conquista. “No caso particular de Roma, a organização central resistiu até 

que as invasões dos bárbaros atomizaram a Europa e abriram a via de sua feudalizacão” 

(BOSI, 1996, p. 05). Como exemplo disso, os Impérios do Oriente Médio, de Alexandre e 

Romano, formam as concentrações de poder estatal, mais velhas, já conhecidas.  

Quando nos voltamos à origem dos sistemas, percebe-se que existem as tensões 

internas que acontecem em uma determinada formação social e resolvem-se, na maioria das 

vezes, fora dela em forma de desejo, busca e conquista de terras e povos colonizáveis. Por 

exemplo, o desequilíbrio demográfico é uma das causas da colonização grega no 

Mediterrâneo entre os séculos oitavo e sexto antes de Cristo. Também “a necessidade de uma 

saída para o comércio, durante o árduo ascenso da burguesia, entrou como fator dinâmico do 

expansionismo português no século XV” (BOSI, 1996, p. 06). Nesses exemplos, a 

colonização não pode ser tratada como uma simples corrente migratória, pois, ela é a 

resolução de carências e conflitos das origens do país colonizador e ao mesmo tempo a 

tentativa de retomar, em novas condições, o domínio sobre a natureza e o outro (colonizado) 

no processo civilizatório, como é chamado universalmente às conquistas de terras. 

Bosi (1996) relaciona que a passagem do presente, colo8, com grande fluxo de 

atividade e poder imediato, para cultus e cultura, terá que deslocar o aqui e agora para os 

regimes mediatizados do passado e do futuro. Convém observar o significado desse termo que 

reflete o ser humano preso à terra e nela abre covas que lhe alimentam em vida e lhe abrigam 

na morte: “cu/tus (1) - o que foi trabalhado sobre a terra; cultivado; cultus (2) - o que se 

trabalha sob a terra; culto; enterro dos mortos; ritual feito em honra dos antepassados” (BOSI, 

1996, p.05).  

                                                      
7Em 1556, quando já se difundia pela Europa cristã a leyenda negra da colonização ibérica, decreta-se na 
Espanha a proibição oficial do uso das palavras conquista e conquistadores, que são substituídas por 
descubrimiento e pobladores, isto é, colonos (BOSI, 1996, p.5) (grifos do autor). 
8 Colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. 
Um herdeiro antigo de colo e incola, o habitante; outro e inquilinus, aquele que reside em terra alheia. Quanto a 
agrícola, já pertence a um segundo plano semântico vinculado à ideia de trabalho. A ação expressa neste colo, no 
chamado sistema verbal do presente, denota sempre alguma coisa de incompleto e transitivo. E o movimento que 
passa, ou passava, de um agente para um objeto. Colo e a matriz de colônia enquanto espaço que se esta 
ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar (BOSI, 1996, p. 08). 
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As mediações simbólicas representam o enraizamento do passado à experiência 

atual. Assim, manifestam-se em forma de gesto, canto, dança, rito, oração, fala que evoca, 

fala que invoca. Elementos no mundo arcaico que representam a religião, vinculado ao 

presente que traz costumes do passado. São laços que uma comunidade tem com forças que a 

criaram em outros tempos e que fazem parte da sua identidade.  

Tentando buscar uma definição do que é cultura, observa-se a afirmação de Bosi 

(1996) de que se trata de um conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que 

devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. No entanto, para 

haver cultura, é preciso antes que exista uma consciência coletiva que, através da vida 

cotidiana, elabore os planos para o futuro da comunidade. Assim, a cultura significaria o que 

um povo ensina aos seus descendentes para garantir a sobrevivência.  

Historicamente, como o progresso das técnicas e o desenvolvimento das forças 

produtivas, a cultura aproxima-se de colo, enquanto trabalho, ocasionando o distanciamento 

de cultus. Nessa perspectiva, acentua-se a função da produtividade que faz o homem ter um 

domínio sistemático sobre a matéria e sobre os outros homens. Assim, um novo processo se 

implanta, a aculturação. Bosi (1996, p. 10) enfatiza que “Aculturar um povo se traduziria, 

afinal, em sujeitá-lo ou, no melhor dos casos, adaptá-lo tecnologicamente a certo padrão tido 

como superior”.  

Ao se observarem certos regimes Industrial-militares, ver-se-á que essa relação de 

superioridade é mais enfática. Produzir é controlar o trabalhador e o consumidor. Na história 

da constituição da sociedade, podemos perceber que o poder do capitalismo controla grandes 

massas de população que estão condenadas à alienação. Temos exemplos longínquos que 

assinalam a era de produção capitalista: o descobrimento das jazidas de ouro e prata da 

América, a cruzada de extermínio, escravização e sepultamento nas minas da população 

aborígine, o começo da conquista e o saqueio das índias Orientais, a conversão do continente 

africano em zona de caça de escravos negros. Estes processos representam outros fatores do 

movimento de acumulação capitalista. A partir deles, vem a guerra da comercialização 

europeia, que dominou o planeta inteiro. 

Nas palavras de Bosi (1996), “regimes arcaicos de trabalho, começando pelo 

extermínio ou a escravidão dos nativos nas áreas de maior interesse econômico e quando é 

aguçado o móvel da exploração, a curto prazo, implantam-se nas regiões colonizáveis estilos 

violentos de interação social” (BOSI, 1996, p. 10). O autor observa que, quando estimulado, o 

processo colonizatório tanto aciona como reinventa o domínio.  
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A obra Visão do paraíso está entre as maiores contribuições historiográficas do Brasil 

do século XX.  O objeto de pesquisa de Sergio Buarque de Holanda (2000) eram mitos 

edênicos, que são crenças inspiradas na teologia medieval de que o Paraíso, longe de ser um 

conceito abstrato e inatingível, era um lugar distante, porém, ao alcance efetivo dos homens. 

Esses mitos povoavam o universo de fantasias dos portugueses e castelhanos em tempos de 

grandes navegações e conquistas do Novo Mundo.  

A tese de cátedra pretendia contribuir para a “boa inteligência de aspectos de nossa 

formação nacional ainda atuante nos dias de hoje” (HOLANDA, 2000, p. X). O autor tentou 

mostrar como a imagem do paraíso terreal se difundiu na época dos descobrimentos 

marítimos, avaliando os fatores que nortearam a ocupação do Novo Mundo pelos europeus. 

As populações cristianizadas da Europa medieval acreditavam na possibilidade de um cenário 

ideal estar localizado no mundo terreno. Quer dizer, a transposição da geografia do Éden para 

o Novo Mundo foi possível, pela comparação com o Paraíso. Isso se deve porque o universo 

mental dos europeus da época das grandes navegações trazia mitos edênicos de forma 

bastante recorrentes e tinham uma herança de aspectos irracionais medievais na mente dos 

viajantes modernos do século XVI. 

Holanda (2000) observa que os viajantes castelhanos e portugueses tinham um desafio 

em comum, o de narrar o Novo Mundo. Assim, salienta a importância dos mitos do paraíso 

terreal em relação ao ato narrativo em que os viajantes estavam mergulhados por um contexto 

de descobrimentos. As crônicas de viagem são consideradas documentos escritos em que se 

expõem significados históricos produzidos pelos navegantes. Vislumbram a história do 

imaginário edênico como uma viagem de pessoa a pessoa, de uma situação a outra, de um 

período a outro. 

 
Ora, assim como essas ideias se movem no espaço, há de acontecer que também 
viajem no tempo, e porventura mais depressa do que os suportes, passando a reagir 
sobre condições diferentes que venham a encontrar ao longo do caminho. (...) O 
tema deste livro (Visão do Paraíso) é a biografia de uma dessas ideias migratórias, 
tal como se desenvolveu a partir das origens religiosas ou míticas, até vir 
implementar-se no espaço latino-americano, mormente no Brasil (HOLANDA, 
2000, p. XIX). 
 

O autor relaciona a visão do paraíso idealizada que foi responsável pela “ênfase 

atribuída na época do Renascimento à natureza com norma dos padrões estéticos, dos padrões 

éticos e morais, do comportamento dos homens, de sua organização social e política” 

(HOLANDA, 2000, p. IX). Com frequência, aparecem, nas crônicas e cartas do período 

colonial, considerações sobre os bons ares do Brasil. Em uma carta de 1560, escrita por Rui 

Pereira e endereçada aos padres e irmãos de Portugal, lê-se que, se houvesse paraíso na terra, 
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reconheciam que “agora o havia no Brasil”, segue com mais elogios em que “quanto ao de 

dentro e de fora, não pode viver senão no Brasil quem quiser viver no paraíso terreal” 

(HOLANDA, 2000, p. XXI). Ao final faz um convite a quem quiser crer que venha ver esse 

paraíso, sendo que os que aqui nascem são de vida longeva. É um local da ausência de 

pestilências e enfermidades, O mundo sem mal. 

 
O redator anônimo do roteiro da memorável navegação, que só se publicou em 
1838, não descreve apenas o mal, que já à altura da foz do Zambese principiara a 
perseguir os tripulantes, de maneira que lhes ‘inchavam os pés e as mãos, e lhes 
cresciam gengivas tanto sobre os dentes que os homens não podiam comer’, mas 
ainda o bom modo de combatê-lo.  Ao chegarem naus a Mombaça, levam-lhe os 
indígenas muitas laranjas ‘muito boas, melhores que as de Portugal’. Em seguida 
refere, é certo, como ‘quis Deus, por misericórdia’ que, ao aportarem naquela 
cidade, ‘todos os doentes que trazíamos foram sãos, porque esta terra é de muitos 
bons ares’, o que parece excluir o bom efeito das frutas nessa recuperação 
(HOLANDA, 2000, p. 320). 
 

Há um deslumbramento que se apodera dos navegantes frente a esses paraísos 

esquecidos entre mares ignotos.  Temas como pescado, caça, água doce e as origens tornam-

se motivos poéticos de grande força evocativa que ganham novos aspectos e significações. 

Esse multiforme romantismo insular é a marca visível em obras de autores como “São Tomás 

Moro e Luís de Camões” (HOLANDA, 2000, p. 333). 

Os mitos geográficos difundidos na época dos grandes descobrimentos marítimos 

influenciaram na formação brasileira, especialmente durante o período colonial. Os 

descobridores, povoadores, aventureiros vinham buscar uma espécie de cenário ideal, “feito 

de suas experiências, mitologias ou nostalgias ancestrais” (HOLANDA, 2000, p. 383), sendo 

que acabavam encontrando esse paraíso ideal nas ilhas e terra firme do Mar Oceano. 

De acordo com os depoimentos dos cronistas e historiadores portugueses 

quinhentistas, encontra-se a sedução de tais motivos no contato com os novos mundos. Os 

portugueses mantêm-se menos inquietos em relação à esperança de impossíveis diante do 

Brasil, diferente de outros povos que tiveram um comportamento mais fantástico em suas 

conquistas. “São razões menos especulativas, em geral, ou fantásticas, do que propriamente 

pragmáticas, o que incessantemente inspira aqueles cronistas, ainda quando, em face do 

espetáculo novo, chegam a diluir-se em êxtases enamorados” (HOLANDA, 2000, p. 383).  

A visão plácida das terras descobertas se mostra de um conservantismo fundamental 

nas descrições dos viajantes portugueses. Relatavam as viagens de forma diferente dos artistas 

medievais e especialmente de fins da Idade Média, pois estes “‘atentos ao pormenor, ao 

episódio, avessos quase sempre a induções audazes’ em contraste com o ‘idealismo, com a 

fantasia, e ainda com o senso de unidade próprio dos renascentistas’’’ (HOLANDA, 2000, p. 
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384). Diferente do renascentista, o cronista lusitano vai buscar um realismo mais sensitivo, 

mais imediato, limitado mais ao particular, ao anedótico.  

Aponta-se que as espoliações e crueldades praticadas contra os povos das terras 

reivindicadas pelos reinos ibéricos também foram exercidas pelos lusitanos e que não são 

mais isentos de culpa do que os castelhanos. Muitos escritores são de opinião de que “um 

confronto da conduta dos espanhóis da América com a dos portugueses, entre os habitantes 

das Índias Ocidentais, mostra como os primeiros se notabilizam muito mais pela violência e 

os últimos pela perfídia” (HOLANDA, 2000, p. 391). Denota-se que os portugueses não 

agiam com menos malícia do que os espanhóis ao dominarem a terra e os povos habitantes 

delas. Além de que, os portugueses podem ser ainda mais danosos em seus crimes, pois 

“usam a máscara de paz e da amizade, com o que ganham maior segurança, de um lado, e de 

outro podem arriscar-se a assaltos inesperados, com efeitos mais terríveis sobre gente 

inofensiva (HOLANDA, 2000, p. 392). Isso se percebe com a imagem dos espelhinhos que 

dão aos indígenas no descobrimento destas terras brasileiras, agradam-lhes para explorar os 

povos e a terra por meio da confiança adquirida junto às comunidades autóctones. 

Referindo-se à essência da formação brasileira, afirma-se que nos constituímos para 

fornecer açúcar, tabaco, também ouro e diamantes; em seguida, foi produzido algodão e café 

para o comércio europeu. A sociedade brasileira foi se desenvolvendo com a atenção voltada 

para atender o comércio principalmente lusitano. Há que se reconhecer que o Brasil possui os 

seus eldorados. Existiram os das minas, mas não foi só isso, também possuía o eldorado do 

açúcar, o do tabaco, de tantos outros gêneros agrícolas, todos “que se tiram da terra fértil, 

como o ouro se extrai, até esgotar-se, do cascalho, sem retribuição de benefícios. A procissão 

de milagres há de continuar assim de todo o período colonial, e não a interromperá a 

Independência, sequer a República” (HOLANDA, 2000, p. 403). 

Na introdução da obra História da Literatura Brasileira, de José Veríssimo (2000), 

afirma-se que a literatura escrita no Brasil já não se confunde mais com o pensamento e o 

sentimento português, até mesmo a língua não é mais inteiramente portuguesa. A previsão é 

que desde o romantismo se obteve a emancipação literária brasileira, obtendo na sequência a 

independência política. O que levou o brasileiro a ter um pensamento mais nacional foi o 

espírito nativista e logo depois o espírito nacionalista, que se formaram desde as primeiras 

expressões literárias, dando a nossa literatura a unidade e a autonomia.  

Mas nem sempre nossa literatura foi assim, passou-se por um período de literatura 

colonial no Brasil, em que se manteve viva a tradição literária portuguesa. Assim, 

desenvolveu-se produções literárias submissas à portuguesa e que repetiam suas expressões. 
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Constitui-se uma literatura do período colonial que não experienciou outras reações espirituais 

a não ser a seguida servilmente da metrópole portuguesa.  

 
O início da colonização do Brasil pelos portugueses coincidiu com a mais brilhante época da 
história deste povo e particularmente com o mais notável período da sua atividade mental. É o 
século chamado áureo da sua língua e literatura, o século dos seus máximos prosadores e 
poetas, com Camões à frente. Essa curta renascença geral e florescimento literário de Portugal 
não passou, porém, nem podia passar, à sua grande colônia americana. Se aquela interessava à 
massa da nação, que lhe assistia às manifestações e experimentava os efeitos, esta apenas 
tocava o círculo estreito que ali, como então em toda a Europa, advertia em poetas e literatos. 
Roda de fidalgo, de cortesãos, de eclesiásticos, dos quais, justamente os mais cultos, 
raríssimos se iam a conquistas e empresas ultramarinas. O grosso dos que se nelas metiam 
eram da multidão ignara que constituía a maioria da nação, o "vulgo vil sem nome" de que, 
com o seu desdém de fidalgo e letrado, fala o Camões, chefiados por barões apenas menos 
incultos do que eles. Nem o empenho que os cá trazia lhes consentia outras preocupações que 
as puramente materiais de a todo o transe assenhorearem a terra, lhe dominarem o gentio e 
aproveitarem a riqueza, exagerada pela sua mesma cobiça (VERÍSSIMO, 2000, p. 14).  
 

Este excerto resume o início da colonização no Brasil ao destacar os interesses 

econômicos e políticos dos portugueses pela terra conquistada. Havia o desejo de dominarem 

a terra e aproveitarem as riquezas aqui existentes, consequentemente, dominaram o povo, 

sendo o indígena o foco para guiar os exploradores e mostrar onde estavam as riquezas que 

poderiam explorar, uma vez que o nativo detinha o conhecimento. Segundo Veríssimo (2000), 

no primeiro e também no segundo século da colonização, os primeiros cronistas e 

noticiadores do Brasil não fazem referência a qualquer atividade intelectual nestas terras, nem 

sequer à existência de um livro ou de um estudioso. Apenas no século XVII o padre Antônio 

Vieira faz alusão à literatura de forma acidental e vaga quando escreveu ao mordomo-mor do 

Reino e contou que na Bahia "sobre se tirarem as capas aos homens (por decisão de um novo 

governador) têm dito mil lindezas os poetas, sendo maior a novidade deste ano (1682) nestes 

engenhos do que nos de açúcar" (VERÍSSIMO, 2000, p. 14).  

As criações literárias no tempo de Vieira e a maior parte do século XVII já existiam, 

representadas no poema de Bento Teixeira (1601) e nos poemas e prosas que circulavam em 

cópias ou conhecidas de ouvido, de seu próprio irmão Bernardo Vieira Ravasco, do padre 

Antônio de Sá, de Eusébio de Matos e de seu irmão Gregório de Matos, este que ficou famoso 

por seus poemas satíricos; de Botelho de Oliveira. Também havia os que escreviam notícias e 

crônicas da terra, como, Gabriel Soares (1587), Frei Vicente do Salvador (1627), autor dos 

Diálogos das Grandezas do Brasil e outros de que há notícia.   

As primeiras aspirações da literatura e manifestações da cultura brasileira ocorreram 

meio século após o descobrimento com a chegada dos primeiros jesuítas em 1549. Estes 

criaram escolas, e iniciou-se o processo da aprendizagem de ler e escrever que impulsionaram 

as diversas formas de expressões culturais.  
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Os descobridores não reconheciam as manifestações dos habitantes desta terra, pois 

denominavam de “broncos selvagens sem sombra de literatura, e cujos mitos e lendas 

passaram de todo despercebidos aos primeiros colonizadores e a seus imediatos descendentes, 

não podia de modo algum influir na primitiva emoção poética brasileira” (VERÍSSIMO, 

2000, p. 14). Somente com o tempo e de forma muito lenta e através da gente que se formava 

do cruzamento com os europeus é que a poética começa a atuar no sentimento brasileiro: 

 
Mas ainda por forma que ninguém pode, sem petulância ou inconsciência, gabar-se 
de discriminar e explicar. É da mesma natureza indireta, reflexa, imponderável, a 
influência que possa haver tido e que certamente teve no mesmo sentimento o 
elemento africano, que desde o primeiro século se caldeou com os portugueses e o 
índio para a constituição do nosso povo (VERÍSSIMO, 2000, p. 14).  
  

Até hoje não se tem uma presunção que leve a contar com o índio ou o negro como 

presenças de nossa literatura. As menções que se fizeram foram apenas a variedade étnica na 

formação do brasileiro. O português, com a sua civilização, com a sua cultura, com a sua 

língua e literatura já feita, e até com o seu sangue, foi o segmento mais valorizado como o 

único fator certo, positivo e apreciável nas origens da nossa literatura: 

 
Forçosamente lenta em fazer-se, e ainda mais em atuar espiritualmente, não podia 
esta mestiçagem haver influído na mente brasileira senão superficial, indefinida e 
morosamente. Em todo caso as duas raças inferiores apenas influíram pela via 
indireta da mestiçagem e não com quaisquer manifestações claras de ordem emotiva, 
como sem nenhum fundamento se lhes atribuiu (VERÍSSIMO, 2000, p. 15).  
 

Havia então uma desvalorização das raças denominadas inferiores pelos 

colonizadores, no caso, o índio e o negro, em que foi renegado o direito e o reconhecimento 

de contribuições culturais para a formação de nossa literatura. Apenas foram vistos como os 

mestiços devido aos cruzamentos de raças e não pela influência de costumes que realmente 

foi se constituindo no Brasil.  

A sociedade constituída no primeiro século da colonização (1500-1600) 

desenvolveu-se pela miscigenação das etnias aqui existentes, porém o português sempre 

predominando com o sentido de poder e exploração. “Índios e negros eram apenas o 

instrumento indispensável ao seu propósito de assenhorear e explorar a terra e à necessidade 

de sua preparação” (VERÍSSIMO, 2000, p. 17). A constituição política e moral permaneceu a 

mesma no decorrer do tempo, tendo, assim, na sua feição étnica, na sua constituição 

fisiológica, como na sua formação psicológica, a cultura portuguesa prevalecendo. Por isso, 

em todo o período colonial, a literatura no Brasil foi inteiramente portuguesa, de inspiração, 

de sentimento e de estilo, levando a imitarem inferiormente a literatura de mãe pátria: 

Portugal.  



40 
 

A produção poética brasileira foi influenciada pela tradição da metrópole portuguesa, 

a educação constituída pelos colégios jesuítas contribuiu muito para essa formação. As 

festividades escolásticas inventadas pelos jesuítas, sempre acompanhadas por representações 

teatrais, também as academias ou assembleias de letrados que liam versos e prosas, eram na 

verdade costumes da metrópole sendo transplantados para a colônia. Nas festas e solenidades, 

tinham o costume de recitação de versos inspirados em motivos consagrados pelas academias 

pela louvação dos objetos ou promotores destas. “É justamente nessas festas que, com certeza 

desde os princípios do século XVIII, se verifica a influência do indígena e do negro em 

costumes e práticas do Brasil e porventura do seu sentimento no sentimento brasileiro” 

(VERÍSSIMO, 2000, p. 32). Não houve, historicamente, o reconhecimento dessa influência 

indígena e negra nos costumes do Brasil, percebe-se o grande legado cultural que essas etnias 

denominadas pelos europeus como inferiores deixaram para nossa literatura. 

Na Carta, de Pero Vaz de Caminha, o Brasil é descrito sob o olhar do português com 

os padrões próprios de sua cultura. De acordo com a pesquisadora  Marília Conforto (2003),  

o indígena é descrito neste documento através do código “com/sem”, uma vez que o índio é 

visto pelo português como sem roupas, sem religião e sem maldades. A Carta, de Pero Vaz de 

Caminha, é um documento inserido na literatura e caracteriza-se como registro de viagem, 

comum dos séculos XVI ao XIX, em que relata a situação militar, os recursos econômicos, 

mercados e riquezas do país descoberto. Caminha escreve a carta ao rei e relata os primeiros 

sinais de terra e o contato com os nativos. O rei fica sabendo da existência de uma cultura 

diferente da sua. O texto da carta conta como era aqui sob a visão e perspectiva do europeu, 

nesse sentido, a palavra utilizada foi de ação dominadora.  

Conforme destaca Conforto (2003), Pero Vaz de Caminha referia-se aos nativos 

como uma das maiores riquezas da terra, mas que era preciso cristianizá-los e tirá-los da 

barbárie. Diante destes conceitos conferidos pelo europeu ao indígena, vendo através da 

doutrinação uma forma de dominá-los, buscaram-se formas de organizar as terras para 

produzir riquezas para a metrópole. Primeiro, em relação ao mercantilismo que configurava 

uma prática da época. Depois, tinham a preocupação de encontrar metais preciosos, assim 

como nas descobertas espanholas.  

O processo de organização do chamado paraíso teve um fator importante, a 

implantação da Companhia de Jesus com o objetivo de catequizar o indígena e torná-lo mais 

dócil para Portugal exercer o poder sobre eles. A expansão missionária dos jesuítas está ligada 

à expansão política e comercial dos portugueses, estando presente a ação jesuítica em todos os 

lugares em que houve o domínio português: 



41 
 

 
A tarefa do missionário é ler as marcas e modificá-las. Para os primeiros jesuítas que 
chegaram ao Brasil, o indígena era visto como um só grupo, sem diferenças 
significativas quanto à raça, cultura, origem ou qualquer outro traço distintivo. Falar 
sobre índio – ou sobre o gentio, como escreve Manoel da Nóbrega – é um falar no 
singular. Trata-se de uma só cultura, uma só realidade. Essa questão do falar no 
essencial na catequese, deu-se em relação às funções e aos cargos principais do 
gentio na tribo. Assim, ficaram demarcados os centros de poder da coletividade 
indígena a serem conquistados (CONFORTO, 2003, p. 254).  
 

Então, a tentativa era a de modelar a cultura indígena de acordo com o cristianismo. 

A ideia de que o nativo era um único grupo, sem levar em consideração a diversidade cultural, 

fez com que se desprezassem valores e tradições desse povo, além de que a sabedoria que 

possuíam só era levada em conta quando o europeu pudesse tirar proveito. Caso contrário, 

eram taxados como rudes, toscos e vulgares.  

Foram formados aldeamentos pelos jesuítas para que desse certo a catequese. 

Reunidos em tribos, ficava mais fácil convertê-los. Os locais das aldeias eram escolhidos 

pelos jesuítas sem respeitar a vontade do gentio. “Com essa nova organização, os hábitos 

culturais e religiosos dos indígenas foram substituídos por uma nova realidade cultural e 

religiosa, que não era a sua, e sim, a da catequese” (CONFORTO, 2003, p. 256). Além da 

catequese, o teatro desenvolvido pelos jesuítas também tinha um papel pedagógico a fim de 

doutrinar os povos autóctones. Na escritura das cartas direcionadas ao governo português, 

sempre eram relatados os avanços em disciplinar os indígenas, tendo um controle maior na 

sua vida cotidiana, normatizando o culto e o sagrado de acordo com a imagem europeia.  

Marília Conforto (2009), no artigo Nas patas dos cavalos: breves considerações 

sobre a formação social do Rio Grande do Sul na visão dos viajantes, faz reflexões acerca do 

papel dos viajantes na Província de São Pedro e suas contribuições para contar suas 

impressões do povo nesta província. Com a independência, criou-se o Estado nacional 

brasileiro, através da Constituição de 1824, sendo este chefiado pela coroa portuguesa, D. 

Pedro I. Surge a necessidade de criar um sentimento de nação e para isso a literatura e a 

pintura tiveram um papel importante no sentido de demonstrar o povo e o sentimento de 

nacionalidade. Assim, os viajantes anotaram as impressões sobre o povo da província de São 

Pedro. Segundo Conforto (2009), o indígena será idealizado, mas no mundo real continuará a 

ser escravizado, o africano será negado, o colono alemão é ordeiro e trabalhador, o português 

será tratado como o grande herói que civilizou o paraíso. 

O Rio Grande do Sul foi relatado pelos viajantes sob uma visão preconceituosa, em 

que foi formada principalmente pelo português. De acordo com as observações dos viajantes e 

da historiografia, o estado gaúcho foi demarcado territorialmente sob dois aspectos: um 
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direcionado ao interesse econômico como produtora de charque e gado, a fim de sustentar a 

economia mineradora; o outro aspecto é em relação à formação étnica, uma vez que o rio-

grandense é o civilizador por sua ascendência portuguesa. 

A literatura de viagem registra a formação do Rio Grande do Sul intimamente ligada 

à economia, em que cada etnia participava de uma atividade na organização sócio-econômica 

da província. Então a divisão se estabelecia de forma que os escravos eram instrumento de 

trabalho; os alemães e o europeu eram honrados e trabalhadores. Enquanto isso, os indígenas 

eram “descritos como vagabundos e pouco afeto; são descritos como inocentes e infantis, que 

só teriam alguma chance de se integrarem à sociedade sulina, se fossem catequizados” 

(CONFORTO, 2009, p. 11). Por fim, o português é descrito como o herói, aquele que 

enfrentou o oceano bravio, os indígenas e a mata fechada para trazer a civilização nos 

trópicos. Percebe-se então desde o início da colonização que o português e sua cultura foram 

exaltados e o índio e sua cultura tratados de forma depreciativa, sendo vistos como seres que 

precisavam de civilização. No entanto, desconheceu-se que ali vivia um povo com valores e 

tradições e possuía sua forma de viver diferenciada, mas que devia ser respeitada. Esse 

respeito não aconteceu, e hoje ainda temos uma sociedade que discrimina a cultura indígena 

por trazer preceitos ainda dos portugueses.  

A historiadora Conforto (2009) destaca que os diários de viagem trazem um discurso 

formador da sociedade sulina diferente do mundo real observado pelos narradores-viajantes. 

Dessa forma, retrata-se a percepção do narrador–viajante europeu e de uma cultura, uma 

economia e uma política que não representava a real situação da recém-independente colônia 

(Brasil), mas sim estava expressando a visão do domínio português. Conforto (2009) relata 

em seu artigo sobre a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1850, que 

fora criado sob a proteção de D. Pedro I. Assim, Adolfo Varnhagen, responsável por conduzir 

pesquisas do IHGB, realiza estudos documentais para escrever “uma história brasileira que 

legitima D. Pedro I no poder” (CONFORTO, 2009, p. 11). Constrói-se, então, através da 

escrita de Varnhagen, “um grande elogio ao português construtor da civilização nos trópicos” 

(CONFORTO, 2009, p. 11).  

A historiadora destaca que Varnhagen foi o primeiro a definir o lugar das etnias 

indígenas e africanas na história brasileira e o fez de forma bem preconceituosa, 

caracterizando os indígenas como gente nômade, violentos, bárbaros, sem amor à pátria e 

vagabundos que constituíam uma só raça. Assim, encontramos na formação social brasileira 

escrita por Varnhagem uma semelhança com a formação social gaúcha narrada nos diários de 
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viagem que é o destaque dado à superioridade europeia sobre as populações nativas e sobre os 

cativos africanos.  

Os efeitos desse discurso formador e organizador da participação das diversas etnias 

ultrapassaram, assim, os limites temporais, produzindo ainda hoje consequências não só 

sociais como econômicas e políticas (CONFORTO, 2009, p. 11). O que se percebe é que a 

história foi construída com preconceitos que geraram conflitos ao longo dos tempos e ainda 

hoje carregamos essa herança em que negros e índios são renegados socialmente como uma 

cultura, como um povo que faz parte do nosso convívio e que contribuíram para construir a 

sociedade que temos hoje, pois ela não se constituiu só pelo europeu e isso temos que 

começar a reconhecer.  

Se formos avaliar a questão espinhosa dos conceitos qualificadores da economia 

colonial (burguesia mercantil), encontraremos a realidade histórica constante de coação e 

dependência a que foram submetidos índios, negros e mestiços nas várias formas produtivas 

da América portuguesa e espanhola. Na prática de extrair os bens destes povos, o 

conquistador enrijeceu seus mecanismos de exploração e de controle. Dessa forma, a 

expansão moderna do capital comercial, aliada à oportunidade de ganhar novos espaços, 

brutalizou e fez retroceder com formas cruentas a vida cotidiana do dominados.  

Toda sociedade humana possui sua cultura, e os seres humanos só vivem em 

sociedade devido à cultura. Ela tem um papel fundamental em relação ao indivíduo, o de 

permitir a adaptação ao meio social natural em que vive. Por meio da herança cultural, os 

indivíduos conseguem comunicar-se e compreender os sentimentos e intenções, porque 

conhecem as regras culturais de comportamento em sua sociedade.  

Quando entramos em contato com uma cultura diferente, podem surgir conflitos. 

Esses conflitos, provém do choque cultural, do contato de duas culturas diferentes. Isso 

provoca transformações em ambas as sociedades. Temos exemplos de confrontos na história 

da humanidade entre as culturas indígenas e europeias depois da conquista da América, tanto 

quanto entre a cultura islâmica e a ocidental hoje. 

Boaventura de Souza Santos (2003) afirma que a luta pelo reconhecimento dos direitos 

coletivos dos povos indígenas da América Latina tem um quadro histórico desde o período 

colonial. O efetivo reconhecimento desses direitos e sua consagração na ordem constitucional 

é o resultado de lutas, de alianças com diferentes setores das sociedades nacionais e de novas 

formas constitucionais. Uma discussão mais detalhada do caso do Brasil “leva o autor a 

salientar a importância da afirmação de uma ‘lógica dos povos’ como base de uma soberania 
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nacional que reconheça e defenda efetivamente a diversidade cultural” (SANTOS, 2003, p. 

15). 

De acordo com Santos (2003), mesmo havendo algumas contradições e tensões 

internas apontadas pelos críticos, o termo ‘multiculturalismo’ “generalizou-se como modo de 

designar as diferenças culturais em um contexto transnacional e global” (SANTOS, 2003, p. 

33). Vale associar a expressão a conteúdos e projetos emancipatórios em que se baseia no 

“reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção de uma 

vida em comum além de diferenças de vários tipos” (SANTOS, 2003, p. 33). Nesse sentido, a 

ideia é da articulação das diferenças e de emergência de configurações culturais baseadas em 

contribuições de experiências e de histórias distintas, em que se possa levar a “explorar as 

possibilidades emancipatórias do multiculturalismo, alimentando os debates e iniciativas 

sobre novas definições de direitos, de identidades, de justiça e de cidadania (SANTOS, 2003, 

p. 33). 

O autor é adepto da defesa da diferença cultural, da identidade coletiva, da autonomia 

ou da autodeterminação, que possibilita assumir a luta pela igualdade de acesso a direitos e 

recursos. Isso pelo reconhecimento e exercício de direitos de cidadania e pela efetivação da 

justiça. A luta pela igualdade pode se tornar a defesa e promoção de atos normativos 

alternativos, “locais ou tradicionais, de formas locais e comunais de resolução de conflitos ou 

de exigência de integração plena, como cidadãos, no espaço do Estado-nação e de acesso, sem 

discriminações, à justiça oficial, estatal” (SANTOS, 2003, p. 43). Assim, vai se dar um 

sentido à cidadania multicultural em que haja articulações mútuas de reconhecimento e 

redistribuição. 

Santos (2003) relaciona o estudo de Carlos Maré de Souza Filho, em que este buscou 

trazer reflexões sobre sua experiência profissional de encarregado dos assuntos dos povos 

indígenas no Estado brasileiro. Assim, a discussão envolve compatibilidade de um 

multiculturalismo ligado ao “reconhecimento das diferenças que historicamente fizeram os 

povos indígenas (neste caso da América Latina) coletivos inseparáveis de um território e de 

um modo de vida e as concepções de direitos e de justiça que a constituição dos Estados 

nacionais sancionou” (SANTOS, 2003, p. 44). Destaca que os direitos dos povos não podem 

ser concebidos de acordo com a matriz do direito e das teorias constitucionais liberais. Esses 

direitos devem ser concebidos na forma coletiva, em que haja um efetivo reconhecimento da 

diversidade cultural e do caráter pluriétnico das sociedades nacionais da América Latina. 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2003) mostra que a causa emancipatória do 

reconhecimento do direito à existência coletiva dos povos indígenas passou por diferentes 
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experiências de confronto com o Estado, com casos de sucesso distintos. Essa realidade é 

fruto de histórias anteriores dos processos de colonização e ocupação territorial. “A 

territorialidade é, sem dúvida, uma dimensão fundamental da afirmação desses direitos 

coletivos, que se choca com as concepções liberais de propriedade” (SANTOS, 2003, p. 45).  

É através da territorialidade que reside a garantia do reconhecimento de uma identidade 

coletiva e dos direitos coletivos dos povos indígenas. Souza Filho (2003) destaca a existência 

de uma forte soberania nacional para garantir os direitos coletivos dos povos. 

Considera-se quase impossível a sobrevivência do multiculturalismo em um mundo 

em que o Estado reconhece, protege e pretende transformar todos os direitos em individuais. 

Assim sendo, a construção do Estado contemporâneo e de seu Direito foi marcada pelo 

individualismo jurídico. Foi o que aconteceu com os diferentes povos indígenas, em que 

criaram “a ficção de que cada povo indígena seria uma individualidade com direitos 

protegidos. Isso transformava os direitos essencialmente coletivos dos povos em direitos 

individuais” (SOUZA FILHO, 2003, p. 73). 

Logo, o equema jurídico não poderia atender aos povos indígenas da América Latina, 

uma vez que a legitimidade cultural destes não tem relação com a disponibilidade individual e 

com origem contratual. Nesse contexto jurídico, os países latino-americanos sempre buscaram 

separar o indivíduo indígena de seu povo, assimilando-o à ‘sociedade’ de forma que 

deixariam de ser um povo diferenciado. “O sistema pensou que a assimilação seria possível 

por meio do trabalho, mas nunca pôde entender que a ideia do trabalho gerador de 

propriedade não tem relação com as culturas indígenas” (SOUZA FILHO, 2003, p. 74). 

Porém, estes povos lutaram e não deixaram se envolver pelas assimilações das 

sociedades envolventes que o sistema acabou por reconhecer os direitos coletivos. Dessa 

forma, o autor Souza Filho (2003) traz alguns exemplos  dessa transformação, seu potencial e 

dificuldades por que passaram. Por isso, vamos relacionar algumas situações que o autor 

analisa nesta pesquisa. 

Inicialmente falamos da formação dos Estados na América Latina. O colonialismo da 

descoberta das Américas e do caminho marítimo das Índias teve, com os povos locais, um 

relacionamento de explorações que levavam ao desrespeito e ao genocídio. “Os chamados 

índios” (SOUZA FILHO, 2003, p. 75) eram caçados nas selvas, montanhas e pradarias e 

levados para o interior a fim de serem vendidos, treinados e cristianizados e, com isso, 

transformados em força de trabalho para as capitanias mercantis. 

A criação dos Estados Nacionais na América deixou esquecidos os povos indígenas e 

buscava servir a interesses estrangeiros. Os governos, então, passaram a ampliar as fronteiras 
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agrícolas e buscar novas riquezas no interior, consequentemente, os povos locais se tornaram 

um entrave ao desenvolvimento. “Nesta política, suas terras, vida e sociedades foram 

novamente violadas” (SOUZA FILHO, 2003, p. 76). Assim, o Estado Nacional, com seu 

direito individualista, negou o direito coletivo a qualquer agrupamento de povos e fez valer 

apenas os direitos individuais, cristalizados na propriedade.  

Com os Estados nacionais latino-americanos seguindo o modelo europeu é que se 

criou uma Constituição que estabelecia direitos e garantias individuais. Consequentemente, 

houve o esquecimento de seus índios e a omissão de seus direitos. Então, as políticas públicas 

se propuseram por muito tempo a cumprir a vontade dos Estados Nacionais: “integrar os 

povos como cidadãos, sujeitos de direito, capazes de negociar juridicamente, sem reconhecer 

seus direitos coletivos” (SOUZA FILHO, 2003, p. 78). 

No Brasil, os povos sofreram de maneira diferente esta política integracionista, 

desdobrados em dois eixos. Por um lado, uma política de omissão, “como se os povos não 

existissem ou fossem apenas um depósito de pessoas que seriam integradas cedo ou tarde” 

(SOUZA FILHO, 2003, p. 79). Por outro lado, havia uma política de proteção com o objetivo 

de criar refúgios afastados para os povos, desconsiderando seus territórios tradicionais. O 

primeiro eixo traz a ideia dos povos invisíveis, pois corresponde à aplicação de uma cultura 

assimilacionista, em que não há lugar para coletivos que figurem entre o cidadão e o Estado. 

A invisibilidade com que foram tratados os povos do litoral e do sul do Brasil foi de total 

desconsideração. Os povos que sobreviveram à situação de invisibilidade vêm resistindo pelas 

suas formas e forças culturais, tanto que hoje se converteram nos maiores responsáveis por 

conflitos de terras indígenas no Brasil, apoiados nos direitos coletivos reconhecidos pela 

Constituição de 1988. 

No decorrer dos tempos, o Direito brasileiro deu aos territórios indígenas diferentes 

nomes. A Lei nº 601, Lei de Terras de 1850, chama de ‘Reserva’, a ideia era “de reservar um 

espaço territorial aos povos que fossem encontrados na colonização para distribuição, 

chamada de ordenada, a quem tivesse capital para nelas investir” (SOUZA FILHO, 2003, p. 

101). Então, os índios ficavam nessas terras reservadas até que aprendessem um trabalho 

‘civilizado’ para integrarem-se à vida nacional. Assim, os direitos eram provisórios, ligados a 

um espaço territorial. 

Também foi usada a palavra ‘área’, e por fim ‘terra indígena’. Evitaram usar o termo 

território, como se fosse evitar que os indígenas fossem ter direito a esta nação, pois 

“território é um espaço coletivo que pertence ao povo. A mesma ideologia que nega a 

existência do povo, nega o uso do termo território” (SOUZA FILHO, 2003, p. 102). 
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No entanto, o novo momento constitucional vem mudando e é marcado pelo 

reconhecimento de direitos coletivos, incluindo o direito a um caminho próprio de 

desenvolvimento e a um território. Por isso, há o temor dos setores conservadores, 

principalmente os militares, de que “as lutas por direitos indígenas se transformem em lutas 

por libertação nacional ou lutas de independência, como se costuma dizer na América” 

(SOUZA FILHO, 2003, p. 102). Nesse sentido é que se apresenta o terror que a sociedade tem 

em chamá-los de povos, ou usar a palavra território. 

“Os direitos coletivos, principalmente dos povos indígenas, não se limitam ao 

território; ultrapassam-no e atingem o âmago do direito ao desenvolvimento, ou aos direitos 

humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais” (SOUZA FILHO, 2003, p. 105). Há 

uma evolução para o caráter coletivo, sendo representado pelo sistema jurídico, 

potencializando assim uma função emancipatória. A ideia é que a Constituição do Estado 

nacional deva reconhecer direito a todos e por igual a cada cidadão. Dessa forma, “as 

minorias, os excluídos, as populações locais organicamente estruturadas, os esquecidos, os 

anteriores e os distantes, têm seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais escolhidos pelo Estado, e não por sua organização própria” (SOUZA FILHO, 

2003, p. 106). 

Nesse sentido, há o conceito de autodeterminação dos povos para se constituir em 

Estado, mas sempre respeitando a soberania do Estado Nacional. Então, essas minorias 

precisam de um Estado forte que os protejam dos direitos individuais, dos proprietários, de 

segmentos do capitalismo e de poderes globais. Há que se ter o cuidado com a ideologia da 

globalização, uma vez que não requer integrá-los como cidadãos, mas visa consumidores ou 

fornecedores de conhecimento. Por isso, “precisam reinventar o Estado, retirando-lhe a lógica 

do capital, substituindo-a pela lógica dos povos” (SOUZA FILHO, 2003, p. 108). 

Lino João de Oliveira Neves (2003) retoma o tema das lutas e dos direitos dos povos 

indígenas no Brasil. Analisa as formas de mobilização e de organização dos indígenas na 

Amazônia e o crescimento e consolidação do movimento indígena e das suas organizações em 

escala nacional. As alianças entre etnias distintas e a criação de novos tipos de relações são 

marcadas por muitas tensões com o Estado e com outros setores da sociedade brasileira. As 

demarcações de terras indígenas levam a confrontar a prática de ‘autodemarcação’ 

emancipatória, com a da ‘demarcação participada’, conduzida pelo Estado e seus agentes, 

dessa forma, estão-se valorizando duas concepções da autonomia dos povos indígenas. 

As lutas indígenas, desde o final dos anos de 1970, trazem um contexto de diferentes 

estratégias, derrotas e problemas encontrados ao longo de duas décadas. Neves (2003) destaca 
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duas iniciativas: a ‘Marcha indígena’ a Porto Seguro, para as comemorações alternativas dos 

500 anos da descoberta, seguido da realização da ‘Conferência Indígena’; e as  mobilizações 

pela demarcação de terras e a recuperação de controle territorial.  

O movimento indígena no Brasil vem mostrando as estratégias, as formas de 

organização e mobilização determinadas por ações e programas. Neves (2003) aborda três 

fatores que norteiam a realidade indígena: a) a consolidação do movimento indígena no 

Brasil; b) o papel ativo assumido pelas organizações indígenas nas relações interétnicas com o 

Estado brasileiro e com segmentos locais da sociedade nacional; c) o interesse pessoal do 

autor como indigenista, acompanhando de perto a luta dos povos indígenas na região 

amazônica, em particular no Estado do Amazonas. 

A partir dos anos de 1970, surgiram as manifestações e as mobilizações indígenas no 

Brasil, relacionadas com os movimentos étnicos. Foi um período das ‘assembleias indígenas’, 

marcado por descobertas e troca de informações sobre os contextos interétnicos enfrentados 

por cada povo. As assembléias, além de possibilitar o encontro entre os povos que muitas 

vezes não se conheciam, levavam à tomada “de consciência da situação de dominação e 

discriminação a que estavam sujeitas as etnias, o que levou as populações indígenas a buscar 

formas de organização política e de mobilização em suas disputas e embates com a sociedade 

brasileira” (NEVES, 2003, p. 116). No entanto, os povos indígenas passaram a sofrer 

oposição às assembleias e uma repressão aberta da ditadura militar. 

Nos anos 80, cria-se a organização denominada União das Nações Indígenas (UNI) 

que assume o papel de porta-voz do movimento indígena, organizando e coordenando por 

muitos anos as manifestações indígenas em todo o país. Os anos 80 foram marcados por 

inúmeras mobilizações, reivindicando o fim da ditadura e a volta ao “Estado de direito”. O 

movimento indígena no Brasil passa por uma fase de afirmação de alianças com segmentos da 

sociedade civil e com setores populares que procuravam se reorganizar. O maior ganho para a 

questão indígena nos anos 80 foi a promulgação da Constituição de 1988, em que foi 

outorgado o direito dos povos indígenas de se fazerem representar em questões políticas e 

jurídicas perante o Estado e segmentos da sociedade brasileira. 

Nos anos de 1990, acontecem mudanças significativas nas relações interétnicas. As 

transformações ocorrem na relação entre o Estado e os indígenas, em que o Estado já não 

detém mais o monopólio da interlocução com os povos, pois “não é mais possível falar de um 

indigenismo como política de Estado, mas em indigenismos, no plural” (NEVES, 2003, p. 

121). As negociações assumem um caráter dialógico, com os pontos de vistas indígenas 

relativamente reconhecidos politicamente.  
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É importante observar que, apesar de o diálogo interétnico ser desigual, havendo 

interesses divergentes e conflitantes, “as relações entre as sociedades diferentes são sempre 

conduzidas pelos universos simbólicos e materiais operantes tanto no campo partilhado do 

contato quanto no interior de cada sociedade” (NEVES, 2003, p. 123). Isso faz com que a 

aproximação de culturas e povos diferentes seja mais intensa.  A luta dos povos indígenas está 

relacionada ao confronto entre os universos simbólicos em interação, e a partir do contato 

gera o choque entre os sistemas epistemológicos diferentes. As disputas e negociações entre 

conhecimentos rivais, “mobilizados para o entendimento das práticas indígenas articuladas às 

práticas das sociedades envolventes e a necessidade de reinterpretações e reconfigurações das 

estruturas sociais étnicas tradicionais” (NEVES, 2003, p. 123) vão se conjugar nas novas 

demandas políticas do contato interétnico. 

A reorganização política brasileira após a ditadura traz um cenário de completa falta 

de iniciativa do Estado em favor dos índios. O autoritarismo do governo foi expresso em duas 

ações violentas: a primeira, de ordem jurídica, com duas medidas legais impostas em 1996, 

em que o Estado efetivou a juridificação do processo de demarcação das terras indígenas. 

Assim, modificou a sistemática de reconhecimento das terras e reduziu “a participação dos 

índios no processo de demarcação a uma mera presença formal com o sentido de legitimar o 

procedimento jurídico de definição de limites territoriais” (NEVES, 2003, p. 126). Com a 

juridicação, a luta dos povos indígenas sofreu um violento processo de regulação social, 

diluindo a mobilização política do movimento indígena alcançada na década de 80. A segunda 

violência sofrida pelos povo foi física e desencadeada por forças policiais em abril de 2000 

contra os representantes indígenas que faziam parte das manifestações contra as celebrações 

governamentais dos 500 anos do descobrimento do Brasil. 

Dentre as iniciativas de construção de realidades indígenas emergentes, destaca-se a 

grande mobilização nacional da ‘Marcha indígena’, que percorreu todo o território nacional e 

culminou com a realização da ‘Conferência indígena’, em Porto Seguro, sul da Bahia; e 

também se destaca as mobilizações de demarcações de terras, da qual surgiu o termo 

‘autodemarcação’, difundido em todo o país. Uma das grandes iniciativas foi o Movimento 

‘Brasil: 500 Anos de Resistência Indígena, Negra e Popular – Brasil Outros 500’, organizado 

por segmentos excluídos da sociedade brasileira em resistência às comemorações oficiais 

pelos 500 anos de descobrimento do Brasil.  

A participação dos indígenas nesse movimento mobilizou uma caravana de 3.600 

pessoas das comunidades, percorrendo o caminho inverso da ocupação europeia, pois foi “um 

movimento simbólico de retomada do Brasil, a ‘marcha’ que deu ao país um exemplo gritante 
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de exercício de cidadania na defesa de direitos fundamentais das populações indígenas, 

realizando manifestações nas diversas cidades por onde passou” (NEVES, 2003, p. 128). O 

desastroso desfecho das celebrações dos 500 anos, em usar a força policial, demonstra um 

Brasil autoritário que se utiliza “da força do poder, da exclusão e da negação do diálogo para 

impor um projeto nacional único, que ignora as raízes indígenas, negras e populares, que 

fundam e que movem a sociedade brasileira, raízes vivas que sustentam a sociedade de um 

Brasil ‘profundo’” (NEVES, 2003, p. 129). 

A Conferência representou para os indígenas o entendimento de que o Brasil é a terra 

do conjunto dos povos que se encontram localizados em território brasileiro. As ações da 

‘Marcha Indígena 2000’ e a ‘Conferência dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil’ 

marcam “um começar de novo, um redescobrimento de um Brasil não-europeu, a retomada de 

uma consciência nacional indígena fundadora de uma identidade composta indígena-negra-

europeia do perfil do Brasil atual” (NEVES, 2003, p. 130). 

A Constituição de 1988 trouxe os direitos originais a terra, isto é, uma terra indígena 

entendida como direito dos povos indígenas e não mais uma opção do Estado. Antes para a 

sociedade nacional o reconhecimento da terra indígena era tido como o Estado conceder terras 

aos índios. Com a constituição, a terra é um direito, e cabe ao Estado apenas promover a 

legalização deste direito. 

Os povos Kulina fizeram a demarcação de sua própria terra. Mediante o descaso das 

políticas governamentais, esse povo organizou a sua própria demarcação. A demarcação física 

ocorreu de 1991 a início de 1998, sendo um período de muitas conquistas para os Kulina. 

Com isso, impulsionaram o fortalecimento de suas organizações políticas, o conhecimento 

detalhado de suas terras e o aprendizado técnico que ocasionou o domínio de mapas, de 

coordenadas geográficas, de balizamentos, de rastreio de satélites. 

A demarcação Kulina foi um exemplo de afirmação de direitos sobre as terras 

ocupadas e como processo de afirmação da autoestima desta comunidade no contexto das 

relações interétnicas. Ao se responsabilizar por demarcar as suas próprias terras, esse povo do 

médio rio Juruá, no Amazonas, adquire o respeito da população local e faz surgir “no campo 

das lutas indígenas a ‘autodemarcação’” (NEVES, 2003, p. 136). Além de afirmar os direitos 

indígenas perante a sociedade local, a ‘autodemarcação’ promovida pelo povo gerou e 

consolidou uma metodologia de demarcação construída com a participação dos grupos locais 

para realizar a demarcação física de suas terras. O modelo, que foi rebatizado por demarcação 

participativa, acabou se difundindo por todas as regiões do país para forçar o Estado brasileiro 

a reconhecer as terras indígenas. 
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 Vale destacar que o autor faz uma diferenciação no modelo autodemarcação e 

demarcação participativa. Embora tenham por objetivo o mesmo resultado de regularização 

fundiária das terras indígenas, elas se diferenciam na forma como se veicula a participação do 

indígena.  A autodemarcação “é o espaço por excelência de exercício da mobilização política, 

de formulação de propostas e da emancipação étnica”, enquanto na ‘demarcação participativa’ 

observa-se que “a presença do indígena é acessória e meramente de apoio aos trabalhos no 

terreno com a participação étnica regulada por normas técnicas, por cronogramas de execução 

de tarefas e por planejamentos administrativos totalmente alheios ao universo indígena” 

(NEVES, 2003, p. 140). 

A demarcação de terras indígenas não pode ser vista como uma simples aplicação de 

técnicas de agrimensura para delimitação de terrenos, ela tem que ser a construção de uma 

nova realidade sociopolítica. Em vez de uma ideia institucional, a autodemarcação deve ser 

uma prática a partir do protagonismo indígena na construção política de seus territórios, “uma 

iniciativa que revoluciona a forma institucional de demarcação de terras indígenas, 

configurando-se como uma ‘realidade emergente’” (NEVES, 2003, p. 142).  

Os conflitos de terras estão presentes na história do contato dos povos indígenas com a 

sociedade europeia e, consequentemente, a luta pela defesa da terra é marco comum na vida 

de todos os povos da América Latina. Para o indígena, a terra não é vista como um meio de 

produção, apenas, é muito mais, significa cultura, etnicidade, indianidade, história, religião, 

política, economia. Em suma, a luta pela demarcação de terras tem uma dimensão 

emancipatória. Nesse sentido, o movimento indigenista é um passo para romper a exclusão 

que os índios foram historicamente sujeitados pela colonização europeia. 

Para o Estado brasileiro, aos índios se reservavam duas realidades: uma de isolados da 

civilização, como povos parados no tempo; e outra de integrados à socialização, na condição 

de cidadãos marginais à sociedade nacional. No entanto, é contra estas limitações que os 

indígenas se mobilizam. “As iniciativas indígenas, ‘emergentes’, ‘contra-hegemônicas’, 

demonstram que uma outra possibilidade existe: aquela em que os povos indígenas assumem 

como sujeitos ativos a condução das relações interétnicas” (NEVES, 2003, p. 145). 

Apesar de fazermos um percurso demonstrando as lutas indígenas, percebe-se que o 

movimento indígena no Brasil hoje perdeu parte da força que tinha na década de 80. Mesmo 

assim, a questão indígena continua sendo um potencial de emancipação social. As lutas não 

foram esquecidas e sempre são retomadas em momentos oportunos, sempre renovadas, contra 

a colonização, contra a subordinação social. O objetivo é a construção de um país plural, 

pluricultural e pluriétnico. 
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Todas as análises realizadas sobre cultura e o processo de colonização nos remete ao 

trabalho da escola no sentido da humanização de nossa sociedade. É recomendável trabalhar 

com os diversos significados da cultura para que os educadores tenham uma importante 

ferramenta contra o preconceito, que provém do etnocentrismo. Também é produtivo 

trabalhar em sala de aula culturas diferentes da nossa, como as sociedades indígenas ou 

africanas. A estratégia leva à possibilidade de discutir a diversidade cultural e estimular o 

respeito à diferença. Nesse sentido, na próxima seção, realizaremos reflexões sobre a 

identidade indígena, o cotidiano (que estabelece as relações sociais) e as relações de 

preconceito ou de vivência mútua, em uma construção que leve a engrandecer a 

multiculturalidade presente no Brasil e destituirmos conceitos de discriminação. 

 

 

1.3 Identidade Indígena: de um passado de preconceitos a um presente de lutas para 
romper laços de discriminação 

 

As discussões sobre o preconceito são evocadas nesta pesquisa, uma vez que os 

indígenas foram tratados com muita hostilidade no decorrer da história de forma que a 

memória cultural desses povos vem sendo representada com discriminação na sociedade até 

os dias de hoje. Dentre os autores que discutem questões deste assunto, no Brasil, destaca-se 

Agnes Heller (2008), que faz um tratado do cotidiano, relacionando-o com as questões de 

intolerância. A autora procura extrair as características descritivas da vida cotidiana e cria 

uma ontologia desta.  

Heller (2008) desenvolve os temas do preconceito e dos papéis sociais como 

acontecem na vida cotidiana: ressalta que tais papéis desenvolvem-se na cotidianidade das 

sociedades, onde predomina o modo capitalista de produção. Referindo-se à 

ultrageneralização que se manifesta no conhecimento cotidiano das pessoas, a autora deixa 

entrever que classificamos as pessoas com quem entramos em contato em algum tipo humano 

já conhecido e nos orientamos frente a ela com base nessa classificação. Assim, quando se 

manifesta no conhecimento cotidiano de situações, valemo-nos do uso de precedentes para 

realizar julgamentos. Sem esses recursos, o homem passaria por um processo de imobilidade 

diante de cada situação ou pessoa com que se defrontasse.  

"A ultrageneralização é inevitável na vida cotidiana, [...] mas seu grau nem sempre é 

o mesmo" (HELLER, 2008, p. 64), pois na sociedade cria-se um tipo particular de juízo 

provisório: o preconceito. Além de ser juízo provisório, ele é um juízo falso, isso porque 
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poderia ser corrigido com base na experiência, no pensamento, no conhecimento e na decisão 

moral individual, mas não é o que ocorre pelo fato de confirmar ações anteriores, é 

compatível com a conformidade e o pragmatismo da vida cotidiana e protege de conflitos. 

Como juízo provisório, ele atinge um sentimento afetivo que é a fé. Assim, todos são ligados 

a uma opinião, visão ou convicção que as mantêm a existência desse juízo.  

A maioria de nossos julgamentos tem um caráter imediatamente social: sempre os 

assimilamos e aplicamos a casos concretos por intermédio de mediações. Então, percebe-se 

que a particularidade do homem está vinculada a "sistemas sociais estereotipados e 

estereótipos de comportamentos carregados de preconceitos" (HELLER, 2008, p. 72). Em 

outras palavras, mesmo que a vida cotidiana seja propícia à emergência de prejulgamentos, 

ela não os determina, a sua origem surge de outro lugar.  

As integrações sociais, principalmente as classes sociais mais abastadas, quando são 

internamente ameaçadas, utilizam-se dos preconceitos para consolidar e manter a estabilidade 

e a coesão. Para isso, essas classes adotam comportamentos de conservadorismo, comodismo, 

conformismo ou interesses imediatos dos integrantes das camadas sociais que lhe são 

antagônicas e dessa forma conseguem mobilizá-las contra os interesses de sua própria classe 

ou contra a práxis. 

Assim, ocorre a discriminação de grupo (nacionais, raciais, étnicos e sociais) que "só 

aparecem no plano histórico, em seu sentido próprio, com a sociedade burguesa" (HELLER, 

2008, p. 78). Os preconceitos de grupo são definidos como todos os juízos falsos que “se 

referem a todo um grupo homogêneo, independentemente do critério para sua 

homogeneização ser essencial ou secundário; trata-se da hostilização contra os membros de 

um grupo tão-somente pelo fato de serem membros desse grupo” (HELLER, 2008, p. 80). 

Nesse contexto, podemos evidenciar que os falsos juízos agem de tal forma que o 

homem vai se fragmentando e é consumido pelas atitudes de discriminação da sociedade. Sem 

poder de decisão, é condenado a viver a estereotipia dos papéis, limitando-se a sua 

individualidade. Aí vamos assistir a ações de indivíduos que cumprem papéis, assimilam 

mudamente às normas dominantes e vivem de maneira conformista. É o indivíduo que vive de 

estereotipias e é absorvido pelos papéis e pela imitação. Dessa forma, nas relações sociais 

quando a “exterioridade” encobre a “interioridade”, empobrecendo esta, aliena-se o homem. 

Sendo assim, quanto mais se estereotipam as funções do papel enquanto sujeito histórico, o 

homem pouco cresce na sua missão histórica. 

O preconceito pode ser definido, de acordo com José Leon Crochíck (2005), como 

um produto de relações entre estereótipos estabelecidos pela cultura e conflitos psíquicos, 
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desenvolvido por cada indivíduo. Este apresenta aspectos objetivos, à proporção que o ser 

preconceituoso se apoia em valores sociais para justificar sua atitude. Por outro lado, é nos 

elementos subjetivos que se vai determinar a relação entre sujeito e objeto, uma relação rígida 

arraigada a experiências individuais de possibilidades trazidas de forma reprimida. Assim, o 

indivíduo dotado de prejulgamentos vai agir de acordo com suas experiências anteriores, 

assimiladas no processo de apropriação da cultura, feita por generalizações9 e fundamentadas 

por estereótipos vindos do meio social.  

Uma das análises feita por Crochíck (2005) é a de que o homem não absorve só os 

estereótipos da cultura vigente, uma vez que seu comportamento também é derivado dos 

conflitos psíquicos vivenciados por ele. Então, discriminar está mais relacionado ao que 

pratica essa atitude do que ao objeto ao qual se refere. Logo, o estereótipo é construído 

através da percepção ou projeção que se faz do outro ser, desfigurando-o e distorcendo da 

realidade. Para isso, Kety Valéria Simões Franciscatti (1998, p. 99) relaciona o processo de 

distorção da realidade em que “[...] é sustentado por posições científicas que por sua vez são 

difundidas na sociedade através do senso comum [as ideologias], contribuindo para o 

fortalecimento do preconceito”. 

Reportando-se ao senso comum, vamos compreender que as ações humanas do 

cotidiano é que geram atitudes de preconceito. Por isso, faz-se necessário falarmos sobre o 

senso comum em concepções de Agnes Heller (1977). Segundo a autora, o senso comum se 

constitui como um conhecimento carregado de valores, explicações, orientações e projeções 

mentais sempre associadas às práticas dos indivíduos no cotidiano. Assim sendo, “o 

indivíduo, por meio do senso comum, compreende a si mesmo e se define em relação ao meio 

social em que vive” (HELLER, 1977, p. 42). Por isso, ele é capaz de orientar suas ações e 

lidar com esse meio social a fim de garantir sua vida.    

O senso comum é um conhecimento que vai além da dimensão prática/imediata 

(como o saber cozinhar), pois também possui uma dimensão genérica (como a religiosidade), 

relacionando assim esse conhecimento do indivíduo com a sociedade em que se insere. Heller 

(1977) afirma que o senso comum é histórico, alternando-se no tempo e conforme define a 

hierarquização produzida pela divisão social do trabalho. Quando ocorrem transformações nas 

relações sociais de produção, alteram o cotidiano e, sucessivamente, o senso comum. Em 

alguns momentos os processos de alterações são tão intensos e rápidos, que os indivíduos 

                                                      
9 O elemento generalização permite que o indivíduo predisposto ao preconceito atribua características e 
julgamentos ao objeto que discrimina, configurando uma percepção distorcida da realidade (CROCHÍCK, 2005). 
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precisam aprender novos aspectos do conhecimento de senso comum para se adequarem a 

vida cotidiana.  

Nesse sentido, o senso comum não é fragmentado, mas é um conhecimento que 

circula e envolve todos de uma sociedade. O acesso ao saber ocorre no contato com o outro, 

implicando relações constantes de “ensinar-e-vir-a-aprender”. Portanto, podem ocorrer 

processos sociais que generalizam “o senso comum, levando à privação das classes populares 

do saber que deriva de suas necessidades e, ao mesmo tempo, impor outro saber, decorrentes 

das necessidades e interesses das classes dominantes” (HELLER, 1977, p. 44). Esse 

fenômeno levam as formas de manipulação do senso comum e revelam o seu caráter 

ideológico. Assim foi o que aconteceu com a cultura indígena no processo de colonização, em 

que foram manipulados de forma que a cultura dominante (do colonizador) impôs o seu saber 

de acordo com suas necessidades e interesses, levando à privação da cultura dos povos 

autóctones. Assim, institui-se a história que conhecemos hoje de dominação e discriminação 

social dos povos ameríndios. 

Todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade 

relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a margem real de 

alternativa do indivíduo. Como superá-lo? Os homens só se tornariam livres se conseguissem 

desenvolver mecanismos de resistência aos processos que predispõem ao preconceito. A 

sobrevivência humana não pode ser submetida a uma sociedade que se constituiu através de 

uma vivência de discriminação. Para isso, os indivíduos precisam caminhar para o 

esclarecimento, conhecer as motivações ocultas e tentar combater as atitudes relacionadas aos 

falsos juízos. 

No processo histórico, conforme Michel de Certeau (1994), assistimos à cristalização 

forçada a que eram submetidos os indígenas da América do Sul pelos colonizadores 

hispânicos. A imagem que os dominadores passaram dos povos era a de que se submeteram 

totalmente e se conformaram com as expectativas do colonizador.  O que aconteceu é que 

“metaforizaram” a ordem dominante, sendo que as leis de representações do dominador foram 

forçadas a funcionar em outra tradição.  Ou seja, “a força de sua diferença se mantinha nos 

procedimentos de consumo” (CERTEAU, 1994, p. 40).  

Ao usar a produção da imagem, por meio das invenções cotidianas, produz-se uma 

“bricolagem”, com os usuários, com e na economia cultural dominante. Temos como exemplo 

os povos indígenas, que foram afetados pelos colonizadores no sentido de transformar a sua 

cultura em uma bricolagem. Ainda hoje, esses povos têm que usar das capacidades e forças 

impressas por sua cultura para buscar alternativas que façam sobreviver a sua cotidianidade.  
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Quando as representações são aceitas, inauguram e ao mesmo tempo exprimem uma 

nova credibilidade. Uma política anunciada e assumida em sua implantação oferece 

possibilidades de reconhecimento. Certeau (1995, p. 214) defende as questões de inventar o 

possível, ocupar um espaço de movimentação em que possa surgir uma liberdade.  

Para melhor entender a discriminação do indígena, é importante, pois, lembrar-se do 

descobrimento do Brasil, dos primeiros viajantes que aqui estiveram. Suas impressões sobre o 

nativo foram de cunho pejorativo e razão de muitas histórias fantásticas. Porém, de todos os 

povos fantásticos, os que, nos primeiros tempos, estiveram mais ligados à imaginação dos 

europeus, foram os canibais brasileiros. 

Com o descobrimento da América, Afonso Arinos de Melo Franco (1976) afirma que 

o termo canibal ficou destinado a designar os índios da Terra do Brasil. Cada viajante tinha 

suas histórias “fantasiosas” (na interpretação europeia) para contar sobre o povo que habitava 

o país. Entretanto, não corriam, na Europa, apenas histórias negativas sobre os nativos desta 

terra. O homem brasileiro também era descrito de outra forma; não aparecia mais como um 

monstro, mas como um homem bem constituído física e moralmente, que tinha “uma 

existência idílica e descuidosa, sem deveres nem obrigações, no meio de uma natureza 

acolhedora, próspera e feliz” (FRANCO, 1976, p. 43-44). 

Nos anos seguintes ao descobrimento da América, era frequente encontrar, em um 

mesmo livro, tendências contraditórias sobre homem natural. Ora havia alusões aos maus 

selvagens; ora aos bons selvagens. A visão do bom selvagem adquiriu maior importância em 

relação ao interesse e à curiosidade das massas europeias. 

Nas terras descobertas, o homem natural existia à vista de toda a gente. Porém, era 

descrito sem ambições nem necessidades, diferentemente do que acontecia com os povos 

civilizados. Nesta perspectiva, concluíam que eram apenas virtuosos e felizes: 

 
A questão, para os viajantes, não era tanto de descrever com exatidão os hábitos e 
costumes dos selvagens, como, principalmente, de observar o quanto esses hábitos e 
costumes eram diferentes dos europeus e o quanto eles eram mais sábios e mais 
aventurosos. E essas conclusões, que eram livremente oferecidas a qualquer um, 
foram abundantemente usadas e repetidas (FRANCO, 1976, p. 46). 
 

Numerosos textos foram produzidos para descrever hábitos e costumes do indígena. 

Considera-se, assim, a representação de dois mitos: o do bom selvagem e o do homem-

monstro (FRANCO, 1976). Construir conceitos faz parte das atitudes da humanidade, dessa 

forma, os homens trazem consigo, ao longo da história, o conceito excludente do povo 

indígena. As formas como se relacionaram e denominaram o indígena foram as mais cruéis: 
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interferiram na sua cultura, expulsaram-lhes de suas terras, mataram, abusaram de seu povo e 

o humilharam, renegando sua existência.  

Quando Benedict Anderson (1989) se reporta à biografia das nações, faz alusão à 

consciência nacional, cujas profundas mudanças trazem amnésias características. De tais 

esquecimentos, em circunstâncias históricas específicas, originam-se as narrativas. Os 

romances e os jornais instalam um espaço “homogêneo e vazio”; entretanto, sua moldura é 

histórica e seu cenário, sociológico. É por isso que tantas autobiografias começam com 

circunstâncias relativas a pais e avós para os quais o autor só pode dispor de evidências 

circunstanciais e textuais; por essa razão, o biógrafo tem maior dificuldade em registrar a 

cronologia de dois eventos biográficos de que os próprios sujeitos jamais podem se lembrar: o 

dia do nascimento e o da morte. 

O que acontece com as pessoas modernas é semelhante ao que acontece com as 

nações. A consciência de estar inserido no tempo secular, serial, com todas as suas 

implicações de continuidade – embora “esquecendo” a experiência dessa continuidade, 

resultado das rupturas de fins do século XVIII, engendra a necessidade de uma narrativa de 

“identidade”. Na história secular da pessoa, há um meio e um fim. Ela emerge dos genes 

paternos e de circunstâncias sociais para um palco histórico onde, por um breve período, 

desempenha um papel até a sua morte. Já a nação não tem nascimentos claramente 

identificáveis e, no caso de sua morte, nunca é natural.  

Isso se dá pelo fato de que não há um ponto de origem, a biografia da nação não pode 

ser escrita de forma evangélica, “tempo abaixo”, seguindo uma longa cadeia procriadora de 

ancestrais. Quando se conta a história de uma nação, sempre são lembrados os vencedores, os 

vencidos vêm a ser esquecidos ou malditos. Nesse sentido, o indígena é lembrado como o 

grupo dos vencidos, maltratados por sua história, sem jamais terem a chance de se defender. 

São simplesmente os índios, que devem ser expulsos, marginalizados.  

Observa-se a presença de uma linha de fronteira, segundo Heloisa Jochims Reichel 

(1999), que faz a divisão dos territórios ocupados pelos brancos colonizadores daqueles 

habitados pelas populações nativas. Tal fato está presente na área platina desde as primeiras 

colonizações. O nativo sofreu o processo de aculturação e o aproveitamento da mão de obra 

destes. Mesmo com a dominação europeia, nações indígenas como a charrua, a minuano, a 

pampa e a araucana lutaram e resistiram em relação aos invasores e à assimilação da cultura 

do colonizador.  

As representações feitas pelos viajantes, em relação aos brancos e aos índios, 

demonstram a formação de uma sociedade com preconceitos e hierarquia tão delimitados 
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etnicamente. É fato que os viajantes do século XIX viviam num mundo em que a 

racionalidade e a sociabilidade estabeleceram a oposição entre civilização e barbárie. Nas 

análises de Reichel (1999), ao final do século XVII, havia uma classificação da espécie 

humana, delimitando-se desde os mais civilizados: as sociedades da Europa setentrional; 

seguido pelos demais europeus; logo as populações da Ásia e da África; sendo por fim 

classificados os selvagens americanos.  

Por esta razão, todo o europeu que visitava a América trazia consigo a representação 

da inferioridade da natureza americana. Assim, segundo Reichel (1999), os índios eram 

descritos como nada industriosos e inclinados naturalmente à preguiça. Os indígenas foram 

vistos pelos viajantes como ‘selvagens’, ‘infiéis’ e responsáveis pela ‘barbárie’; o que 

contribuiu para esta etnicidade conflitiva e excludente entre brancos e índios na América 

Platina.  

A relação de conflitos e de aculturação do povo indígena, principalmente no que diz 

respeito à invasão de sua cultura demonstra a identidade de um povo em jogo. Neste aspecto, 

têm-se a identidade e a diferença que fazem parte de um processo de produção simbólica e 

discursiva e que também se constituem da relação social. Consequentemente, sua definição 

discursiva e linguística está sujeita a vetores de força, a relações de poder.  A disputa pela 

identidade envolve uma disputa por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade, 

conforme relaciona Thomas Tadeu da Silva (2000, p. 81): 

 
A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a 
diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a 
diferença não são, nunca, inocentes. 
 

As identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela, como defende 

Stuart Hall (2000). Neste sentido, refletem no reconhecimento perturbador de que não é só 

pela relação com o Outro, pela relação com aquilo que não é, mas com aquilo que falta, aquilo 

que é seu exterior constitutivo que o significado de identidade pode ser construído.  

Em questões de representatividade, Hall (2000) reforça a ideia de vincular as 

discussões sobre identidade a todos aqueles processos e práticas que influenciam o caráter 

estabelecido de muitas populações e culturas. Processos estes que se estabelecem pela 

globalização coincidente com a modernidade e os processos de migração forçada (livre) como 

um fenômeno global do mundo pós-colonial. As identidades invocam a origem no passado 

histórico, mantendo certa correspondência. Com isso, elas possuem uma relação, segundo 
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Hall (2000, p. 109), “com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos”. 

A busca pela identidade, ou melhor, a tentativa do reconhecimento da própria 

identidade, é uma luta constante de vários povos. Este reconhecimento é aspirado 

principalmente por revelar uma realidade com muitas diferenças. Os povos indígenas até 

tentaram lutar contra as interferências dos colonizadores, quer dizer, resistiam em viver seus 

costumes, tanto que dificilmente serviam no trabalho escravo, por isso, foram chamados de 

preguiçosos. Mesmo assim, sofreram com a dominação que até os dias de hoje presenciamos 

os desgastes causados às comunidades.  

A realidade constituída com a colonização remete a questões culturais e a indagações 

na tentativa de identificar-se. É impossível não pensar em identidade frente a culturas 

diferentes. Isso leva a pesquisas em que identidade e diferença são inseparáveis na inter-

relação das culturas. Elas são inseparáveis, pois a diferença é aquilo que o outro é, e a 

identidade é aquilo que se é. Conforme Thomas Tadeu da Silva (2000), a identidade e a 

diferença são criações sociais e culturais, assim, as relações de indivíduo a indivíduo 

encontram o seu reconhecimento através do diferente.  

Muitas vezes, as pessoas se identificam por ver no outro a diferença. Logo se 

definem em suas características físicas, sociais, econômicas e política por ser aquilo que o 

outro não é. Silva (2000) expressa a perspectiva de que a identidade é referência de si própria. 

“A identidade é simplesmente aquilo que se é: ‘sou brasileiro’, ‘sou negro’, ‘sou 

heterossexual’, ‘sou jovem’, ‘sou homem’” (SILVA, 2000, p. 74). Há, no entanto, a 

identidade de concepção da positividade, com característica independente, como um fato 

autônomo.  

Os conceitos apresentados colocam identidade e diferença como dois campos 

distantes, interdependentes, levando a pensar que na realidade não é isso que ocorre. No 

entanto, o que se observa é que identidade e diferença possuem uma relação de estreita 

dependência. Por exemplo, o termo “sou brasileiro”, quando proferido, denota que existem 

outros seres humanos que não são brasileiros. Por isso, “em um mundo imaginário totalmente 

homogêneo, no qual todas as pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações de 

identidade não fariam sentido” (SILVA, 2000, p. 75).  

Ainda, a identidade e a diferença são caracterizadas como o resultado de atos de 

criação linguística. Desse modo, a identidade e a diferença são ativamente produzidas. “Elas 

não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e 

social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade 
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e a diferença são criações sociais e culturais (SILVA, 2000, p. 76). Entende-se por criação 

linguística no sentido de que identidade e diferença são criadas por meio de atos da 

linguagem. Como, por exemplo, a identidade brasileira resulta da criação de variados e 

complexos atos linguísticos que a fazem diferente de outras identidades nacionais.  

A presença do poder está em estreita relação com identidade e diferença. E esse 

poder marca a inclusão e a exclusão, demarca fronteiras, classifica e normaliza. A separação e 

a distinção que se faz reafirmam relações de poder, classificam a vida social, surgindo as 

classes que hierarquizam a sociedade. Acontecendo isso, há a detenção do privilégio de 

atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados.  

Stuart Hall (2000, p. 90), em Estudos Culturais, traz considerações de que 

“‘recuperassem', o conceito de representação, desenvolvendo-o em conexão com uma 

teorização sobre a identidade e a diferença”. A representação é uma forma de atribuição de 

sentido e, como tal, é um sistema linguístico e cultural, expressando questões arbitrárias, 

indeterminadas e estreitamente ligadas a relações de poder. A representação liga a identidade 

e a diferença, levando a ideia de que quem tem o poder de representar tem o poder de definir e 

determinar a identidade.  

Um fato histórico se repete: a aplicação do suplício com práticas punitivas10 cruéis, 

que foram muito usadas para castigar o condenado.  Com a colonização, os povos indígenas 

foram tomados pelo poder europeu que levou ao desmembramento de sua cultura e de suas 

tradições, além de que geraram situações de muito sofrimento. A prática de poder seguiu com 

muita tortura, independente de quem fosse a vítima: criança, jovem, adulto ou idoso. Nesse 

contexto, existe uma cultura (colonizador) que quer predominar sobre a outra (colonizado), a 

que predomina vê o outro como diferente e não reconhece como uma identidade própria, mas 

como um mal social. Esta cultura tenta se sobrepor usando o seu poder de domínio para 

destruir o outro.  

Presenciou-se ao longo dos anos a construção de uma identidade em que o diferente, 

no caso, o indígena, a cultura que foi marginalizada, foi manipulado, perseguido e torturado 

pela cultura predominante (colonizador) que agiu, usando de seus poderes de privilégios que 

possui perante a sociedade. Diferentemente do que ocorre em nossa sociedade, o que se busca 

                                                      
��
�O poder agia sobre o corpo através de técnicas de sofrimento: “castigos como trabalhos forçados ou prisão – 

privação pura e simples da liberdade – nunca funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao 
corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra” (FOUCAULT, 2005, p. 18). A prática de 
tortura era ostentada sob a alegação de que “O corpo supliciado se insere em primeiro lugar no cerimonial 
judiciário que deve trazer à luz a verdade do crime” (FOUCAULT, 2005, p. 32).�
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é reconhecer os costumes da outra cultura, fazendo com que se compreenda sua identidade e a 

do outro, respeitando as diferenças que identificam cada povo.  

Apesar do histórico que constituiu uma imagem pejorativa da memória cultural 

indígena, percebe-se que começam a despontar autores que se interessam pela cultura e até 

mesmo surgem autores indígenas, dando forma e voz para a literatura dessa etnia. Considera-

se importante a efetivação desta literatura pelo fato de divulgar uma realidade mais justa com 

a sua cultura. Com isso, começa-se a valorizar essa memória cultural que a colonização tentou 

apagar e buscam-se autoafirmar as identidades indígenas. Deve-se reconhecer que é incipiente 

ainda essa transformação, atravessamos uma série de dificuldades que a sociedade apresenta, 

e o grupo que trabalha com a cultura ameríndia é pequeno e encontra discussões sociais muito 

fechadas e preconceituosas.  

Em meio a discussões sobre preconceitos e estereótipos, Graça Graúna (2014, p. 01) 

questiona: “como distinguir as especificidades da literatura indígena no processo de 

transculturação e reconhecer a existência dessa literatura, em meio a tantos ‘apagamentos’?”. 

Assim, a autora afirma que devemos desconstruir estereótipos e repensar as formas de 

manifestação consciente e às vezes inconsciente de preconceitos. Podemos almejar um mundo 

melhor com o reconhecimento da cultura e da história indígena e principalmente pelo 

conhecimento da literatura indígena, que atualmente é pouco estudada.  

O desafio é não levarmos mais 500 anos esperando o aval das academias para 

reconhecer a expressão literária indígena e ainda permanecer sob a visão do colonizador. É 

necessário que se rompam as barreiras de estereótipos e de preconceitos no campo da cultura 

e da história indígena. Vivenciamos outros tempos, que buscam a valorização cultural desta 

etnia. Um dos passos foi a criação da Lei 11.645, em 10 de março de 2008, obrigando a 

inclusão da história e da cultura indígena no currículo escolar.  

Segundo Geraldo Maia (2008), infelizmente, nas escolas, ainda há a referência de 

pensamentos ligada ao colonizador sob a ótica eurocêntrica. Essa atitude fez com que se 

criasse a Lei 10.639/03 que valorizasse as etnias excluídas da sociedade, como é o caso da 

cultura africana, e posteriormente a Lei 11.645, que contempla a cultura dos povos indígenas.  

No século XXI, Graça Graúna (2014) afirma que a literatura indígena no Brasil 

continua sendo negada. Temos poucos escritores que contam a sua própria história (auto-

história), estes são importantes por revelar a cultura de seu povo. Sendo assim, as 

especificidades e particularidades da literatura indígena devem ser respeitadas em suas 

diferenças. Enfatiza-se a literatura do índio para repensar as origens da literatura no Brasil.  
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Graúna (2014) relaciona a matéria publicada pelo IBASE em que Potiguara expõe 

seus manifestos literários e convida para sermos “multiplicadores de ideias que marcam a sua 

passagem no planeta Terra e que buscam contribuir para o avanço da cultura da paz, da ética, 

do amor, numa grande corrente transformadora de ideias".  Os escritores indígenas avançam 

em seus escritos, trazendo uma literatura de combate, conforme expõe Graúna (2014, p. 8) 

sobre o depoimento pessoal de Potiguara: 

 
o paternalismo vê nas histórias e cultura indígenas, um objeto de estudo 
antropológico e nunca literário, político ou até mesmo, espiritual, caso o pensamento 
parta de um líder espiritual. E todos nós sabemos que paternalismo é uma forma 
sutil de racismo e poder. Observem quando vocês usam sua paternidade ou 
maternidade para aplicar o pater/maternalismo. Seus filhos tornam-se mimados e 
errantes... Seu poder oprime o educando e em breve ele vai se revelar. É assim que a 
ciência tem tratado a essência e a filosofia indígenas. 
 

Quando se fala em especificidade da literatura indígena no Brasil, tem-se a 

representação do conjunto de vozes de autores que testemunham a sua vivência e transmitem 

‘de memória’ as histórias contadas pelos mais velhos. Graúna (2014, p. 4) cita Darlene 

Taukane quando fala da experiência de transformar em livro a sua história: “quando senti que 

tinha firmeza em reproduzir e transformar de memória aquilo que ouvia [dos mais velhos], 

pude então sair e conversar com outras pessoas”. A realidade da auto-história permite 

compreender a relação da escrita com a oralidade, assim como é possível perceber questões 

identitária na literatura contemporânea de autoria indígena no Brasil.  

A história de massacre indígena vem desde 1500, com a chegada dos portugueses ao 

Brasil. Luís da Câmara Cascudo (2003) realizou percursos da formação da cultura brasileira, 

tecendo ele próprio suas redes de sentido. Os portugueses, ao chegarem ao Brasil, além de 

nomearem equivocadamente os nativos de índios (pois era o caminho das índias que 

buscavam), também denominaram de rede um utensílio trançado e parecido com as redes de 

pescar que os nativos usavam para se deitar.  “Quem primeiro denominou a hamaca sul-

americana de rede foi Pero Vaz de Caminha e temos a data exata da nominação: segunda-

feira, 27 de abril de 1500. É o padrinho da rede de dormir” (CASCUDO, 2003, p. 22). Os 

portugueses não tiveram interesse em saber como os nativos nomearam aquilo que usavam 

para dormir, assim, ao darem o nome de acordo com a gramática portuguesa, desapropriaram 

o termo dos seus autores dando nova autoria e que vai aos poucos deixando de ser indígena, 

para ser caracterizada como uma invenção da colonização portuguesa.  

De lá para cá, houve a redução drástica da sua população, houve o apagamento 

linguístico e o preconceito continuou gerando muitos conflitos. O estudioso Gersem dos 

Santos Luciano (2006) afirma que, de 5 (cinco) milhões de índios, hoje, temos pouco mais de 
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700 mil. De um total de 1300 línguas faladas no início da colonização, restam em torno de 

180. Ainda, no século XXI, grande parte da população desconhece quem são os indígenas. 

Isso se percebe na fala das pessoas, em que há muito preconceito: alguns ignoram e preferem 

dizer que não sabem nada. Outros dizem que não gostam do índio porque ele é preguiçoso e 

só quer ganhar terra. 

No Brasil, há uma visão negativa das sociedades indígenas, pelo fato de haver 

desconhecimento e desprezo pela diversidade cultural. Rita de Cássia Aparecida Pacheco 

Limberti (2010) afirma que muitos brasileiros acreditam que o índio, visto como algo do 

passado, necessita de tutela para sobreviver. Ou, ainda, que ele deva abandonar a sua cultura e 

adotar a do não-índio, de uma forma como cultura superior. A sociedade emite uma imagem 

do índio como um ser idealizado, sem perspectivas de vida. O desconhecimento da 

diversidade cultural de nosso país leva a uma imagem marcada por estereótipos.  

Os estereótipos ocorrem através da escrita e da fala, eles são adquiridos e 

aprendidos. É muito frequente as pessoas afirmarem que não são preconceituosas, mas seus 

discursos revelam esse comportamento de forma que consideram a sua cultura superior à dos 

outros e possuem dificuldades de aceitar as diferenças culturais. Então, o preconceito constrói 

uma percepção negativa do outro, ocasionando um estranhamento de duas maneiras, como 

Alexandre Marcelo Bueno (2006, p. 135) classifica: a primeira, pelo conflito identitário em 

que, por exemplo, uma sociedade tenta assimilar o outro e este procura manter seus valores de 

origem [...]. O segundo tipo de construção negativa do simulacro envolve a questão de 

aspectualidade11.  

Bueno (2006) considera que a imagem negativa que constroem do indígena não 

condiz com a realidade. Eles são representados como preguiçosos, incapazes ou violentos. 

Estas atitudes de exclusão estão até dentro da escola.  O índio passa a ser visto como um 

atraso ou como um ser que precisa abandonar todos os seus costumes, sua cultura, sua 

identidade e assumir os modos de viver da sociedade não-indígena para ser aceito 

(LIMBERTI, 2010). O que se percebe é que não sabem quem são os povos indígenas, nem 

                                                      
11 A aspectualidade, conforme Lopes (1996) citado por Picado (2009), é considerada como um domínio das 
representações visuais em que se pode considerar aquilo que um sistema simbólico de base de uma dada imagem 
chega a destacar ou não como sendo pertinente à visualização de seus. A ideia da aspectualidade das 
representações visuais é uma decorrência da tese sobre a intrínseca seletividade na qual uma imagem é capaz de 
fixar seus motivos ou temas: se supomos, por exemplo, que a significação de uma representação visual é, de 
algum modo, restituível às estruturas da percepção, então temos que estabelecer que esta relação entre 
representar e dar-se a perceber já implica em seleção de aspectos, fundada nos princípios de um sistema da 
representação historicamente determinado (PICADO , 2009, p. 6).  
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como vivem e o que pensam. Devido ao preconceito e à intolerância12, muitas vezes, para se 

protegerem, são obrigados a negarem a própria identidade.  

O termo índio já traz uma significação pejorativa devido à denominação única a 

diversos povos. Assim, os povos indígenas são vistos de forma hegemônica e preconceituosa: 

o índio é visto por muitos como sendo “um ser sem civilização, sem cultura, incapaz, 

selvagem, preguiçoso, traiçoeiro. Para outras pessoas, ainda, o índio é um ser romântico, 

protetor das florestas, símbolo de pureza, quase um ser como o das lendas e dos romances” 

(LIMBERTI, 2010, p. 04). 

Nesse contexto, lembramos o texto jurídico da década de 70 (Lei nº 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973) em que o índio deveria ser tutelado pelo Estado, sendo definido como 

“inocente”:  

 
Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão 
nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei. 
§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os 
princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício 
da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da 
prestação de caução real ou fidejussória. 
§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal 
de assistência aos silvícolas. 
 Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa 
estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão 
tutelar competente. 
 Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele 
consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da 
extensão dos seus efeitos. 
 Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do 
regime tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, 
desde que preencha os requisitos seguintes: 
 I - idade mínima de 21 anos; 
 II - conhecimento da língua portuguesa; 
 III - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional; 
 IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. 
 Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de 
assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no 
registro civil (BRASIL, 1973).  
 

A promulgação do estatuto do índio na década de 1970 tinha a finalidade de 

regularizar a situação jurídica dos silvícolas, conforme o termo denominado pela Lei. De 

acordo com a Lei, o índio era uma pessoa relativamente incapaz, devendo ser tutelado pelo 

Estado. Assim, novamente, percebe-se uma realidade em que o indígena é colocado em uma 

situação de incapacidade e ao mesmo tempo o Estado deveria dominar os povos e decidir o 

                                                      
12Marli Quadros Leite (2013, p.4) afirma que, apesar de preconceito e intolerância parecerem sinônimos, indicam 
situações diferentes. Segundo ela, é o preconceito que leva à intolerância. Preconceito é a ideia, a opinião ou 
sentimento que pode conduzir o indivíduo à intolerância, à atitude de não admitir opinião divergente e, por isso, 
à atitude de reagir com violência ou agressividade a certas situações. �
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destino deles. A condição europeia se estabelecia mais uma vez como ocorreu com o 

descobrimento do Brasil, o povo ameríndio sendo visto com preconceito e sua cultura, 

desrespeitada por uma visão autoritária do modo europeu.  

Luciano (2006) ressalta que, para alguns europeus, os índios não tinham alma e não 

pertenciam à natureza humana, visão esta que ainda permanece na sociedade brasileira.  A 

história da colonização brasileira é marcada desde o início por concepções racistas de 

superioridade e de inferioridade, em que povos que não dominavam a arte, a escrita e levavam 

uma vida simples eram considerados inferiores pelos europeus, tendo que civilizá-los.  

Os povos indígenas representavam para os europeus uma imagem formada a partir da 

negação, principalmente em questões de crenças, costumes, modo de ser da sua cultura. José 

Luiz Fiorin (2000, p. 35) ressalta que “as negações nem sempre indicam defeitos dos 

indígenas, muitas vezes eles são mostrados como seres naturais, não sendo, portanto, 

atingidos por estados de alma negativos, como, por exemplo, a cobiça”.  A visão estereotipada 

nega a identidade indígena e silencia muitos povos, contribuindo para que o indígena ocupe 

um espaço secundário na atualidade brasileira. Assim, relacionam-se a questões agrárias, 

questões estratégicas de fronteiras, ou questões ecológicas.  

Na atualidade surgem muitas indagações sobre o que é ser índio. O que se percebe é 

que as culturas indígenas transformaram-se ao longo dos tempos e criaram novas formas de 

expressão e vivem em constante reformulação. Vânia Rocha Fialho de Paiva Souza (1992) 

afirma que “a etnicidade é constantemente sujeita à redefinição, podendo ser até manipulada 

pelos indivíduos, pois os indivíduos podem manipular a conduta em diferentes situações” 

(SOUZA, 1992, p. 22). A construção da identidade não está interligada à herança de traços 

físicos, nem a atividades ou hábitos nativos. A visão histórica não serve como paradigma de 

identificação da indianidade, uma vez que a concepção de índio da época do descobrimento 

do Brasil não corresponde mais a todos os grupos indígenas de hoje.  

Alguns aspectos nos diferenciam para o reconhecimento como membro de um grupo, 

dessa forma “a identidade é o que, em princípio, nos diferencia dos outros” (SOUZA, 1994, p. 

17). Assim, o índio se autoafirma índio e é reconhecido como tal. Aqui vai se gerar uma 

discussão que diz respeito à aceitação da etnicidade indígena. Por isso, a construção da 

identidade do índio não pode ter uma visão folclórica, delimitada em princípios culturais e 

raciais. Ao mesmo tempo em que a identidade cultural diferencia um indivíduo do outro, ela 

também o faz ser reconhecido pelo grupo.  

O indivíduo não-índio não tem autoridade para reconhecer alguém como sendo 

indígena ou não. Cabe aos próprios povos o reconhecimento da sua identidade e a sua 



66 
 

inserção no grupo. As próprias comunidades reelaboram as identidades do grupo em função 

da sua sustentabilidade sócio-política. Essa redefinição de identidade promove uma ruptura 

com conceitos tradicionais, e possivelmente o fim do estereótipo, visando à reeducação social 

para o reconhecimento, a valorização e o respeito em relação à cultura indígena.  

O que se percebe, segundo Homi K. Bhabha (1998), é que o discurso colonial deseja 

que o outro (colonizado) assemelhe-se ao colonizador, elevando os colonizados a se 

assemelharem a civilização do colonizador. Este desejo é ambíguo à proporção que o discurso 

colonial vê no sujeito colonizado um potencial para reforma.  

O Brasil é um país miscigenado e essa miscigenação apenas reforça a ideia 

propagada por Bhabha (1998) em relação ao momento presente e ao apagamento das 

fronteiras fixadas no século passado. A noção de identidade perpassa por “uma articulação 

social da diferença [...] uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir 

autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica” 

(BHABHA, 1998, p.21).  

Buscam-se estudos e discussões que intervenham nas questões relacionadas às 

diferenças entre branco/índio, raça superior/inferior, civilizado/primitivo, dando lugar à 

“possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta” 

(BHABHA, 1998, p. 22). Para isso, os temas da literatura mundial ocidental não serão mais a 

transmissão de tradições nacionais, e sim “as histórias transnacionais de migrantes, 

colonizados ou refugiados políticos” (BHABHA, 1998, p. 33). A proposta surge em uma 

época em que as fronteiras se tornem cada vez mais móveis, e as identidades não aceitam 

mais o processo redutor do binarismo. Tenta-se construir um tempo e um espaço em que a voz 

aos grupos minoritários deixe de ser silenciada, tornando-os visíveis e participantes.  

É necessário começarmos a realizar um trabalho em que a sociedade brasileira 

observe a diversidade cultural presente em nosso país e se proponha a aceitar as diferenças 

culturais em meio à pluralidade. A forma mais indicada por vários estudiosos é oferecermos 

uma educação de qualidade a todos os brasileiros. É chegada a hora de estudar e conhecer a 

realidade vivida pelos povos indígenas para evitarmos que a educação possa apoiar-se em 

estereótipos e acabar manifestando a intolerância à cultura desses povos. Na sociedade atual, 

conforme Vânia Maria Lescano Guerra (2010), a relação com o outro é marcada por conflitos, 

em que um grupo busca impor sua superioridade, sobrepondo-se aos demais: 

 
Por mais que a última Constituição (1988) tenha avançado sobre as anteriores na 
questão indígena, ela ainda não exorcizou o fantasma da marginalização que às 
vezes atende pelo eufemismo de ‘emancipação’. Ainda não conseguimos extirpar de 
nossa sociedade os preconceitos e estereótipos em relação a esses povos, pois, na 
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visão de alguns técnicos, os índios têm muito benefício e pouca responsabilidade, 
‘eles têm de aprender e evoluir’, como dizem (GUERRA, 2010, p. 21). 
 

É inegável que a história dos indígenas venha de longa data marcada por muitas 

situações de preconceitos.  Desde a colonização, a imagem do índio é estereotipada como a de 

primitivo ou de selvagem. Trata-se de uma história que nem sempre “mostra que eles são 

assassinados, explorados e perseguidos. Trata-se de uma violência que esconde os 

estereótipos de um país que não assume sua plurietnicidade” (GUERRA, 2010, p. 45). A 

escola também é reprodutora de discursos preconceituosos e precisa mudar a forma como vê 

os povos indígenas brasileiros. Assim, poderemos trazer a ideia de que eles são sujeitos da 

História do Brasil, que sofrem transformações e transformam a sociedade. Logo, vamos 

perceber que não há uma identidade autêntica e sim uma pluralidade de identidades, e 

acabamos com a resistência em aceitar a pluralidade que forma nosso país. A escola é, pois, o 

agente promotor para demonstrar de forma crítica as contribuições dos diversos grupos 

presentes na sociedade brasileira.  

A seguir vamos abordar a literatura cânone, que também foi uma das formas de 

marginalizar o indígena. Nessa abordagem as obras primas eram selecionadas conforme 

interesses de classe e cultura que detinha o poder e, principalmente, ligado aos princípios da 

Igreja. Nesse sentido, a cultura indígena não fazia parte dos interesses cânones. 

 

 

1.4 A literatura canônica e a voz do indígena buscando espaço para ser representada 
 

Estudar a questão do cânone é abordar a discussão contemporânea do colonizado em 

relação ao colonizador, pelo fato de as obras consideradas canônicas sempre terem a visão da 

cultura dominante. O cânone pode ser abordado sob vários ângulos, em várias épocas, mas o 

foco desta seção é abordar a questão dos marginalizados, uma vez que queremos relacionar a 

cultura colonizada: como é o caso do indígena, tema de discussão desta tese. 

O termo cânone vem do grego Kanon que significa vara de medir, conforme revelado 

por Roberto Reis (1992), sendo que as línguas românicas adotaram o significado de norma, 

lei. No início da cristandade, foram selecionados autores e textos que deveriam ser 

preservados, assim eram banidos da Bíblia os que não pregavam a “verdade” segundo o livro 

sagrado. O cânon estava ligado ao princípio de seleção (exclusão), estando vinculada à 

questão do poder. Os que selecionavam (e excluíam) possuíam a autoridade de indicar 
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conforme os seus interesses, ou seja, interesses de sua classe e de sua cultura, principalmente, 

ligada à Igreja.  

Para a literatura, o cânon ou cânone significa um conjunto de obras exemplares como 

os clássicos, as obras-primas dos grandes mestres. Todas as obras representam um patrimônio 

da humanidade e de valor indisputável que, inclusive, sempre foi muito fechada e restrita, 

buscando preservar este patrimônio para outras gerações. Conforme Reis (1992), os adeptos 

do cânone defendem que as obras literárias possuem um valor estético denominado de 

‘literariedade’. Esse valor estético é inerente à obra, sem ser observado qualquer elemento 

externo, sendo que as circunstâncias históricas se tornam abstratas.  

O processo de canonização de obras literárias é um sistema de articulação de 

interesses daqueles que detêm o poder social, e questionar essa seleção é, ao mesmo tempo, 

questionar os mecanismos de poder, tanto intelectual quanto financeiro. O cânone sempre deu 

espaço para a dominação do mundo ocidental, assim qualquer outro grupo que não 

compartilhasse da cultura e posição social do ocidente era excluído, como no caso o oriental, 

o africano, o indígena. O modelo ocidental de padrão literário sempre foi visto como de boa 

qualidade e de estética elitizada.  

A expressão ‘boa literatura’, dada principalmente à cultura ocidental, despreza o 

diferente. Conforme Reis (1992, p. 86), o cânone “está a serviço dos mais poderosos, 

estabelecendo hierarquias rígidas no todo social e funcionando como uma ferramenta de 

dominação”. Nesse sentido, a literatura indígena, por exemplo, seria excluída por não 

representar um segmento da sociedade com prestígios de poder. A classe dominante faz da 

literatura um reflexo de seus valores, levando a imposições destes em outras culturas, como 

aconteceu com o colonizado no Brasil: o indígena, que sofreu a implantação dos valores do 

europeu em sua vivência.  

Como esta tese pretende recuperar a memória cultural indígena, a discussão está 

voltada para a problemática dos excluídos. Quando se questiona o cânone, não se quer 

subjugá-lo em que qualquer texto possa fazer parte dele, o que se quer é dar oportunidade ao 

texto dos excluídos, que ao longo do tempo não tiveram reconhecimento no padrão da boa 

literatura, de acordo com os padrões do cânone. As escolhas baseadas no cânone 

consequentemente sempre excluíram o diferente, sem nem ao menos avaliar suas qualidades 

literárias.  

Roberto Reis (1992) alerta para o fato de a literatura aludir a algo escrito, 

desprestigiando as formas literárias não calcadas na escrita. Então, sugere que devemos 

acrescentar a literatura oral, que muitos povos construíram representando seu modo de viver. 
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Em muitas culturas, a escrita adquiriu grande importância, tendo que criar “instâncias 

reprodutoras de seus meandros, como a escola, a fim de que se pudesse passar, de geração a 

geração, os segredos da vigilância social por ela propiciados” (REIS, 1992, p. 68). Por trás 

das noções de linguagem, cultura, escrita e literatura, esconde-se a noção de poder. Neste 

sentido, ao lidar com o conceito de cânon, é importante perceber esse poder delegado, “pois o 

que se pretende, ao se questionar o processo de canonização de obras literárias é, em última 

instância, colocar em xeque os mecanismos de poder a ele subjacentes” (REIS, 1992, p. 68). 

Conforme explicação de Lizandro Carlos Calegari (2013), o modelo europeu foi confundido 

como um padrão universal a ser seguido, dessa forma “sufocava aquelas produções 

minoritárias situadas, muitas vezes, à margem da sociedade” (CALEGARI, 2013, p. 12).  

Primeiro, o que não se pretende aqui é que a literatura indígena se torne uma 

reprodução porque a escola exige e, sim, seja uma forma de expressão cultural. Segundo, há a 

tentativa de demonstrar que a literatura canônica possui um poder agregado à cultura 

ocidental e que devemos contestar as formas de excluir a literatura dos povos marginalizados, 

como o caso dos indígenas. “O critério para se questionar um texto literário não pode se 

descurar do fato de que, numa dada circunstância histórica, indivíduos dotados de poder 

atribuíram o estatuto de literário àquele texto (e não a outros), canonizando-o” (REIS, 1992, 

p. 69).  Reis (1992) demonstra que a escrita e o saber estiveram vinculados ao poder da 

cultura ocidental e atuaram como forma de dominação.  

Direcionando a conceitos de literatura, Calegari (2013) faz a análise de que esse 

conceito se definiu a partir do conjunto de obras canônicas, uma vez que é ela que “vai ditar o 

que é e o que não é literatura” (CALEGARI, 2013, p. 13). Então, a exclusão da produção 

minoritária do cânone se deve ao fato de não ser concebida como literatura nesses padrões e, 

consequentemente, não participando do conceito de literatura. No entanto, a crítica literária se 

posiciona a um momento em que as minorias estão sendo reverenciadas, delineando um novo 

conceito de literatura. Calegari (2013) aponta para a importância de percorrer a crítica e a 

produção de alguns grupos minoritários, como mulheres, homossexuais, negros (e destacam-

se também os indígenas) a fim de compreendermos, em termos sociais e históricos, ”a 

importância dessas minorias, ou que tematizam essas minorias para os grupos 

marginalizados” (CALEGARI, 2013, p. 14).  

O que se quer é que os grupos marginalizados possam ter espaço dentro do rol de 

obras de um país. Entre os grupos ignorados, o indígena é um exemplo de exclusão, e até 

porque a inserção deles na literatura é tardia pela falta de espaço e por coincidirem, 

historicamente, com as lutas sociais ocorridas no último século. Percebe-se que, no âmbito 
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social, o discurso das minorias marginalizadas vem ganhando espaço, por isso a evolução 

humana é imprescindível, levando a questionamentos do cânone literário, que mexe com as 

estruturas do poder político. O ano de 1500 marca o início da história brasileira; e os 

indígenas como habitantes originais são deixados de lado pelo cânone pela ausência de uma 

linguagem escrita. Apenas aparecem nos primeiros registros do Brasil feitos pelos 

portugueses, sendo destacados textos dos colonizadores e jesuítas.  

Os indígenas foram relegados à condição de seres preguiçosos pela história de forma 

que sua voz não tinha espaço na sociedade. Em busca de uma identidade nacional, logo foi 

decretado que o índio seria o símbolo da memória nacional, de modo idealizado conforme os 

padrões canônicos. Ao contemplar essa idealização do indígena no campo literário, logo 

surgiram autores que foram canonizados. Autores como Basílio da Gama e Santa Rita Durão, 

situados entre o arcadismo e o romantismo, bem como os românticos Gonçalves Dias e 

Gonçalves de Magalhães, são exemplos dessa constatação.  

Marcelo Marinho (2013) afirma que, na produção literária ficcional brasileira, é raro 

termos personagens dos povos autóctones de nosso país. Também o mercado editorial e o 

cânone literário brasileiro, normalmente, fecham as portas para autores indígenas com o 

intuito de não dar espaço para a língua e a cultura marginalizada serem reconhecidas. Com 

isso, “o público leitor fica limitado a uma visão fortemente etnocêntrica do universo desses 

mais de duzentos povos que se distribuem sobre o território nacional” (MARINHO, 2013, p. 

347). No universo do mercado editorial, das escolas, universidades ou instituições culturais, 

não encontramos nenhum autor de povos indígenas de sucesso com um contingente de 

público leitor, uma vez que não é conveniente para a mídia divulgar um autor que não 

pertence à literatura canônica. 

Encontram-se nesse mercado os compiladores não indígenas, que se apropriam das 

vozes dos autóctones. São publicados muitas lendas e contos tradicionais sem atribuir direitos 

autorais aos informantes individuais ou as comunidades que constituem o patrimônio cultural. 

Essa apropriação das criações culturais “revela-se como uma poderosa ferramenta de 

silenciamento e lento extermínio simbólico” (MARINHO, 2013, p. 348). O texto compilado 

contribui para que se extingam as manifestações orais dos autóctones, isso conduz à imitação 

superficial do viver dessas comunidades e, também, leva à “autossubmersão e mascaramento 

compulsório por sob a roupagem idiomática e cultural do colonizador” (MARINHO, 2013, p. 

349).   

Marcelo Marinho (2013) chama a atenção para o termo ‘ninguneador’, que é uma 

expressão curiosa e ao mesmo tempo quer alertar para a tentativa de silenciar a cultura 
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indígena: seja pelo extermínio do contingente de povos, seja pelo predomínio de pensamento 

ocidental que se infere a cultura do outro. Para esse termo, ele traz a interpretação de Octávio 

Paz, pois o conceito da palavra ‘ninguneador’ tem o significado de “silêncio que transforma a 

literatura (e as demais práticas culturais) numa espantosa e eficaz máquina de esquecimento, 

uma formidável engrenagem de limpamento étnico” (MARINHO, 2013, p. 350). O silêncio 

‘ninguneador’ é um processo que interfere no espaço coletivo dos povos, tornando-os 

excluídos e esquecidos.  

As imagens e o imaginário que se constrói do outro (o indígena) se estabelecem 

através da aparência física, com caracterizações estereotipadas, desvalorizando a cultura 

destes. Nos textos literários, a imagem dos grupos étnicos marginalizados é construída por 

meio de parâmetros excludentes, como se pode notar “as imagens do Outro amiúde se 

estabelecem pelo viés de caracterizações fortemente estereotipadas e depreciativas, tanto na 

literatura quanto nas formas cotidianas do discurso” (MARINHO, 2013, p. 363).   

É fato que a imagem dos povos originários, na literatura latino-americana, é marcada 

por aspectos negativos vinculados a um processo de exclusão das populações indígenas ibero-

americanas. Por isso, é importante começarmos a atuar para mudar essa realidade. Com a 

instituição da Lei 11.645/2008, estamos caminhando para abrir espaços para a cultura 

indígena e, consequentemente, com a institucionalização das escolas indígenas, por 

oportunizarem espaço para a cultura se desenvolver; assim, pretende-se construir uma 

literatura que contemple a inclusão da memória ameríndia. Dessa forma, a cultura vai se 

manifestar desagregada dos padrões canônicos, os quais excluem segmentos marginalizados 

na sociedade. 

Nesta tese, ao trabalhar com a memória cultural indígena em uma atividade com 

alunos de Ensino Médio, através da “Oficina de leitura e literatura de temática indígena”, 

destaca-se a obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus (2002), de Kaká 

Werá Jecupé. Trata-se de um autor indígena que conta a sua história do contato com a 

colonização, a desocupação de terras e os deslocamentos das comunidades pelo fato de ceder 

suas terras às famílias de imigrantes. Ao mesmo tempo, sua narrativa consegue demonstrar as 

tradições, formas de viver do indígena, valorizando os conhecimentos que esse povo possui.  

Quando os alunos são desafiados a ler a obra de Jecupé, permitimos, assim, outra voz fazer 

parte da literatura de forma a demonstrar seus valores, diferentes da cultura ocidental. Valores 

esses que se importam muito com a vida saudável e faz o convite ao povo brasileiro para se 

unir e salvar o meio ambiente.  
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O contexto histórico do indígena começa a melhorar com a educação, principalmente 

com a institucionalização das escolas nas comunidades. Com as mudanças de leis no Brasil, 

também ocorrem mudanças no processo educacional, em que a cultura e a tradição indígena 

iniciam um processo de valorização, e ocorrem o nascimento e o desenvolvimento da escrita 

nessas comunidades. Em sua obra, Kaká Jecupé relata que em São Paulo vai para a escola e lá 

fica fascinado pela escrita, tanto que depois se torna um escritor.  

Com o contexto educacional, as tribos indígenas, além de aprimorarem os sistemas 

escritos de suas próprias línguas, também aprendem a língua portuguesa, e com isso começam 

a escrever suas obras. Conforme Érika Bergamasco Guesse (2013), a literatura escrita 

indígena possui uma “estreita e profunda relação com a tradição oral; são as narrativas 

tradicionais, as canções e poemas, antes transmitidos apenas através da oralidade, que estão 

sendo escritos pelos próprios índios” (GUESSE, 2013, p. 02).  Então, a oralidade ainda é um 

elemento central (vivo) nas culturas indígenas, uma vez que os textos escritos “atuam 

simultaneamente com as tradições orais na manutenção, divulgação e preservação da 

identidade cultural dos povos” (GUESSE, 2013, p. 02).  

O resultado atingido é que as produções indígenas são escritas nas línguas de origem 

e na língua portuguesa, sendo que há livros que usam apenas a língua indígena, outros em 

português, ou então buscam fazer a tradução em português de suas línguas de origem. De 

certa forma, a língua que antes era força de manipulação ocidental, agora se torna instrumento 

dos povos como forma de defender a memória cultural desses povos:  

 
O que podemos verificar nesse processo é que a língua do branco, utilizada 
anteriormente como instrumento de dominação e manipulação de saberes, passa 
agora para o domínio escrito do índio. O que antes era uma ‘arma’ contra passa 
agora a ser uma ‘arma’ favorável ao indígena, uma ferramenta que possibilita sua 
expressão imaginativa, comunicativa e também um instrumento político para a 
divulgação e valorização de sua cultura, seus costumes e, acima de tudo, de seus 
direitos (GUESSE, 2013, p. 02).  
 

O que se percebe nesse excerto é que as obras primas eram selecionadas por fazerem 

parte de um grupo seleto que usava de um discurso manipulador, levando a dominação de 

saberes e excluindo as minorias segregadas socialmente. Logo, existe uma realidade 

crescendo em defesa do indígena, que são os escritos de autoria do povo de origem destas 

terras, como forma de valorização de divulgação de sua cultura.  

Com frequência, os órgãos oficiais ou organizações não governamentais é que 

promovem as publicações de autoria indígena de caráter coletivo; quando a autoria é 

individual, a publicação normalmente ocorre por editoras privadas. O objetivo dessas 

publicações é atender a demanda escolar indígena, no sentido de auxiliar os professores em 
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atividades de escrita e leitura nas escolas das aldeias e, consequentemente, levar essas 

publicações aos demais brasileiros a fim de informar a existência desses povos, “constituindo-

se, dessa forma, como um movimento político-literário” (GUESSE, 2013, p. 02). A autora 

destaca que a produção intelectual indígena está mais concentrada no Norte do Brasil.  

As reflexões sobre literatura indígena, segundo Guesse (2013), são pensadas como 

prática social de determinado grupo; sendo assim, a literatura se constitui com sua própria 

literariedade. Então, a escrita indígena deve ser vista, no conjunto de relações, envolvida com 

questões de aquisição e domínio da escrita alfabética e da língua portuguesa; com a forma de 

usar o livro e realizar as práticas de leitura; e, por fim, com as demonstrações de lutas pela 

garantia de direitos e reconquista da terra. Diante da literariedade da produção literária, 

verifica-se que “a escrita indígena produz uma exceção, um desvio no sistema literário 

brasileiro, delineando um novo estilo, uma nova estética, de extraordinária força 

comunicativa” (GUESSE, 2013, p. 02).  

A literatura indígena nasce para recuperar, recompor e reescrever a história por um 

viés da coletividade, representando um instrumento de poder que faz o caminho inverso do 

que o cânone trazia, já que o indígena é que vai se apropriar de instrumentos de poder para 

atuar na vivência com a sociedade em geral. A constituição de saberes vivos, que circulam nas 

comunidades através da oralidade são representados por meio da literatura, além disso ela 

“serve à constituição estética da comunidade” (GUESSE, 2013, p. 03). A formalização da 

linguagem indígena deflora uma história própria que, mesmo nascendo da necessidade 

escolar, impulsiona escritores nativos a se encorajar e narrar sua cultura.  

Nessa perspectiva de produções indígenas, Guesse (2013) atualiza dados da realidade 

de comunidades que possuem autoria coletiva ou individual. Os povos que publicam de forma 

coletiva são os Guarani, Desana-Wari, Kiriri, Maxakali, Sateré-Mawé, Yanomami, Kaxinawá.  

Já em relação às produções individuais, existem alguns escritores indígenas que se destacam: 

Álvaro Tukano, Ailton Krenak, Aurilene Tabajara, Daniel Munduruku, Darlene Taukane, 

Eliane e Cássio Potiguara, Edson Brito Kayapó, Ely Mukuxi, Graça Graúna, Juvenal Payayá, 

Olívio Jecupé, Naine e Lúcio Terena,  Roni Waeiry, Silvia Nobre Wajãpy, Yagrarê Yamã. 

Destaca-se de modo especial Kaká Werá Jecupé, que é um dos autores que trabalhamos na 

oficina de leitura e literatura de temática indígena com alunos de Ensino Médio (uma 

atividade proposta nesta tese), com o propósito de conhecer a cultura, já que discutimos que 

as produções dos povos servem para divulgar e manter viva a memória cultural indígena: 

 
Todos esses escritores têm tentado – além de divulgar a literatura de seus povos, 
que, por sua vez, expressam seus costumes, crenças e tradição – refletir sobre a 
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prática escritural e literária do índio, de forma mais abrangente, e de suas 
comunidades, de forma mais específica. Sabemos que uma grande maioria das obras 
de autoria indígena é editada e publicada, no Brasil, ainda com apoio dos não índios, 
representados financeiramente por órgãos do Estado, por organizações não 
governamentais ou por editoras particulares. Não contando, portanto, com recursos 
financeiros, práticos e técnicos suficientes para a publicação de extenso material, os 
escritores indígenas têm utilizado amplamente a internet como meio de divulgação 
de suas reflexões e críticas (GUESSE, 2013, p. 04). 
 

A autora descreve que a realidade de publicações ainda enfrenta dificuldades, em que 

os escritores brasileiros não possuem recursos suficientes para publicar, assim, a internet tem 

sido um meio de realizarem a divulgação de suas reflexões indígenas.  

A escritora Graça Graúna (2009) afirma que, mesmo havendo a intromissão dos 

valores dominantes do colonizador, os indígenas têm o direito de demonstrar seus costumes, 

crenças e tradições. Dessa forma, eles vencem o tempo e mostram sua voz através da tradição 

literária, seja ela oral, escrita, individual ou coletiva; o que importa é a sobrevivência da 

memória. Percebe-se que “nos textos de autoria indígena se manifesta a literatura-assinatura 

de milhões de povos excluídos” (GRAÚNA, 2009, p. 01). Nas publicações, elementos 

culturais estão sendo recuperados pelo fato de os escritores ouvirem seus anciões; com isso, 

retomam-se e preservam-se hábitos culturais, valores e práticas tradicionais. Os livros são (re) 

apresentados aos não índios, divulgando a cultura e impondo o seu valor enquanto povos que 

vivem na diferença.  

Buscando o estudo da cultura indígena e valorizando a sua cultura é que 

trabalharemos com a literatura para propiciar situações em que os alunos de Ensino Médio 

conheçam tanto o histórico de discriminação e dominação dos povos, quanto a cultura com 

seus valores e tradições. Para isso, damos sequência com análises de duas obras trabalhadas 

na “oficina de leitura e literatura indígena”, a fim de conhecer o texto Macunaíma, o herói 

sem caráter, livro pertencente ao cânone literário brasileiro, mas que bem representa a cultura 

brasileira, pesquisada por Mário de Andrade, e a obra do autor indígena que demonstra sua 

cultura e os conflitos com a colonização: Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos 

adeus, de Kaká Werá Jecupé. 

 



 

 

 

 

 

2 MEMÓRIA INDÍGENA EM DUAS OBRAS LITERÁRIAS: ENFOQUES TEÓRICO-
CRÍTICOS E ANÁLISE PRELIMINAR 
 
 

As obras Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade e Oré Awé 

roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé, serão estudadas com o 

propósito de realizar análises referentes à memória que foi constituída sobre o índio, a fim de 

fazer um comparativo dos diferentes enfoques da imagem indígena representados na 

literatura. Esse estudo servirá como base para a realização de oficina de leitura e literatura 

com alunos de Ensino Médio em escola pública para avaliar como o professor e os alunos 

reagem ao estudar a cultura indígena. Verificar se, ainda, cultuam preconceitos e, 

consequentemente, mencionam a temática em suas práticas, somente pela obrigatoriedade da 

Lei 11.645/2008. Também, pretende-se mediar uma prática com essas obras para trabalhar a 

diversidade cultural e demonstrar como se pode colaborar para a formação do aluno de forma 

mais efetiva em prol de desmitificar a visão negativa que se retrata das populações indígenas. 

Pensando em estabelecer uma relação de análise que busque estudar a cultura 

indígena, as obras destacadas neste texto irão proporcionar discussões sobre a temática 

indígena por meio do texto literário. O estudo versará sobre a variação da representação do 

indígena em textos e contextos diferenciados, identificando discursos introduzidos sobre os 

indígenas em nossa memória cultural (GALVÃO, 1979). Pretende-se mostrar como a 

memória indígena foi relida em diferentes representações de acordo com o contexto sócio-

histórico e das distintas maneiras de olhar a nação. É importante ressaltar que, neste estudo, 

serão realizados recortes em relação ao corpus escolhido, pois a intenção é trabalhar com a 

temática indígena nas escolas e ressaltar memórias de valorização cultural. 

 

 

2.1 Macunaíma: nacionalidade brasileira e a relação com a cultura indígena 
 

O romance Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, foi 

escrito em 1926, em poucos dias, em Araraquara, interior de São Paulo, e publicado em 1928. 
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O autor registra em seu livro anotações sobre o folclore brasileiro que pesquisou durante 

muitos anos. Mário de Andrade chamou sua obra de rapsódia, devido ao resultado de uma 

“costura” de lendas e por assemelhar-se essa narrativa à dos rapsodos gregos, poetas-cantores, 

trovadores andarilhos que pela oralidade propagavam os feitos dos heróis em cantos épicos, 

conferindo-lhes a fama em terras distantes. Segundo Antonio Candido (1985), o autor de 

Macunaíma misturou as lendas indígenas com a vida urbana das cidades do Sudeste; trouxe as 

anedotas da história brasileira com os costumes de Nordeste. Na história do protagonista, 

homônimo ao título da obra, tudo é mágico, tudo se transforma.  

A obra foi fruto de anos de pesquisas sobre o folclore nacional, mitologias indígenas e 

profundas observações sobre a linguagem coloquial do povo brasileiro. O próprio Mário de 

Andrade classificou como uma rapsódia: termo musical que tem como base melódica ritmos 

populares e folclóricos – pois reúne motivos populares, folclóricos e culturais brasileiros. O 

herói da obra, Macunaíma, é apresentado de forma multicultural, multicolor, como é definida 

a cultura brasileira por muitos estudiosos. Fundamentada em pesquisas culturais e folclóricas, 

a obra traduz as diversas matizes culturais, representando da “cor nacional”. Sérgio Buarque 

de Holanda (1997), em Raízes do Brasil, tenta compreender a sociedade brasileira a partir da 

questão da existência e não de um 'tipo próprio de cultura'.  

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter é um texto que traz a representação 

primitivista, que reflete a cultura nacional e transfigura o primitivo tentando espelhar o 

moderno. No contexto modernista, o crítico Antonio Candido (1985) afirma que o 

primitivismo é visto como fonte de criação e beleza e não um empecilho à afirmação de uma 

cultura moderna, sendo expresso na literatura, na pintura, na música e nas ciências do homem. 

Além de que o primitivismo modernista atuou sobre o problema da negação do indígena como 

parte integrante da cultura nacional e através da literatura buscou garantir componentes 

recalcados da representação nacional que fossem a ela La vision desvaincus incorporados: 

 
Mário de Andrade, em Macunaíma, (a obra mais central e característica do 
movimento) compendiou alegremente lendas de índios, ditados populares, 
obscenidades, estereótipos desenvolvidos na sátira popular, atitudes em face do 
europeu, mostrando como a cada valor aceito na tradição acadêmica e oficial 
correspondia, na tradição popular, um valor recalcado que precisava atingir estado 
de literatura (CANDIDO, 1985. p.120) 
 

Percebe-se que, por trás da representação do indígena modernista, na figura do herói 

Macunaíma, o que se configura é um indígena estético que se constrói pelo olhar primitivista, 

por desvelamentos de componentes recalcados na vida nacional. Com o herói, desvela-se uma 

identidade particular proveniente da interação com os múltiplos elementos culturais 
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estabelecidos na sociedade naquele momento de transformação histórica. O personagem 

torna-se um herói, refletindo em sua construção as próprias contradições da sociedade, 

trazendo consigo um desejo de ser tanto universal quanto nacional. Alfredo Bosi (1988) 

mostra, em “Situação de Macunaíma”, que a designação “herói” apresenta um deslocamento 

no decorrer da narrativa. Este é um herói acompanhado pela definição “sem nenhum caráter” 

e ao final é caracterizado “como herói da gente” (BOSI, 1988. p.171). 

Regina da Costa da Silveira (2000) analisa Mário de Andrade como escritor que 

sempre manifestou seu projeto de independência, preocupado em expressar temas relativos ao 

índio brasileiro, ao negro ou às viagens. Toda a sua produção possui “o desejo de liberdade do 

indivíduo como um todo” (SILVEIRA, 2000, p. 19), principalmente a busca pela identidade 

nacional. Para isso, criou-se um personagem polêmico, multifacetado, a fim de viver 

aventuras que representassem o choque entre as culturas, a miscigenação e a malandragem do 

colonizador europeu. 

Todas as oscilações entre valores positivos e negativos que se repetem ao longo da 

narrativa sustentam a dupla negação do herói “sem nenhum caráter”, a ambivalência daquele 

que não é bom, nem mau. A narrativa de Macunaíma, conforme Silveira (2000, p. 31), 

“propõe uma leitura inquietante, pois o mito, as crenças religiosas e as tradições populares de 

que o texto se acha impregnado funcionam como elementos recuperadores do ‘familiar 

coletivo’”. Percebe-se que o personagem é construído por memórias e, ao mesmo tempo, é um 

portador de memórias de um país que vive a insegurança e a invasão da colonização. 

Macunaíma tem uma relação íntima com a realidade brasileira, representando o caráter 

nacional, as crenças e as atividades nacionais. 

 Ao analisar Macunaíma, pode-se observar características marcantes: ele é oriundo de 

uma sociedade indígena denominada aldeia ou  tribo dos Tapanhumas, mas vai para a cidade 

e entra em contato com a cultura  dominante. Em relação ao trabalho, é acima de tudo 

preguiçoso, mas esta preguiça não significa a falta de interesse por acúmulo de bens, 

característica dos índios. Ao contrário, Macunaíma se interessa muito por dinheiro. A 

preguiça e o interesse econômico referem-se à representação lusitana. Outra característica 

marcante deve-se à cultura que é uma mistura completa de elementos estrangeiros. Ele é feliz 

no seu contexto natural, mas, ao ir para a cidade, entra em contato com a tristeza e a 

introversão indígena. Demonstra-se propenso à poligamia13, comportamento típico do branco 

europeu aqui chegado. Por fim, ressalta-se a questão do sexo: assim como o personagem é 

                                                      
��
�É importante lembrar que a poligamia não era uma prática entre os indígenas, apenas produz-se aqui uma 

comparação com as interferências do colonizador. 
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liberal, ao praticar sexo - o que na tribo significava “brincar” -, sem um valor moral, por 

demonstrar um desejo sexual muito forte pratica-o em vários momentos de sua trajetória no 

enredo. Percebe-se que Macunaíma é uma mistura de negro, índio e europeu, confirmando a 

característica máxima do povo brasileiro que é a miscigenação. 

O livro é uma história de busca que retrata dois importantes acontecimentos 

concebidos pelos deslocamentos do herói. O primeiro relaciona-se à muiraquitã: Macunaíma 

“era filho do medo da noite” e, com a morte da mãe, deixa a tribo Tapanhumas, seu local de 

origem. No caminho de sua viagem indefinida, encontra Ci, rainha das Icamiabas e Mãe do 

Mato, por quem tem um amor profundo. Através dela aprende as “brincadeiras de amor”, 

mas, com a morte do filho de ambos, Ci vai para o céu e se transforma em uma estrela. Antes 

disso, dá a Macunaíma uma muiraquitã, que ele leva no beiço inferior, um tembetá, como um 

talismã da sorte. Para desespero do personagem, ele perde o amuleto em uma briga com 

Capei, monstro fantástico. Teve notícia de que a pedra fora engolida por uma tartaruga, 

pescada por um mariscador e vendida para o gigante Piaimã (Venceslau Pietro Pietra), que 

vive em São Paulo. A partir daí inicia a busca do herói para recuperar a muiraquitã. 

O outro deslocamento está no encontro entre Macunaíma e Vei, a deusa do Sol, pois 

esta oferecera uma de suas três filhas em casamento com a condição de ele ser fiel e não 

“brincar” com mais ninguém. Em uma das saídas de Vei com suas filhas na chegada da noite, 

com promessa de retornar no início do outro dia, o herói não resiste e aproveita para namorar 

uma portuguesa, subestimando o que havia tratado com Vei, a Sol. Aqui, percebe-se a 

representação da aliança desfeita com a civilização indígena que bem poderia se constituir no 

Brasil como um todo, envolvendo-se pelos caminhos europeus. Macunaíma é perseguido em 

toda a sua trajetória pela deusa do Sol, aguçando a sua sensualidade: 

 
Vei, a Sol, escorregava pelo corpo de Macunaíma, fazendo cosquinhas, virada em 
mão de moça. Era malvadeza da vingarenta só por causa do herói não ter se 
amulherado com uma das filhas da luz.  [...] Vei sabia que a moça não era moça não, 
era a Uiara. [...] A dona ali, diz-que abrindo os braços mostrando a graça fechando 
os olhos molenga. Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez pontaria, 
se jogou feito em cima dela, juque! Vei chorou de vitória. (ANDRADE, 2007, p. 
205-206) 
 

À representação de Ci e das outras mulheres com quem Macunaíma “brinca”, soma-se 

a muiraquitã, o talismã conquistado e perdido, como símbolo da cultura brasileira. Nesse 

sentido, o domínio da cultura brasileira significou prazer, sofrimento e o desejo do 

colonizador em dominar a cultura e as riquezas do Brasil. 
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Ci aromava tanto que Macunaíma tinha tonteiras de moleza. [...] E escancarava as 
narinas mais. Vinha uma tonteira tão macota que o sono principiava pingando das 
pálpebras dele. Porém a Mãe do Mato inda não estava satisfeita não e com um jeito 
de rede que enlaçava os dois convidava o companheiro pra mais brinquedo. Morto 
de soneira, infernizado, Macunaíma brincava para não desmentir a fama só. [...] – 
Ai! que preguiça!... que o herói suspirava enfarado. E dando as costas pra ela 
adormecia bem. Mas Ci queria brincar inda mais... Convidava, convidava... O herói 
ferrado no sono. (ANDRADE, 2007, p. 32-33)  
 

Esta citação faz pensar na relação dos portugueses ao explorar as indígenas 

sexualmente, expressando mais uma das formas de dominação e desrespeito à cultura, uma 

vez que não havia interesse senão o de satisfazer desejos e “diversões”. Lembrar-se da história 

da colonização é remeter-se ao fato de que o europeu seduzia as mulheres índias e as possuía, 

mesmo que tivesse que ser à força.  Obrigavam-nas ao ato sexual, em que eles supriam seus 

desejos carnais através de um ser (mulher indígena) a quem era ignorada a condição de 

humanos, colocando-as como submissas e comparando aos animais que não teriam direito ao 

respeito. Destes atos carnais geravam-se os filhos bastardos que eram rejeitados intensamente 

pela condição de não serem “puros” de sangue e por terem sujado a raça europeia com 

descendência biológica indígena. Aí se formava o Brasil miscigenado já sendo rejeitado no 

ventre de suas origens. Simbolicamente, Mário de Andrade demonstra o preconceito que se 

gerou na banalização criada sobre o indígena através dos europeus.   

Na obra, quando Ci morre e vai para o céu, tem-se a continuidade da necessidade da 

cultura brasileira ser dominada, através da simbologia do muiraquitã. Apresentam-se dois 

aspectos na obra: o desejo de dominar do europeu e, ao mesmo tempo, o personagem vive as 

suas contradições. Nesse contexto, ora defende a identidade do povo ameríndio, ora é tomado 

pelo desejo europeu de ter aquele território, aquele povo, aquela cultura, e poder explorar suas 

riquezas. Ele é marcado por sentimentos opostos, assim, torna-se herói desmitificado, pelas 

características sobrenaturais que se aproximam do homem comum. Ao mesmo tempo é um 

anti-herói mitificado, com as fraquezas físicas e morais dos seres humanos, lembrando em 

suas bravuras os heróis gregos. Mário de Andrade quis demonstrar, na atitude de dualidade do 

personagem, a busca do homem brasileiro pela sua identidade. 

Na cena da viagem dos três irmãos pelo Rio Araguaia (capítulo V), eles aparecem 

tomando banho na lapa encantada e um fato inusitado acontece: Macunaíma fica branco de 

olhos azuis, Jiguê, da cor do bronze novo e Maanape apenas molha a palma das mãos e dos 

pés. Isso representa as três raças que formam o Brasil. Seguindo as façanhas de Macunaíma, 

vai se perceber que ele trazia várias características do povo brasileiro, já formado pela 

miscigenação e pelo comportamento do europeu que se mostrava superior, mas que 

apresentava todos os defeitos que o protagonista representava. Ele era o índio “preto retinto e 
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filho do medo da noite” (ANDRADE, 2007, p. 13), da tribo amazonense, era a mistura das 

três raças brasileiras. Ele era mentiroso, preguiçoso, e traía os seus próprios irmãos, tomando-

lhes as mulheres. Jogava no bicho, dizia palavrões, e ainda era individualista, sensual e vivia 

dizendo “Ai que preguiça”. 

Segundo Santos (2012) o banho de Macunaíma indica um processo de aculturação das 

raças indígenas, “ou seja, um índio que foi ‘benzido’ pela cultura cristã, resgatando o passado 

vivido pelos índios no processo de ação da catequização da água do batismo 

cristão”(SANTOS, 2012, p.11). Também relaciona o processo de catequização dos índios que 

foram convertidos forçadamente ao Cristianismo, como observa Proença, “há no Brasil várias 

marcas dos pés de Sumé (São Tomé) em sua peregrinação apostólica, antes do descobrimento 

do país” (PROENÇA, 1977, p.152). 

A sua trajetória consistiu em correr atrás do muiraquitã, amuleto que ganhara de seu 

grande amor antes de virar estrela no céu, Ci, a índia guerreira. A busca pela pedra da sorte 

representava a busca pela nacionalidade brasileira, que era tão escassa no coração dos 

brasileiros como a raridade da pedra. Mário de Andrade ironizou a falta de valores no Brasil e 

também deflagrou as transformações, representando através do protagonista a busca pelos 

valores nacionais. Sem o seu talismã, estaria sem objetivo de vida, sem sua segurança. 

Também, ressalta-se a falta de caráter do personagem, representando o brasileiro que não 

honra os valores nacionais. Um desses fatores seria o de não assumir um país inter-racial e 

respeitar as diferentes culturas existentes: e o preconceito contra o indígena demonstra esse 

comportamento explorado em Macunaíma por Mário de Andrade. 

 
 

2.1.1 O indígena e a questão racial em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter 
 

A questão racial torna-se tema da obra de Mário de Andrade por situações de 

preconceito vividas pelos indígenas quando descobertos pelos colonizadores europeus, isso 

fez com que se construísse uma memória cultural de forma pejorativa. A própria palavra 

“descobertos” é pejorativa, pois se o indígena foi descoberto era porque não teria uma 

vivência própria? Foi descoberto porque estava perdido ou estava tão invisível para o mundo? 

Na verdade, para o colonizador, foi oportuno dizer que descobriram o Brasil e os indígenas, 

pois assim mantinham para o mundo a pose de dominadores e que detinham o poder sobre 

este território e este povo. 

Depois da “descoberta”, os portugueses trataram o povo ameríndio como selvagem, de 

escusa ao trabalho, de paganismo. Ridicularizavam o índio pela facilidade com que obtinham 
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o seu sustento e pela nudez desavergonhada.  Assim como os classificavam de preguiçosos, 

também admiravam como eram saudáveis e robustos e, principalmente, felizes. Nota-se, em 

Macunaíma, assim como foi para os portugueses, que o caso da preguiça como estigma racial 

era emblemático (TURINO, 2007). 

Macunaíma proferiu a sua primeira frase, após seis anos sem falar: “Ai! Que 

preguiça!…”. A frase não é repetida várias vezes na obra por acaso. Célio Turino (2005) 

explica que “ai” em tupi significa “bicho preguiça” (nome recebido do colonizador), um 

animal com movimentos lentos que surpreendeu os europeus. Então, o termo repetido muitas 

vezes por Macunaíma expressa a conjugação das duas culturas. Os colonizadores por 

classificarem a vida do indígena como pacata, logo, estigmatizaram etnicamente como uma 

imagem negativa da preguiça. Diante disso, Turino (2007) observa que os colonizadores 

passaram a evangelizar o índio, de forma brutal: escravizando-os com a justificativa de que 

estariam tirando-lhes do pecado e ensinando o trabalho. Também, na vida do personagem, os 

outros (mãe, cunhadas, companheiras e irmãos) é que trabalhavam para ele. Realizava alguma 

atividade só quando queria provar que era melhor que seus irmãos, ou então, depois da morte 

dele. “Então Macunaíma foi pescar porque agora não tinha mais ninguém que pescasse para 

ele não” (ANDRADE, 2007, p. 194) 

Segundo Turino (2007), São Paulo aumentou sua população em 270% entre 1890 e 

1900. Este cenário foi o núcleo do modernismo brasileiro, em que os dilemas do processo de 

modernização urbano-industrial no Brasil cresciam. Neste cenário, surgiram os movimentos 

operários no embate com o capital industrial que eram observados pelos intelectuais da época, 

sendo Mário de Andrade um deles. Em Macunaíma, observa-se o choque entre as culturas de 

diversas etnias, no cenário brasileiro de miscigenação e multicultural, com uma situação 

agravante que era não ter uma identidade própria. No livro, um exemplo disso é demonstrado 

no banho de Sumé. 

Simbolicamente, conforme comenta Alfredo Bosi (2006, p. 353), Macunaíma é o 

“modo de ser brasileiro”, em que se apresenta com tendências ao luxo, à avidez, à preguiça e 

ao sonho. No primeiro capítulo da obra, Mário de Andrade descreve o personagem que figura 

um anti-herói, com suas contradições e elementos étnicos e culturais advindos da diversidade 

brasileira. Logo no início do texto, é apresentado seu nascimento, seu jeito de ser despojado, 

suas características físicas e espirituais. Logo é descrito como negro retinto, a forma como o 

europeu discriminava para dizer que não era branco, ou seja, não sendo branco, não era gente: 

 
No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto 
retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão 
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grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que ainda tapanhumas pariu uma 
criança feia. Essa criança chamaram de Macunaíma (ANDRADE, 2007, p.9). 
 

O episódio em que os três irmãos seguiam juntos na viagem revela que Macunaíma 

precisava de proteção, então Maanape, o mais velho, e Jiguê, irmão do meio, acompanharam-

no. Em certa altura do caminho, o herói resolve tomar banho nas águas encantadas. “Quando 

o herói saiu do banho estava branco louro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. 

E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas” 

(ANDRADE, 2007, p. 29). A cena representa o contato do herói com as águas encantadas, 

figura um contexto do contato entre as tradições culturais na formação brasileira. Além disso, 

representa o choque de civilizações étnicas e culturais. Macunaíma representa nas três cores 

que os irmãos tiveram ao sair da água encantada, a fusão de elementos étnicos e culturais de 

índios e negros, povos colonizados pelo europeu branco que estigmatizou a cultura ameríndia 

como inferior e se colocou como detentor da verdade religiosa e cultural. Mário de Andrade 

traz na vivência de Macunaíma o choque de civilizações, demonstra a hegemonia e 

dominação do europeu na formação do modo de ser do brasileiro.  

Macunaíma vive um mundo nada racional, ao contrário, é repleto de emoções. 

Distanciado da razão e do conhecimento, pois a lua lhe nega o fogo para lhe aquecer e ele 

recorre a Sol, em que é tomado pelas paixões. Aí se percebe que a trajetória do herói é 

marcada pelo distanciamento da razão, como se em seu íntimo houvesse um lamento à 

chegada dos portugueses à América, porque ela ocasionou um choque e o fim da civilização 

ameríndia. Deixa transparecer a preferência pela América antes da invasão do europeu. 

Em relação às características étnicas, Macunaíma é plural, pois nota-se na sequência 

dos atos de sua vida que ele apresenta diferentes etnias. No início ele é preto retinto, forma 

como veio ao mundo, depois se associa ao vermelho, porque era a cor do seu filho. No 

capítulo 5, torna-se branco com olhos azuis quando ele e seus irmãos tentam escapar do calor 

de Vei, e tomam banho nas águas encantadas. Apesar de nascer e morrer na selva, ele percorre 

o país inteiro em suas aventuras mirabolantes, assim tem lugar no meio urbano, em especial 

São Paulo, que representa a modernidade e o desenvolvimento industrial. Portanto, é dessas 

andanças que se conjuga um personagem miscigenado, pois tem contato com várias realidades 

e várias culturas, simbolizando uma brasilidade interétnica.  

A tentativa foi apagar os traços culturais indígenas no Brasil, mas, como não foi 

possível conseguir isso, então se fabricaram preconceitos que agrediram e ainda agridem os 

valores étnicos e culturais dessas comunidades. Portanto, é nítida a questão racial no Brasil, 

pois a narrativa demonstra em sua criação alegórica e mítica o que Mário de Andrade leu na 
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alma do brasileiro, enquanto pesquisador e estudioso. O autor invoca as raízes brasileiras 

quando escreve o imaginário do povo brasileiro, suas histórias, seus causos, seu misticismo, 

reproduzidos pela vivência popular. 

 

 

2.1.2 O mundo mítico-lendário de Macunaíma 
 

As peraltices de Macunaíma são vividas de forma mágica, fantasiando um mundo 

fantástico e maravilhoso. Tzvetan Todorov (2007, p. 30) destaca a principal característica do 

fantástico que é a hesitação do leitor frente à narrativa que ele está lendo, pois questiona-se se  

é verdadeira, fato da realidade, ou apenas uma ilusão.  O fantástico ocorre quando alguns 

fenômenos sobrenaturais acontecem e produz-se um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Todorov (2007, p. 31) resume o conceito de 

fantástico como: “O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”. 

De acordo com Theodore Robert Young (1995), na historia da produção literária no 

Brasil, quase sempre houve a presença do fantástico. “Desde os autos religiosos do padre José 

de Anchieta no século XVI, aparecem elementos sobrenaturais na literatura que provêm das 

culturas indígenas e europeia” (YOUNG, 1995, p. 04). A partir do romance Macunaíma, de 

Mário de Andrade, publicado em 1928, que se efetiva o uso do fantástico com a intenção 

explícita de mostrar alguns aspectos da sociedade brasileira. Em Macunaíma se expressa uma 

transformação da realidade brasileira do século XX numa fusão com a magia mítica indígena. 

O protagonista realiza fugas espetaculares e assombrosas, tendo um percurso em que 

foge da cidade de São Paulo para Ponta do Calabouço, no Rio. Depois Guajará-Mirim, nas 

fronteiras de Mato Grosso e Amazonas, e ainda vai chupar manga-jasmim em Itamaracá de 

Pernambuco, tomar leite de vaca zebu em Barbacena, Minas Gerais, seguindo para decifrar 

litóglifos na Serra do Espírito Santo. Finalmente, vai se esconder no oco de um formigueiro, 

na Ilha do Bananal, em Goiás. O personagem apresenta-se, na narrativa, como um marginal, 

anti-herói, fora-da-lei e que se contrapõe a uma sociedade moderna, organizada em um 

sistema racional, frio e tecnológico. 

A matéria prima de Mário de Andrade para compor este texto está relacionada aos 

conhecimentos sobre o folclore brasileiro e a cultura indígena. Ressalva-se que a temática 

indígena na época configurava um projeto nacional de busca de valores nativos brasileiros. 

Além de trabalhar com o folclore, Andrade objetiva uma aproximação com a linguagem oral, 
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a fala cotidiana. Encontra-se na obra expressões típicas da fala como: “Já tinha muita gente 

lá”, “Porém jacaré abriu? Nem eles.” e “tou abrindo!”. Assim, Mário de Andrade valoriza o 

folclore brasileiro na tentativa da afirmação de uma identidade brasileira. 

A linguagem, as lendas e os mitos são alguns dos elementos que trazem para o livro 

traços da cultura do nosso país. Em Macunaíma, encontra-se a presença de paisagens e traços 

culturais típicos do Brasil. A própria expressão que se refere ao nascimento, “era preto 

retinto”, denota que ele é negro, que ele é índio, sendo que depois fica branco, preguiçoso, 

esperto e constantemente tira proveito das situações que vive, sem se preocupar com os 

outros. Características que vão mostrar bem o processo da colonização e o comportamento 

das diferentes culturas frente as suas diferenças, uma enfraquecendo (colonizado) e a outra se 

definindo como superior (colonizador). 

O texto foi classificado como uma Rapsódia que pode ser definida como “um tipo de 

narrativa popular oral que, na Grécia, era transmitida em forma de canção” (DANIEL 

ARANTES, 2008, p. 11). Neste tipo de texto, contam-se histórias lendárias e folclóricas, é um 

tipo de canto épico e sua divulgação era feita por artistas populares, denominados rapsodos, 

que percorriam várias cidades se apresentando. Sendo assim, a narrativa está repleta de 

referências a lendas indígenas, possui um caráter folclórico e contém características da 

linguagem oral. O que diferencia é que o herói épico exaltava as virtudes de seu povo, e 

Macunaíma é o contrário: é um herói sem caráter. 

Muda de lugar, viaja, foge de monstros que o perseguem, são deslocamentos 

rápidos, súbitos, que dão a ideia da imagem cinematográfica, o que denota a ficção envolvida 

no imaginário que compõe toda a obra. Toda a magia que é sua vida toma uma direção 

surrealista14, que é influenciado pelo Expressionismo, em que o mundo interior vivia a busca 

do homem primitivo, da libertação do inconsciente, da valorização do sonho. Por meio da 

narrativa mágica, o autor reelabora a mitologia indígena e as visões folclóricas: 

 

Nesse momento, um mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um 
discurso entusiasmado, explicando pra Macunaíma o que era o dia do Cruzeiro. No 
céu escampado da noite não tinha uma nuvem nem Capei. A gente enxergava os 
conhecidos, os pais-das-árvores os pais-das-aves os pais-das-caças e os parentes 
manos pais mães tias cunhadas cunhãs cunhatãs, todas essas estrelas piscapiscando 
bem felizes nessa terra sem mal adonde havia muita saúde e pouca saúva, o 
firmamento lá (ANDRADE, 2007, p. 66). 

 

                                                      
��
�O Manifesto Surrealista foi lançado em Paris, em 1924, por André Breton, um ex-participante do Dadaísmo 

que rompera com Tristan Tzara. É importante salientar que o Surrealismo é um movimento iniciado num período 
entre guerras – entre as cinzas da I Guerra Mundial e as experiências acumuladas de todos os outros movimentos 
(SEED-PR, 2007).�
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Observa-se que a visão mágica está no explicar a morte através das estrelas, pois no 

céu podemos encontrar nossos familiares através dos astros. O indígena possui essa visão 

muito próxima da natureza, do celestial para entender e explicar a vida e a morte. Assim, 

Mário de Andrade trabalha em Macunaíma os mitos indígenas, ensaiando a busca pela 

identidade nacional e a valorização o povo ameríndio que foi tomado pelo colonizador em sua 

cultura, e em sua etnicidade de forma preconceituosa. Para isso, enfoca-se a mitologia 

indígena pela importância que a cultura de origem teve para a formação da nação brasileira. 

Observa-se que o conjunto de mitos de um povo forma a sua mitologia. Conforme Betty 

Mindlin (2001), os mitos15 são uma tentativa de explicar o surgimento do mundo e os 

fenômenos da vivência da humanidade. 

Na tentativa de conceituar mito, podemos perceber que os mitos eram passados de 

geração para geração e serviam para interpretar a realidade e o mundo, principalmente para 

marcar a identidade de um povo. Assim, “histórias de heróis, deuses, bichos e monstros eram 

narrados pelos anciões da comunidade, as quais crianças e jovens escutavam atentamente e, 

aos poucos, a inexplicável, fantástica e misteriosa ordem do universo ia sendo descoberta” 

(ELIADE, 2006, p. 12). 

Os mitos são sempre criados de forma coletiva, e o povo indígena construiu um 

conjunto de mitos que Mário de Andrade traz à tona em sua narrativa, demonstrando este 

poder criativo de compreender o mundo. Ainda mais, são detentores de um saber 

diversificado, entendem da fauna, da flora e conseguem cuidar dos recursos naturais com o 

respeito ao ciclo da vida. São responsáveis por criações como a música, a culinária, a arte. 

Segundo Acary de Passos Oliveira (1990, p.12), “cada um dos diferentes povos indígenas são 

possuidores de culturas próprias e as suas formas, as suas originalidades merecem ser 

consideradas como um patrimônio pela sociedade”. 

Os povos indígenas transmitem suas experiências por meio dos mitos. Estes passam 

por variações ao serem contados, considerando a forma de cada povo indígena se expressar. 

Para os povos, os mitos não são algo fantástico, mas portam a verdadeira história do mundo. 

Segundo Ernest Cassirer (2006, p. 19), na cultura indígena, a mitologia ainda se mantém viva 

em todos os povos, transmitida de geração para geração. 

                                                      
��
�Os mitos frequentemente falam de acontecimentos fantásticos, mágicos. É por isso que muita gente pensa e diz 

que mito é invenção, mentira, ficção; mas, para os povos que os contam, donos das histórias, e para quem souber 
decifrar sua linguagem poética, os mitos são uma história verdadeira, uma explicação sobre o mundo, sobre o 
que é viver, sobre a origem da humanidade, sobre o aparecimento da agricultura, da caça, das plantas, das 
estrelas, do homem e da mulher, do fogo, do sol, da lua, de tudo o que se puder imaginar. Há histórias de 
fantasmas, de bichos que viram gente ou o contrário, de pedaços do corpo que voam e falam. São histórias 
sagradas, preciosas, respeitadas por todos (MINDLIN, 2001, p. 7-8). 
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Mário de Andrade escreveu o livro depois de anos de pesquisas sobre lendas, mitos 

indígenas e folclóricos, superstições, ditados populares e acontecimentos históricos. Foi 

escrito em 1926 e publicado em 1928, no período modernista, que trabalhava com um dos 

temas mais discutidos ao longo da constituição da nação brasileira: a identidade nacional. Na 

obra, a identidade nacional é construída pelas transformações dos personagens, que 

representam os diferentes grupos étnicos da formação brasileira: o indígena, o europeu e o 

negro. As influências culturais diversas formam o conjunto da cultura brasileira, apesar de 

serem diferentes eram irmãos: Macunaíma é branco, Jiguê é negro, e Maanape é indígena. 

Quer dizer, a rapsódia parece imprimir o atributo de irmãos entre os três personagens 

diferentes para demonstrar um Brasil multicultural de modo que as diferentes etnias formam 

este conjunto cultural.  

A história de Macunaíma representa a mescla de várias lendas e mitos, intercalados 

com a imaginação criadora. O personagem principal é uma figura lendária da mitologia 

indígena.  Considerado um ser divino em suas viagens e comportamento fantástico, o herói 

sem nenhum caráter vai sendo construído conforme a progressão da narrativa delineada pelos 

fatos na vida dele. Assim, “tornou-se um misto de astúcia, maldade instintiva e natural, de 

alegria zombeteira e feliz. É o herói das estórias populares contadas nos acampamentos e 

aldeias indígenas, fazendo rir e pensar, e um pouco despido dos atributos do deus olímpico, 

poderoso e sisudo” (CASCUDO, 2001, p. 347). 

A grande força mitológica do texto de Mário de Andrade está no amuleto da sorte: o 

muiraquitã16. O amuleto tem grande importância na vida do personagem, um talismã com o 

poder de preservar os indígenas de todos os genes ruins. Macunaíma vive uma saga para 

tentar recuperar o objeto perdido que ganhara de sua amada antes da morte dela. Em uma de 

suas viagens, foi logo perguntando se era verdade que o gigante possuía uma muiraquitã com 

forma de jacaré (ANDRADE, 2007, p. 66). 

Um dos mitos presentes na obra relaciona-se à “Marajigoana”. Conhecido como o 

anunciador da morte para os indígenas, esse ser foi transformado em “Maraguigana”, espécie 

de sapo poderoso, provocador de inesperado dilúvio: 

 

                                                      
16

 Muiraquitã: Artefato de jade, que se tem encontrado no Baixo Amazonas, especialmente nos arredores de 
Óbidos e nas praias, entre as fozes dos rios Nhamundá e Tapajós, a que se atribuem qualidades de amuleto. 
Segundo uma tradição ainda viva, o muiraquitã teria sido presente que as amazonas davam aos homens em 
lembrança da sua visita anual. Conta-se que, para isso, nas noites de lua cheia, elas extraíam as pedras ainda 
moles do fundo do lago em cuja margem viviam, dando-lhes a forma que entendiam, antes de ficarem duras com 
a exposição do ar. [...]” (CASCUDO, 2000, p.509). 
�
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Por causa de Maanape ter matado um boto pra comerem, o sapo cunauru chamado 
Maraguigana pai do boto fitou enfezado. Mandou a enchente e o milharal apodreceu. 
Comeram tudo, até a crueira dura se acabou e o fogaréu de noite e dia não moqueava 
nada não, era só pra remediar a friagem que caiu. Não havia pra gente assar nele 
nem uma isca de jobá (ANDRADE, 2007, p. 21). 
 

Seguindo a narrativa, encontra-se uma cena em que Macunaíma vê uma viada e 

persegue o animal flechando-o, mas o desfecho não acontece como o esperado, sendo que o 

“herói cantou vitória. Chegou perto da viada, olhou, que mais olhou e deu um grito, 

desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhanga... Não era viada não, era a própria mãe 

tapanhumas que Macunaíma flechara e estava morta ali” (ANDRADE, 2007, p. 27). A lenda 

conta que Anhanga é um veado branco que protege todos os animais terrestres dos indígenas. 

Assim, “no lendário indígena e popular amazônico, os guardiões da caça do campo, da mata, 

dos peixes e das árvores usam estratagemas de defesa, infligindo terríveis castigos e até 

mesmo a morte aos caçadores ou incendiários que transgridam suas leis” (RIBEIRO, 1987, p. 

143). 

Diferentes formas de mitos faziam parte da cultura indígena de forma a expressar sua 

vivência na comunidade, uma forma de entender o mundo e acreditar nos valores da vida. O 

que dá para perceber é que o povo ameríndio tinha muito respeito pela natureza e acreditava 

na força que ela possuía sobre os homens. Esta previsão de conservar a fauna e a flora 

demonstra muita sabedoria do povo indígena.  Para lembrar o desrespeito que o colonizador 

teve desde cedo em desbravar a natureza de modo imediatista e visando ao lucro, ao que se 

soma o avanço da tecnologia e com a inevitável evolução da humanidade, com sérias e 

trágicas consequências, como poluição, mudanças de clima e fenômenos naturais que 

destroem cidades inteiras e grande parte da população é acometida por epidemias ou pela 

morte.  

Na “Carta pras Icamiabas” (ANDRADE, 2007, cap. IX), pode-se perceber a oposição 

de Macunaíma, em seu ócio, e a Cidade de São Paulo, que valoriza o trabalho alienado. Além 

de ser uma sátira bem humorada à Carta, de Pero Vaz de Caminha, a Carta, na obra de Mário 

de Andrade, demonstra como o herói via a cidade de São Paulo, mas o objetivo maior do 

herói era fazer com que as mulheres da tribo Tapanhumas enviassem dinheiro para ele. Então, 

em seu discurso, ele revela as dificuldades enfrentadas em São Paulo. Em suas palavras, 

formula a imagem da cidade como um lugar que o impede de viver livremente o seu ócio. Ele 

relata que o modelo de industrialização e comercialização é capitalista e ele tem muitas 

dificuldades de sobrevivência. Há a desigualdade social, o contato com a violência, a 

corrupção política, a imposição do trabalho excludente do ócio, e, principalmente, o 
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distanciamento da muiraquitã. “Assim, a palavra muiraquitã, que fere já os ouvidos latinos do 

vosso imperador, é desconhecida dos guerreiros, e de todos em geral que por estas partes 

respiram” (ANDRADE, 2007, p. 98). Evidencia-se aqui o desconhecimento por parte do 

estrangeiro do verdadeiro valor do amuleto, e tal atitude revela o descompromisso com a tradição, 

uma vez que o que importa é o capital da modernização. Macunaíma fala da cidade de São Paulo 

e de sua beleza, mas exibe os diversos problemas encontrados lá: 

 
Cidade é belíssima, e grato o seu convívio. Toda cortada de ruas habilmente estreitas 
e tomadas por estátuas e lampiões graciosíssimos e de rara escultura; tudo 
diminuindo com astúcia o espaço de forma tal, que nessas artérias não cabe a 
população. Assim se obtém o efeito dum grande acúmulo de gentes, cuja estimativa 
pode ser aumentada à vontade, o que é propício às eleições [...] 
As ditas artérias são todas recamadas de ricocheteantes papeizinhos e velívolas 
cascas de fruitos; e em principal de uma finíssima poeira, e mui dançarina, e que se 
despargem diariamente mil e uma espécimens de vorazes macróbios, que dizimam a 
população. Por essa forma resolveram, os nossos maiores, o problema da circulação; 
pois que tais insectos devoram as mesquinhas vidas da ralé e impedem o acúmulo de 
desocupados e operários; e assim se conservam sempre as gentes de número igual. 
(ANDRADE, 2007, p. 104) 
 

O personagem ironiza a condição de desordem da cidade. Cita que o controle 

demográfico é controlado pelas mortes ocasionadas por doenças advindas da poluição e do 

número elevado de insetos. Além disso, ele salienta a condição da burguesia paulista, que vive 

o ócio por meio do trabalho alienado dos operários: 

 
Moram os paulistanos em palácios alterosos de cinquenta, cem e mais andares, a 
que, nas épocas da procriação, invadem umas nuvens de mosquitos pernilongos, de 
vária espécie, muito ao gosto dos nativos, mordendo os homens e as senhoras com 
tanta propriedade nos seus distintivos, que não precisam eles e elas das cáusticas 
urtigas para as massagens da excitação, tal como entre selvículas é de uso. Os 
pernilongos se encarregam dessa faina; e obram tais milagres que, nos bairros 
miseráveis, surge anualmente uma incontável multidão de rapazes e raparigas 
bulhentos, a que chamamos ‘italianinhos’; destinados a alimentarem as fábricas dos 
áureos potentados, e a servirem, escravos, o descanso aromático dos Cresos. 
Estes e outros multimilionários é que ergueram em torno da urbs as doze mil 
fábricas de seda, e no recesso dela os famosos Cafés maiores do mundo, todos de 
obra de talha em jacarandá folhado de oiro, com embutidos de salsas tartarugas. 
E o palácio do Governo é todo de oiro, à feição dos da Rainha do Adriático; e, em 
carruagens de prata, forradas de peles finíssimas, o Presidente, que mantém muitas 
esposas, passeia, ao cair das tardes, sorrindo com vagar. (ANDRADE, 2007, p. 106-
107) 
 

Quando o personagem fala da condição da burguesia paulista, leva-nos a refletir sobre 

o processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Não foi apenas uma realidade 

econômica como diz Florestan Fernandes (1975, p. 9), mas “[...] acima de tudo, uma 

complexa realidade sociocultural [...]”. Isso devido à implantação e à constituição do 

capitalismo em uma sociedade com o passado colonial, assim como a existência da emergente 

burguesia que agiu através da desagregação do modo de produção escravocrata associado à 
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dominação estamental (ou senhorial) e patrimonialista, e à constituição da sociedade de 

classes e da “ordem social competitiva”.  

Florestan Fernandes (1995, p. 179), em Mudança social conservadora, questiona que 

a Revolução Burguesa no Brasil inaugura em suas reflexões sociológicas e históricas uma 

mudança social que se converte na reprodução das estruturas de dominação, pautada em 

mecanismos de manter a  revolução burguesa no Brasil. Assim sendo, em todos os países em 

que a implantação do capitalismo ocorreu por vínculo colonial, ocorreu como uma “revolução 

dentro da ordem”, que não pode transcender certos limites, e nem abrir-se em demasia, 

operando sob a forma de um “circuito fechado” dos interesses burgueses (FERNANDES, 

2006, p. 350-351). Na América Latina, o capitalismo dependente iniciou-se pela 

“modernização do arcaico” e sobrevive pela “arcaização do moderno” (FERNANDES, 2008, 

p. 41), isso leva a sobreposição do subdesenvolvimento à “ordem social competitiva”.  

A condição social de São Paulo, demonstrada por Macunaíma, permite ver que 

somente a burguesia tem direito aos bens materiais, que pode usufruir do conforto e morar em 

palácios suntuosos. Na verdade, a ideia que se tem é que o ócio é destinado só àqueles que 

detêm o poder. Também, o herói expõe a condição da classe operária que é submetida à 

exploração do trabalho para beneficiar os ricos. Na obra, é ironizado o capitalismo que 

condiciona o homem à entrega total ao trabalho como uma forma de ter a compensação 

divina. 

Referindo-se a lendas, uma das mais conhecidas é a Mãe d’água, também chamada de 

Iara. Este ser, meio mulher, meio peixe, encantava os homens com seu canto, e eles morriam 

afogados. Na narrativa, Iara era Uiara, que tenta seduzir Macunaíma. O envolvimento, por 

alguns instantes, entre Macunaíma e Uiara não foi nada proveitoso para ele, � “quando 

Macunaíma voltou na praia [...] estava sangrando com mordidas pelo corpo todo, sem perna 

direita, sem os dedões...” (ANDRADE, 2007, p. 206).   

Para os indígenas, todas as espécies (animais, vegetais e minerais) deveriam ter mãe17. 

Mãe e Pai invocam proteção, por isso o protagonista cria esta diversidade de figuras maternas 

e paternas, como uma justificativa de ser protegido em seus sentimentos e também nas 

malandragens. Isso se dá pelo fato de Macunaíma querer ter uma vida mansa e também ser 

protegido para não ser acusado em seu desvio de caráter, o que acontecia com o conquistador: 

                                                      
�	
�No exemplo da narrativa, tem-se Ci, a chamada mãe do mato (ANDRADE, 2007, p. 31), depois segue com 

Boiúna mãe (p. 77), mãe Vei, mãe de Deus (p. 113). Além disso, para o povo ameríndio, todos os seres também 
deveriam ter um pai, e Mário de Andrade demonstra em sua história estas figuras: Pai do ‘Mutum’ (p. 117), Pai 
do boto (p. 21), Pai do tucano (p. 66), Pauí Pódole (p. 117), Emoron-Pódole (p. 161), Aimalá-Pódole (p. 165) - 
pódole significa pai, origem. Observa-se que todas as citações sobre mãe e pai são da mesma edição, por isso foi 
apenas citadas as páginas.�
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explorava os territórios e povos e ainda se protegia dizendo que descobriu e lutou pelo 

progresso do local, que se não fosse por eles a região não se desenvolveria. 

Na ausência do aparato científico, serve-se a cultura indígena dos mitos para entender-se 

com as coisas da natureza e para explicar a própria existência humana.  Nessa direção, a 

alimentação também faz parte desta realidade mítica, em que se criaram algumas lendas 

específicas ao alimento que se tornou importante na vida das famílias da comunidade.  O 

guaraná é um exemplo, pois diz a lenda que brotou da terra onde foi enterrado um pequeno 

indígena protetor da tribo dos Maués. Na obra, um trecho demonstra Macunaíma visitando o 

túmulo de seu filho e viu que ali nascera um pé de guaraná: “Com as frutinhas piladas dessa 

planta é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calorões de Vei, a Sol” 

(ANDRADE, 2007, p. 35). Também se apresenta a mandioca, em alguns mitos indígenas, 

alimento que nascera da sepultura de uma menina muito branca - cuja folha que dali brotara 

assemelhava-se a uma mão com cinco dedos-, chamada Mani, oca de Man(d)i, daí a palavra 

mandioca. Macunaíma se refere ao cultivo deste alimento quando, ao ver moças muito 

brancas, diz: “Mani! Mani! filhinhas da mandioca” (Ibid, p. 52). 

O gigante Pietro Pietra, o colecionador, também é um elemento da mitologia, pois o 

personagem concentra os descobridores que invadiram terras na América a partir de Colombo. 

As características do gigante na obra demonstravam que era um regatão, que representava de 

forma simbólica a atividade mercantil trazida pelo colonizador europeu, diferentemente do 

nativo que até então não praticava o comércio em grande escala. Na narrativa, o gigante 

invasor torna-se proprietário do amuleto cujo valor original é proveniente das crenças 

indígenas. Assim, a pedra da sorte é ressignificada pela cobiça dos invasores, por sua 

raridade, por seu valor capital que a civilização ocidental procurava. Dessa forma, isso 

corresponderia ao movimento econômico e cultural que acontecia no Brasil, a febre dos 

europeus por ouro e prata e por elementos exóticos que poderiam lucrar com a 

comercialização dos bens de países colonizados. O gigante mantinha o muiraquitã em meio a 

coleções de peças de antiguidade, ambição de colecionadores e comércio de relíquias.  

A biografia do herói Macunaíma é marcada por perdas, e Mário de Andrade satiriza a 

visão idealizada do índio enquanto homem primitivo. Também as transformações 

melancólicas do personagem remetem à consciência de que a modernidade, que a sociedade 

pensa em ser de progresso, mas traz consigo perdas da simplicidade, dos hábitos antigos, da 

tranquilidade e confiança que existiam entre o homem e a natureza.  

No sentido de perder os hábitos simples e valorosos que a vida tem, como questionado 

em Macunaíma, leva-nos a pensar em cultura porque essa vida simples é constituída pela 
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cultura de um povo com sua maneira de viver. Assim, buscam-se em Raymond Williams 

(1969) as discussões sobre cultura, pois, em diferentes épocas, artistas e poetas criticaram a 

sociedade “sem cultura”, ou seja, dominados por ideologias dominantes em sua forma de 

pensar. Assim, eles expressavam as transformações sociais operadas pela democracia e pela 

indústria e, ao mesmo tempo, idealizavam a cultura e a arte, transformando-a em verdade 

imaginativa.  É o que presenciamos na obra de Mário de Andrade, com um personagem fora 

da lei e de muitas facetas que vai representar toda a industrialização e modernidade da cidade 

de São Paulo, situação que poda o modo simples de ele viver, ou seja, que o impede de viver 

sua cultura. 

Para Williams (1969), a cultura é um elemento fundamental para o entendimento do que 

somos e para onde estamos indo. Em seus estudos históricos, destaca que a cultura é sempre 

superior ao campo político ou econômico. A cultura faz parte das mais diversas elaborações 

humanas e expressa o modo de vida com significados coletivos, em que a arte deve ser 

analisada como mais um processo social. Então, se a cultura é um modo geral de vida, devem-

se observar as práticas de significações que articulam e organizam a vida social.   

A vida social é processada em um sistema organizado, em que não é possível separar, 

desmembrar, isolar o produto cultural. No entanto, o que acontecia com o herói é que ele 

estava desmembrado de sua cultura. São Paulo não era ele, nem seu povo, muito menos sua 

cultura e sua forma de viver, então ele sente o isolamento, sentimento que o índio teve quando 

o colonizador interferiu em sua cultura. Também, esses aspectos são efeitos da modernização 

sobre os grupos considerados primitivos. Seguindo as discussões, a cultura promove alguns 

valores e contesta outros, uma vez que faz parte da vida cotidiana e participa da vida de todos 

nós.  Por isso, Williams (1969) defende uma cultura social comum, não igual, ou seja, que se 

tenha o princípio da igualdade de oportunidades. Então, a fragmentação das experiências 

culturais não pode sufocar o desejo da igualdade. 

Na teoria de Hermann Keyserling (1929), o homem é uma entidade real que se 

manifesta através de criações culturais. Ele traz o conceito de cultura relacionado a um 

passado vivo, “é a forma da vida, como imediata expressão do espírito [...] é obrigação com 

relação a um passado vivo, [...] é exclusiva e estritamente limitada no exterior; é 

essencialmente unitária, pelo que cada coisa particular nela pressupõe e alude à totalidade” 

(1929, p.19). Podemos associar a concepção de Keyserling, pois acreditava-se que a tradição 

viva proporcionava a transmissão da cultura. Em Macunaíma, mesmo tendo perdido a 

muiraquitã, que representa a cultura brasileira, ele em seguida vira constelação como uma 
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forma de marcar a tradição. A partir daí, ele se transformou em instrumento de transmissão, 

que poderia figurar a identidade brasileira. 

O pensamento de Keyserling teve grande influência no movimento modernista brasileiro 

da década de 20. Fábio Della Paschoa Rodrigues (2014, p. 01) comenta que o movimento 

modernista objetivava tornar o Brasil um país com identidade própria, “conquistando nossa 

individualidade cultural e um lugar no ‘concerto de nações’, como dizia Mário de Andrade”. 

Assim foi criado Macunaíma, baseado em um trabalho que afirmasse a entidade nacional. 

Keyserling (1933, p. 101) observa a relação entre a América do Sul e o mundo moderno 

como império da técnica, ou seja, “os sul-americanos absorviam em suas vidas as conquistas 

tecnológicas” de forma inconstante, nisso demonstravam um anseio de assimilação irracional, 

sem obter a aprendizagem. Por isso, tem-se a ideia em relação ao americano de construir um 

mundo moderno na aparência, mas movido por forças arcaicas, extemporâneas. Nesse sentido, 

a preguiça é um comportamento de recusa à modernidade, às mudanças forçadas. Com o 

desenvolvimento industrial e o urbanismo, o homem afastava-se da natureza e perdia suas 

raízes e a paz, tendo que se reconstruir e se readaptar à nova realidade.  

Ao afastar-se da natureza e da vivência de seu povo, Macunaíma demonstra-se 

melancólico. Segundo Moacyr Scliar (2003), a melancolia é um componente da cultura 

brasileira e em, seu livro Saturno nos trópicos, busca entender como a melancolia chega até 

abaixo da linha do Equador, trazida pelos seus melancólicos colonizadores europeus. Scliar 

(2003) descreve o percurso a partir da Antiguidade, seguindo a época das viagens marítimas e 

dos descobrimentos, até o cenário brasileiro dos séculos XIX e XX, em que ficaram com um 

legado dos descobridores, a melancolia, estes a revelaram ao mundo disseminando-a.  

Para Scliar, a melancolia é algo que faz parte da natureza, é uma condição existencial. A 

melancolia, antiga companheira da humanidade, é tanto uma doença (como a depressão) 

como um estado de espírito (como a tristeza e o tédio). A partir do Renascimento, a 

melancolia se expande no Brasil. Scliar (2003) questiona se a melancolia tem um caráter 

cíclico e ignora fronteiras espaciais e culturais ou se é um fato isolado de uma determinada 

comunidade.  O autor vê a melancolia passada de um país europeu a outro, ela chegou a 

Portugal. E os portugueses chegaram ao Brasil trazendo uma carga de tristezas decorrentes da 

mudança cultural ocorrida naquele país, em que o português heróico aclamado no século XV 

desaparecera por alguns fatores: “a derrota na África, a morte de dom Sebastião, a união com 

a Espanha, a crescente influência da Inquisição, os governos despóticos e incapazes, o luxo, a 

desmoralização de costumes, a corrupção [...]. Tudo isso alterara o perfil dos colonizadores.” 

(SCLIAR, 2003: 190). Trazendo a imagem de fracasso e o sentimento melancólico, os 
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portugueses projetam a tristeza no trópico e, enquanto país colonizado, o Brasil nasce 

melancólico. 

Associamos a melancolia em Macunaíma, que está bem representada através do 

personagem principal da narrativa, por seu comportamento instável. A melancolia gera a 

instabilidade, o que motiva o grotesco, o riso e o humor. Dessa forma, sendo uma alegoria da 

sociedade brasileira, Macunaíma é um personagem melancólico. Seu comportamento é 

motivado por perdas, pela violência, pela falta de perspectiva, pela repressão. Assim, percebe-

se no desfecho da narrativa a melancolia e a tristeza do herói pelas perdas sentidas:  

 
As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis dele sobre as florzinhas brancas do 
campo. As florzinhas tingiram de azul e foram os miosótis. O herói não podia mais, 
parou. Cruzou os braços num desespero tão heroico que tudo se alargou no espaço 
para comer o silêncio daquele penar. [...] Então Macunaíma não achou mais graça 
nesta terra. [...] Tudo o que fora a existência dele apesar de tantos casos tanta 
brincadeira tanta ilusão tanto sofrimento tanto heroísmo, afinal não fora sinão um se 
deixar viver (ANDRADE, 2007, Capítulo 17, p. 164). 
 

Esse lamento de “sinão um deixar viver” reporta-se às inúmeras perdas do herói: 

observando a trajetória dele, percebe-se que perdeu a mãe, o filho e, em seguida, a mulher 

amada, Ci, a Mãe do Mato. Depois, perdera a muiraquitã, seguido pela perda da vontade de 

viver e, por fim, resolve tornar-se uma estrela sem brilho da constelação Ursa Maior. Há um 

inconformismo por suas perdas, que representam as perdas da cultura, das tradições, do viver 

indígena.  

Quando o indivíduo perde o objeto amado, ocorre o que Sigmund Freud (1980) chama 

de luto e melancolia. “O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda 

de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o 

ideal de alguém, e assim por diante” (FREUD, 1980, p. 142). Dessa forma, sem o objeto 

amado, o indivíduo perde todo o interesse pelo mundo externo. Além dos sintomas do luto, 

ele é envolvido pela melancolia, pela degradação do ego e pela baixa estima, que se resume a 

nada diante do objeto perdido.  “O paciente representa seu ego para nós como sendo 

desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível; ele se 

repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido” (FREUD, 1980, p. 144). Macunaíma 

sente saudade de Ci e entra em um estado de luto em relação às aventuras amorosas e à esposa 

perdida. Podemos entender que o herói sente a perda da amada, da muiraquitã, que simboliza 

seus valores e sua identidade, e a perda da vontade de viver, tornando sua vida em uma 

melancolia. 

Assim, o personagem remete sua viagem a suas memórias e em direção à utopia de 

buscar sua identidade, sua nacionalidade, seu povo, mas sem grande sucesso, pois já haviam 
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tomado o Brasil, impondo uma cultura superior: a do colonizador. Então, ele desiste de viver 

e encontra o Uraricoera apenas em seu rumorejo e vazio da tapera: “Não havia mais ninguém 

lá” (ANDRADE, 2007, p. 213); apenas um papagaio fica para contar a sua história: história 

de dores, perdas, angústias e vazio de não saber quem realmente ele era, sendo que na verdade 

este não ‘ser’ era a busca pela identidade da nação brasileira que ainda não conseguia 

florescer, invadida e tomada que se tornara pelos europeus. Por que um papagaio para guardar 

as memórias de Macunaíma? Isto se dá pela relação estreita que o nativo tinha com a 

natureza, pelo respeito às forças misteriosas que a grande floresta guardava como fundo 

insondável de “mato virgem”, carregando lendas, sabedorias e um mundo imaginário que 

davam sentido ao viver do indígena: 

 
O papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanheiraram. Então o 
pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito! Que era canto e 
que era cachiri com mel-de-pau, que era boa e possuía a traição das frutas 
desconhecidas do mato. A tribo se acabara, a família virara sombras, a maloca ruíra 
minada pelas saúvas e Macunaíma subira pro céu, porém ficara o aruaí do séquito 
daqueles tempos de dantes em que o herói fora o grande Macunaíma imperador. E 
só o papagaio no silêncio do Uraricoera preservara do esquecimento os casos e a fala 
desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói 
(ANDRADE, 2007, epílogo, p. 168). 
 

Encontram-se, na narrativa, elementos do realismo maravilhoso, em que são descritos 

episódios fabulosos, cujo relato é um misto de conto de fadas, de lendas, crendices, hábitos de 

diferentes regiões do Brasil e de outras épocas. É como se o autor quisesse materializar o 

imaginário brasileiro, universalizando o inconsciente coletivo. O narrador conhece a história 

de Macunaíma, entendido como o homem indígena brasileiro, de forma inusitada e reconta 

para quem ainda não o conhece. Em visita à beira-rio Uraricoera, o homem ouviu toda a 

história da boca de um papagaio verde de bico dourado. Ele repete o que ouviu imbuído pelo 

espírito das histórias orais que eram passadas aos homens desde que criaram a linguagem: de 

boca em boca, a memória de uma comunidade conservava-se viva. 

 
 

2.1.3 Um olhar para a cultura indígena em um país miscigenado 
 

A obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter representa o valor das marcas 

identitárias tribais, como a representação de animais que ocupam lugares simbólicos no texto 

e reforçam o imaginário brasileiro. Apresenta-se o jabuti, que é um personagem comum às 

lendas folclóricas do Brasil; o papagaio, que tem o papel de poeta/contador da saga do herói. 

Vale lembrar que o papagaio é o guardião da memória e também o responsável por instigar a 
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imaginação do ouvinte à tradição de uma memória compartilhada. Encontram-se, na narrativa, 

associações que fazem referências à realidade sertão/cidade, em especial à modernidade 

industrial. Quando o personagem entra em contato com a cidade de São Paulo, as descrições 

do mundo urbano são comparadas a elementos da floresta: 

 
É que a inteligência do herói estava muito perturbada [...] acordou com os berros da 
bicharada lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis [...] as cunhas 
rindo tinham ensinado pra ele que o sagui-açu não era sagui não, chamava elevador 
e era uma máquina. De - manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros 
cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mais cláxons 
campainhas apitos [...] eram máquinas e tudo na cidade era só máquina! O herói 
aprendendo calado (ANDRADE, 2007, capítulo 5, p. 40). 
 

A narrativa mostra o choque cultural, quando Macunaíma se depara com as máquinas 

e seus estrondos: eram carros, elevadores, telefones, campainhas, buzinas, rádios, 

motocicletas e ainda todo o aglomerado urbano que o personagem chamava de “filharada da 

mandioca”: “Que mundo de bichos!” (ANDRADE, 2007, p. 52). Macunaíma agora era um 

estrangeiro na cidade. Comportava-se de forma inquieta e trazendo os costumes de sua tribo, 

ele tentou “brincar” com a máquina na tentativa de também se tornar o imperador dos “filhos 

da mandioca”, assim como fez com Ci, mãe do mato, porém agora a realidade era diferente.  

A inquietação que Macunaíma apresentava pode ser relacionada ao que Zygmunt Bauman 

(2001, p.115) atribui a uma das dimensões da incerteza da sociedade contemporânea: “Viver 

sob condições de grande incerteza, perpétua e autoperpetuante, é uma experiência 

desalentadora; temos calafrios diante das infindáveis possibilidades, assim como hesitamos 

quando enfrentamos uma escolha.” 

A formiga também é um elemento destacado na obra, pois, como o dito popular 

“trabalho de formiguinha”, repetindo-se na obra o bordão “Pouca saúde e muita saúva, os 

males do Brasil são!” (ANDRADE, 2007, p. 91), as formigas iam devastando a agricultura. 

Enquanto a saúva derrubava as plantações, a saúde dos trabalhadores estava comprometida e, 

assim, o futuro do Brasil era duvidoso. O que se tinha era a modernização18 crescendo em 

discursos e proteção aos bens da elite, e os demais da população permaneciam desamparados.  

                                                      
18

 Fernandes (1991) explica que a burguesia nacional se constituiu porque a revolução burguesa no Brasil, nos 
anos 30 do século XX, conduziu o país pelos caminhos de um capitalismo dependente cujos traços centrais 
estruturaram-se em uma dominação burguesa que apresenta [...] dois polos: um interno, representado por classes 
dominantes que se beneficiam da extrema concentração da riqueza, do prestígio social e do poder, bem como do 
estilo político que ela comporta, no qual exterioridades ‘patrióticas’ e ‘democráticas’ ocultam o mais completo 
particularismo e uma autocracia sem limites; outro externo, representado pelos setores das nações capitalistas 
hegemônicas que intervêm organizadas, direta e continuamente na conquista ou preservação de fronteiras 
externas, bem como pela forma de articulação atingida, sob o capitalismo monopolista, entre os governos dessas 
nações e a chamada ‘comunidade internacional de negócios (FERNANDES, 1991, p. 144). Então, a 
modernização econômica do Brasil foi condicionada pelos interesses da burguesia nacional, internacional e os 
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A obra de Mário de Andrade é uma síntese do folclore brasileiro, tendo como 

elementos básicos a mestiçagem e o hibridismo. Em relação às culturas híbridas da América 

Latina, Nestor Garcia Canclini (2011, p. 284) convida a pensar em “estratégias que 

permitiram a entrada e possibilitem a saída da modernidade”, uma vez que, neste continente, o 

processo de modernização aconteceu de forma tardia e sem a construção de princípios que 

fundamentassem esta modernidade. O autor propõe uma discussão do hibridismo cultural com 

um viés político que estabelece interações entre as culturas de elite e indígena. Nisso, 

argumenta que a hibridação levaria à sobrevivência da cultura indígena e, também, a um 

processo de modernização da cultura de elite. Tem-se a ideia da ruptura da pureza cultural, já 

que a prática multicultural é o resultado do encontro de diferentes culturas. 

O hibridismo, fundamentado no multiculturalismo, possibilita o diálogo entre as 

culturas.  Canclini (2011, p. 348) assevera que as culturas pós-modernas resultam do contato 

com o “outro” e são decorrentes dos deslocamentos de bens simbólicos, no que o autor afirma 

que elas podem ser classificadas como culturas de fronteiras. A relação de diálogo entre 

diversas culturas faz com que defenda a tolerância às diferenças culturais.  Segundo Canclini 

(2011), o processo de hibridação traz em sua reflexão a (re) configuração dos lugares e das 

identidades. Em meio a este paradigma, as localidades despontam como identidades com 

muitos fatores híbridos a serem constatados. 

Além de que, mesmo observando que Canclini (2011) traz reflexões sobre hibridismo 

como um fenômeno que possibilita o diálogo entre as culturas, devemos lembrar que, para a 

cultura indígena, resultou em um processo de embates e choques culturais. A hibridação 

cultural trouxe para os povos indígenas novas formas de significação, opostas às suas 

estruturas culturais de origem, ocasionando uma crise de identidade. Também não podemos 

esquecer que esse processo roforçou relações de poder, colocando as tradições indígenas em 

contestação. 

O encontro de diferentes culturas na América Latina gerou processos de mesclagem, 

sendo que, ao longo do século XX, serão chamados de ocidentalização, aculturação, 

transculturação, heterogeneidade cultural, globalização e hibridismo. Essas terminologias 

surgiram para designar os novos processos e produtos provenientes de ordens simbólicas 

desde o século XV, em que estiveram presentes na formação dos países latino-americanos. A 

conquista de territórios gerou choques culturais entre conquistadores e conquistados, essas 

diferenciações culturais levam a ajustes ou negociações em relação à sujeição do outro. A 

                                                                                                                                                                      
terratenentes que acabaram determinando um padrão de capitalismo dependente, que amarrou ainda mais os 
interesses conservadores.  
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partir do contexto de tensões, Canclini identifica o fenômeno da “heterogeneidade 

multitemporal” (2011, p.72).  

 Para melhor explicar, o convívio intercultural é agenciador do confronto entre 

temporalidades distintas, ou seja, o autor de Culturas híbridas identifica, nos países latino-

americanos, o entrecruzamento de diferentes tempos históricos que coexistem num mesmo 

presente de forma desarticulada, fenômeno que designou o termo “heterogeneidade 

multitemporal”. Como já mencionado anteriormente, a inexistência de projetos nacionais de 

integração na América Latina ocasionou, em grande parte, a perda de referenciais tradicionais 

e o afloramento de processos de estranhamento, principalmente em relação ao convívio entre 

sociedades díspares, que, mesmo ocupando espaços comuns, não chegaram a se integrar. É o 

caso do colonizador europeu com a cultura indígena; não houve uma integração entre ambas, 

resultando na dominação europeia e no massacre ameríndio. Percebe-se em Mário de Andrade 

esta desintegração quando lança um personagem desestruturado na vivência de seu país. A 

busca incessante de Macunaíma, tentando encontrar algo ou encontrar-se consigo mesmo, 

traduz o sentido de identificar-se em sua nacionalidade. A obtenção da muiraquitã, que lhe 

conferiu o título de imperador do Mato Virgem, soma-se a sucessivas perdas, chegando ao 

final da obra com a perda definitiva do amuleto sagrado, justo quando encontra tapera o local 

em que a tribo dos tapanhumas morava. “Não havia ninguém lá” (ANDRADE, 2007, p. 141). 

Uma desintegração da sua identidade cultural configura-se nesse vazio da tapera. 

No trecho, ao final do livro, o narrador se apresenta, anunciando o papagaio como 

detentor da memória do herói, aquele que preservara do esquecimento os casos e a fala 

desaparecida:  

 
Tudo ele contou pro homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, 
minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Por isso vim aqui. Me acocorei 
em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado 
botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, 
herói de nossa gente.  
Tem mais não (ANDRADE, 2007, p. 162). 
 

No desfecho, a inclusão de um elemento popular na figura do violeiro proporciona 

uma espécie de afastamento intempestivo de si (do autor). Quer dizer, teria o narrador, o 

Macunaíma, o violeiro, ou o papagaio inventado e fartado a história do herói com sensações, 

outras histórias, descrições paralelas. Essas indefinições parecem que Mario de Andrade 

simula na forma de dizer o caráter indefinido da origem das lendas, pelo fato que se mesclam 

entre as culturas, traduzindo assim a indefinição da identidade brasileira. A narrativa, no 

formato de uma construção alegórica, estaria propondo que a cultura e a formação nacional 
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passaram por este caminho alegórico, em que Macunaíma representa o índio ou as raízes; o 

papagaio dá a ideia da natureza ou transmissão oral; e o violeiro demonstra a cultura popular.  

Tratava-se da expansão da colonização, choque entre culturas, do que decorre a 

exploração e o preconceito que comprometiam de maneira negativa a cultura indígena e, mais 

grave, que negava a identidade da nação brasileira. Evidencia-se a característica passadista e 

idealista do pensamento do escritor, traçando um caminho não maculado pelo progresso e 

pela cidade, mas pelas raízes simples e do povo que construiria a nação brasileira. Por isso, a 

obra foi construída com um aproveitamento magistral da cultura popular.  Mário de Andrade, 

diante dos conflitos configurados da cultura brasileira, ante o cosmopolitismo da época, opta 

pela fuga para as origens, para o tempo mítico, com uma representação mais neorromântica 

do que modernista. Com sua fina ironia, o escritor modernista cria uma rapsódia capaz de 

expressar o que realmente o Brasil é às primeiras décadas do século XX: uma nação 

miscigenada, enriquecida em sua multiculturalidade.  

No modernismo, porém, segundo Candido (2006), as características das culturas 

relacionadas à ancestralidade de origem ameríndia e africana são descritas não mais com 

constrangimentos. Há uma predisposição para o acolhimento, quem sabe para a reparação do 

complexo de colonizado, em que “as nossas deficiências, supostas ou reais, fossem 

interpretadas como superioridade” (CANDIDO, 2006, p. 127). 

Macunaíma é uma obra que lembra o trabalho de bricolage, caracterizado pelo 

pensamento mítico, pois é uma composição que reatualiza materiais fragmentários já 

elaborados. Claude Lévi-Strauss (1997, p. 32) considera que, “Assim como o bricolage, no 

plano técnico, a reflexão mítica pode alcançar, no plano intelectual, resultados brilhantes e 

imprevistos. Reciprocamente, muitas vezes se notou o caráter mito poético do bricolage [...]”. 

A composição do romance apresenta-se como uma mescla de mitos indígenas, fatos 

históricos, personagens históricos e empíricos. À descrição dos vários mitos antigos na obra 

somam-se outros recentes: o mito da criação do futebol, do truco, do gesto da “banana” ou 

mesmo da expressão “Vá tomar banho”. 

O herói participa de vários ritos, pois é um personagem plural e sincrético: “[...] 

frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a cucuicogue, todas essas 

danças religiosas da tribo” (ANDRADE, 2007, p. 13). Macunaíma é hibrido em seu jeito de 

ser, assim como sua linguagem, a trajetória dele traduz uma fronteira entre o primitivo e o 

civilizado. Através do jogo ficcional, Mário de Andrade critica este imbricamento da 

linguagem passadista, do processo de modernização e o Brasil visto como um paraíso, a terra 

sem males. 
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João Alexandre Barbosa (1983) reporta-se ao fato de que, a partir da metade do século 

XIX, começa a se instalar a noção de moderno. O modernismo, segundo o autor (1983), tem o 

desafio de trabalhar com a realidade no sentido de romper com esta mesma realidade, 

enquanto representação mimética. Nesse caso, Mário de Andrade consegue compor um 

instrumento de ruptura através da linguagem, conforme Gilda de Mello Souza (1979, p. 25): 

“a originalidade estrutural não se baseia na mimeses, isto é, na dependência contrastante que a 

arte estabelece entre o mundo objetivo e a ficção”. A forma como Mário de Andrade 

construiu as lendas folclóricas e os casos regionais, na composição de Macunaíma, conseguiu 

retratar a alma popular.  

Reportando-se ao narrador em Macunaíma, considere-se a teoria do narrador, segundo 

Walter Benjamin (1994). Benjamin destaca o advento da impressão gráfica e com ela a 

velocidade de difusão da informação que prestigia a novidade, o que muitas vezes ocasionou 

o desaparecimento dos narradores orais tradicionais. Mas vale lembrar que as narrativas orais 

mantêm a sua força viva, independente do tempo e do espaço em que se constituem. Benjamin 

defende o papel do contador de histórias como um homem sábio, aquele que assimila a sua 

experiência, a dos outros homens e “sabe dar conselhos” (1994, p. 200). Dessa forma, as 

histórias orais são universais, independente de onde e de quando são contadas. Por isso, os 

romances perpetuariam essa condição de universalidade, porque seus narradores são tão 

conturbados quanto os personagens que constroem. 

Mário de Andrade articula, em seu livro, as lendas indígenas, histórias e casos 

retirados da tradição oral. Assim como o narrador de Benjamim, ele cria um narrador que se 

permite ouvir, ao mesmo tempo em que se empenha na construção de alegorias e paródias, ao 

retratar as lendas brasileiras. Diante disso, acredita-se que Mário de Andrade construiu sua 

obra, modificando e estilizando o romance tradicional, o que resultou em um romance plural, 

mesclando elementos inovadores, tais como os saltos bruscos do herói no tempo e na 

geografia; e tradicionais, se pensarmos no conteúdo das lendas e em sua linearidade ao serem 

narradas no interior da rapsódia.  

Macunaíma engloba o perfil psicológico do homem brasileiro e a busca por sua 

essência, tentando entender as relações do mundo que o cerca. O personagem consegue 

mostrar um herói que encarna virtudes e defeitos com que a humanidade sempre se deparou. 

Em sua trajetória, ele traz as memórias de dominação a que o nativo foi submetido pelo 

europeu e a insistência dele no processo cotidiano de ganhar a vida e de lutar pela 

sobrevivência. 
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No prefácio do livro Contos Tradicionais do Brasil, Câmara Cascudo (1998) explica a 

importância do conto popular e do folclore para a antropologia, para a história e a literatura, 

pois eles ensinam “a conhecer o espírito, o trabalho, a tendência, o instinto, tudo quanto de 

habitual existe no homem” (CASCUDO, 1998, p. 9). Defende que “o conto popular revela 

informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, 

denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos. [...] Para todos nós é o 

primeiro leite intelectual” (CASCUDO, 1998, p. 10). Afirma que as narrativas devem ser 

velhas na memória do povo e anônimos de autor, em que divulgue o conhecimento e os 

repertórios orais de forma reincidente. Desse modo, a obra de Mário de Andrade está 

divulgando a memória do povo proveniente de um longo tempo que conta sua história e sua 

cultura, pois Macunaíma percorre, em sua trajetória, por mitos que decorrem de outras épocas. 

Câmara Cascudo (2000) retrata em suas obras a vida do povo, e é constante a presença 

de Mário de Andrade na pesquisa de campo ou pela participação no debate sobre a cultura 

popular brasileira. Essa relação é representada pelas cartas trocadas de 1924 a 1944, sendo 

que o autor de Macunaíma desempenha um papel importante na orientação da antropologia 

cascudiana. No Dicionário do Folclore Brasileiro (2000, p. 347), Câmara Cascudo define 

Macunaíma como “entidade divina para os macuxis, acavais, arecunas, taulipangues, 

indígenas caraíbas, a oeste do platô da serra de Roraima e Alto Rio Branco, na Guiana 

Brasileira”. Explica que Macunaíma se tornou uma mistura da cultura brasileira, entre o 

primitivo e o civilizado. 

Mário de Andrade utiliza-se dos mitos indígenas a começar pelo personagem 

principal, Macunaíma, que dá o nome ao livro e representa uma figura lendária da narrativa de 

Andrade: 

 
[...] entidade divina [...]. Criador dos animais, vegetais e humanos [...]. Com o passar 
do tempo [...] Macunaíma foi-se tornando herói. É o herói das estórias populares 
contadas nos acampamentos e aldeias indígenas, fazendo rir e pensar, e um pouco 
despido dos atributos do deus olímpico, poderoso e sisudo (CASCUDO, 2001, p. 
347). 
 

Dentre as lendas que encontramos na narrativa de Mário de Andrade, tem-se a 

Caipora, tido como gênio do mal da mitologia indígena. Mas há variantes da história do mito 

da Caipora, por vezes, é o Curupi ou o Saci. “Um Curupira com os pés direitos, ora unípede 

como o Saci, tendo o casal de olhos e doutra feita um só, como um arimáspio” (CASCUDO, 

2002, p. 113). Outra definição vem do norte e nordeste do Brasil, em que o Caapora é a 

Caipora, “figura indígena pequena e forte, coberta de pelos, de cabeleira açoitante, dona da 
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caça, doida por fumo e aguardente. Há também o caipora macho, caboclo baixo, hercúleo, 

ágil...” (Ibid., p. 116). 

Também o Saci é um personagem bem conhecido na cultura popular, considerado uma 

entidade da mitologia indígena, que se apresenta algumas vezes de forma maldosa como na 

passagem: “Saci inda para neste mundo espalhando fogueira e traçando crina de bagual” 

(ANDRADE, 2007, p. 210). Também pode ter um comportamento gracioso e zombeteiro: 

“Quê que quer, saci? — Atenção minha madrinha, me dá pão com farinha?” (Ibid., p. 209). 

Tanto o Curupira quanto o Saci são comparados ao comportamento do herói na narrativa, pois 

demonstram um jeito zombeteiro e cruel com seus irmãos ou situações que ele pudesse se 

aproveitar para seu ócio sua preguiça, ele o fazia. 

Em cartas enviadas a Câmara Cascudo, Mário de Andrade indaga-lhe sobre o 

conhecimento de alguma lenda ou mito, isso para ampliarem suas pesquisas sobre o folclore 

brasileiro. Então, na carta de 1º de março de 1927, Andrade revela uma dessas lendas: 

 
[...] Falar em lenda quando estive na fazenda um senhor me contou que entre as 
tradições a respeito da Cobra contam que quando se vê um arcoíris por cima duma 
cascata falam que é a Boiúna que está bebendo água, você já conhecia essa tradição? 
Eu confesso que nunca tinha escutado falar nisso e no entanto o fulano que me 
contou isso é do Tietê e de Brasil me parece que conhece um pouco (ANDRADE, 
1991, p.15). 
 

Câmara Cascudo explica que Oibê é uma enorme serpente que habita ambientes 

subterrâneos e onde há água.  Acredita que Oibê seja uma variação da lenda da Cobra- 

Grande, com as mesmas características da Cobra Preta que envenenou o filho de Macunaíma.  

Apresenta então a Cobra Grande ou Boiúna:  

 
[...] o mito mais poderoso e complexo das águas amazônicas. Mágica, irresistível, 
polimórfica, aterradora. ‘A Cobra-Grande, tem a princípio, a forma de uma sucuriju 
ou uma jiboia comum. Com o tempo adquire grande volume e abandona a floresta 
para ir para o rio à noite, pois em duas ocasiões seguidas foi avistada uma Cobra-
Grande [...] pelos olhos que alumiavam como tochas. Foram perseguidos até a praia, 
somente escapando porque o corpo muito grande encalhou na areia. Esses 
pescadores ficaram doentes do pânico e medo que relatavam com real emoção 
(CASCUDO, 2001, p. 290). 
 

Com o grande amor, Ci, a Mãe do Mato, o herói inventa lindas e novas maneiras de 

gozos de amor. Assim, resulta no nascimento de um curumim, que morreu prematuramente 

depois de mamar no único peito de Ci, envenenado pela Cobra Preta. Enterrado o filho, Ci 

também resolveu deixar este mundo. Deu ao herói sua muiraquitã famosa e subiu para o céu 

por um cipó, transformando-se numa estrela. Na passagem a seguir, vê-se o momento em que 

a Cobra Preta chupou o único peito de Ci e, quando o filho foi mamar, morreu envenenado: 
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[...] Mas uma feita jacurutu pousou na maloca do Imperador e soltou o regougo 
agourento. Macunaíma tremeu assustado espantou os mosquitos e caiu no pajuari 
por demais pra ver si espantava o medo também. Bebeu e dormiu noite inteira. 
Então chegou a Cobra Preta e tanto que chupou o único peito vivo de Ci que não 
deixou nem o apojo. E como Jiguê não conseguira moçar nenhuma das icamiabas o 
curumim sem ama chupou o peito da mãe no outro dia, chupou mais, deu um suspiro 
envenenado e morreu. 
Botaram o anjinho numa igaçaba esculpida com forma de jaboti e pros boitatás não 
comerem os olhos do morto o enterraram mesmo no centro da taba com muitos 
cantos muita dança e muito pajuari. 
Terminada a função a companheira de Macunaíma toda enfeitada ainda, tirou do 
colar uma muiraquitã famosa, deu-a pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É 
lá que Ci vive agora nos trinques passeando, liberta das formigas, toda enfeitada 
ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a Beta do Centauro. 
No outro dia quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho viu que nascera do 
corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o guaraná. Com as 
frutinhas piladas dessa planta é que a gente cura muita doença e se refresca durante 
os calorões de Vei, a Sol (ANDRADE, 2007, p.35). 
 

A situação de Ci, de ter apenas um seio, a morte de seu filho e a transformação em 

estrela revela a relação com a lenda das Amazonas, em que demonstra que Ci é uma 

verdadeira guerreira, perde o filho para demonstrar a força da mulher e transforma-se em 

estrela pela sua condição de manter a história de sua tribo. As Amazonas, segundo o cronista 

francês André Thévet (1978), representavam uma tribo constituída apenas de mulheres 

guerreiras. Conta-se que elas criavam só as filhas mulheres ensinando-as a guerrear, já os 

filhos homens eram mortos. Elas são conhecidas de várias culturas, desde as troianas até as 

amazonas americanas, as quais o autor considera como uma tribo descendente daquela que, na 

fuga de Troia, quando foram socorrer os troianos, vieram se instalar nos confins do Mundo. 

“Elas são guerreiras criadas desde a infância para guerrear com arco e flechas, suas únicas 

armas, possuem apenas um dos seios, pois retiram o outro para guerrear mais facilmente” 

(THÉVET, 1978, p. 206-8). 

Elas representam a alteridade feminina, um poder malévolo e selvagem contra o qual 

os europeus colonizadores do Novo Mundo querem justificar e legitimar a suposta 

superioridade masculina e civilizadora. As características de selvageria e de virgindade do 

Novo Mundo era algo que sempre fascinou os exploradores. Segundo Simone de Beauvoir 

(1980), a relação entre “as amazonas e o europeu conquistador reproduz uma luta, um jogo 

entre os sexos, na qual o homem tem o prazer de participar e até deixar-se esmorecer, 

contudo, ele tem a certeza de dominá-la no final” (BEAUVOIR, 1980, p. 229). No caso de 

Macunaíma, representa bem o comportamento do europeu, pois, quando Ci já estava cansada, 

ele ainda queria brincar, nisso figura o fascínio do colonizador e a tentativa de dominar a 

cultura ameríndia. 



103 
 

Tomado de tristeza, Macunaíma  partiu rumo às matas misteriosas. No caminho, 

conhece a história do “Caso da Cascata”, a narrativa de amor impedido de Naipi (início do 

capítulo IV), Boiúna Luna, logo depois de Ci deixar o herói para se tornar estrela. O herói 

despede-se das icamiabas, mas ainda está em seus domínios, seguido pelo séquito de jandaias 

e araras vermelhas. Sofrendo pela perda da amada e, ao ouvir a narrativa de amor infeliz da 

índia virada cascata com o guerreiro transformado em planta, ele também se emociona e se 

identifica com a cascata que vê seu amado, mas não pode tocar e nem viver esse amor. Então, 

ele se revolta com a situação da cascata e corta a cabeça da Boiúna Capei, causadora do 

sofrimento. Mas nas lutas contra o monstro Capei, Macunaíma perde seu talismã, o 

muiraquitã. No final do capítulo, o Uirapuru, a mando do Negrinho do Pastoreio, conta para o 

herói que a tartaruga engolira sua pedra e ela tinha sido apanhada por um mariscador, que 

vendera a pedra e, esta estava em São Paulo com Venceslau Pietro Pietra, gigante Piaimã. 

Macunaíma resolve, então, ir para a capital paulista recuperar sua muiraquitã. Essa passagem 

está relacionada à decisão de Macunaíma ir a São Paulo, desligando-se, com essa viagem, da 

sua condição de imperador, das suas raízes culturais e das suas referências. 

Quanto à existência dos mitos, estes apresentam-se de modo linear, conservando, 

porém, a característica própria da oralidade, a de que  “quem conta um conto aumenta um 

ponto”. Primeiro é o mito de Ci, a Mãe do Mato, que se transforma em estrela. Capei 

transforma-se na Lua, depois de ter sido xingada e decapitada pelo herói. A boiúna se mostra 

rendida a Macunaíma, mas ele tem medo dela, pois ela o persegue e ele foge da cabeça sem 

corpo. Como não consegue alcançá-lo, Capei se lamuria para iandu caranguejeira, pedindo 

ajuda para subir ao céu. Então, Capei vai para o céu metamorfoseada de Lua: 

 
Quando foi ali pela hora antes da madrugada a boiúna Capei chegou no céu. Estava 
gorducha de tanto fio comido e muito pálida do esforço. Todo o suor dela caia sobre 
a Terra em gotinhas de orvalho novo. Por causa do fio geado é que Capei é tão fria. 
Dantes Capei foi a boiúna mas agora é a cabeça da Lua lá no campo vasto do céu. 
Desde essa feita as caranguejeiras preferem fazer fio de noite (ANDRADE, 2007, p. 
27). 
 

Macunaíma está ligado a várias metamorfoses durante sua trajetória até se tornar em 

Ursa Maior. Alfredo Bosi (1988, p.171), em Situação de Macunaíma, mostra que a 

designação “herói” apresenta um deslocamento no decorrer da narrativa. No início, “Herói” é 

um termo que se apresenta acompanhado pela definição “sem nenhum caráter” e ao final é 

qualificado “como herói de nossa gente”. A formulação do herói que é construída pelo autor a 

partir de quando retoma a história do lendário Macunaíma na narrativa e reafirma os atributos 

do personagem, “[...] no senso mais lato possível, de um ser entre humano e mítico, que 
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desempenha certos papéis, vai em busca de um bem essencial, arrosta perigos, sofre 

mudanças extraordinárias, enfim vence ou malogra” (BOSI, 1988. p. 171). Ainda, em 

Situação de Macunaíma, é assinalado que o escritor paulista traz a cultura brasileira como um 

vasto sistema que incluía o popular e o não letrado, visão que permitia contemplar o indígena 

e, ainda, o caipira, o sertanejo, o negro, o mulato e o cafuzo. A obra é uma mistura cultural 

com a qual se reconhece o brasileiro.  

Mário de Andrade se apropriou de diversas lendas, mitos, costumes, crendices, 

provérbios e cantigas. Compôs estes elementos na obra mesclando uns com os outros, dando-

lhes novos significados. Muitas aventuras e peripécias aconteceram até Macunaíma recuperar 

a muiraquitã. Retornaram a Uraricoera, os três filhos de tapanhumas passaram muita fome. 

Passado algum tempo, depois da morte dos irmãos, Macunaíma teve vontade de “brincar” e, 

como forma de amenizar o seu desejo, foi banhar-se na água. Ao entrar na água, viu que era 

uiara, então perdeu novamente a muiraquitã e várias partes do corpo. Então, contou que foi 

para o céu e se transformou na constelação Ursa Maior, deixando relatada a sua história para 

um papagaio que contou para um homem e este escreveu narrando as aventuras do herói. 

Durante a trajetória de Macunaíma, percebe-se que ele desconstrói os estereótipos 

fundados na realidade brasileira e ao mesmo tempo (re)formula a identidade nacional. No 

entanto, ele é um herói sem caráter por ter virtudes e defeitos, por possuir características 

hibridas das três etnias formadoras da nação brasileira, e demonstra conhecimento do mundo 

primitivo e civilizado, no que não opta nem por um nem por outro; ao contrário, tem um 

comportamento que os aglutina e os utiliza indistintamente. Então, a proposta da narrativa é 

de reformulação da identidade nacional, todas as transformações causadas ou contadas pelo 

herói definem o povo brasileiro, e não é uma etnia que prevalece, é sim a constituição de um 

país miscigenado.  

Os mitos indígenas apresentados na narrativa são conhecidos pela cultura popular 

brasileira e possuem grande aceitação. Muitas vezes, encontramos pessoas supersticiosas, que 

acreditam em lendas apócrifas e em crendices populares que assumem grande importância na 

vida dessas pessoas, a ponto de seguirem seus ensinamentos, de acordo com o que seus pais 

ou avós lhes ensinaram a cumprir, para “não dar azar”. Se for feita uma investigação mais 

intensiva, vai se perceber que os brasileiros vivenciam muitas lendas de origem indígena. Isso 

demonstra que a mitologia indígena ainda hoje se mostra viva. Nesse sentido, é visível a 

contribuição do escritor Mário de Andrade que centrou suas pesquisas em prol do resgate de 

vários mitos, registrando-os em sua obra, o que em muito contribuiu para rememorar a 

tradição em que se pautou a formação da identidade brasileira. Uma identidade que também é 
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buscada pelas lutas indígenas hoje no Brasil. A exemplo de Mário de Andrade, Jecupé, autor 

indígena, demonstra em seu livro o desejo de reconhecimento da sua cultura, como 

abordaremos a seguir. 

 
 
 

2.2 Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, memórias contadas pelo 
próprio indígena 

 

 

 

Sonhei que os Tamãi deram-me a incumbência de contar 
um pouco da minha história, da minha vida entre dois 
mundos, e de revelar alguns mistérios da tradição milenar 
ensinada pelos Antigos, os que aqui habitavam desde 
sempre. Neste sonho firmei o compromisso de traduzir da 
vermelha 'escrita-pintura' de meu corpo para o branco 
corpo desta 'pintura-escrita'.  

(JECUPÉ, 2002, p. 16) 

 

       
                         (Figura da obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos 
                                       adeus, de Kaká Verá Jecupé, p. 71, 2002) 
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A obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus (2002), de Kaká Werá 

Jecupé19, traz importantes contribuições para nosso estudo pelo fato de o autor proceder do 

berço da cultura ameríndia. Como uma narrativa indígena, a obra evidencia a visão do índio 

sobre a sociedade nacional, incorporando sua voz ao discurso sobre a nação. Jecupé (1995) 

narra a experiência pessoal, desde a infância na aldeia, no Norte do país, até o contato e a 

convivência com a chamada civilização, em São Paulo, onde se fez homem adulto, entre os 

Guaranis. É um escritor indígena e mediador cultural, cuja trajetória é marcada pelo 

hibridismo cultural, pois se relacionou com diversas outras etnias.  Foi alfabetizado em uma 

escola pública, fora do aldeamento, sendo, então, despertado para a escrita. Além do fascínio 

de escrever, encontrou uma forma aliada na luta pela afirmação identitária indígena. 

Jecupé publicou seu primeiro livro Oré awé roiru´a ma no ano de 1994. Sua história, 

como filho de pais tapuias, ou txucarramães,  passou-se em Parelheiros, na periferia de São 

Paulo, onde nasceu e onde sobrevive um grupo de índios. Foi à escola, estudou e se tornou, 

afinal, um educador, e sua missão é  difundir valores universais da cultura indígena, tais como 

o respeito ao próximo, a natureza e o conhecimento dos ancestrais (DIMENSTEIN, 2003). Ao 

que parece, aquele que o colonizador não soube respeitar e o considerou como inferior, hoje, 

apresenta-lhe a filosofia de sua comunidade. Um saber que não há de resolver o caos, pois 

nem de longe essa é a sua pretensão, mas apontar para um princípio de humanidade e de 

civilização a partir do grupo até o momento marginalizado. Não obstante, a poluição, a 

violência, o progresso e a ganância observados nos grandes centros urganos, a obra de Jecupé 

acena para o fato de a população não-indígena procurar ainda a harmonina com a natureza em 

                                                      
��
�Kaká Werá Jecupé nasceu na cidade de São Paulo. Seus pais pertenciam aos povos Kaitité (pai) e Kaxixó 

(mãe), já desaldeados, trabalhadores rurais, ou caipiras da roça. Migraram de Minas Gerais, onde viviam, de uma 
região na cidade de Montes Claros e foram morar em São Paulo, na zona sul da metrópole próximo a uma aldeia 
guarani nos anos sessenta. Índio de origem tapuia, foi adotado e adotou a cultura guarani como fundamento do 
seu viver. É escritor, autor de cinco livros abordando a temática indígena; integrante de um movimento que se 
utiliza da literatura como uma ferramenta de luta social que reúne hoje mais de 50 escritores indígenas. 
Empreendedor social e ambientalista, reconhecido e premiado pela sua ação com diversas comunidades do 
sudeste do Brasil nos últimos vinte anos. Conselheiro da Bovespa Ambiental&Social desde 2003. Membro de 
júri do Premio Ford de Ecologia e do Premio Eco da Câmara do Comércio Exterior, foi responsável pelo 
fomento de inúmeras ações ambientais no terceiro setor e no meio empresarial. Fundador e integrante da URI 
(Iniciativa das Religiões Unidas), com cadeira na ONU contra o sectarismo religioso, desde 1998. Especializou-
se em educação em valores humanos e cultura de paz através de diversos cursos e formações no Brasil e no 
Exterior, sendo o mais significativo seu aprendizado na Índia com S.S. Dalai Lama. Conferencista internacional, 
já palestrou em 10 países, entre eles: Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Além de trabalhar com questões sociais, 
Kaká dedica-se ao estudo da fitoterapia (todas as terapias naturais), buscando integrá-la ao seu conhecimento 
indígena. Com o tempo, Kaká percebe que a história indígena sempre foi mal contada nas escolas. Assim, faz um 
aprofundamento sobre quais foram todos os processos históricos pelos quais os povos indígenas passaram, 
criando conteúdo para desenvolver um trabalho de "descatequização" (desmistificação) da cultura indígena. 
Publica cinco livros, sendo dois deles adotado pelo Ministério da Educação para ser utilizado dentro das escolas 
e também passa a dar diversas palestras sobre o tema da cultura indígena. As informações deste trecho foram 
retiradas do blog de Kaká Werá Jecupé. Disponível em: <http://kakawera.blogspot.com.br/p/biografia.html>. 
Acesso em set de 2015. 
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sua cosmovisão, justo o que era para ser encontrado na sociedade antes dita “civilizada”. Os 

princípios de preservação da natureza, centrados em preocupações com os bens imateriais, são 

propostas que representam os valores de vida que encontramos no livro  de Jecupé. 

Observa-se um percurso de temas ao longo da narrativa, como: a incompreensão do 

branco e sua incapacidade de lidar com a natureza; a superioridade do índio com a 

necessidade de intervir no processo e ajudar o branco a salvar a natureza. A relação da 

sociedade nacional e indígena é a do conflito, em que a história do encontro demonstra a 

precedência de etnia indígena em relação à do branco, principalmente ao contato com a terra e 

natureza nacionais. No texto, o saber indígena é superior ao do branco, na dificuldade em 

preservar o ambiente natural. O narrador apresenta a necessidade de uma negociação entre os 

povos indígenas e a sociedade nacional para evitar “o extermínio do mundo indígena e do 

ecossistema” (JECUPÉ, 2002. p. 11). 

Jecupé traz a sua história em forma de memórias, reportando-se ao passado. Pode-se 

afirmar que a memória é remissiva por apresentar características do retorno ao passado, seja 

recente ou remoto. De acordo com Hwnry Russo (2001), ela é uma reconstrução psíquica e 

intelectual proveniente da representação seletiva do passado, uma vez que  

 
reflete um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo 
inserido num contexto familiar, social, nacional. Portanto toda memória é, por definição, 
‘coletiva’ [...]. Seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir 
resistir à alteridade, ao ‘tempo que muda’, às rupturas que são o destino de toda vida 
humana; em suma, ela constitui – eis uma banalidade – um elemento essencial da 
identidade, da percepção de si e dos outros (RUSSO, 2001, p. 94). 
 

Quando reconhecemos o outro como legítimo e nós também nos reconhecemos como 

outros legítimos, oportunizamos um processo de diálogo entre os diferentes. Assim, o diálogo 

provém de elementos oriundos da memória cultural desde o nascimento e se constitui no todo 

social. Esse diálogo é proposto por Jecupé por meio de uma negociação entre as culturas. 

O narrador de Jecupé enfrenta a realidade em que as pessoas veem a ele e a sua família 

como diferentes. Juntamente com sua família, ele é obrigado a sair de suas terras onde 

moravam, pois alegaram que estas pertenciam a imigrantes brancos.  Na expulsão, foram 

informados de que as terras haviam sido doadas a imigrantes alemães pelo Imperador Dom 

Pedro II, no século dezoito. Os imigrantes tomaram posse daquele lugar por terem 

documentos  que permitiam que eles destituíssem os primeiros brasileiros das raízes de suas 

terras, isso para civilizar a região. Tiveram que se deslocar para o litoral, e Jecupé demonstra 

sua amargura com os desmandos do poder das leis. “Nessa parte do país a civilização é mais 
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moderna. Lá no Norte ainda expulsa-se a bala. Aqui documentos do imperador” (JECUPÉ, 

2002, p. 26). 

No prefácio da segunda edição da obra, descreve-se que a primeira publicação do 

livro, em 1994, marca um período importante, pois até então a cultura indígena brasileira era 

apresentada na voz de um antropólogo, de um indigenista ou um cientista social. O imaginário 

e a mídia se reportavam aos povos indígenas no Brasil como se existissem apenas na 

Amazônia ou no Parque Nacional do Xingú, o Mato Grosso. Também, mantinham “a ideia de 

que os últimos narradores eram exóticos oradores, completamente isolados  da chamada 

sociedade envolvente” (JECUPÉ, 2002, prefácio). Com o lançamento da obra, reforça-se a 

existência do indígena em todo o Brasil, tanto que, na obra, Jecupé (2002) revela sua história 

em São Paulo: 

 
Esta história se passa em São Paulo, sudeste do Brasil, uma das maiores cidades do 
mundo. Nela, pelas suas bordas, estão menos de três por cento da floresta (Mata 
Atlântica) que restou nas suas imediações. Está ali a poluída represa Billings e o 
deteriorado rio Pinheiros, com seu curso invertido e servindo de escoamento de 
esgotos das indústrias paulistas. Neste cenário situam-se as duas últimas aldeias 
indígenas de São Paulo. Ao sul da cidade a aldeia guarani de Barragem e, ao norte, a 
aldeia também guarani do pico do jaraguá (JECUPÉ, 2002, prefácio). 
 

Pela sociedade paulista, este povo é visto como indigente ou favelados, porém Jecupé 

(2002, prefácio) afirma “este povo guarda e pratica as suas crenças mais sagradas”. Ele fala 

do livro como “[...] este trabalho foi  início da própria voz do indígena, em meio à sociedade 

envolvente,  fazer-se escrita. No ritmo das memórias fragmentadas [...]. Memórias que se 

agrupam” para encontrar as raízes ancestrais  e encontrar-se a si mesmo.  

Jecupé elabora sua narrativa de forma autobiográfica, Oré awé roiru’a ma: todas as 

vezes que dissemos adeus, em que se diferencia por sua autoria, escrita indígena que reflete a 

escrita coletiva. Ele narra a sua própria história desde a infância até o momento em que se 

torna emissário na sociedade brasileira e internacional, fazendo com que suas memórias 

tornem-se ainda mais vivas, agora em forma de narrativa escrita para que seus registros 

constituam fonte de memória e mais pessoas possam ficar sabendo como é a cultura indígena.  

A memória não é, portanto, a mera reprodução de um passado, mas uma representação 

desse tempo vivido. Tal é a narrativa de Kaká que fixa as memórias de sua trajetória, de forma 

a selecionar acontecimentos marcantes em sua vida. Nessa medida, pode-se afirmar que a 

memória é seletiva, pois o indivíduo escolhe elementos importantes conforme fatores 

emocionais ou sociais. Há registros que são individuais ou que podem também estar presentes 

na memória coletiva de uma sociedade; esta, por sua vez, poderá valorizar fatos de seu 

interesse, ou seja, um determinado acontecimento poderá ser lembrado em detrimento de 
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outro, de acordo com a significação para o contexto da época, permanecendo presente nas 

memórias, conforme analisa Bosi (1993): 

 
Deixamos de ser, por um momento, os visionários da cidade antiga que só existia em 
nós, e que, de repente, ganha a sanção de uma testemunha: para ser uma lembrança 
coletiva, portanto uma realidade social. O mapa de nossa infância sofre contínuos 
retoques à medida que nos abrimos para outros depoimentos (BOSI, 1993, p.413). 
 

A relação da memória é dinâmica e em construção, pois quando ela é compartilhada 

pode-se relembrar e refazer a trajetória de sua origem.  Todo o novo processo traz novos 

conhecimentos e também promove alguns apagamentos, modificando o olhar e 

proporcionando novas impressões. 

Este trabalho foi “[...] a busca de raízes mais profundas do ser. Por isso ele foi escrito 

no ritmo das inquietações do ser. No ritmo das memórias fragmentadas que lutam para formar 

uma coesão” (JECUPÉ, 1992, p. 6). A escrita da narrativa é, pois, uma maneira de manter a 

cultura indígena viva na sociedade nacional: 

 
Meus pais não são guaranis [...] ficaram conhecidos no passado como ‘tapuia’. No 
entanto, minha família se autodenomina ‘guerreiros sem armas’ ou como eu gosto 
de me apresentar: txukarramãe. [...] Apresento-me como txukarramãe pelo fato de 
ser um guerreiro sem armas [...] comecei uma tarefa, a partir dos ensinamentos que 
me foram passados, de difundir a tradição, plantando agora, para o próximo ciclo da 
natureza cósmica, nesta terra chamada Brasil, sementes ancestrais para o 
florescimento de uma nova tribo (JECUPÉ, 1998. p.12). 
 

Chegaram em São Paulo, vindos de Minas Gerais, pois foram obrigados a abandonar 

sua terra, fugindo das opressões do governo na década de 60.  Na capital paulista, agregaram-

se ao aldeamento guarani “Krukutu” (Represa Billings). O narrador relata como foi o 

processo de aculturação e a violência simbólica aos quais foi submetido. Ele foi escolarizado 

e era obrigado a mudar seus costumes: teve que usar uniforme e sapatos e adotar um nome 

não-indígena.   

Após a morte de sua mãe, e o vício pela bebida que resulta na morte de seu pai, 

acontece a viagem para Florianópolis, que o reaproxima de sua identidade étnica. Primeiro ele 

tem contato com um grupo de pescadores descendentes de açorianos, com os quais fez muitos 

arrastões. Logo depois tem a atuação de mediador de sua cultura: 

 
Com o tempo mudei-me para um vilarejo chamado Canto da Lagoa, mais perto da 
mata. Caminhava quilômetros de manhã até o local onde passei a trabalhar, uma 
casa de atividades de arte (...) Ensinava algumas danças indígenas e história da nossa 
cultura. Os artistas respeitavam e se interessavam em saber, as crianças também 
(JECUPÉ, 1994. p.167). 
 

Este lugar foi determinante para sua formação intelectual e a relação de amizade com 

uma gaúcha e ativista ambiental: Gike, jornalista e professora na Universidade Federal de 
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Santa Catarina, residente na região da “Lagoa da Conceição”. A professora mostrou-lhe o 

sentido de lutar por causas sociais para combater a violência e a ignorância presentes na 

sociedade. Em uma comemoração organizada por Gike e seus amigos, Kaká percebe que pode 

trabalhar por um projeto coletivo em que se reporte à questão indígena: 

 
[...] Gike sugeriu que ensinasse uma dança ritualística a todos. Foi a primeira vez 
que me dei conta que nossa dança poderia ser sagradamente feita com qualquer 
pessoa. Pois no lugar onde eu ensinara outras vezes estavam interessados da técnica. 
E ali senti interesse pelo voo que ela fazia. Dançamos a dança Txukarramãe da terra 
(JECUPÉ, 1994. p. 36). 
 

Nas duas últimas “luas”, ele retorna para o aldeamento em São Paulo, no final da 

década de 80. Percebe algumas mudanças: a implantação da educação indígena, a tribo 

guarani podia conhecer mais a sociedade nacional e outras culturas, o conselho tribal 

composto pela juventude, o convívio na aldeia com novos elementos, pois haviam estudado 

com o branco. Na sequência, ele participa da cerimônia do batismo em que recebe o seu nome 

soprado pelo Pajé guarani.   

Evidencia-se no texto sua participação num evento em comemoração à natureza 

interétnica, que foi realizada no vale do Anhagabaú, em São Paulo, em 1992. Nesta 

oportunidade, o narrador assume um discurso em que pode expor à sociedade brasileira a 

diversidade étnica na perspectiva das minorias: 

 
Fomos parar na Câmara do Comércio e indústria de São Paulo, onde fui apresentado 
ao senhor Eduardo Elchemer e o babalorixá Cássio Ogun. De que tribo você é? Sou 
Tuxukarramãe, de um povo que habitava o norte, mas minha tribo foi destruída e 
criei-me entre os Guaranis de São Paulo. 
 [...] Mas você fala bem o português?  Foi necessário para sobreviver. Então já 
começamos de um ponto comum. Sou árabe. Meu pai foi um xeque, mas que devido 
a guerras imigrou para o Brasil. Para sobreviver tivemos que aprender essa língua e 
cultura. É. Somos estrangeiros; a diferença é que sou considerado estrangeiro em 
meu próprio lugar, e, quando me visto das roupas civilizadas sou considerado dentro 
da cultura de meu povo, mas de acordo com a roupa que visto (JECUPÉ, 1994, p. 
69). 
 

Para Ana Pizarro (1998. p. 24), no contexto latino-americano, há um impulso 

homogeneizante, que além de recalcar a voz do “outro”, renega povos indígenas e as 

populações de camadas emergentes e lhes coloca às margens da representação do nacional.  

Neste evento de confraternização que fez parte de um projeto coletivo, destaca-se a 

mensagem de Jecupé, cujo sonho de trazer a igualdade entre os povos encontra 

correspondência em “um certo guerreiro” e ambos sobrepõem-se à renegação dos grupos 

minoritários:  

 
Aqueles dias tumultuados e trágicos (massacre dos Yanomani no Pará) nos colocou, 
luas depois, num encontro entre índios, negros, judeus, militantes ecológicos, no 
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escritório de um certo guerreiro chamado Lazlo Krauz, que tinha um sonho... O 
sonho da igualdade entre os povos. Esse guerreiro colocou-se à disposição para unir 
tanto a luta indígena... como a luta de outras etnias... Então através dele passamos a 
somar sonhos... e foi ali no seu escritório que fincamos uma bandeira de várias cores 
(JECUPÉ, 1994, p.88). 
 

No final da narrativa, sabe-se que a dança ritual celebra as diferenças em uma 

sociedade nacional; com a dança, evocam-se representações, para sensibilizar e estabelecer 

interlocução entre os participantes.  Ao longo da narrativa, demonstra-se a incapacidade do 

branco em lidar com a natureza, e a necessidade de o índio unir forças para salvar o meio 

ambiente. O cruzamento dos mundos indígena e civilizado é marcado por conflitos e, neste 

momento, deve-se pensar em um hermanamiento entre as culturas para superar as 

dificuldades presentes e as passadas também. 

Impregnado de memória, o ato de falar materializa-se, quando colocamos nossa 

prática em prol da democratização das vozes. Muitas vozes foram caladas ao longa da história 

e, como decorrência disso, silenciaram memórias, como é o caso do indígena relegado ao 

esquecimento. Myrian Sepúlveda dos Santos (1998) nos diz que lugares da memória 

apresentam um certo poder (fixos em pedras, monumentos e construções arquitetônicas), 

como também rituais e comemorações podem  “impor a representação de um grupo sobre 

outros, quanto de abrir um espaço para que grupos oprimidos possam fortalecer suas 

identidades através da recuperação de traços da memória” (SANTOS, 1998, p.10). 

Enquanto escritor, Jecupé escreve para que os leitores identifiquem as características 

da cultura dos Txukarramãe ou dos guaranis; quer mostrar os estereótipos construídos em 

relação aos indígenas, para que percebam como são vistos e reconhecidos pela sociedade 

branca. Assim, ele pretende demonstrar seu povo definindo o conceito da imagem do índio 

como um povo muito ligado à natureza, às suas tradições. Essencialmente, o indígena é um 

povo que construiu e desenvolveu sua civilização ligado à filosofia da natureza, conforme a 

entrevista concedida por Jecupé (Nota de rodapé nº 2 contida na introdução desta tese, com 

indicação da entrevista). 

Para a cultura do povo de Jecupé, ‘uma palavra’ tem tanta força, a ponto de o seu 

poder ser capaz de proteger ou destruir um pessoa. Segundo o autor, o seu próprio nome 

“Kaká” tem sua força especial, significa escudo que lhe protege. Jecupé atravessa fronteiras 

entre o mundo Txukarramãe e a sociedade ocidental, quando é obrigado a viver fora de sua 

comunidade para abrigarem os imigrantes em suas terras. As fronteiras culturais permitem 

visualizar as variações dos espaços culturais, sendo que, quando forem vistas de forma 

positiva, agregam valores e enriquecem a convivência entre culturas. Caso se criem 
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estereótipos, sempre a cultura mais frágil vai sofrer consequências de preconceitos. As 

fronteiras atravessadas, ultrapassadas, também são suscetíveis de acontecerem na escola: é o 

que se observa quando ele, Jekupé, descobre-se escolarizado com o domínio da escrita. Com a 

aprendizagem que vai além da sua língua materna, o domínio da língua do outro confere-lhe a 

palavra e a comunicação para além de sua tribo e, assim, esse sujeito bilíngue passa a 

vislumbrar uma forma de se defender da construção de imagens estereotipadas de seu povo: 

 
O Pai me disse que era uma maneira de nos defendermos. Perguntei o que era 
escola. Me respondeu que era um lugar onde se riscava com traços o que se falava, e 
que qualquer um podia dizer exatamente o que se havia falado olhando para aqueles 
traços, mesmo que se passassem sóis e luas. Isso me deixou fortemente encantado 
(JECUPÉ, 2002, p. 21). 
 

A narrativa mostra as fronteiras entre o mundo indígena e o mundo da sociedade 

majoritária, sendo que, para Jecupé, o trânsito entre essas fronteiras traz momentos de revolta 

ao perceber a existência de uma política desagregadora calcada numa cultura sobre a outra. O 

narrador refere-se aos vícios introduzidos em sua cultura, citando a desagregação da família 

pelo vício da bebida. De certa forma, a bebida trata-se de uma estratégia de autodestruição 

gerada por uma situação de colonização e de subordinação que levam à desintegração do 

sujeito. Cita o exemplo de seu pai, denunciando que quem introduziu a bebida alcóolica que o 

levou ao vício e à fatalidade derradeira foi um homem da cidade: 

 
Quando um senhor do vilarejo crescido à nossa volta ensinou ao pai a tomar certo 
líquido que dizia anestesiar as feridas do espírito. Um líquido ardente que 
cicatrizava a dor que doía dentro. O pai, no início, passou a bebê-lo, mas depois, 
com as luas, o líquido é que lhe bebia. Liquidava-se. E o tempo fez com que sobre 
uma velha canoa de pesca seu corpo esquecido anoitecesse sob as últimas estrelas de 
sua vida. Sendo que a represa ainda lhe consentiria a graça de trazê-lo esparramado 
com a manhã, dentro de um grosso e oleoso ritual. 
Foi a partir daí que empunhei a lança da revolta. Munido de flechas de ódio 
(JECUPÉ, 2002, p. 28). 
 

A movimentação entre fronteiras culturais  é um espaço de lutas constantes entre duas 

culturas, seus membros e suas identidades. As imagens estereotipadas dos povos indígenas é 

uma questão que é debatida para se combater os preceitos constituídos com a colonização, e 

encontramos as culturas em sua origem lutando para não serem arrasadas por um conjunto de 

fatores anulatórios e opressivos. No entanto, o narrador de Jecupé não propõe isolamento ou 

exclusão, mas ele luta por um espaço político que veicule ligações culturais.  Nesse espaço, 

ele visualiza a convivência de diferentes vozes e tradições, que possam existir através de uma 

história, esta, por sua vez, permanentemente contada em suas variações culturais e políticas, 

pois cada povo tem suas particularidades, mas pode conviver com a multiplicadade étnica. 
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O discurso dominante da modernidade reduziu raça e etnias a um discurso do Outro, 

como afirma Henry Giroux (1993), em que essencializa  e produz  a distância entre os centros 

e margens do poder. Essa visão do Outro mostra um sujeito eurocêntrico, como se lhe 

faltassem tradições comunitárias e uma cultura própria. No entanto, na perspectiva pós-

moderna, há uma flexibilidade nos posicionamentos políticos  e de representação. Na verdade, 

a perspectiva pós-moderna “abre uma nova fronte política dentro do discurso  e da 

representação” (GIROUX, 1993, p. 461). Assim, tal perspectiva distancia-se do sujeito 

eurocêntrico e tem-se a possibilidade mais crítica em relação à ideologia de colonização e 

marginalização dos Outros. Jecupé busca o reconhecimento de seu povo e diz que, na procura 

pelos brasis que temos aqui, vamos redescobrir que o país é multicultural. Afirma que cada 

povo em suas tradições pode cooperar para construir um Brasil colorido na atitude de aceitar o 

Outro diferente, mas que essa atitude venha agregar valores culturais ao país e, 

principalmente,  que se valorize como preciosa a diversidade étnica aqui existente. 

 
 
 

2.2.1 A colonização fez do indígena um grupo minoritário: segregação e preconceito 
 

 

O Brasil é um país que apresenta uma pluralidade muito grande no que se refere ao seu 

povo e, consequentemente, à sua cultura. As diferenças étnicas que aqui existem devem ser 

respeitadas e valorizadas, pois, se pesquisarmos quem é o homem brasileiro, vamos encontrar 

um povo mesclado, miscigenado. Dessa forma, no Brasil, não se pode falar em uniformidade 

cultural e, sim, em “valorização da multiplicidade cultural” (CASCUDO, 1967, p.10). 

A mestiçagem tornou-se um assunto comum da nação, constituindo o fator identitário 

do povo habitante deste país. Por isso, ser brasileiro passou a significar “ser mestiço”, tema 

que foi e é fortemente debatido pelos meios científicos e acadêmicos (COELHO, 2001, p. 62). 

Segundo Benjamim Abdala Júnior, para Sílvio Romero, a mestiçagem constitui “o ideal de 

identidade nacional” (ABDALA JUNIOR, 2001, p. 207). 

Jecupé tem a preocupação em defender heranças culturais de seu povo através da 

literatura, através da escrita. Na escola, aprendeu a escrever e com isso ficou deslumbrado, 

pois poderia escrever para contar sobre a sua cultura e mostrar para o mundo como seu povo é 

importante para a formação da nação brasileira. Com a escrita,  o papel da literatura, littera 

em sua origem, viabiliza a condição de escritor e o papel de personagem entre indivíduos 

pertencentes a grupos minoritários. Assim, a arte literária, longe de constituir formas 



114 
 

emancipatórias ou mesmo salvacionistas para qualquer que seja o indivíduo, confere  

possibilidades tais como a de o escritor reencenar suas próprias memórias e a dos outros. Na 

escrita de memórias, a subjetividade e a imaginação criadora ocorrem em menor ou maior 

grau tanto para o narrador quanto  para o leitor, de tal modo que ambos quase sempre se veem 

na sociedade, ainda que mediante a pluralidade de suas diferenças culturais. Ter voz própria, 

desfrutar do seu lugar, ter endereço próprio, passaram a ser fatores culturais que 

proporcionam o reconhecimento social. Mesmo com a evolução cultural que há hoje, difícil 

ainda é para serem reconhecidos os trabalhos produzidos pelos grupos minoritários. 

Referindo-se à cultura indígena, “o material produzido chega até mesmo a ser encarado como 

subliteratura” (SOUZA, 2001, p. 69), a justificativa é pelo fato de essa arte ser proveniente de 

camadas subalternas ou ditas popularescas, e por sua natureza cíclica, destinada quase sempre 

a esse mesmo público que a produz e a consome. 

Desde 1500, a tradição oral indígena não teve o devido reconhecimento; sua 

desvalorização é, portanto, tão antiga quanto o país; coincide com a invasão e penetração do 

europeu no solo brasileiro. Conhece-se pela história que, antes mesmo de Pedro Álvares 

Cabral chegar ao Brasil, existiu aqui um povo que possuía uma arte verbal muito rica e 

diversificada, poemas musicados. A construção das “poesias dos índios” marcou o início da 

criação textual neste território (RISÉRIO, 1993, p. 50).  

Naquela época, os europeus não permitiam que os textos indígenas fossem codificados 

para a linguagem escrita. São atitudes que marcam as origens do preconceito que se estendeu 

até nossos dias.  Por isso, esta obra de Kaká Wera Jekupé constitui-se no registro da oralidade 

para a escrita, assim, ele transmite a cultura de um povo para outro e por gerações. Com a 

publicação da obra de Kaká, inicia-se um novo tempo, em que a voz indígena marca presença 

nas páginas dos livros, o que para a área de Letras significa mais uma questão inovadora, a 

autoria indígena  nas páginas da literatura. Nesse sentido, a obra de Jecupé também vai 

despertar a crítica literária, acirrando-a em relação à produção da literatura por parte do 

indígena. 

A obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus narra, pois, a história 

de um jovem índio que viu a cidade de São Paulo crescer desenfreadamente. Com este 

crescimento, presenciou a ameaça que o progresso representa para a tribo Guarani vizinha a 

sua casa. O autor abordou em sua narrativa os fatores que interferiram nos costume e na 

qualidade de vida da comunidade indígena: 

 
[...] Há tribos que começam a sua história desde quando o clã eram seres do espírito 
das águas. Outras trazem a sua memória animal como início da história, assim 
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como há aquelas que iniciam a sua história a partir da árvore que foram (JECUPÉ, 
2002, p.12). 
 

O indígena foi o  primeiro desbravador das terras brasileiras  e, desde a conquista 

europeia, sofreu com o extermínio físico, moral e cultural. Seus costumes foram 

desrespeitados sob o pretexto de que só conseguiriam a salvação através do Deus do branco 

colonizador. Para isso, deveriam se afastar de suas tradições, de seu jeito de viver e deveriam 

entregar a alma para a catequese, assim se transformariam no “bom selvagem” (BOSI, 2006, 

p. 91). Mesmo diante de toda a opressão e o preconceito por que passaram, esses povos 

conseguiram manter suas histórias através do relato oral dos anciãos transmitidos de gerações 

para gerações. 

Na Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel de Portugal, em 1500,  é comum 

encontrarmos descrições como: “Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura 

preta, que parece uma fita preta da largura de dois dedos” (CAMINHA, 2012, p. 9); sobre as 

suas “vergonhas nuas”, é dito  que os índios as trazem ”com tanta inocência assim 

descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma” (2012, p. 8). São representações do 

povo indígena que ainda permanecem na sociedade de hoje. Para muitas pessoas de diferentes 

grupos sociais ou até mesmo nas escolas e em livros didáticos, a imagem do indígena, em sua 

definição primeira, ainda é a do índio nu, pintado e com cocar. 

Conforme Caio Prado Junior (2011), a colonização realizada pelos ingleses e demais 

europeus, em solo americano, dizimou a população, levando-a quase à extinção completa dos 

índios. No Brasil, a colonização diferencia-se, pois os portugueses tentaram “aproveitar a mão 

de obra dos indígenas” (JUNIOR, 2011, p. 94) e da ajuda desse povo em muito se 

beneficiaram para avançar na colonização, tendo em vista a grande extensão territorial, muitos 

colonizadores teriam aproveitado o conhecimento geográfico  dos autóctones. Também 

poderiam garantir a terra aos portugueses, seja defendendo-a de outros invasores, seja 

nomeando-lhes a fauna e a flora desconhecida. Em decorrência dessa nomeação, temos um 

vocabulário rico em nome de animais silvestres, de plantas, mas também de rios e outros 

lugares diversos. Nessa direção, o português foi tentando explorá-lo, escravizando-o a ferro e 

fogo, tal como inflingiu sofrimentos à população negra que adiante viria para o país. Com a 

força africana concentrada nos latifúndios e nas zonas urbanas, à situação do indígena atribui-

se o recuo para o interior das matas, uma realidade que confere-lhe o preconceito mediante a 

invisibilidade.  

Ao longo da história do indígena no Brasil, presencia-se o que Luis Eduardo Soares 

(2005, p. 165) afirma quanto ao preconceito, em que  “uma das formas mais eficientes de 
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tornar alguém invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma, um preconceito. Quando o 

fazemos, anulamos a pessoa e só vemos o reflexo de nossa própria intolerância”. Assim, hoje, 

os povos indígenas são vistos com preconceito e condenados à invisibilidade: 

 
A invisibilidade se efetiva quando, dentre um vasto e diverso campo de 
conhecimento e significados, são selecionados apenas os conhecimentos de uma 
determinada cultura, considerada mais ampla e esses conhecimentos e significados 
são legitimados como a ‘tradição’, o ‘passado significativo’, enquanto os demais são 
ocultados ou apresentados de forma conveniente, de forma a não gerar conflitos com 
o saber legitimado (SILVA, 1996, p. 121). 
 

Essas atitudes demonstram que ignoramos a diversidade cultural indígena, que 

permanecemos com as raízes ainda presas ao pensamento eurocêntrico, ao preconceito gerado 

pelo antigo colonizador. Consequentemente, temos uma visão estigmatizada de sociedades 

separadas, em que os indígenas  vivem em ocas, como se ainda vivessem há 500 anos, e como 

se nada tivesse mudado na realidade desse povo. Ou então discursamos, como afirma Ludmila 

Martins Ligório (2008, p.117), dizendo que “a principal forma de trabalho do índio é pedindo 

esmola”, “eles têm tribos porque não têm tijolo e cimento para fazer casas”, “alguns são 

canibais porque não têm o que comer”. Também quando se fala do vestuário, senão se 

reportam de forma ornamental, reportam-se afirmando que “agora eles têm roupas, mas agora 

um pouco rasgadas e de pé descalço” (LIGÓRIO, 2008, p. 120). 

Lilia Moritz Schwarcz (1993) diz que a literatura romântica sabia muito pouco sobre 

os indígenas, pois o que representava eram romances épicos, com a figura do indígena como 

heróis, mantinham a imagem idílica da natureza virgem como cenário (SCHWARCZ, 1993, 

p.131). Portanto, com o passar do tempo, a imagem mítica do indígena ultrapassa as fronteiras 

desse discurso literário do século XIX e ganha mais espaço na sociedade. Presente nos 

discursos políticos e da propaganda, o indígena deixa de ser um modelo estético para se tornar 

um personagem político. 

Marilena Chauí (2000. p. 9 - 10) ressalta que as representações do mito de fundação 

são reorganizadas em cada tempo do processo de formação histórica, dando significações de 

acordo com a hierarquia interna e seus sentidos. A relação entre mito fundacional e a 

renovação dele historicamente está na capacidade de a literatura produzir narrativas que 

refazem os mitos nos diferentes contextos históricos. Nesse sentido, há possibilidade de o 

mito tornar-se um elemento construtor da identidade, podendo também ser um instrumento de 

investigação da sociedade. Nisso, Zilá Bernd (2002. p.36) afirma que “o processo identitário 

tanto em relação à nação quanto ao indivíduo é um processo inacabado, isto por estar se 
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abrindo sempre a novas interações”. Dessa forma, as identidades devem ser articuladas em um 

contexto dinâmico. 

Ao interpretar a cultura nacional na leitura de Homi K. Bhabha, a socióloga Maria 

Luis Rovisco (2003) destaca que “todas as culturas nacionais, como formas narrativas de 

expressão cultural são híbridas e contêm elementos alienígenas que irrompem como 

contranarrativas da narrativa homogênea da nação” (ROVISCO, 2003. p. 8). A socióloga 

avalia o pensamento de Bhabha, segundo o qual as contranarrativas relativizam as fronteiras 

da identidade essencialista de uma comunidade nacional. Com isso, o imaginário negocia a 

sua própria representação em elementos que envolvem a emergência das comunidades locais, 

minoritárias, periféricas e contra-hegemônicas.   

A realidade que vem tomando corpo em relação ao indígena expressar sua cultura 

através da escrita começa a buscar o reconhecimento social no sentido de dizer “conheça 

quem eu sou para depois interagir comigo”. Assim como Jecupé está trabalhando para ganhar 

espaço na literatura, temos a reflexão de Daniel Munduruku20 (2008) que vem escrevendo, 

fazendo palestras para divulgar a cultura indígena. Ele tem feito grandes reflexões que fazem 

com que a gente repense os conceitos construídos ao longo da história sobre o indígena. O 

autor indígena defende que a escrita é uma forma de inovar a oralidade para conquistar 

reconhecimento cultural, legitimando o que o povo indígena conta também através da 

narrativa registrada. Diz que é “outro mecanismo de registro, transmissão e atualização de 

saberes históricos e culturais, que às vezes é diferente daqueles da gente das cidades, que 

precisa guardar nos livros seu medo do esquecimento” (MUNDURUKU, 2008, n./p.). 

Jecupé também fala da memória cultural de seu povo que está na forma original de 

educação nativa, ou seja, baseia-se no ensinamento oral da tradição. Essa educação original  

centra-se em deixar o espírito fluir como uma manifestação da fala do que foi passado pelo 

pais, pelo avô e pelo tataravô. “Um narrador da história do povo indígena começa um 

                                                      
20 Daniel Munduruku é considerado um dos mais influentes escritores da atual literatura indígena produzida no 
Brasil. Nasceu em Belém (Pará), no dia 28 de fevereiro de 1964 e faz parte da nação indígena Munduruku. Autor 
com 45 livros publicados, graduado em Filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia. Doutor em 
Educação pela USP. É pós doutor em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. Título 
obtido sob a orientação da Profa. Dra. Maria Silvia Cintra Martins. Diretor presidente do Instituto UKA - Casa 
dos Saberes Ancestrais. Comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008. Em 
2013 recebeu a mesma honraria na categoria da Grã-Cruz, a mais importante honraria  oficial a um cidadão 
brasileiro na área da cultura. Membro Fundador da Academia de Letras de Lorena.  Recebeu diversos prêmios no 
Brasil e Exterior entre eles o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci 
Mendes (outorgado pelo CNPq); Prêmio Tolerância (outorgado pela UNESCO).  Muitos de seus livros 
receberam o selo Altamente Recomendável outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ). (Disponível em : http://danielmunduruku.blogspot.com.br/p/daniel-munduruku.html. Acesso em out de 
2015). 
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ensinamento a partir da memória cultural do seu povo, e as raízes dessa memória começam 

antes de o tempo existir” (JECUPÉ, 1998, p. 26). 

Hoje Kaká Jecupé escreve e demonstra como vê o mundo, sempre com o olhar 

constituído pelos valores que aprendeu na aldeia. Em cada forma de conduzir a vida na 

cidade, ele consegue observar que na sua comunidade essas atividades são conduzidas de 

maneira mais natural, ligadas à natureza sem precisar burocratizar os indivíduos. Destaca, por 

exemplo, o excesso de documentos de que o homem branco necessita para legitimar as suas 

ações. Percebe que o choque cultural ainda hoje é muito grande e que o indígena é obrigado a 

viver nesta sociedade tendo que aprender a adaptar-se a este mundo diferente. Observa, por 

outro lado, que o mesmo não ocorre com a sociedade não-indígena, que julga desnecessário 

aprender algo com a comunidade indígena e sequer tem a preocupação de conhecer a forma 

de viver dessa comunidade. O personagem reclama de que tudo na vida do homem branco 

precisa de papéis (documentos): seja para existir e poder ser livre, seja para ter uma lei que 

diga o que são e o que devem ser. Jecupé narra um episódio que aconteceu com sua família,  

lembrando que “Um dia chegou um senhor com uns papéis na mão dizendo que o lugar onde 

morávamos era dele, doado por D. Pedro II. – Filho, procure esse tal D. Pedro que eu quero 

falar com ele – disse o pai. Estou procurando até hoje” (JECUPÉ, 2002, p. 34).  

Kaká Jecupé cultua tradições de seu povo, tendo concluído seus estudos, concilia suas 

atividades na sociedade não-indígena, e junto à comunidade indígena. Nesta, Kaká atua como 

pajé, ao lidar com os conhecimentos espirituais e ancestrais, revisita constantemente as 

próprias memórias, pratica e compartilha experiências espirituais e ritualísticas. Trata-se 

mesmo de um verdadeiro messias de sua cultura, sua presença é importante para contar, 

divulgar e viver os valores simbólicos próprios de seu povo. O livro Oré Awé roiru’a ma: 

todas as vezes que dissemos adeus mostra as dificuldades enfrentadas pelo líder indígena.  

Estrangeiro em sua própria terra, ele saiu de sua comunidade para integrar-se à sociedade não-

indígena. A narrativa perpassa a ideia de uma vivência contemporânea, representação de 

memórias de um indivíduo entre os séculos XX e XXI, cuja  história  repete traumas 

assistidos ao longo e por mais de 500 anos. Então, passa-se a refletir: como dizer que agora a 

situação encontra-se diferente do que foi em épocas anteriores, se continuamos repetindo a 

mesma luta armada entre índios e proprietários de terras,  junto a manifestações de 

discriminação e de isolamento de uma cultura que é, afinal, a precursora da história do Brasil. 

A Constituição de 1988 oportunizou um olhar diferenciado para o indígena, 

reconhecendo-os através da Lei, mais especificamente, a existência oficial das línguas 

indígenas. Até então, o indígena fazia parte da literatura “em formas reescritas ou transcritas 
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por antropólogos, por folcloristas, ou até mesmo por autores infantis” (SOUZA, 2002). No 

entanto, o indígena começa a escrever sua história no início da década de 1990. O indígena 

escreve sua história, porém esta prática encontra dificuldade de aceitação porque ainda hoje 

são poucos os indígenas que conseguem divulgar seu material escrito. 

Repensando a trajetória de inserção, ou aceitação forçada, do indígena no Brasil, 

vamos presenciar a Constituição de 1988,  que reconhece o direito de o indígena  praticar suas 

formas culturais identitárias e também no ensino funtamental passou a ter o direito do uso das 

línguas maternas e o bilinguismo. Logo depois, em 1991, lança-se um decreto presidencial 

que integra a escola indígena na rede regular de ensino, sob responsabilidade do MEC, 

juntamente  com as secretarias municipais e estaduais de Educação. Por fim, em 1996, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exige das escolas bilíngues e interculturais, que 

devem proporcionar a recuperação do patrimônio linguístico e cultural dos povos indígenas e 

também possibilitar “o acesso aos acervos e saberes da sociedade nacional e de outras 

sociedades indígenas e não-indígenas” (MATOS, 2011, p. 30). Essa realidade criada pela 

legislação possibilita que o indígena possa escrever sobre sua cultura e estendê-la ao leitor, 

que é um público não-indígena, isto é, a sociedade em geral pode ter a oportunidade de 

conhecer sua vivência e, assim, iniciar-se um processo de maior valorização. 

O indígena, ao escrever a sua própria história, vai poder falar por si. Por isso, é 

importante destacar Jecupé nesta reflexão, pois, com a obra Oré awé roiru´a ma: todas as 

vezes que dissemos adeus, ele consegue reconstruir a memória de seu povo. A obra traz as 

memórias da vida de Kaká e os delocamentos passados “entre dois mundos” (JECUPÉ, 2002, 

p. 16). Suas lembranças demonstram a relação com a cultura ancestral e com a cultura 

ocidental, principalmente a vontade de ser ouvido pela sociedade branca para que atendam ao 

pedido de cuidar da natureza que está em colapso ambiental. 

Os escritores indígenas, através da narrativa, podem dar força a sua história e 

constituir uma identidade que demonstre para as outras etnias existentes no Brasil o seu valor 

enquanto cultura, enquanto um povo com tradições, fazendo-se notar como parte da 

composição de etnias que formam a sociedade brasileira. Assim, haverá mais valorização do 

povo indígena através de suas memórias que são uma “reconstrução continuamente atualizada 

do passado, mais do que uma reconstituição fiel do mesmo” (CANDAU, 2012, p. 9). Esse 

trabalho de reconstrução da imagem do indígena é uma recuperação da identidade própria, 

pois, como afirma Candau (2012, p. 59), “a perda da memória é uma perda de identidade”. 

A relação entre memória e identidade é representada na narrativa de Kaká Jecupé. A 

partir do cerimonial do batismo do Nimongaraí, a ele revelam o nome de sua alma, que 
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representa a linhagem espiritual da qual provém Kaká. Então, ele houve histórias de mitos que 

deram origem ao seu nome: 

 
Tupã (acendeu o petenguá com o vermelho do carvão da fogueira) quando sopra sua 
fala-canto, tudo se cria... a vida; ovo primeiro, é sopro do petenguá de Tupã, a vida é 
o oka-vusu, é fogo exalado de seu hálito, fazendo um o que é dois, fazendo o três, 
fazendo o quatro, fazendo a mão [...] (JECUPÉ, 2002, p. 20). 
 

Os mitos são as memórias mais antigas de cada etnicidade indígena, por isso eles são 

importantes para a consolidação da identidade do povo. Desse modo, eles são cultuados como 

forma de pertencimento ao filho das comunidades, e, ao sair de sua aldeia, Jecupé encontra 

um mundo que renega seus mitos e, consequentemente, ignoram suas origens. Mas ele trilha 

um caminho em que busca ser o porta-voz de seu povo, e assim conta sua história e tenta 

dialogar com a sociedade dita majoritária, na tentativa de aproximação e de mostrar que 

ambas as culturas possuem formas de atuar que enriquecem a convivência social. 

A autoria indígena está vinculada a dois aspectos: o primeiro se refere à oralidade, em 

que o autor demonstra um compromisso com os contadores de histórias tradicionais e com a 

comunidade que representa. O segundo refere-se ao anonimato da autoria coletiva, pois a 

forma de escrever na autoria indígena retira o índio do silenciamento e anonimato, no que 

esteve manipulado por poderes majoritários. Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz (2004, p. 

216) afirmam que a “autoria indígena se dilui na coletividade”, ou seja, a autoria indígena se 

representa através de determinados signos, inclusive extraverbais, que evidenciam como são 

os grupos representados na escrita. 

Jecupé em sua narrativa demonstra preocupação com o seu povo devido à poluição do 

rio que abastecia a aldeia em água e alimentos, isso devido à industrialização de São Paulo. O 

indígena reporta considerações comunitária e coletiva, nesse sentido, constrói-se  como um 

sujeito social que “reflete o conceito de formação identitária de sua cultura oral onde a 

dinâmica individual-social é diferente da do sujeito individual ocidental” (SOUZA, 2003, 

133). 

Autores de “sangue indígena” vêm das comunidades ameríndias, porém vivem no 

meio da produção cultural não-indígena e constroem seus textos a este público (SOUZA, 

2003, p. 135). Kaká Werá Jecupé é um deles e, assim como os outros autores indígenas, 

procuram re-escrever a história indígena na versão dominante para um público não-indígena, 

mas muitas vezes acabam sendo submetidos a processos de exclusão ou marginalizados. Isso 

acontece porque são vistos apenas como contadores de história ou meros apresentadores de 

um discurso que trata do processo de construção das identidades indígenas. O autor indígena 
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Kaká escreve e em sua narrativa subjaz uma discussão sobre as múltiplas identidades 

indígenas em transformações no mundo contemporâneo, um discurso que é posto em prática, 

uma vez que sua atuação em oficinas, palestras e entrevistas são constantes ações 

contempladas em seus projetos que divulgam a cultura indígena e promovem a afirmação 

dessas comunidades. 

 

 

2.2.2 A situação do indígena frente aos problemas ocasionados com a colonização e a 
busca pela identidade 

 

Kaká Werá Jecupé, autor de Oré awé roiru´a ma: todas as vezes que dissemos adeus 

(2002), relata sua vida como colonizado em relação às implicações do colonialismo  na 

cultura indígena; implicações essas que vêm desde o descobrimento do Brasil. Jecupé mostra 

que ainda hoje o indígena enfrenta desigualdades tanto na situação econômica como na social, 

comprometendo a identidade destes povos. O colonialismo por muito tempo desencadeou 

transformações na convivência indígena. Com a colonização há mais de 500 anos, os nativos 

sofreram com a exploração e tiveram que se adaptar às situações impostas pela convivência 

com o branco. 

Quando Jecupé representa sua escrita como uma expressão da sua cultura, ele traz 

reflexões de sua cultura, mas relembra que seu povo possui traços culturais incorporados do 

colonizador. Condensa em sua narrativa a rememoração pela escrita em que promove a 

irrupção de marcas, de intenções, de medos que marcaram o seu íntimo. Por isso, quando o 

narrador de Jecupé transporta o conteúdo experienciado para o campo ficcional, faz com que 

os fatos e lugares mencionados resultem “dotados de novos significados políticos e culturais” 

(RAVETTI, 2002, p. 47). 

O autor indígena lida com fragmentos do passado em forma de lembranças de gestos, 

vozes, costumes, relacionados aos que fizeram parte do seu ontem desde a infância. Segundo 

Ravetti (2002), os escritores oriundos de territórios que ostentam a memória do passado 

colonial apresentam “comportamento performático, procedente da obrigação de se reafirmar e 

se solidificar em uma língua particular, ainda que de maneira plural e provisória, entre as 

cinzas de uma tradição que, mesmo que mal se conheça, pretende-se conhecer [...]” 

(RAVETTI, 2002, p. 54). Nesse sentido, Jecupé quer reafirmar a identidade de seu povo e ao 

mesmo tempo manter um diálogo entre as culturas para unificar forças em benefício da 

sociedade. 
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Ao ler textos produzidos por escritores oriundos de territórios colonizados, o crítico 

Edward Said (1995) aborda a perspectiva da “historiografia contrapontual” (SAID, 1995, p. 

27). Nesse sentido, a hibridação das culturas concebe-se em “geografias sobrepostas" e 

“histórias entrelaçadas” de povos em disputa. Existem muitas experiências de contraponto 

semelhantes ao que Jecupé tenta nos relatar. Percebe-se, na narrativa de Kaká, que o indígena 

sofreu com o discurso predominante do colonizador, este que detinha o controle e a 

civilização dos povos ditos “bárbaros” a fim de resultar na dominação. Essa dominação 

envolve não só atos de exploração de bens materiais e culturais, mas castigos violentos e 

práticas que levavam a morte do povo dominado:  

 
O que há de marcante nesses discursos são as figuras retóricas que encontramos 
constantemente em suas descrições do ‘Oriente misterioso’, os estereótipos sobre o 
‘espírito africano’ (ou indiano, irlandês, jamaicano, chinês), as ideias de levar a 
civilização a povos bárbaros ou primitivos, a noção incomodamente familiar de que 
se fazia necessário o açoitamento, a morte ou um longo castigo quando ‘eles’ se 
comportavam mal ou se rebelavam, porque em geral o que ‘eles’ melhor entendiam 
era a força ou a violência; ‘eles’ não eram como “nós”, e por isso deviam ser 
dominados (SAID, 1995, p. 11). 

 

Quando se observa a narrativa de Jecupé, é possível realizar uma releitura da real 

interferência do colonizador em sua cultura, pois ele descreve sobre o processo expansionista 

do europeu e a imposição da ideologia imperialista aos povos indígenas. Ao mesmo tempo, 

ele propicia pensar sobre o contato do branco com o índio à luz de uma perspectiva de mais 

diálogo e consolidar lutas sociais que nortearão relações culturais mais justas e de trocas de 

experiências. 

As primeiras impressões do indígena levaram a classificá-lo como quase-animais, 

exóticos e inferiores. Foram obrigados a usar roupas e aprender a língua e a escrita do 

colonizador. Com o passar do tempo, e com o advento das grandes populações, os indígenas 

se tornaram um povo quase em extinção em meio a uma sociedade que discursa pela inclusão 

social, mas fracassa na medida em que na prática redobram-se as situações de preconceito. 

Essa inclusão tenta camuflar a negação à cultura e à identidade indígena na sociedade, por  

pensarem que o indígena, para se integrar socialmente, deve agir como o branco. Na 

sociedade ancestral indígena, a natureza faz parte da família; sua tradição, Jecupé afirma em 

entrevista21, quando se reza, se diz “por todas as nossas relações”, para dizer que, quanto mais 

o indivíduo se individualiza, mais ele tem a consciência ampliada e tem a natureza como parte 

de sua família; penetrar no espaço vazio que existe dentro do indígena requer perseverança e 

integração com a natureza, e a felicidade entre os indígenas, assegura Jecupé, “não exige 

                                                      
21 Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=DUUKxelykaU�� Acesso ��������������� 
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dinheiro, nem curso de MBA, nenhuma formação senão a pessoa estar conectada com a 

natureza”. 

A ideia de que os índios sempre foram “preguiçosos” e “passivos” é de origem 

colonial. Na relação entre brancos e índios, conforme Roque Laraia (1991), é comum as 

pessoas adotarem a postura de não conseguir compreender, quando em contato com essas 

populações, os costumes diferentes. Logo, a primeira reação é compará-los, tomando por base 

sua própria cultura. Na maioria das vezes, o resultado desta comparação é desastroso, pois se 

conclui etnocêntrica, precipitada e equivocadamente que os índios são preguiçosos e distantes 

da vida produtiva. Isso se percebe no momento em que Jecupé (2002) narra que vieram os 

homens da Lei com um documento retirar suas famílias da terra porque imigrantes viriam 

colonizar, denotando a visão que se tinha no Brasil de que o índio era improdutivo. 

Ainda hoje encontramos, na sociedade em geral, posições da crença em um índio 

genérico, quer dizer, todos são iguais, basta andar nu, com o corpo pintado e coberto de penas.  

Essa imagem evidencia o desconhecimento por parte da sociedade nacional da diversidade 

indígena, sendo que são povos de traços socioculturais únicos e distintos da sociedade em 

geral. 

O que se busca é a concretização da imagem indígena, de forma que todos passarão a 

“refletir” sobre si e sobre o outro, caracterizando o dinâmico processo de reconstrução de sua 

identidade. Segundo Dominique Gallois (1995), o confronto com a própria imagem contribui 

para evidenciar a identidade como um processo dinâmico. Vai-se perceber que a memória 

adquire uma nova dimensão quando torna possível o confronto de imagens do presente com a 

lembrança de suas práticas:  

 
As comunidades indígenas, filmadas falando sua língua materna, assistem às 
próprias imagens e a de outros grupos de índios, rompendo com certo isolamento 
existente entre os grupos, e deles com relação à sociedade em geral. Neste processo, 
reconhecem igualdade e diferenças: aqueles que falam a mesma língua, que também 
sofreram invasão de suas terras, ou que perderam parentes, vítimas de doenças 
provenientes do contato com o não índio; formando estrategicamente uma 
autoimagem e construindo novas formas de representação (GALLOIS, 1995, p. 08). 
 

Os indígenas tiveram que se submeter à nova cultura e aos novos costumes da 

colonização, ocasionando um problema de “autorrepresentação em relação ao colonizador que 

o colonizou e em relação ao colonizador que, não o tendo colonizado, escreveu, no entanto, a 

história da sua sujeição colonial?” (SANTOS, 2008, p. 231). Ao lidar com a questão 

intercultural, Gilberto Freyre (2003) afirma que a resistência do indígena diante dos implantes 

coloniais é uma estratégia de sobrevivência. Em decorrência do contato, é inevitável a 
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aculturação que é um elemento constitutivo no processo de formação do comportamento 

nacional: 

 
[...] não nos esqueçamos, entretanto, de atentar no que foi para o indígena, e do 
ponto de vista de sua cultura, o contato com o europeu. Contato dissolvente. Entre as 
populações nativas da América, dominadas pelo colono ou missionário, a 
degradação moral foi quase que completa, como sempre acontece ao juntar-se uma 
cultura já adiantada, com outra atrasada. 
Sob a pressão moral e técnica da cultura adiantada, esparrama-se a do povo atrasado. 
Perde o indígena a capacidade de desenvolver-se autonomamente tanto quanto a de 
elevar-se de repente, por imitação natural ou forçada, aos padrões que lhe propõe o 
imperialismo colonizador. Mesmo que se salvem as formas ou acessórios de cultura, 
perde-se a capacidade construtora da cultura, o seu clã, o seu ritmo (FREYRE, 2003. 
p.177). 

 

Os conflitos produzidos com a colonização na sociedade nacional ainda perpetuam. 

Mesmo que haja tentativas de melhorar esta relação de interculturalidade, ainda há muito 

preconceito, e o que presenciamos é uma instabilidade emocional e de certa forma selvagem 

no comportamento do brasileiro. 

Muitos meios violentos foram usados na colonização, parecendo que o indígena foi 

um povo que não reagiu e não lutou por sua independência. Ao contrário, tentou-se lutar 

contra a opressão, mas o nativo não possuia armas bélicas e a luta foi desigual. Por isso, 

podem parecer enfraquecidos, porém foram muito fortes em vivenciar suas tradições, 

provando a força que uma cultura vivenciada tem para enfrentar problemas que atingem o 

coletivo. Sim, o coletivo, porque o indígena vive a coletividade, diferentemente da sociedade 

geral que desenvolve muitas atividades na individualidade. 

Jecupé conta a sua história em que sofreu diretamente a interferência do colonizador, 

dessa forma, sua identidade também teve interferências.  Em entrevista (Nota de rodapé nº 2 

contida na introdução desta tese, com indicação da entrevista), o autor indígena revela que 

“ser índio não é estar nu ou pintado”, não se pode mostrá-lo como um ser à parte da sociedade 

ocidental, que anda nu pela mata e vive da caça de animais selvagens. O contato com a escola 

e a cultura ocidental lhe despertaram para ser o porta-voz de seu povo para divulgar a cultura. 

Então, pensar em identidade é perceber as subdivisões, produtos da fragmentação e do 

hibridismo. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 87), o hibridismo “está ligado 

aos movimentos demográficos que permitem o contato entre diferentes identidades: as 

diásporas, os deslocamentos nômades, as viagens, os cruzamentos de fronteiras”. Essa 

realidade acontece com Kaká, personagem da obra, pois ele e sua família deslocam-se de 

Minas Gerais pelo processo de desocupação de terras e vêm para São Paulo. Logo, ocorrem 

outros deslocamentos, como a ida para Florianópolis. Todos os deslocamentos do autor lhe 
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colocam em contato com a cultura ocidental, ocasionando a fusão de costumes e 

conhecimentos. Isso lhe impõe em uma situação de sujeito híbrido. 

O estudioso Stuart Hall (2003, p. 74) também aborda a questão do hibridismo, discute 

o termo de forma a afirmar que “[...] tem sido utilizado para caracterizar as culturas cada vez 

mais mistas e diaspóricas [...]”, assim, ele propõe que o hibridismo significa: 

 
[...] um momento ambíguo e ansioso de [...] transição, que acompanha nervosamente 
qualquer modo de transformação social, sem a promessa de um fechamento 
celebrativo ou transcendência das condições complexas e até conflituosas que 
acompanham o processo [...] Ele insiste em exibir [...] as dissonâncias a serem 
atravessadas apesar das relações de proximidade, as disjunções de poder ou posição 
a serem contestadas; os valores éticos e estéticos a serem ‘traduzidos’, mas que não 
transcenderão incólumes ao processo de transferência (HALL, 2003, p. 75). 
 

As discussões sobre hibridismo levam a pensar na construção de identidade em forma 

de negociação com os centros de poder e com os valores culturais, éticos e estéticos, 

cultuados pela sociedade.  O sujeito híbrido é um composto por muitos, quer dizer, apresenta-

se constituído entre diferentes e múltiplas orientações identitárias. 

As construções identitárias que possuem um maior número de negociações provêm da 

representação de grupos diaspóricos, minoritários e marginalizados. Nesse sentido, Hall 

(2003, p. 76) indica que “Em condições diaspóricas, as pessoas geralmente são obrigadas a 

adotar posições de identificação deslocadas, múltiplas e hifenizadas”. Por isso, o sujeito 

constrói um eu alternado com outros eus, tornando-se as identidades em transidentidades, com 

propósitos não excludentes e sim includentes. É a proposta que Jecupé traz em sua narrativa, a 

união dos povos para lutar pelo bem da humanidade, que as identidades se unam, não se 

excluam, principalmente a indígena com a sociedade geral. O ideal é o que propõe Stuart Hall 

(2006, p. 11), quando fala do sujeito sociológico que se constitui “na ‘interação’ entre o eu e a 

sociedade”. Jecupé é um desses sujeitos, buscando a interação social. 

O indígena preserva muito a natureza e a respeita em sua grandiosidade por emanar 

forças misteriosas aos seus povos e aos seus pajés. Jecupé também relata que, após séculos da 

vinda dos colonizadores portugueses e espanhóis, o indígena ainda sofre interferências 

dominantes. Ainda hoje ocorrem lutas por territórios que acabam com tragédias. São histórias 

que se repetem: 

 
Quando eu era música entonada na barriga da mãe a nossa aldeia foi atacada. 
Homens empunhados de pequenos trovões de aço fizeram uma grande tempestade; 
lançando-se contra nós de todos os lados, fazendo chuva de chamas. [...] As imagens 
dançam na minha cabeça. Vejo minha pintura de rosto. Pintura de um povo antigo. 
Meu corpo dança no vento. Boca de jaguar me ataca os pés. Flechas correm sobre a 
aldeia. Tiros. Tiros. Tiros. Sons de Trovão. Minha cabeça troveja lembranças. Vejo 
crianças cantando hinos brancos. Vejo uma aldeia se erguendo na beira de um rio. 
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Vejo meu corpo vestido de uma remendada camisa amarela. Ouço rezas e vejo 
relâmpagos (JECUPÉ, 2002, p. 22-23). 
 

Kaká Werá Jecupé realiza um trabalho como Pajé, também é escritor e conferencista 

no Brasil e no exterior. Coordena projetos de ações comunitárias e ecológicas, atuando 

sempre com a sabedoria que traz de seu povo. Em Oré awé roiru´a ma: todas as vezes que 

dissemos adeus, é narrada a trajetória de Jecupé, que vive iniciações espirituais22 entre o povo 

Tapuia e o povo Guarani, e ao mesmo tempo preocupa-se com a cultura de seu povo “se 

apagando” com o crescimento de São Paulo. 

A sua aldeia se localiza em um bairro da periferia de São Paulo. No entanto, o 

protagonista realiza vários deslocamentos pelo território brasileiro, percebendo que era um 

estrangeiro em sua própria terra e também por sentir que havia a necessidade de resgatar as 

raízes indígenas de modo a propagá-las. No fim da narrativa, o personagem retorna a São 

Paulo para um ritual do perdão para que se lute por valores e não por armas. 

Importante observar que o protagonista de Kaká é uma espécie de Macunaíma, na 

criação de Mário de Andrade. Os dois vivem em cenários parecidos, principalmente quando 

ambos se deparam com a industrialização na cidade “macota” de São Paulo. Nos dois textos, 

ao leitor é facultado perceber como o processo civilizatório urbano interfere na vida do 

indivíduo pertencente à cultura autóctone. Macunaíma chega a São Paulo para encontrar sua 

muiraquitã e descobre um mundo que não valoriza o seu tesouro. Assim, ele sofre com as 

influências do mundo moderno e não consegue viver sua cultura, pois no que ele acreditava, o 

que ele tinha como valores trazidos de sua tribo Tapanhumas, não tinha significação em São 

Paulo. A cidade atropelava os seus costumes na velocidade frenética de ganhar mais, obter 

lucros com a industrialização, daí decorria o apagamento de tudo o que aprendera a valorizar, 

pois ali nem o cacau, que ele insistia em trocar por moeda, tinha o valor desejado. Essa 

passagem representa bem os lados opostos: afinal, o que tinha valor antes, agora não 

significava mais nada. Macunaíma também se sente estrangeiro em sua própria terra, um 

“outro”, mesmo antes, quando se transforma em branco de olhos azuis, na fina ironia do 

narrador, pelo banho tomado na fonte de águas milagrosas.  

O protagonista de Jecupé relata também o seu percurso em busca da terra sem males. 

Na busca por suas raízes ancestrais, vê sua cultura sendo apagada pelo crescimento de São 

Paulo. Em seus deslocamentos pelo Brasil, Jecupé demonstra que existe uma história contada 

pelos brancos em que o indígena é um estranho. Ao se reportar à sua identidade, aponta uma 
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diferença construída na sociedade em que existe “um modo, uma maneira, um meio guarani 

de contar o já contado pelo destino” (JECUPÉ, 2002, p. 63).  

De acordo com Ailton Krenak (1999), o encontro entre indígenas e brancos não 

originou uma única marca em 1500, mas um constante e similar convívio com novos contatos.  

Portanto, temos que aprender a lidar com o encontro da diferença e crescer em uma nova 

história, por isso, Jecupé em sua narrativa faz o convite para os povos se unirem para um 

convívio mais harmônico entre a humanidade, principalmente na interação com a natureza, na 

sustentabilidade do ecossistema, entendido como parte da ancestralidade indígena. Mário de 

Andrade, por sua vez, narrou a trajetória de aventuras de seu protagonista, com as 

interferências do colonizador mediante a sua proposta modernista em que se destaca a 

valorização do nacional e a tentativa de evidenciar a identidade brasileira, também Jecupé 

conta sua história com interferências do colonizador. De forma não irônica e isento de 

dramatização, o texto de Kaká Werá mais se aproxima de uma narrativa de memórias 

coletivas vivenciadas pelo narrador.  

Kaká faz viagens ao Sul do Brasil, principalmente a Florianópolis, onde vai viver 

muitas experiências que possibilitam ao escritor relacionar o contato do indígena com o 

branco. No Rio de Janeiro, ele participa de um episódio televisivo, gravando O Guarani para 

uma minissérie da TV Manchete, com a representação dos Aimorés que invadem a fortaleza 

de D. Antônio de Mariz. O autor revela nessa obra a concepção do ser integrado à natureza 

mediante a tecnologia. Então, quando se refere à fotografia, lembra-se de que essas 

tecnologias foram encaradas muitas vezes pela cultura autóctone como instrumentos que 

“roubavam as almas”, por isso um elemento da minissérie foi chamado de “Ilha das almas 

roubadas” (JECUPÉ, 2002, p. 56). Trata-se de uma passagem que lembra, com efeito, a Ilha 

de Marapatá, descrita em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Nessa ilha, ao partir para 

São Paulo, o herói deixa sua consciência, cravada no alto de um pau, a salvo do ataque das 

saúvas. Ao retornar do périplo pelo Brasil inteiro, não mais a encontra lá, momento em que 

também percebe sua tribo tapera, afirmando que não havia ninguém lá, ou seja, lugares 

também de “almas roubadas”. 

Ao revisitar a temática do indígena na literatura de José de Alencar, Kaká Werá 

relativiza, de certa forma, o olhar ou lugar-comum da crítica, em relação ao perfil dos 

personagens do romantismo alencariano, que qualifica o romance entre Peri e Ceci, no livro O 

Guarani, como uma construção que encobre desgraça e dominação que advêm sempre do 

encontro entre o branco e o índio:  “– Entre o índio Peri e a sinhazinha Ceci houve a única 

razão que supera as diferenças culturais. E creio que é a lição que a civilização precisa. Essa 
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razão é o amor” (JECUPÉ, 2002, p. 60). Nessa afirmação, é possível ver que ele critica a 

guerra e acredita num relacionamento fraterno, sem negar a possibilidade do amor entre 

indivíduos de culturas diferentes, como ocorreu entre Peri e Ceci. Pretende demonstrar que, 

assim como Peri, para se aproximar de Ceci, abriu mão da sua cultura, ele também acredita na 

luta pacífica, sem armas para a superação das diferenças culturais.  

A dança do perdão acontece no capítulo intitulado “Anhangabaú-Opá”, em que se 

reúnem diversos povos em São Paulo: índios de diversas tribos, católicos, protestantes, 

judeus, ativistas ecológicos, dentro outros tantos grupos. Também o episódio sobre a invasão 

e a morte de Yanomamis, ocasionada por garimpeiros. Nesse houve um ritual da Catedral da 

Sé como protesto ao acontecimento, então, reuniram-se várias religiões e etnias, tornando-se 

“A primeira missa do Brasil” (JECUPÉ, 2002, p. 95). O que configurou a integração religiosa 

entre várias crenças. 

O encontro com um árabe faz Kaká perceber as diferenças. Então, observa que “a 

diferença é que sou considerado estrangeiro em meu próprio lugar e, quando me visto das 

roupas ditas civilizadas, não sou considerado dentro da cultura de meu povo, mas de acordo 

com a roupa que visto” (JECUPÉ, 2002, p. 81). O autor entende que tem o compromisso de 

relacionar um diálogo entre os dois mundos: indígena e não-indígena. Em um sonho lhe é 

revelada a missão. “Neste sonho firmei o compromisso de traduzir da vermelha ‘escrita-

pintura’ de meu corpo para o branco corpo desta ‘pintura-escrita’" (JECUPÉ, 2002, 16). 

Logo, o ato de escrever vai lhe conferir a possibilidade de fazer-se conhecer a cultura 

indígena e possibilitar um diálogo entre as culturas.  

Mesmo entendendo que a ação violenta colonizadora prejudicou a sua cultura, Kaká 

tem uma visão mais otimista. Nessa direção, sua obra Oré awé roiru’a ma: todas as vezes que 

dissemos adeus tenta a conciliação no convívio das culturas diferentes, apostando no 

autoconhecimento entre ambas. Apesar das dificuldades encontradas com as discussões sobre 

a temática indígena, dá para perceber que, no decorrer dos tempos, as concepções a ela 

relacionadas foram se modificando e a tentativa de reconstruir uma identidade é constante. 

Isso faz com que se tenha a esperança de que a realidade do povo nativo conquiste mais 

espaços nos livros, na convivência social e na valorização cultural. 
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2.3 A escolha de Macunaíma e Oré Awé roiru’a ma para o corpus do trabalho 
 

Por fim, destaca-se a relação das duas obras escolhidas para o corpus deste trabalho, 

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade (1928-2007), e Oré Awé 

roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé (1994-2002). A escolha 

ocorreu pelo fato de uma obra se tratar de literatura canônica e outra por ser de autoria 

indígena, que, conforme os padrões do ser canônico, as produções das minorias foram 

deixadas às margens da literatura, como é o caso da literatura indígena.  

Uma vez que a proposta é reconhecer a memória cultural indígena, então é importante 

destacar a obra de autoria indígena para ser trabalhada na escola. Além disso, o enfoque dado 

às duas obras é no sentido de que uma, Macunaíma, traz todo o processo de colonização, 

choques culturais e constituição da população brasileira, com seu imaginário, com seus mitos 

e com a miscigenação de outras etnias com a do indígena. A outra, Oré Awé roiru’a ma, tem 

uma característica peculiar que é a do indígena contar sobre todas as injustiças que sofreu com 

a colonização e, principalmente, poder falar de sua cultura na perspectiva do próprio indígena, 

com seu encantamento, pertencimento e demonstrando suas tradições de uma forma 

vivenciada e não mais sob o olhar do colonizador. 

Poder mostrar ao aluno, por meio de uma obra literária, que o indígena possui sua 

própria cultura com costumes e tradições arraigadas em sua vivência e, acima de tudo, 

trabalhar com uma obra de autoria indígena, faz com que o reconhecimento a esses povos 

possa ter mais credibilidade. Por que isso ocorre? Por que o aluno vai perceber que não é só a 

sociedade em que ele vive, com os costumes que ele aprendeu, que possui valor. Começa a ter 

uma visão de que o povo indígena foi discriminado pelo histórico trazido dos tempos 

coloniais, agregado aos conflitos de demarcações de terras, mas que é um povo de vivência 

própria e precisa ser valorizado. 

“Macunaíma não é uma obra que focaliza especificamente a representação do indígena 

ou o desejo de lhe conceder voz. [...] é a busca das raízes brasileiras, reconhecendo a 

complexidade da interação das mesmas com a cultura que vem de fora do território nacional” 

(CUNHA, 2007, p. 55). Por meio das lendas e dos mitos indígenas observa-se um personagem 

que representa a coletividade e a diversidade do brasileiro.  Ao deslocar-se pelo território 

brasileiro, o herói reconhece a multiplicidade étnica do povo, no entanto, o foco desse 

deslocamento envolve um questionamento identitário. Diante do deslocamento físico e da 

recuperação do passado histórico, o paradoxo está no fato de “ser impossível voltar no tempo 

e resgatar a condição do indígena antes da chegada do colonizador. Ao longo da trajetória, o 
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protagonista toma consciência de sua transformação e da impossibilidade de retorno” 

(CUNHA, 2007, p. 55). 

  Diferentemente do que ocorre em Macunaíma, Jecupé busca espaço na literatura para 

a voz indígena expressar-se e trazer uma forma de reconhecimento da cultura de seus povos. 

“Dentro desse processo de dar visibilidade e voz ao indígena na sociedade brasileira, 

começamos a verificar uma escrita indígena que se aproxima do nosso conceito de literatura 

ocidental” (CUNHA, 2007, p. 58). A autora destaca que Kaka Werá Jecupé é um escritor 

indígena que vem conquistando espaço na literatura. Em Oré awé roiru’a ma – Todas as 

vezes que dissemos adeus, o protagonista conta seu percurso em busca da terra sem males. O 

livro narra a trajetória do índio Kaka Werá Jecupé em busca de suas raízes ancestrais, 

“percorrendo aldeias, passando por iniciações espirituais entre o povo Tapuia e o povo 

Guarani, além de suas inquietações ao ver toda a cultura de seu povo sendo apagada pelo 

crescimento de São Paulo” (CUNHA, 2007, p. 59). Então, comparando as duas obras, 

verifica-se que Macunaíma percebe a impossibilidade do retorno a sua cultura devido à 

colonização e se torna constelação sem brilho porque perde o desejo de viver e lutar. 

Enquanto que Kaká, ao perceber que a sua cultura está sendo apagada pela expansão de uma 

grande cidade, São Paulo, reergue-se no sentido de lutar pela vivência de suas tradições. Aqui 

se consegue demonstrar uma realidade, diferente da colonial, em que o indígena vem lutando 

por suas causas sociais e culturais. 

Márcio Passos de Azambuja (2013) afirma que a primeira geração do Modernismo 

escreve tendo como referência os textos do século XVI, para propor um novo nacionalismo, 

que questionava os padrões culturais europeus seguidos no Brasil. Um exemplo é a Carta de 

Pero Vaz de Caminha, ironizada no capítulo IX (Carta pras Icamiabas) do Macunaíma, de 

Mário de Andrade. Busca-se o foco no passado do indígena.  “Ao invés de mergulhar no 

presente do índio, na sua realidade cotidiana atual, os escritores debruçam-se nas beiradas 

recolhendo o que mais for de serventia para destaque de seus próprios projetos de arte e 

nacionalismo” (AZAMBUJA, 2013, p. 09).   

Na década de 90 do século XX , é publicada a obra Todas as Vezes que Dizemos 

Adeus, de Kaká Werá Jecupé, caracterizando a inserção da literatura indígena na realidade 

contemporânea do índio brasileiro envolvido por suas questões, conflitos, belezas e tragédias. 

Observa-se que Jecupé possui “profundo conhecimento da cultura brasileira europeizada 

através de inúmeras referências literárias, culturais e políticas em um processo de parodização 

e ressignificação da atual condição identitária, política, econômica e social do indígena 

brasileiro” (AZAMBUJA, 2013, p. 10).   



131 
 

Por meio da escrita indígena, pode-se observar pela primeira vez os povos tornando-se 

protagonistas de sua história, bem como construções de sua identidade e de sentido na 

sociedade atual. Os livros sempre foram escritos pelo colonizador do além-mar ou pelo 

conterrâneo, que não tinham o compromisso com o ponto de vista e a identidade indígena. 

Com a autoria indígena começa-se a “contar a história do indígena pelo seu ponto de vista e 

escrita por ele mesmo, agora responsável pela criação e consolidação de sua identidade, de 

seu ponto de vista e dos seus meios de expressão e valor na nossa literatura” (AZAMBUJA, 

2013, p. 10).   

Por razões que envolvem o estudo da história e cultura indígena é que escolhemos as 

obras de Mário de Andrade e Kaká Werá Jecupé, autores que trazem a realidade da 

colonização e dos dias atuais sobre os povos autóctones. Um, modernista, inaugura o realismo 

maravilhoso no Brasil; o outro, autor indígena, busca a imaginação criadora do brasileiro para 

recontar a história de seu povo. Assim, essas obras formaram o corpus de análise da oficina de 

“Leitura e Literatura de temática indígena” desenvolvida na escola convencional como a lei 

11.645/2008 vem definindo. Esta atividade será abordada no capítulo 4 desta tese. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

3 A LEI 11.645/2008 MEDIANDO O ESTUDO DA CULTURA INDÍGENA 
 

As obras analisadas no capítulo anterior têm o objetivo de ajudar no estudo da história 

e cultura indígena no Brasil, uma vez que estas serão o corpus da Oficina de Leitura e 

Literatura realizada com alunos de Ensino Médio a fim de estudar a referida temática na 

escola (assunto a ser tratado no próximo capítulo). A Lei 11.645/2008 traz a obrigatoriedade 

do estudo desta temática na escola e cita a Literatura como uma das disciplinas responsáveis 

por realizar esse estudo. Assim sendo, a proposta é estudar a cultura indígena através da 

literatura com a possibilidade de demonstrar que é possível encontrarmos nas obras literárias 

um campo rico de discussões e conhecimento.  

Com a obrigatoriedade registrada em lei para que se trabalhe com a história e a cultura 

ameríndia, a pergunta é inevitável: como tem ocorrido a abordagem da temática indígena no 

âmbito do ensino das Artes, Literatura e da História do Brasil? O Estado vem atuando a fim 

de garantir que as escolas atuem de forma mais efetiva na inserção da temática indígena na 

educação com a criação da Lei 11.645/2008. As reflexões sobre a necessidade de uma 

legislação possibilitam compreendermos o processo de imobilidade que caracteriza a inserção 

da temática no espaço escolar. Atualmente há um histórico de reivindicações dos povos 

indígenas no Brasil pelo direito ao reconhecimento da sua cultura e pela garantia de uma 

educação diferenciada. Por outro lado, há a tentativa de serem incluídos no currículo das 

escolas destinadas aos não-índios conteúdos que dizem respeito ao reconhecimento, respeito e 

valorização desses povos. 

O Brasil é formado a partir das heranças culturais europeias, indígenas e africanas, 

porém não contempla, de maneira equilibrada, essas três contribuições no sistema 

educacional. Muitos materiais didáticos apresentam uma visão eurocêntrica, perpetuando 

estereótipos e preconceitos. A escola, sendo um lugar de construção dos conhecimentos, não 

pode esquecer seu papel de construção de identidades e valores. 

Para melhorar esse quadro de exclusão, a partir de 2003, foi aprovada a Lei 10.639/03, 

que tornava obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de 

Ensino Fundamental e Médio. Contudo, a tentativa não foi tão feliz porque em 2008 a Lei 
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teve que ser reformada para incluir nela a cultura indígena que havia sido esquecida. Na 

própria construção da legislação, que visava reconhecer culturas esquecidas, acabam-se 

excluindo as populações indígenas. Então, a lei de 2003 foi reformulada pela Lei 11.645/2008 

que inclui o ensino da história e da cultura indígena. 

As leis de 2003 e 2008 alteram a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) com o objetivo de 

promover uma educação que reconhece e valoriza a diversidade, tendo um maior 

comprometimento com as origens do Brasil. Neste sentido, o projeto de pesquisa em questão 

propõe-se a promover ações sócio-educacionais que priorizem a implementação dos 

conteúdos da Lei 11.645/2008 nos currículos de instituições públicas de Ensino Médio, 

visando a uma aproximação de docentes e discentes em relação ao (re)conhecimento de povos 

que representam a nação brasileira. 

Se esquecermos dos massacres aos indígenas, quando estes tentavam apenas defender 

o que era seu, será que somos realmente brasileiros e patriotas participantes das decisões 

políticas no Brasil? Por isso, é imprescindível compreender o fato da implementação da Lei 

11.645/2008 em sala de aula como um plano que oportuniza aos estudantes conhecerem 

outras referências indispensáveis a sua formação intelectual; facilitar o entendimento da 

história da humanidade e possibilitar romper com a hierarquização da cultura, sem significar 

simplesmente obrigatoriedade. 

O desafio que a Lei impõe é trabalhar com as diferenças culturais sem hierarquizá-las.  

Nesse sentido, este projeto se fundamenta teoricamente na pesquisa e no estudo da produção 

literária que contempla a cultura indígena. Quando assumimos que a população indígena 

brasileira tem sido historicamente negada e sofre as consequências de séculos de 

discriminação e racismo, torna-se necessário pensar e tomar medidas nas diversas esferas 

governamentais a fim de proporcionar o equilíbrio, a igualdade de condições de existência e 

garantir o respeito e a dignidade das populações indígenas em nosso país. 

 

 

3.1 Contexto histórico da Lei em prol de reconhecimento da diversidade étnica 
 

 

Os movimentos sociais ao longo da história sempre foram uma força motriz para que 

acontecessem as grandes mudanças na sociedade, na política, na economia, e isso não foi 

diferente na educação. O propósito do estudo é ver como se desenvolveu a legislação em 

relação à inclusão do indígena na educação, então, vamos investigar o histórico dessa 
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caminhada. De acordo com Antonio Flávio B. Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (2009), 

estudos sobre mudanças no currículo nacional da educação despertaram debates nas duas 

primeiras décadas do século XX, expandindo-se mais nos anos de 1940. Em relação aos 

grupos étnicos, Rosângela Tenório de Carvalho (2004, p. 35) afirma que havia o enfoque ao 

“movimento negro”, contrapondo-se ao mito da “democracia racial”. O movimento negro 

ganhou forças duas décadas depois, com a inserção de grupos feministas, dos esquerdistas e 

os movimentos sociais de educação, que promoviam discussões em relação ao currículo 

escolar. Neste contexto, havia um grande incentivador que era Paulo Freire. 

No decorrer da História do Brasil, aconteceram os processos de miscigenação dos 

indígenas. Nos primeiros decêncios da colonização no Brasil, a miscigenação se dava 

principalmente entre portugueses e a população nativa. No século XVII, os senhores de 

escravos promoviam o casamento entre escravas negras e índios. Depois, no século XVIII, o 

Estado é quem promove a miscigenação através do casamento entre brancos e índias. A 

política da miscigenação é promovida pelo ‘mito da democracia racial’, com o objetivo de ter 

uma população homogênea e livre. Essa sistemática, mais tarde, serviu para a implantação da 

Lei das Terras (lei nº 601 de 1850), em que várias aldeias indígenas de Goiás, Sergipe, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, foram extintas por serem mestiças e, assim, havia a 

espoliação de terras dos aldeamentos. Na verdade, o Estado criou “uma realidade que 

descaracterizasse a identidade do indígena e os puniu à posteriori” (CUNHA, 2009). 

José Ricardo Oriá Fernandes (2005) avalia acontecimentos a partir dos anos de 1970, 

em que surgem novos movimentos sociais no campo político, são os movimentos populares, 

ligados principalmente ao gênero e à etnia. Esses construíam seus discursos para reivindicar 

uma maior participação e reconhecimento de direitos e cidadania: 

 
Entre esses movimentos sociais, podemos indicar o movimento indigenista, que 
reivindica, do governo, a demarcação de terras indígenas e o direito à sua própria 
cultura, e os movimentos de consciência negra, que lutam, em todo o país, contra 
quaisquer forma de preconceito e discriminação racial, bem como o direito à 
diferença, pautada no estudo e valorização de aspectos da cultura afro-brasileira 
(FERNANDES, 2005, p. 381). 
 

As discussões se intensificaram nos anos de 1980, com o ingresso dos temas sobre 

homossexualidade, sobre confissões religiosas na pluralidade das igrejas, e sobre os povos 

indígenas. Na inserção da temática sobre os indígenas, a discussão vem pautada visando à 

retomada dos direitos à terra, à educação diferenciada e à saúde. Assim, no final dessa década, 

houve a conquista através da Constituição Federal brasileira promulgada em 1988. Em relação 
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à legislação, Bernardete A. Gatti (2008) afirma que, até ela ser promulgada, percorreu-se um 

caminho ascendente de muitas conquistas legais alcançadas pelos indígenas: 

 
A legislação não nasce do nada [...]; é resultante de um processo histórico em que 
ações se desenvolvem e criam impasses e questionamento pela forma como são 
praticadas, o que pode gerar movimentos de vários segmentos sociais, movimentos 
que são levados aos órgãos reguladores, que se podem mostrar mais ou menos 
atentos ou interessados nas questões levantadas, e que, em situação de negociação 
em contexto político, procuram criar balizas onde elas não existiam ou reformular 
orientações quando estas parecem não mais atender às condições de qualidade 
pensadas para as atividades desenvolvidas (GATTI, 2008, p.68). 
 

Nesse sentido, as discussões sobre a influência dos movimentos sociais em relação aos 

direitos indígenas voltam-se para o reconhecimento da cultura e a posse de terras, que um dia 

pertenceu e este povo. Então, a Constituição de 1988 garante alguns direitos ao povo 

ameríndio: 

 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais.  
§ 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem. [...]  
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.  
§ 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
[...]  
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens (BRASIL, 2008, p. 137-146).  

 
Com o advento legal de reconhecimento da diversidade étnica, promoveu-se a garantia 

do direito à diferença, à educação diferenciada, proporcionando a valorização da cultura, das 

práticas religiosas e a preservação das línguas de origem dos povos. A promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, e logo depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 (LDB 9.394/96) significou um importante marco para as políticas 

indigenistas, assegurando os direitos às suas línguas maternas, culturas e tradições. Desde 

então, cabia ao Estado proteger as expressões culturais; ainda, com a Lei, obteve-se o direito 

de acesso à justiça (judiciário) em defesa aos direitos e interesses dos povos. 

Retomando o histórico, na década seguinte dos anos 80, as discussões sobre a 

diversidade étnica influenciam a construção do Plano Decenal de Educação (1993-2003), 

sendo conteúdo para a elaboração da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu 

as Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB):  
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Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser contemplada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. [...]  
§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia (BRASIL, 1996).  
 

A LDB foi a primeira mudança efetiva no currículo referente às questões étnicas no 

Brasil. Dessa forma, confere-se à questão indígena uma possibilidade para sair das sombras 

do passado. Torna-se um tema emergente na sociedade que necessitava de um olhar especial 

na tentativa de superar a desagregação que aconteceu ao longo da história. Nas escolas dos 

não-índios, era necessário amenizar situações de preconceitos, racismos: com isso, projeta-se 

a criação da Lei 11.645/2003. A Lei é resultado dos movimentos sociais que lutavam pelo 

reconhecimento, valorização e respeito à diversidade étnica. De acordo com Maria da Glória 

Gohn (1995), promoveram-se ações coletivas sociopolíticas em que se envolveram pessoas de 

diferentes camadas e classes sociais: 

 
Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força social na 
sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas 
e problemas em situações de conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um 
processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a 
partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da 
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e 
políticos compartilhados pelo grupo (GOHN, 1995, p. 44). 
 

A Lei 10.639/2003, através de seus artigos 26-A e 79-B, determinou a obrigatoriedade 

do ensino da História e Cultura Afro-brasileira no Ensino Fundamental e Médio, em escolas 

de ensino público e privado no Brasil; especificou que os conteúdos direcionados a essa 

temática devem ser trabalhados em todo o currículo escolar. Ainda houve a inclusão da 

comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Esta data foi 

delimitada em 20 de novembro23.   

Apesar de toda a preocupação em trabalhar com a diversidade étnica, a lei esqueceu de 

contemplar o povo indígena junto com a Afro em 2003. Então, em 2008, a Lei nº 10.639/2003 

teve novas alterações, originando-se a Lei nº 11.645/2008. Nela foram acrescentados os 

                                                      
��
� Vinte de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data - transformada em Dia Nacional da 

Consciência Negra pelo Movimento Negro Unificado em 1978 - foi uma homenagem a Zumbi, líder máximo do 
Quilombo de Palmares e símbolo da resistência negra, assassinado em 20 de novembro de 1695. Esta data está 
regulamentada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, 
data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A mesma lei também tornou obrigatório o 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Nas escolas as aulas sobre os temas: História da África e dos 
africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
propiciarão o resgate das contribuições dos povos negros nas áreas social, econômica e política ao longo da 
história do país. Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/ef2/culturaafro/p3.php. Acesso em: out. 2015. 
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estudos da história e cultura dos povos indígenas, em que se redigiu o “Artigo 26-A. 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 criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) também vem contribuir para 

oficializar os estudos e reconhecimento da diversidade étnica. A proposta inicial do 

documento é o trabalho com a temática “Pluralidade Cultural”, em que visava a abordar temas 

transversais direcionados aos estudos das diversidades culturais presentes nas diferentes 

regiões do país (CARVALHO, 2004, p. 36).  

É necessário cuidado com a construção do discurso sobre as diferenças culturais, 

conforme alerta Rosângela Tenório de Carvalho (2004), pois corremos o risco de adotarmos 

pensamentos ligados ao relativismo. Precisamos observar os interesses ocultos na forma de 

abordagem dos conteúdos que aparentemente são inocentes, mas que podem veicular 

interesses econômicos, por isso é recomendável observar quem está conduzindo as discussões 

sobre diversidade cultural. Dessa forma, podemos evitar que se construam discursos 

dominantes como já presenciamos ao longo da história. 

O processo educativo, muitas vezes, está relacionado à economia global, inclusive à 

indústria cultural, trazendo reflexos no campo curricular. Nesse meio, encontram-se dois 

aspectos da economia global que conseguem ter influências na educação: a fabricação de 

identidade do que denominaram consumidor e a fabricação da diversidade cultural do mundo 

globalizado (CARVALHO, 2004, p. 74). Por isso, é necessário atenção porque a indústria 

cultural apropria-se do discurso multiculturalista, direcionando investimentos na formação de 

identidades do público consumidor e consequentemente a produção de seus produtos. 

Na realidade, devem-se promover discussões sobre a inserção da diversidade cultural 

de forma que humanize as relações sociais no sentido da convivência das diferentes culturas 

de nosso país. Isso para que não se crie uma rede de consumidores da questão étnica, em que 

a indústria fortaleça a sua produção. Nesse contexto, é comum identificar grandes empresas 

que aproveitam a ocasião e produzem roupas, acessórios, cosméticos, ligados ao movimento 

negro. Também se apropriam dos conhecimentos indígenas para explorar matérias primas 

para fabricação de produtos de beleza, isso já vem acontecendo muito com a região 

amazônica. Assim, devemos trabalhar com o objetivo pretendido pela legislação, de promover 

uma educação atrelada ao desenvolvimento das relações humanas de paz e reconhecimento do 

outro, e não atender a objetivos políticos e econômicos, senão os preconceitos continuarão 

vivos nestas relações.  
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Em relação à trajetória de mudanças do currículo escolar no Brasil, percebe-se que 

percorreu caminhos em que se estabeleceram conteúdos e objetivos a fim de alcançar 

conhecimentos para o desenvolvimento do indivíduo no sentido da convivência em sociedade. 

Segundo Moreira e Silva (2009, p. 28), a teoria crítica vai mostrar que o “currículo não deve 

ser uma reprodução cultural passiva, mas um campo que possibilite reflexões e contestações 

sobre os modelos de sociedades existentes, para construirmos formas de transgredi-las”. Para 

isso, é importante uma reflexão nas escolas sobre a nova proposta curricular implementada 

através da Lei nº 11.645/2008, ou seja, as discussões devem versar a inclusão da diversidade 

cultural no espaço escolar de forma a significar avanços para a Educação como um desafio de 

um currículo afirmativo, de uma proposta de política/ação afirmativa, ou seja, ser democrático 

para produzir espaços para o reconhecimento e o desenvolvimento coletivo. 

Nessa proposta de política/ação afirmativa, Nilma Lino Gomes (2002) define as ações 

afirmativas como políticas públicas (e privadas), no sentido de que são:  

 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 
neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 
nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser 
simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um 
objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade (GOMES, 
2002, p. 128). 
 

O processo educativo decorrente dessas políticas deve recuperar direitos socialmente 

negados ao longo do processo histórico social. Devem-se apresentar novos conceitos nos 

currículos escolares, que contemplem as diversidades da população, trazendo ao educando o 

conhecimento e a importância das diferentes culturas presentes na sociedade brasileira. Dessa 

forma, a política/ação afirmativa poderá contribuir para tornar a convivência na sociedade 

mais harmoniosa em meio às suas diferenças (CANCLINI, 2011). No entanto, incorporar 

novos conceitos sobre a história indígena nos currículos escolares para os não-indígenas é um 

dos princípios da democracia em busca de ações que tragam abordagens de forma mais 

humana, multicultural e intercultural ao tratar da história e da cultura indígena. 

 

 

3.2 Quem deverá trabalhar a diversidade cultural nas escolas, com a instituição da Lei 
11.645/2008 

 

A Lei 11.645/2008 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com o 

objetivo de inserir no currículo das instituições educacionais a obrigatoriedade do estudo da 
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História e Cultura Indígena. A lei enfatiza o estudo sobre este grupo étnico, de forma que os 

conteúdos relacionados sejam ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

principalmente nas aulas de Educação Artística, de Literatura e História do Brasil. 

Vai-se perceber que a produção de materiais e seleção de conteúdos, como é o caso 

dos livros didáticos, apresentam uma visão eurocêntrica da história de nosso país, 

perpetuando estereótipos e preconceitos. A implantação da lei é uma tentativa de sanar uma 

dívida social e a lacuna existente devido à ausência da diversidade cultural em nossa história. 

Assim, a regulamentação espera promover uma educação comprometida com as origens do 

povo brasileiro. 

Novas demandas surgem através dos conhecimentos sobre africanidades, as lutas do 

negro no Brasil, a Consciência Negra, a resistência indígena no contato com os brancos, a 

cultura indígena, entre outros. O momento exige publicação de materiais sobre estas 

temáticas, mas também é necessária uma política de formação continuada para capacitar 

professores para que possam trabalhar em ações concretas que visem à valorização da 

diversidade cultural brasileira.  

Selva G. Fonseca (2007) destaca o questionamento de que histórias devem-se ensinar 

e aprender.  A autora faz referência às duas últimas décadas do século XX, que foram palco 

de grandes debates, elaboração e implementação de propostas curriculares e de novos 

materiais didáticos. O momento foi de repensar as práticas educativas e de construir 

mudanças, como promulgação de Lei, ampliação de estudos, conhecimentos de temas e fontes 

históricas. Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) é uma prática para ampliar estes 

conhecimentos, e nele foi construída a diversidade de formas de ensinar e aprender. Os 

documentos retratam a pluralidade de concepções teóricas, políticas, ideológicas e 

metodológicas no ensino e a avaliação da aprendizagem. Assim como os PCNs, a Lei 

11.645/2008 também afirma que a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena deve 

ser trabalhada de forma interdisciplinar. 

Deve-se ter cuidado porque a Lei de 2008 abriga expressões como “a luta dos negros e 

povos indígenas”, “formação da sociedade nacional”, “resgatando”. Essas expressões podem 

trazer uma abordagem da marginalização destes povos, que foram e continuam sendo vítimas 

permanentemente em lutas.  Dito de outra forma, a lei 11.645/2008 vai se incorporar a um 

currículo tradicional e pré-ativo, pressupondo uma transformação inovadora em um currículo 

ativo (GOODSON, 1995). Essa transformação vai depender do que acontece na prática 

docente, que precisa ser constituída ainda em programas/cursos de formação continuada.  
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Não se quer criar um novo currículo, nem uma nova disciplina, a abordagem da lei 

visa à construção social que pressupõe ressignificações de um conhecimento até então 

desconhecido ou pouco explorado. A lei não é genérica, pois estabelece metas de 

implementação para estabelecer um currículo emancipatório, conforme reflexões de Jean-

Claude Forquin (1992): 

 
Enfim, as matérias novas [...] representam frequentemente um elemento conflituoso 
para as disciplinas já existentes [...] devido aos problemas de definição de estatuto, 
de divisão de recursos, de delimitações territoriais colocadas por sua admissão no 
corpus de saberes e por sua introdução nos horários escolares (FORQUIN, 1992, p. 
40). 
 

Em relação a reflexões sobre a Lei, questiona-se em quais disciplinas os 

conhecimentos étnicos devem ser ofertados para o educando. Por isso, delimitaram-se 

algumas disciplinas como Artes, Literatura e História Brasileira para conduzir os conteúdos 

da temática. No entanto, é emergente inserir a temática no currículo existente para que todos 

se comprometam com a diversidade cultural. A responsabilidade deve estar presente em todo 

o currículo, e também os conteúdos devem ser tratados no âmbito de temas transversais. 

Desse modo, percebe-se que os PCNs comungam de um disposto no mesmo sentido da Lei: 

 
[...] tratar da presença do índio pela inclusão nos currículos de conteúdos que 
informem sobre a riqueza de suas culturas e a influência delas sobre a sociedade, 
conforme o disposto na Constituição de 1988 (art. 210, parágrafo 2º), é valorizar e 
reafirmar os direitos dos índios como povos nativos, de forma que corrija uma visão 
deturpada que os homogeneiza como se fossem de um único grupo, devido à 
justaposição aleatória de traços retirados de diversas etnias (BRASIL, 1998, p. 130). 
 

Os PCNs trazem reflexões críticas sobre o currículo tradicional, porém a sua 

efetivação decorre sobre a atuação dos professores no cotidiano escolar. A proposta dos temas 

transversais conduz assim à interdisciplinaridade, que articula reflexões ao fazer pedagógico 

do professor, por isso faz-se necessária a formação continuada dos agentes da educação.  

Edson Silva (2008) faz uma crítica em relação à literatura regional ou nacional ao 

apresentar a temática indígena. Ele afirma que, no século XX, alguns escritores 

Pernambucanos fizeram uma abordagem preconceituosa ao tratar a temática, pois agregaram 

nas suas obras a ideia da extinção dos povos indígenas pelo fato de ocorrer a  “mestiçagem”. 

Também reafirmam  essa ideia em seus textos por meio dos verbos sempre empregados no 

pretérito. Quando Silva cita O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, obra frequentemente  usada 

pelos professores por se reportar à formação do Brasil, avalia também sua importância por 

trazer denúncias sobre violências contra os povos indígenas pelo processo da colonização, o 

que dá a ideia do extermínio dos indígenas. Também apresenta o argumento segundo o qual 
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alguns grupos de índios na região amazônica vivem isolados e conseguem manter a sua 

identidade. Nisso, a preocupação de Edson Silva (2008) é que se reforce a ideia de 

preconceito e estereótipo em relação ao indígena, já existente na escola e na mídia: 

 
No plano étnico-cultural, essa transfiguração (miscigenação) se dá pela gestação de 
uma etnia nova, que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios desen-
gajados de seu viver gentílico, os negros trazidos da África, e os europeus aqui 
aquerenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas matrizes 
à medida que elas iam sendo desfeitas (RIBEIRO, 2010, p. 27).  

 
Darcy Ribeiro (2010) reforça que o Brasil é uma nação mestiça, e que essa 

miscigenação destruiu as diversas culturas existentes. Então, os questionamentos 

fundamentados por Edson Silva (2008) nos levam a perceber que a mestiçagem há muito 

tempo vem sendo temática do currículo tradicional e de forma desvinculada da realidade 

brasileira. Por isso, hoje, deve-se ter atenção aos acervos de obras das bibliotecas e até mesmo 

o professor de literatura que vai ministrar a temática indígena nas escolas, para que avalie de 

forma crítica, juntamente com o aluno, o que os livros dizem e não cair em termos carregados 

de estereótipos. Por fim, é necessário que os profissionais tenham interesse nessa discussão, 

que possam ter uma formação continuada que repense suas práticas a fim de possibilitar a 

desconstrução dos conceitos criados a partir do olhar do colonizador. Assim, é possível 

transformar essa realidade de preconceitos e efetivar a discussão da temática na educação de 

acordo com o contexto que propõe a lei.  

 

 

3.3 Um trabalho interdisciplinar proposto pela Lei 11.645/2008 
 

O estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena requer um trabalho 

interdisciplinar e transversal, este também é um preceito da Lei. Selva G. Fonseca (2007) diz 

que a temática é instigante por apresentar uma construção de propostas pedagógicas que 

garante o desenvolvimento pleno do educando em suas múltiplas dimensões: cognitivas, 

sociais, políticas, afetivas e éticas. Conforme Fonseca (2007), ao longo do século XX, as 

mudanças no mundo do trabalho redimensionaram o papel da família na educação dos filhos 

e, assim, a escola e os professores passaram a se responsabilizar ainda mais pela formação do 

aluno. Nesse processo, outros segmentos como igrejas e movimentos sociais perdem espaço 

no processo educativo e é necessário repensar os valores nos projetos pedagógicos. Novas 
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posturas são adotadas diante do desenvolvimento dos meios de comunicação, enfim, as 

mudanças nos levam a pensar na interdisciplinaridade em nossas propostas pedagógicas.  

Fonseca (2007) mostra que, no final do século XX, redimensionam-se as concepções 

do papel da escola com o intuito de assumir o compromisso como agente de proporcionar a 

transformação dos cidadãos, uma vez que a escola desempenha múltiplos papéis na sociedade. 

Diante dessa realidade, vem ocorrendo o debate sobre os paradigmas educacionais; por isso, é 

necessário repensar as práticas educativas dos professores nos espaços escolares. A proposta é 

discutir a inter e a transdisciplinaridade no sentido de que a aquisição do conhecimento não é 

mais uma forma cumulativa de informações, mas um debate na ação coletiva do ensino e da 

aprendizagem.  

No processo educativo, a interdisciplinaridade se impõe como uma necessidade 

conforme argumenta Gaudênio Frigotto (1995). Esta é concebida como um princípio 

mediador entre as várias disciplinas e representa um importante segmento do diálogo entre as 

disciplinas, no sentido de discutir a diversidade e a criatividade. É nesse diálogo que a 

diversidade cultural deve ser trabalhada, o aluno deve dialogar com a cultura afro-brasileira e 

indígena, na direção de humanizar as relações étnicas.  

Circe Bittencourt (2004) argumenta que, para acontecer a interdisciplinaridade, é 

necessário ir além das disciplinas no sentido de vínculos epistemológicos. Isso quer dizer que 

o professor deve possuir um profundo conhecimento de sua disciplina, em termos de 

conceitos, conteúdos e métodos, para ter a possibilidade de dialogar com colegas de outras 

disciplinas. É difícil romper com as formas tradicionais de trabalhar os conteúdos, mas o 

esforço do professor vai viabilizar esse processo, e mudanças ocorrerão em benefício da 

educação. O silenciamento da cultura e da história afro-brasileira e indígena acontece pela 

falta de (re)conhecimento por parte da escola da composição da sócio-diversidade brasileira, 

porque ela é um espaço que hoje contempla o princípio da formação integral do educando e, 

assim, faz-se necessário exercer o papel de sensibilizadora do conhecimento frente a 

discussões que a sociedade propõe no sentido de melhorar as relações entre os povos. O 

espaço cotidiano escolar não pode ser marcado por manifestações de intolerância e violência. 

Nas últimas décadas do século XX, ocorreram muitos debates e mudanças na 

educação do Brasil. Fonseca (2007) afirma que, a partir da década de 1960, vivenciou-se um 

processo de universalização do direito à educação e à democratização ao acesso à escola 

pública no Brasil. A partir desse momento, muitas indagações surgem em relação à cultura, à 

seleção de conhecimentos a serem transmitidos, ao respeito às diferentes culturas. Então, a 
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LDB propõe o ensino e a inclusão da diversidade cultural, uma tentativa de valorizar a cultura 

brasileira. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram lançados pelo MEC em 1997. Neste, 

procurou-se destacar o que da cultura e da memória seria mais adequado trabalhar com as 

novas gerações de estudantes brasileiros. Este documento foi elaborado com o objetivo de 

reforçar a necessidade da inclusão da diversidade cultural nos currículos. Em relação ao 

currículo escolar, pode-se dizer que é um espaço que veicula diretrizes permeadas por 

ideologias, delineando-se nas propostas culturais e pedagógicas de grande influência na 

realidade escolar.  

Não terá grande significação introduzir novos temas no currículo ou uma perspectiva 

multicultural sem um projeto real, conforme afirma Fonseca (2007), pois a prática do 

professor deverá escutar o currículo real reconstruído no cotidiano escolar.  Os PCNs chamam 

atenção para que o ensino temático e multicultural tenha uma mudança pedagógica na 

formação continuada dos docentes. É necessária uma postura reflexiva para que o docente não 

tenha uma prática de preconceito que desvalorize os grupos sociais, étnicos e religiosos. 

Reitera-se que deverá haver atitudes de tolerância e respeito à diversidade cultural.  

Marcos Silva e Selva Fonseca (2007) propõem que a construção da proposta curricular 

temática e multicultural tenha uma perspectiva crítica e transformadora, nesse sentido, 

depende de políticas de formação e profissionalização dos docentes. O professor precisa ter 

uma postura crítica e de reflexão sobre as relações sociais e culturais vivenciados no século 

XXI. Enfim, a relação de ensino-aprendizagem deve ser um desafio para alunos e professores, 

em que avancem fronteiras impostas entre as diferentes culturas e grupos sociais, entre teoria 

e prática, entre a política, a história, a arte e a vida. 

A atual política curricular busca, através do ensino, a formação de um novo cidadão, 

conforme afirma Lana Siman (2005). Este cidadão deve ser capaz de compreender a história 

do país e do mundo, como resultado de múltiplas memórias vindas de experiências humanas 

dominantes, uma memória da elite, de um passado homogêneo. Os PCNs requerem a ruptura 

com a história autocentrada no nacional, na Europa e na cultura branca e buscam trazer o 

respeito às diferenças como pilares da formação da identidade das novas gerações no ensino. 

Então, entende-se que a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos 

currículos da Educação básica brasileira, através da promulgação das Leis 10.639/2003, e 

11.645/2008, representa um marco importante para o ensino da diversidade cultural no Brasil. 

É o momento da educação brasileira valorizar a história e a cultura de seu povo 

afrodescendente e indígena.  
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Estudos feitos por Ernesta Zamboni e Maria Aparecida Bergamaschi (2009) sobre 

livros didáticos utilizados na primeira metade do século XX demonstram que as escolas 

trabalhavam com materiais marcados pela visão romântica do século XIX, em que o índio era 

idealizado. Nessa concepção, eram representados ao mesmo tempo como herói e vítima, 

condenados ao extermínio. Nas narrativas, predominavam apenas as histórias desse povo 

como os primeiros habitantes do Brasil. Os livros didáticos retratam os povos indígenas com 

pinturas corporais, com cocares nas cabeças e em geral sem ou com pouca roupa. Na 

realidade, são imagens da época da colonização, mostrados de forma exótica ou como 

vítimas. 

Mauro Cezar Coelho (2007) analisa a forma como a temática indígena vem sendo 

trabalhada na escola: 

 
[...] uma gritante ambiguidade: enquanto, por um lado, se verifica o 
redimensionamento do lugar das populações indígenas, na composição dos 
conteúdos, em tudo atenta às pesquisas mais recentes; por outro lado, se nota a 
permanência de aportes que se aproximam daquela antiga vocação: as populações 
indígenas são representadas conforme aquela cultura histórica que os via como 
ingênuos, vítimas dos colonizadores, cujo traço cultural fundamental era, fora a 
preguiça, a relação com a natureza (COELHO, 2007, p.6). 
 

A escola nem sempre dá importância a este tema e, quando trabalha, normalmente o 

faz próximo ao dia do índio, sempre de maneira superficial e descontextualizada. As imagens 

reproduzidas sobre o indígena na educação escolar é de uma cultura do passado, sendo difícil 

o aluno reconhecer os povos indígenas contemporâneos. Normalmente, os conhecimentos 

selecionados nas escolas desconsideram a pluralidade dos povos indígenas. Segundo Iara 

Tatiana Bonin (2008, p. 318), “esse índio, objeto de conhecimento e celebração num espaço 

delimitado nos calendários escolares, é quase sempre amalgamado à natureza e reconhecido 

por atributos como alegria, ingenuidade, liberdade”. Na infância, é repassada essa imagem do 

índio e permanece para toda a vida, pois as experiências no restante do período de 

escolarização não há mais contato com a temática.  

Luis Donisete Benzi Grupioni (1996, p. 424) analisa as experiências dos professores 

em sala de aula, em que “revelam-se mal informados sobre o assunto, e os livros didáticos, 

com poucas exceções, são deficientes no tratamento da diversidade étnica e cultural existente 

no Brasil [...]”. Essa realidade é decorrente do fato de a formação profissional não contemplar 

a temática indígena. No processo de contato entre as sociedades, Sérgio Baptista Silva (2008, 

p. 32) afirma que “a cultura, enquanto capital simbólico, permite resistir à dominação e às 

imposições da sociedade dominante. A partir dela, os elementos impostos são continuamente 

reinterpretados.” O que se observa é que a cultura indígena está se refazendo constantemente.  
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Há a necessidade de se investir em práticas que proporcionem o estudo da temática 

indígena na prática escolar. Deve-se realizar leitura de textos e obras atuais que demonstrem o 

índio contemporâneo, realizar debates e a produção escrita refletindo sobre o tema, pesquisar 

imagens e produções na internet sobre o índio na atualidade, destacando a atuação deles nas 

organizações, na educação. Promover visitas a comunidades indígenas para que nosso aluno 

conheça os costumes e tradições dessa cultura. São atividades que irão demonstrar uma 

atitude respeitosa e de busca do conhecimento da história e da cultura étnica. A convivência 

com o indígena, principalmente para escolas que se situam próximas dessas comunidades, vai 

reinventar a prática docente e reconhecer o outro para superar a invisibilidade indígena.  

A convivência e a troca entre as culturas farão da escola um espaço híbrido como 

associa Nestor Garcia Canclini (2003): 

 
En un mundo tan fluidamente interconectado, las sedimentaciones identitarias 
organizadas en conjuntos históricos más o menos estables (etnias, naciones, clases) 
se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclassistas y 
transnacionales. Las maneras diversas en que los miembros de cada etnia, clase y 
nación se apropian de los repertorios heterogéneos de bienes y mensajes disponibles 
en los circuitos trasnacionales genera nuevas formas de segmentación. Estudiar 
procesos culturales, por esto, más que llevarnos a afirmar identidades 
autosuficientes, sirve para conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad 
y entender cómo se producen las hibridaciones (CANCLINI, 2003, p. 5). 
 

A experiência vivenciada na escola vai permitir o relacionamento entre as culturas, o 

que é necessário para começarmos a romper as fronteiras entre as diferentes etnias, 

provenientes desde a colonização. Isso fará com que a educação multicultural se efetive em 

busca de um passado em comum. Para isso, a escola deverá vivenciar o que era considerado 

invisível, trazendo para seu meio a história apagada e desconsiderada para construir a 

identidade indígena de forma respeitosa digna. 

Para trabalhar a diversidade cultural, deve-se estar atento aos conteúdos que se propõe, 

aliada à prática em sala de aula. Um dos recursos é o material didático utilizado pelo professor 

para mediar o estudo da cultura na escola, pois estes possuem os artífices que apresentam essa 

cultura a professores e alunos. Ali se reflete de forma bastante elaborada a cultura real que se 

aprende. Esta é a razão pela qual os materiais são “elementos estratégicos para introduzir 

qualquer visão alternativa da cultura” (SACRISTÁN, 1999, p. 89). É necessário observar o 

silenciamento das culturas consideradas inferiores através da exaltação da cultura dominante, 

aparecendo, inclusive, em figuras e textos dos livros didáticos. Então cabe ao professor 

promover o debate que relacione o que é e o que representa a cultura indígena no Brasil. 

O MEC distribuiu às escolas públicas a coleção Indagações sobre o currículo, tendo 

textos como “Currículo, conhecimento e Cultura” e “Diversidade e Cultura”. Estes materiais 
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trazem conteúdos atuais que ajudam na discussão da inserção dessa temática na escola. A 

diversidade no currículo não pode ser entendida como um modismo, mas deve ser 

compreendida no campo político e tenso no qual as diferenças são produzidas, portanto, deve 

ser vista como um direito. “Um direito garantido a todos e não somente àqueles que são 

considerados diferentes” (GOMES, 2008, p.30).  

Na discussão sobre currículo, conhecimento e cultura, tem-se a preocupação da forma 

como os conteúdos aparecem nos livros didáticos ou, simplesmente, são ocultados das 

discussões, pois para a política dominante não é interessante que a cultura minoritária seja 

exaltada. Observar os livros didáticos leva a perceber “que eles não costumam incluir, entre 

os conteúdos selecionados, os debates, as discordâncias, os processos de revisão e de ques-

tionamento que marcam os conhecimentos e os saberes em muitos de seus contextos 

originais” (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 23). Os subsídios didáticos possuem conteúdos 

com significados que precisam ser analisados e questionados. Nesse sentido, deve-se 

oportunizar tempo e lugar para que os docentes possam estabelecer estudos e discussões sobre 

o conteúdo desses subsídios.  Também é necessária a formação continuada dos educadores 

para superar as desinformações desses profissionais sobre a temática indígena e evitar 

prejuízos na formação do aluno enquanto cidadãos conscientes e críticos.  

O conhecimento sobre os povos indígenas normalmente se detém às práticas passadas 

e pouco se investiga sobre os atuais processos e relações socioculturais vivenciadas pelos 

povos. Acontecem apresentações folclóricas nas escolas, por exemplo, participantes 

caracterizados mostram danças típicas e, consequentemente, pouco se fala da história daquele 

povo, bem como o significado das danças. Segundo Terezinha Silva de Oliveira (2003), é 

comum encontrarmos abordagens meramente folclóricas nas formas de estudar o indígena nas 

instituições educacionais. “A preocupação docente em enriquecer a aula [...] utiliza utensílios 

da cultura indígena para tornar concreta a prática pedagógica, a escola transpõe o significado 

de instrumentos de trabalho e práticas culturais” (OLIVEIRA, 2003, p. 31). Assim, a escola 

acaba passando a ideia de que o indígena é um ser lúdico e decorativo, pertencentes a uma 

cultura exótica. 

Há a necessidade de uma abordagem na escola que discuta as relações interculturais. O 

espaço escolar e seus agentes educadores devem conduzir a temática indígena no currículo de 

forma natural e interdisciplinar, que promova debates de reconhecimento do outro. Discutir a 

inclusão da diversidade cultural no currículo escolar é reconhecer o diferente com um novo 

olhar, diferente da colonização, agora nossas percepções devem ser mais humanas. É a 
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efetivação do reconhecimento da diversidade e da convivência através do diálogo com o 

diferente. 

 
 

3.4 Cultura e memória indígena na escola 
 

Desde a Constituição de 1988, no artigo 216, aos povos indígenas assegurava-se que 

“os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira” fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Após vinte anos da 

publicação do Art. 216, é sancionada a Lei 11.645/2008, que obriga o estudo da história e da 

cultura afro-brasileiras e indígenas, reaparecendo os direitos dos povos indígenas no cenário 

das leis brasileiras. Manifestações surgem em relação à lei, pois há a insatisfação na Educação 

pela falta de material didático sobre o assunto. Por isso, é necessário discutir e apostar na 

formação docente para criar estratégias de trabalho que façam acontecer o desenvolvimento 

da temática na escola.  

Reconhecer os direitos dos povos indígenas no Brasil é também reconhecer a 

percepção da memória, da auto-história que configuram a intensificação do pensamento 

indígena na atualidade. Em relação à auto-história, a escritora e educadora indígena Darlene 

Taukane (1999) mostra que a noção de deslocamento não constituiu ato voluntário: 

 
Foram vários os momentos em que me vi diante dos outros e senti necessidade de 
autoafirmação. Senti necessidade de ser ouvida, de que acreditassem e conhecessem 
a riqueza tão vasta de uma cultura indígena. Talvez tenha sido a minha meta, de que 
os povos indígenas falem por eles mesmos (TAUKANE, 1999, p. 18). 
 

Conforme o pensamento de Taukane e a relação das políticas de exclusão, é necessário 

avaliar a viabilidade da lei em contribuir para a cooperação e o estabelecimento da paz entre 

os povos. Os diferentes povos no Brasil viveram conflitos interétnicos, desde o 

descobrimento, agora é chegada a hora de se unirem para construir uma sociedade mais justa, 

em que as etnias se complementem e não uma domine a outra. Pode haver questões, 

circunstâncias e momentos em que o outro se pronuncie para garantir sua diferença, mas que 

ambos possam se pronunciar para garantir a igualdade de direitos. 

Fala-se nas práticas sociais e educacionais que o indígena vive na floresta, possui 

costumes como a nudez, a pesca e a caça, mas a realidade que temos hoje é diferente desta 

ideia folclórica. Os indígenas já consomem muitos produtos da sociedade em geral, possuem 

hábitos e usufruem da comodidade da tecnologia. Também organizam suas escolas para que 
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as crianças estudem e pensam em uma profissão no futuro. Os alunos da escola não-indígena, 

na maioria das vezes, desconhecem esta organização, ainda não sabem que há uma legislação 

que contempla a educação indígena. Por isso, o professor tem muito que trabalhar, 

principalmente reconhecer, juntamente com o aluno, a realidade atual das comunidades 

indígenas.  

Então, a comunidade escolar deve saber que há uma legislação que protege o direito 

do indígena de ter escolas e a garantia de as crianças das comunidades estudarem. Sabe-se que 

a legislação vigente é um processo lento, mas gradual, em que a educação diferenciada 

(direito garantido pela Constituição de 1988) vem sendo regulamentada pela Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) de 1996; a Resolução 3/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do 

Plano Nacional de Educação (PNE). A União tem a responsabilidade de construir diretrizes e 

políticas para a educação escolar indígena e ao Estado sua oferta, com financiamento da 

União. Os Municípios podem ofertar a Educação Escolar Indígena em colaboração com o 

Estado.  

Mesmo existindo uma legislação que garanta a educação indígena, ainda se encontra 

no silenciamento esta conquista, pois a maioria das pessoas imagina que o indígena é um 

povo sem conhecimentos, e incapaz de ter suas próprias ideias. Ou, então, os segmentos 

governamentais agem com a demora burocrática para implantar este direito à educação formal 

escolarizada. Já em 1988, a Constituição Federal assegurou aos indígenas uma educação 

escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue: 

 
Art.231 – São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 
Art. 210-§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada as comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem. 
Art. 215-§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 
e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 
Art. 242-§ 1º O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro (Constituição Federal, 
1988). 
 

Da mesma forma que a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9394/96), o Título VIII, art. 78 da referida Lei, segue esse preceito de 

garantir a educação escolar para o indígena:  

 
Art. 78. O sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 
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ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos 
indígenas, com os seguintes objetivos: 
I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 
memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas 
línguas e ciências; 
II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 
indígenas e não-índias (LDB nº 9394/96). 
 

A Lei enfoca a recuperação das memórias históricas, o reconhecimento das 

identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. Os objetivos contidos nela 

visam a fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna, desenvolvendo currículos e 

programas específicos, incluindo conteúdos culturais da comunidade ameríndia. A educação 

indígena diferenciada e de qualidade é assegurada pela lei, respeitando os conhecimentos e 

saberes tradicionais da comunidade, a língua, bem como seu ritmo de vida.  

A construção das Escolas Indígenas estabelece-se na categoria de “Escola Indígena” 

nos sistemas de ensino do país.  É necessário que ela esteja localizada nas terras indígenas e 

atenda às necessidades escolares expressas pelas comunidades indígenas. A União pensou em 

uma escola com uma principal característica que é ter professores indígenas lecionando nessa 

instituição. Os docentes são escolhidos pelos indivíduos da comunidade em que vivem, tendo 

ou não formação convencional de magistério. Em relação à formação de professores para a 

educação escolar indígena, a LDB propõe “manter programas de formação de pessoal 

especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, o que ainda requer 

regulamentação” (GRASSI, 2004, p. 12). Os professores da comunidade deverão ter acesso a 

cursos de formação inicial e continuada no sentido de assessorar a prática pedagógica. 

Foram publicados pelo MEC alguns documentos importantes para melhorar a 

qualidade do ensino e a formação dos alunos indígenas enquanto cidadãos, como as Diretrizes 

para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, em 1993, e o Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), em 2002.  A intenção é orientar novas práticas, 

e os Referenciais possuem considerações sobre a educação escolar indígena, com propostas 

baseadas em questões histórica, jurídica, antropológica e pedagógica. A discussão permite a 

construção de um currículo específico e próximo da realidade vivida pelas comunidades 

indígenas, incentivando a integração de seus etno-conhecimentos com os conhecimentos 

universais.  

Enfim, a legislação brasileira, Constituição Federal e Leis de Diretrizes e Bases (LDB-

9394/96) vêm auxiliar para que a educação escolar indígena se efetive, e a escola não 

indígena deverá conhecer essa realidade que vem ganhando espaço na história do Brasil para 

que sejam superadas as fronteiras de preconceito de forma que as culturas iniciem um diálogo 
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em suas relações étnicas. Há necessidade de desenvolver a consciência de que o indígena tem 

uma história, uma memória e um presente de conquistas e lutas para sobreviver em seus 

costumes e tradições frente à ação dominadora do colonizador e, até mesmo, os governos 

brasileiros, que muito cooperaram para a desintegração desse povo, tanto na cultura como no 

direito de permanecer em suas terras. 

Mediante o desafio que a lei propõe, no sentido de estudar a história e a cultura 

indígena na escola, é que nos sentimos comprometidos em trabalhar a memória cultural 

indígena por meio do texto literário. O compromisso em levar a temática para a sala de aula é 

ainda maior uma vez que a lei cita a disciplina de literatura como uma das áreas que tem o 

dever de trazer discussões e construções de conhecimento em relação aos povos ameríndios. 

Por isso, no próximo capítulo apresentaremos a “Oficina de leitura e literatura de temática 

indígena”, com as duas obras que foram trabalhadas para dar enfoque à cultura indígena: 

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade; e Oré Awé roiru’a ma: todas 

as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé. Também foram realizadas visitas à 

escola indígena Nãnga, do município de Iraí, com o propósito de conhecer a realidade de 

vivência dos povos Kaingang, etnia que vive na região do Médio Alto Uruguai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 EXPERIÊNCIAS DE ENSINO SOBRE A CULTURA E MEMÓRIA INDÍGENA 
 

As condições atuais da abordagem da temática indígena no espaço escolar e subsídios 

didáticos que favoreçam o conhecimento, o respeito e o reconhecimento dos povos indígenas 

por nossa sociedade são questões essenciais de discussão nas escolas. Vinculados à proposta 

de buscar subsídios de discussão, o estudo desta tese levará a observações e análises in locus. 

Nesse sentido, foi desenvolvida a “Oficina de leitura e literatura de temática indígena”, com 

alunos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do Colégio Agrícola 

de Frederico Westphalen, campus da Universidade Federal de Santa Maria (CAFW-UFSM). 

Para isso, foram realizadas pesquisas e práticas de leitura no Ensino Médio da instituição com 

o objetivo principal de trabalhar com discussões que analisem a temática em sala de aula 

através da prática do professor e ver como se apresenta o ensino da história e da cultura 

indígena no espaço escolar. Como aconteceu a interação através da oficina citada, esta 

abordada mais adiante no texto. 

É necessário discutir a realidade das escolas para observar em quais condições o 

espaço escolar e seus agentes educadores encontram-se para produzir a inclusão da temática 

indígena no currículo. Há a necessidade de uma abordagem dessa temática de forma que se 

discutam as relações interculturais, vinculadas às relações interpessoais dos indivíduos no 

processo de convivência familiar e social inerente a todo e qualquer grupo humano. 

Como é trabalhada a cultura indígena em sala de aula? O aluno é levado a 

compreender de forma clara o que aconteceu ao longo da história para poder agir de forma 

mais crítica? São indagações que se buscam investigar no sentido de a escola trabalhar com 

mais consciência o seu papel educativo. A princípio houve algumas discussões para dar 

embasamento e impulsionar o desejo de compreender o porquê, muitas, vezes, o trabalho em 

sala de aula traz uma visão mais tradicional e meramente explicativa sobre a realidade do 

indígena, sem muita interação crítica do aluno. 

Segundo Iara Tatiana Bonin e João Carlos A. Gomes (2008), os livros didáticos fazem 

referências à temática indígena vinculadas a passagens históricas que chamamos de período 

colonial. A alusão que se faz à presença indígena vincula-os ao cenário da grande descoberta 
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europeia, destacando-se uma floresta majestosa, promessas de um eldorado e o trabalho 

escravo. São raras as referências feitas às civilizações que ocupavam o continente americano 

antes do período das grandes navegações. A forma de narrar a história confirma a 

superioridade europeia e a noção de povo/cultura/etnia, dissolve-se numa designação genérica 

de mão de obra indígena. 

Nos livros didáticos, identifica-se com frequência a ocorrência de representações 

estereotipadas dos povos indígenas, como a nudez, a cor da pele, as pinturas corporais, o uso 

de arcos e flechas, adereços plumários, fabricação de cestarias. Essa forma de representar o 

nativo simplifica a definição daqueles que são considerados diferentes, de acordo com a 

análise de Homi K. Bhabha (1998, p. 117): “o estereótipo não é uma simplificação porque é 

uma falsa representação de uma dada falsa representação de uma dada realidade”. Por isso, 

deve-se desmistificar a imagem representada do índio nas produções escritas e buscar um 

estudo mais próximo do real do que significa a história desse povo. 

Os esforços em atualizar as práticas pedagógicas e tornar as aulas mais atrativas por 

meio da exposição de imagens e artefatos culturais indígenas tornam as aulas mais como uma 

exposição ornamental do que um comprometimento do ensino voltado a conhecer os valores 

culturais da comunidade. De acordo com Terezinha Silva de Oliveira (2003), cria-se a 

imagem de que assim estão valorizando as culturas desses povos, porém isso tem resultado 

em um efeito contrário, ou seja, na supervalorização da cultura “dominante”. 

 
A preocupação docente em enriquecer a aula e tornar mais fácil e real a teoria tem 
sido um campo no qual discretamente a supremacia social e cultural é estabelecida. 
Além disso, a escola frequentemente se utiliza de artefatos culturais de ‘outras’ 
culturas para acentuar, frisar, a ‘diferença’. Assim, ao utilizar utensílios da cultura 
indígena para tornar concreta a prática pedagógica, a escola transpõe o significado 
de instrumentos de trabalho e práticas culturais mostrando-as como instrumentos 
lúdicos, decorativos e, às vezes, ludo pedagógico, além de marcá-los como 
pertencentes a uma cultura ‘exótica’ (OLIVEIRA, 2003, p.31). 
 

A forma de abordagem da temática indígena no ambiente escolar geralmente tem 

ocorrido de forma desastrosa. O educador Nicholas Burbules (2006) afirma que devemos 

permanecer atentos no que diz respeito às diversas formas de abordar a diversidade cultural: 

“Há o perigo de que as discussões da diferença só ocorram pautadas no pressuposto de 

elementos comuns; que todos somos diferentes, mas basicamente iguais” (p. 179). Segundo 

esse autor, seguimos uma tendência em pensar a diferença como um fator externo: “o outro a 

partir do eu” ou “o eu a partir do outro”, enquanto deveríamos exercitar o olhar para as 

trajetórias da construção dessas diferenças que ocorre nos embates inerentes a convivência e 

inter-relações entre os vários grupos humanos. 
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Assim, o objetivo desse trabalho é trazer discussões que possam contribuir 

significativamente para se pensar a nossa própria história. Entender a relação estabelecida 

entre literatura e história para construir valores de reconhecimento do índio através das obras 

literárias. Busca-se relacionar o ensino da literatura, ressaltando que visões do indígena 

demonstram as obras e poder realizar o ensino- aprendizagem do aluno de forma mais crítica 

para perceber a realidade social do povo indígena. 

Em sala de aula, o professor deve proporcionar ao aluno situações que o façam 

dialogar com a história contada e entender o que realmente aconteceu e transformar essa 

realidade excludente. Neste sentido, foram propostas nessa pesquisa duas atividades que 

norteou a pesquisa de campo a fim de promover análises dos contextos educacionais. A 

primeira atividade proposta é relacionar o trabalho em sala de aula em que professor/aluno do 

Ensino Médio construam conhecimentos no processo do ensino da literatura desenvolvendo a 

temática indígena. Nesta atividade, o desafio foi realizar a oficina de leitura e literatura com 

obras literárias destacadas neste trabalho para procurar perceber que memória cultural está se 

desenvolvendo sobre o indígena.  A segunda proposta é visitar a Escola Indígena de Ensino 

Fundamental Nãnga a fim de conhecer como realizam o resgate da memória cultural de suas 

comunidades na escola voltada para o ensino do indígena. A oportunidade aqui é trabalhar 

com a possibilidade de conhecer como os professores das escolas indígenas fazem o resgate 

da memória da cultura local. Antes de apresentar essas duas atividades de pesquisa de campo, 

vamos conhecer o histórico da região do Médio Alto Uruguai, para entender um pouco da 

presença do indígena próximo à instituição de ensino do Colégio Agrícola em Frederico 

Westphalen, RS. 

 

 

4.1 Histórico da região do Médio Alto Uruguai no Rio Grande do Sul: Frederico 
Westphalen e Iraí 

 

A “Oficina de leitura e literatura de temática Indígena”, bem como a visita à Escola 

Indígena de Ensino Fundamental Nãnga, foram realizadas na região do Médio Alto Uruguai, 

onde se situam as duas cidades dessas escolas: Frederico Westphalen e Iraí. Como 

pesquisadora e professora do Ensino Médio do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 

Campus da Universidade Federal de Santa Maria (CAFW-UFSM), busquei desenvolver 

atividades que levassem o aluno a realizar um estudo da cultura indígena, uma vez que, 

conhecendo o outro, tido como diferente, ele vai aprender a respeitá-lo. A escola Nãnga se 
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situa na aldeia Kaingang da cidade de Iraí, a 30 Km da cidade em que atuo como docente no 

Ensino Médio. Nela realizei observações e entrevistas para conhecer como trabalham com a 

memória cultural na escola indígena. 

A instituição pública federal (foco da pesquisa pelo fato da doutoranda atuar como 

docente nesta) possui o curso Técnico em Agropecuária, integrado ao Ensino Médio. É uma 

instituição que possui comunidades indígenas da região de Nonoai, localizadas a 30 Km, a 40 

km, a 80 Km e, da região do Guarita, aproximadamente 120 Km, quer dizer, são várias 

comunidades e muito próximas da escola. Com a proximidade do indígena e com os conflitos 

gerados pelas demarcações de terras na região, torna-se importante conhecer essa cultura a 

fim de buscar uma vivência mais harmoniosa e de respeito.  

Antes de começarmos a ver o histórico da região do Médio Alto Uruguai, é necessário 

fazer uma rememoração do histórico da colonização do Rio Grande do sul. Assim como as 

demais regiões da América, conforme Cesar Augusto Da Ros (2006), as terras do sul do 

Brasil estavam ocupadas por populações indígenas. O contato entre os colonizadores europeus 

e os indígenas ocasionou a expropriação desse território e, consequentemente, levou ao 

extermínio da sua população e à dissolução de suas culturas. Empreende-se da história que as 

“primeiras incursões dos colonizadores ocorreram a partir do século XVII, quando avançaram 

sobre o atual território gaúcho duas linhas de penetração: a portuguesa e a espanhola” (DA 

ROS, 2006, p. 01).  

Como a região sul do país era vulnerável às invasões de portugueses e espanhóis, o 

governo brasileiro teve a preocupação de trazer o imigrante europeu de outras etnias para 

colonizar essa região. Dessa forma, a colonização foi se expandindo pelo Rio Grande do Sul, 

sendo a última região a ser colonizada nas terras do Planalto Gaúcho, uma região de mata. A 

ocupação de terras do Planalto Gaúcho acontece com as transformações econômicas, sociais e 

políticas em curso durante o regime republicano. Foi um período em que os antigos núcleos 

coloniais tiveram um rápido desenvolvimento e crescimento demográfico, gerando um 

excedente populacional, somadas a mais imigrantes que chegavam ao estado. Isso 

impulsionou a busca por novas terras, passando a região do Planalto a ser a nova fronteira a 

ser ocupada. Assim foi fundada a Colônia de Ijuí, em 1890, e a Guarani, em 1891.  

Após o termino da Revolução Federalista, e com a construção de um ramal ferroviário, 

ligando Ijuí a Cruz Alta, em 1911, o preço da terra aumentou e a região recebeu um 

contingente enorme de colonos, impossibilitando a completa absorção pelas colônias oficiais 

já demarcadas no estado. Com isso, o governo estadual fundou novos núcleos no Planalto 

Gaúcho e nas regiões adjacentes às antigas colônias. Com a revolução de 1930, houve uma 
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proibição momentânea da colonização, limitando a entrada de imigrantes no país. No Rio 

Grande do Sul, o governo viu essa proibição de forma positiva, uma vez que estava mais 

preocupado em realizar uma colonização lenta e de preferência com descendentes dos colonos 

já adaptados às condições regionais, até porque as terras públicas no estado estavam 

escasseando.  A formação de novas colônias demarca a região do Planalto com os seguintes 

núcleos: Santa Rosa, fundada em 1915, estendeu-se para Porto Lucena, Tucunduva e 

Laranjeira. Ao Norte, foram criadas as colônias Guarita de Iraí, em 1933; de Capão Grande; 

de Três Passos, em 1945; de Crissiumal e do Alto Uruguai, em 1954. Assim, foi finalizada a 

ocupação da última zona florestal do RS. A fundação dessas colônias era mista, com a 

presença de alemães, italianos, eslavos e luso-brasileiros. Em 1945, as terras públicas que 

restaram foram protegidas pela necessidade de preservação de uma capa florestal e também 

foram conservadas por estarem em regiões de fronteira.  

A ação política de colonização no norte do RS ocorreu de forma diferenciada, do que 

acontecia na região Sul em relação à posse e o uso da terra (DA ROS, 2006). Assim, no sul 

houve o predomínio da pequena propriedade baseada na agropecuária integrada à indústria 

local. Na metade norte, houve a ocupação de terras por diferentes nacionalidades, o que 

permitiu um padrão fundiário baseado na pequena propriedade colonial, em que a produção 

consistia em gêneros para a subsistência e para o mercado interno.  

Esse histórico recupera, brevemente, a forma como aconteceu a imigração no Rio 

Grande do Sul para entendermos como foi colonizada a região do Médio Alto Uruguai e 

falarmos sobre as demarcações de terras, em que delimitou o espaço territorial das populações 

indígenas. Com as demarcações de terras na região, temos hoje uma realidade entre 

agricultores e indígenas, em que o colono deve devolver essas terras aos indígenas e ocorrem 

resistências. 

O professor Wilson Olkoski (2002) realizou uma pesquisa da região intitulada 

“História Agrária do Médio Alto Uruguai – RS: colonização, (re)apossamento das terras e 

exclusão (1900 – 1970)”. Este trabalho traz importantes aspectos, inclusive de documentos 

primários, que recuperam dados históricos da realidade de demarcações de terras e das 

populações indígenas. Trata-se de importante documento que insere a pesquisa com registros 

escritos histórico-memorialísticos da região. 

O Médio Alto Uruguai foi a última região a ser colonizada no Estado, por isso 

apresenta características peculiares que foram definindo este território. Nessa região, 
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encontram-se dois toldos24 de origem indígenas: Guarita e Nonoai. Neles sempre predominou 

o Kaingang, sendo que em Nonoai há algumas famílias de guaranis. A história dos dois toldos 

é marcada por lutas para garantir o direito de suas terras. A criação do toldo de Nonoai, em 

1913, com 34.980 hectares, objetivava manter os índios naquele espaço para avançar no 

restante das terras com a colonização. No entanto, eram fiscalizados e administrados por não 

índios. 

Em 1939, houve a criação da Inspetoria de Terras de Frederico Westphalen, e os 

toldos de Nonoai e de Guarita passaram a ser subordinados a esta inspetoria. Olkoski (2002) 

analisa as correspondências da inspetoria de Frederico Westphalen, em que, através de um 

recenseamento, percebe-se que nos dois toldos havia intrusos, pessoas que não faziam parte 

dos toldos, e produziam lavouras e criações em terras indígenas. Em Nonoai, como havia 

muita mata nativa, exploravam-se essas matas, instalando serrarias e fazendo roças. 

Em 1941, Godolfim T. Ramos, coordenador da Diretoria de Terras e Colonização, 

instruiu as Inspetorias de Terras sobre a demarcação das áreas dos toldos. A reserva indígena 

de Nonoai foi dividida, sendo tirados 19.998 hectares para o Parque Florestal e a da Guarita 

foi tirado 7.283 hectares para o mesmo fim. “Porém, esta questão apresenta dúvidas. Segundo 

Lígia T. L. Simonian, tal divisão nunca acontecera e o toldo teria ficado com seu território 

antigo” (OLKOSKI, 2002, p. 92).  

O Decreto nº 3004, de 10 de agosto de 1922, em seu art. 20, que dizia: “são 

consideradas terras dos índios as que se acham por eles ocupadas”. O decreto nº 7677 

acrescentara os termos “já demarcados pelo Estado”. Nota-se que o toldo do Guarita havia 

sido demarcado em 1918. Porém, o de Nonoai, que havia sido demarcado em 1911, foi 

novamente demarcado em 1941, onde o toldo perdeu a área do Parque Florestal.  

Também existe a questão da invasão dos intrusos às terras indígenas, na década de 40 

e anos posteriores. Mesmo depois que os toldos foram demarcados, continuaram a ser 

invadidos. A própria Inspetoria de Terras autorizava essas invasões via arrendamento das 

terras indígenas. Em uma correspondência de Arthur Ambros, Chefe da Inspetoria ao Fiscal 

do toldo de Nonoai, de 13 de novembro de 1939, diz que “os campos poderão ser arrendados, 

contanto que isto não prejudique o toldo, mediante contratos particulares e sob sua assistência 

e fiscalização” (OLKOSKI, 2002, p. 93). Então, nos dois toldos, o arrendamento se torna uma 

prática, sendo que mais tarde tem o consentimento da própria FUNAI.  

                                                      
��
�Toldos: definidos, a princípio, como a cobertura de lona ou brim usada nas embarcações, o toldo aqui refere-se 

às habitações improvisadas, ou ao conjunto dessas habitações, cobertas geralmente com plástico preto para 
abrigar do sol e da chuva os indivíduos chamados “sem-terra”. 
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Os documentos sobre arrendamentos diziam que não poderiam prejudicar os toldos, no 

entanto, se as terras já foram demarcadas para que os índios pudessem nelas trabalhar e ter seu 

autossustento, os arrendamentos não se justificavam. O que se percebe é que a exploração 

capitalista aumentava, pois esses arrendatários dilapidaram toda a floresta e a madeira nobre 

foi levada para a Argentina. Isso tudo com a conivência da FUNAI. 

A constante invasão de terras indígenas dificultou a sobrevivência indígena nos toldos 

de forma que o seu modo de vida foi modificado. Com isso, levou as comunidades ficarem 

sob a dependência do poder público ou então a forma viável seria adotar a prestação de 

serviços aos colonos próximos dos toldos. Essa realidade fez com que, aos poucos, o índio 

perdesse seus hábitos e costumes. Conforme informação que Olkoski (2002) destaca sobre o 

Relatório da Diretoria de Terras e Colonização (DTC) – 1910: 

 
Pelos contatos em que se acham há muitos anos com os ocidentais, poucos hábitos e 
costumes da vida primitiva conservam. Perderam a sua indústria, talvez por 
encontrarem nos ocidentais o equivalente dela, e mais, se bem que a custa de 
sofrimentos sem conta, que se prolongam até os nossos dias. Desconhecem a 
medicina dos antepassados. Não guardam sequer a lembrança das suas tradições. E o 
único traço de nacionalidade que conservam vivaz, aliás, o mais característico, é a 
linguagem. Os homens conhecem (quase todos) o português; as mulheres, porém, 
raramente e pouco. São todos muito humildes e submissos, e é raríssimo que tomem 
a iniciativa de qualquer ato de crueldade. As crueldades por eles praticadas são 
geralmente em represália, pois não esquecem de pedir o troco, sendo vingativos, 
nisto conservando os antigos hábitos. Poucos trabalham. Vivem em miseráveis 
ranchos, sem camas, as crianças nuas. Muito sóbrios pela escassez dos alimentos, 
tornam-se insaciáveis quando têm estes ao seu dispor. Plantam algum milho e feijão, 
porém em quantidade insuficiente. A sua manufatura não passa, atualmente, da 
fabricação de chapéus de palha e cestos de taquara (OLKOSKI, 2002, p. 95). 
 

O contato com os ocidentais demonstrava que o indígena não teve boas consequências 

para sua cultura. Mais tarde, na obra Painéis do passado (1996), o Monsenhor Vitor Batistella 

(padre e bispo de Frederico Westphalen) refere-se aos índios de Nonoai e do Guarita como 

modestos, gentis e despretensiosos, e que têm um trato respeitoso com os patrões. Esse trato 

respeitoso a patrões demonstra a subserviência desses indivíduos que vinham sendo 

escravizados para o trabalho pesado e de exploração. 

A venda de madeiras e os arrendamentos de terras prejudicaram a vida do índio, pois a 

terra se esgotou, e as matas praticamente acabaram. Assim, não se conseguia mais tirar a 

própria alimentação da terra, uma vez que ela não tinha mais condições para nela alguém 

viver da caça, da pesca, da coleta e do plantio. Dessa forma, a população ameríndia ficava 

condicionada a trabalhar para algum patrão e, consequentemente, submisso à cultura do 

colonizador. O histórico exposto até aqui foi para entender como Frederico Westphalen e Iraí 

têm muito perto e presente em sua realidade a cultura indígena, por isso as escolas têm o 
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dever de trabalhar com a temática. Este é o propósito da pesquisa, demonstrar que é 

importante o professor desenvolver práticas que provoquem discussões e conhecimento da 

cultura local, como faremos adiante com o ensino da literatura. 

 

 

4.2 A temática indígena no texto literário em oficinas: propostas para sensibilização no 
Ensino Médio da escola convencional  

 

Na “Oficina de leitura e literatura de temática Indígena”, foram realizadas práticas 

com as obras Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade e Oré Awé roiru’a ma: 

todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé, a fim de se perceber nessas obras 

representações sobre a memória cultural indígena e construir, juntamente com o aluno, uma 

percepção mais respeitosa da cultura em estudo. Como pesquisadora e professora do ensino 

médio do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, Campus da Universidade Federal de 

Santa Maria (CAFW-UFSM), busquei desenvolver atividades que levassem o aluno a realizar 

um estudo da cultura indígena, uma vez que o conhecimento do outro - este conhecido antes 

com parcimônia e pelo estranhamento em sua diferença - oportuniza aprender a respeitá-lo. 

As atividades propostas com as obras literárias possibilitaram um trabalho com o 

Ensino Médio que desencadeou ações direcionadas ao estudo da memória e da história da 

cultura indígena, contemplando a legislação atual. Com essa proposta, pretende-se sensibilizar 

a comunidade escolar para que conheçam a cultura indígena, valorizando suas memórias, sua 

história, sua cultura e tradições. Nem sempre é tarefa fácil para um professor estabelecer 

convivência harmônica entre os grupos de alunos. Pensemos na difícil incumbência que se 

tem ao refletir sobre os direitos dos cidadãos indígenas justo na região em que os conflitos 

entre demarcações de terra são frequentes. Maior se torna a necessidade de se trabalhar a 

temática pela via da arte literária, com o objetivo de sensibilizar alunos que assistem muitas 

vezes à discussão acerca das reservas indígenas em sua própria casa ou na comunidade. O que 

se quer apresentar são possibilidades de como o professor pode desenvolver uma prática que 

comece a modificar esta história de exclusão e de preconceito em relação ao indígena.  

Através da “Oficina de leitura e literatura de temática indígena”, teve-se a 

oportunidade de desenvolver atividades relacionadas à disciplina de Literatura do Curso de 

Técnico em Agropecuária que possui Currículo Integrado ao Ensino Médio. Para isso, o 

interesse foi focar em leituras da área da literatura. Dessa forma, torna-se importante entender 

e falar um pouco da realidade do ensino da literatura. Em relação aos PCNs (BRASIL, 1998), 
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o ensino de literatura deve estar atrelado ao ensino da língua e buscar a competência do aluno 

para que se torne um bom cidadão e seja capaz de modificar sua realidade e contribuir de 

forma positiva ao mundo. Estimula-se a que o aluno aprenda a ler e a entender um texto e 

possa emitir suas próprias conclusões, através do pensamento crítico. Os PCNs não têm a 

preocupação apenas com os movimentos literários, o que se busca é conseguir resultados por 

meio da leitura e discussões sobre a temática. 

Mesmo que os PCNs tenham esta preocupação, não é isso o que vem acontecendo nos 

cursos de Letras e no Ensino Médio. O professor Paulo Franchetti (2002, p. 71) diz que, se 

avaliarmos os programas de cursos universitários e os livros didáticos que vêm para o Ensino 

Médio, é possível “constatar que ensinar literatura significa usualmente ensinar ‘história 

literária’”, sendo esta apenas classificatória e não geradora de mais nenhum aprofundamento 

crítico. 

Willian Roberto Cereja (2005) sugere que o ensino da literatura no Ensino Médio pode 

ser desenvolvido por meio de Unidades Temáticas. Restringe-se o ensino da área a escolher os 

autores que serão trabalhados, prevendo sua abordagem, buscando definir se vai ser pôr 

autores ou estilos de época. Cereja (2005, p. 162), em Dialogismo como procedimento no 

ensino de literatura, defende que as opções metodológicas no ensino de literatura possuem 

vantagens e desvantagens; assim, é o professor que vai avaliar a melhor proposta 

metodológica. Então, ensinar literatura demanda uma responsabilidade muito grande do 

professor que deve estar preparado para, ao trabalhar com a literatura indígena, gerar uma 

temática polêmica. Vai encontrar muito ainda no público discente o pensamento enraizado no 

preconceito em relação a essa etnia, devido ao histórico da colonização que trouxe esta ideia 

pejorativa do indígena e a perpetuou. 

Cereja (2005, p. 163) apresenta duas propostas de trabalho. A primeira é em relação à 

forma convencional do estudo da literatura, “partindo das origens até a contemporaneidade”. 

Nessa perspectiva, o aluno poderia acompanhar os movimentos de ruptura e retomada do que 

aconteceu durante o processo da tradição literária. Porém, ele teria dificuldade de 

compreender textos mais antigos devido à linguagem com um vocabulário diferente dado o 

distanciamento da sua realidade. 

A segunda proposta de Cereja (2005) sugere que se parta da contemporaneidade até as 

origens. Essa sugestão aponta para a necessidade de que os textos iniciais tenham uma 

linguagem mais familiar ao aluno. As atividades iniciam com textos e autores 

contemporâneos, prosseguindo com os textos mais antigos, no momento em que o aluno 

estiver preparado para compreendê-los. Na prática de leituras nas oficinas, esse cuidado foi 
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levado em conta, com o objetivo de que os alunos realizassem análises com o necessário 

amadurecimento para, então, processar-se a interdisciplinaridade, no caso entre a Literatura e 

a História. Esta segunda proposta parece ser a mais adequada diante da temática indígena, 

uma vez que se pretende trabalhar com o pensamento crítico do aluno e buscar atingir o 

objetivo de formação integral do educando no Ensino Médio.  

Ao falar em literatura na sala de aula, não se quer apenas que o aluno saiba os períodos 

literários ou as características das diferentes escolas literárias.  Mas é importante que ele 

compreenda como ocorreram estas diferentes épocas. Assim, “percebe-se que por meio da 

literatura conseguimos entender as crenças e a forma como uma sociedade se sentia em 

determinado período” (STROGENSKI, 2011, p. 110). 

Pensando na proposta de Cereja (2005) é que se propôs uma metodologia de trabalho. 

Conforme Strogenski (2011), para discutir a questão indígena no Brasil, é preciso investigar o 

que os alunos sabem sobre os índios e como veem a cultura indígena: podemos manter as 

comunidades indígenas separadas da sociedade em geral, com o pretexto de que sua cultura 

não se perca? Também é importante ressaltar o que podemos aprender com o indígena. Esses 

questionamentos, agregados a atividades com as obras literárias, selecionadas nesta pesquisa, 

permitiram o estudo da história e da cultura indígena. 

Desenvolver a oficina com alunos do Ensino Médio, a fim de trabalhar a temática 

indígena, proporcionou relacionar a história da formação da América e a abordagem referente 

às comunidades indígenas que passaram por momentos de choques culturais entre os 

colonizadores e os indígenas que viviam nessas terras. Ao mesmo tempo, os alunos realizaram 

com o professor de história um passeio histórico/cultural para as Ruínas de São Miguel25. 

Nesse sentido, houve uma interrelação da Literatura com a História já que a Lei aponta essas 

duas disciplinas como responsáveis pelo estudo da história e da cultura indígena. Com essa 

ligação entre as duas disciplinas, puderam-se desenvolver atividades que proporcionassem aos 

alunos maiores reflexões.  

Foi elaborado um roteiro de trabalho para desenvolver as atividades da “Oficina de 

leitura e literatura de temática indígena”. Iniciamos com textos escritos pelos alunos para 

                                                      
��
�Ruínas de São Miguel Arcanjo: Ponto turístico: Atrativo Histórico / Cultural. Principal redução jesuítica, cuja 

igreja foi construída em 1745, possuía três naves com cinco altares dourados, com uma torre contendo cinco 
sinos. Pela sua importância histórica, foi tombada pela UNESCO, por ser considerada Patrimônio da 
Humanidade (RIO GRANDE DO SUL, 2014). Representa um fato histórico que avassalou seres humanos 
oprimidos e destruídos cruelmente: A Destruição dos Sete Povos das Missões, que hoje faz parte do Patrimônio 
cultural do Rio Grande do Sul, denominando-se as Ruínas de São Miguel. Essas Ruínas são conservadas pelo 
estado como uma forma de manter viva a história do indígena. Ela também recebe muitos visitantes turistas com 
a finalidade de conhecer o que aconteceu nesse lugar. Muitas escolas levam seus alunos para verem de perto 
como a colonização destruiu um povo e sua cultura.�
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expressar o que conheciam da cultura indígena, seguindo com a leitura e discussões sobre a 

temática. Logo após, foi feito o estudo da obra de Macunaíma, de Mário de Andrade, com 

produções de vídeos da história, textos complementares e música. Com Oré Awé roiru’a ma: 

todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé, foi feita a leitura da obra e 

destacados excertos que mais chamaram a atenção do aluno em relação à cultura indígena, 

com a explanação em sala de aula do que perceberam na obra. Momento de debate e reflexões 

de todas as atividades trabalhadas nessa oficina. Por fim, a culminância da oficina com uma 

redação em que o aluno expressasse como evoluiu o seu pensamento em relação à realidade 

atual do indígena e o que percebeu em relação à história e à vivência dos povos. 

Ao iniciar a oficina, foi proposto que os alunos criassem um texto em que escrevessem 

o que sabiam sobre a cultura e história indígena. Essa atividade levava em conta a opinião do 

aluno, sem uma discussão prévia feita pelo docente, para verificar o que expressaria em 

relação à realidade de pensamento que possuía sobre a temática. A proposta seguia um roteiro 

em que ele deveria escrever o texto respondendo perguntas: o que sabe sobre a cultura 

indígena? Como vê o indígena na sociedade? Que sugestões dariam para a convivência social 

com o indígena na atualidade? Esse roteiro foi importante para guiar o aluno no sentido de 

instigar ele a escrever sobre o conhecimento que possuía em relação à temática.  

Na obra Memória e esquecimento, de Michael Pollak (1989), percebe-se que estudar 

as memórias coletivas fortemente constituídas exige, inicialmente, a análise de sua função, 

como é o caso da memória nacional. A memória apresenta-se de forma coletiva, no sentido de 

agregar acontecimentos e interpretações do “passado que se quer salvaguardar, se integra em 

tentativas mais ou menos conscientes em definir e em reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais” (POLLAK, 1989, p. 09). Ademais, o autor faz referência ao passado como 

mantenedor de uma coesão de grupos que compõem a sociedade, a fim de definir seu lugar e a 

complementaridade. Também serve para agregar oposições irredutíveis.  

Assim, estudar a memória cultural indígena com os alunos e fazer que percebam o 

espírito da coletividade representado nas comunidades, em uma cultura que traz tradições que 

precisam ser protegidas, é dever da escola. Quando se fala em memória nacional, não se 

consegue esquecer as memórias coletivas arraigadas na vivência indígena. A opressão que a 

história praticou também se faz presente na memória desses povos, principalmente com a 

colonização no Brasil. É o caso dos Kaingangs da região de Iraí que sofreram oposições 

irredutíveis devido às demarcações de terras. 

Quando se volta ao sentido do lembrar, Maurice Halbwachs (1990) considera que 

somos levados a múltiplas direções, sendo a lembrança uma referência entre o sujeito e as 
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variações sociais e da experiência coletiva histórica. Então, a proposta de trabalhar, na escola, 

a cultura indígena é conhecer a realidade da história desse povo, dadas as interferências da 

colonização. Também, é necessário reconhecer os valores que formam a lembrança cultural 

que é vivenciada por costumes característicos das comunidades ameríndias. 

Na maioria dos textos produzidos, os alunos têm consciência de que o indígena foi o 

primeiro habitante do território brasileiro, também sabem que eles foram expulsos de suas 

terras. Mesmo assim, ainda não compreendem a cultura indígena, desconhecendo suas 

particularidades e expressam uma tentativa de separar socialmente a cultura indígena da não 

indígena, seguindo o modelo dito civilizatório. Por isso, importante torna-se o papel da 

escola, contribuindo para que se promova a conciliação entre as duas etnias.  

Dentre os textos escritos pelos alunos que participaram da “Oficina de leitura e 

literatura de temática indígena”, um deles apresenta concepção coerente sobre os primeiros 

habitantes brasileiros, a de que atualmente o indígena “é um cidadão esquecido pela 

sociedade. Um não! Vários povos indígenas de nossa região e, de outros lugares, que foram 

expulsos de suas terras por lavoureiros que cobiçavam terras para plantar grãos e criar 

animais” (Anexo 07: texto oficina, 2015). Então, partir dessa informação e, junto com o 

aluno, refletir como se deu essa expulsão e o que gerou ao longo dos anos até os nossos dias, 

fará que também os demais compreendam as injustiças que esse povo sofreu. Conforme Le 

Goff: 

 
[...] a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças 
sociais pelo poder. Tornaram-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 
1990, p. 426). 
 

A referência à manipulação da memória coletiva lembra, com efeito, a população 

indígena acometida de esquecimentos e silêncios em sua história, mediante mecanismos de 

apropriação do território brasileiro sem que se admitissem reconhecer na constituição da 

nação brasileira os direitos dessa população autóctone. Além de que a colonização sempre 

articulou mecanismos para manipular a memória coletiva indígena, como pressuposto de 

desarticular a força gerada pela união que essas comunidades tinham em seus costumes, 

valores espirituais e familiares, ligação e harmonia intrínsecas com a natureza. 

Os alunos avaliam que os indígenas foram excluídos na sociedade, mas que ainda 

tentam viver como seus antepassados, para isso, recebem o apoio do governo através de “um 

órgão especializado, a FUNAI, que tenta permitir que a cultura indígena permaneça viva para 
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as próximas gerações” (Anexo 07: texto oficina, 2015). Nesse texto escrito pelo aluno 

participante da oficina, observa-se que fala do órgão da FUNAI, mas desconhece tal 

instituição quando relatado em discussões geradas na sala de aula. Também vê o indígena 

como algo ornamental que deva permanecer com seus costumes como era no princípio, antes 

da colonização. Por isso, a escola deve querer trabalhar para estabelecer propostas que levem 

o aluno a entender que o indígena é um povo com sua história, sua cultura e tradições. Ainda, 

mesmo tendo costumes diferentes da sociedade de imigrantes, deve ser reconhecida em seu 

modo de viver. Veja que estamos estabelecendo relações do governo com o indígena, como 

forma de reafirmar o poder estatal: 

 
O governo federal tenta por meio de projetos sociais incluir o indígena na sociedade, 
tenta por meio destes conseguir emprego, alimentação e habitação, mas por outro 
lado, o índio que vai para a cidade deixa a cultura na raiz da floresta, fazendo com 
que eles mesmos acabem com muitas tradições e culturas (Anexo 07: texto oficina, 
2015). 
 

Percebe-se que o papel da escola é importante para realizar o estudo da cultura 

indígena, pois o aluno desconhece a forma de viver dessa cultura. A ideia de que o indígena é 

preguiçoso ou não trabalha aparece nas produções dos alunos quando diz que “nada adianta 

ficarmos falando em não lhes oferecer ajuda, mas também eles devem ir em busca de se 

sustentar com seu trabalho” (Anexo 08: texto oficina, 2015). Há uma cobrança de que o 

indígena deve ser como a cultura ocidental que busca se autossustentar na sociedade da 

modernização, da tecnologização. Nota-se que o jovem, em seu texto, percebe que “muitos de 

nós até hoje vemos os índios como vadios, sem serventia, mas não é bem assim, pois sem eles 

poderíamos não estar aqui”. Mesmo tentando reconhecer que a sociedade criou termos 

pejorativos ao povo, nos textos dos alunos, há a dualidade de informações que eles 

representam devido a influência da mídia que distorce os fatos da realidade de conflitos 

ocasionadas com a colonização. Por isso, eles escrevem ora dizendo que o índio é preguiçoso, 

ora há a preocupação com o início (origem), quando o colonizador recorreu ao nativo para 

poder explorar a grande floresta e assim precisou dos conhecimentos do indígena. 

Em uma análise textual (do aluno) revela-se que o indígena foi muito importante para 

o Brasil, mas que hoje a sociedade discrimina essa cultura. Ao mesmo tempo, avalia que o 

indígena evoluiu muito no decorrer do tempo, porém não consegue especificar o que é essa 

evolução. Defende também que a cultura indígena deve ser tratada da mesma maneira que os 

brancos e negros. Diz que o “índio também é gente, apesar de muitos o tratarem como 

animais” (Anexo 09: texto oficina, 2015). A escola precisa trabalhar essas concepções étnicas, 

uma vez que no Brasil foi criada uma Lei (Lei 10.639/03 depois reformulada para contemplar 
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o indígena) em que é implantada a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

afrodescendente e indígena, devido ao preconceito e ao descaso com essas culturas. Então, um 

aluno que vê a possibilidade de o indígena ser valorizado como o negro demonstra que a 

educação está falhando, que mesmo com uma lei obrigando a conhecer o outro, isso não 

acontece. É necessário oportunizar ao aluno conhecimentos das diferentes culturas existentes 

no Brasil, e assim sensibilizá-lo para que admire e respeite o outro com seus costumes e 

tradições, entendendo que o Brasil é multicultural. Isso não só por uma questão de 

obrigatoriedade, mas por valorização das diferentes culturas. 

Outra situação analisada é quando o aluno reconhece que a cultura indígena é muito 

rica em crenças e rituais religiosos. Expressa sua opinião dizendo que é “um povo que 

mantém seu estado cultural intacto, sem sofrer certas modernizações” (Anexo 10: texto 

oficina, 2015).  Importante torna-se a percepção de que a educação escolar deve ajudar o 

aluno a reconhecer que se trata de uma cultura com riquezas de costumes e tradições, mas que 

foi violada pelo colonizador e que o mundo das modernizações vem interferindo no modo de 

viver das comunidades. Observou-se que o mesmo aluno tem consciência de que o indígena 

tem os mesmos direitos que o restante da população brasileira, principalmente de participar da 

sociedade moderna e tecnológica e também de poder morar nos grandes centros urbanos, em 

contrapartida, afirma-se que o indígena em muitos casos não deseja viver no meio da cidade, 

prefere o seu território.   

Outra produção textual fala que o indígena não faz nada na sociedade, que ele é 

sustentado pelo governo, que alguns até são bêbados e drogados. Prosseguindo, diz que a 

maioria deles trabalha e ganha o seu dinheiro, mas que o governo tem o dever de ajudá-los. 

Veja que se reafirma aquela eterna tutela que é passada pelo projeto político de governo no 

Brasil. “Conheço muitos índios que trabalham e recusam o dinheiro do governo” (Anexo 11: 

texto oficina, 2015), por isso declara que eles são admiráveis por trabalharem e também em 

meio a tanta discriminação ainda terem coragem de recusar o dinheiro do governo. No final 

termina seu texto sugerindo que devem tentar entrar ainda mais na área do trabalho e que 

devem se orgulhar de serem índios.  

Houve uma das análises que considerava o indígena um ser afastado da sociedade por 

sua forma de criação e pela cultura adotada por eles; que a cultura indígena é importante 

porque não são abordados temas sociais e raciais em seu meio, pois cada um tem o seu modo 

de agir em sua cultura. Mas também afirma que pela “falta de estudos o indígena se torna 

excluído da sociedade, pois não consegue emprego, não consegue ter uma convivência com as 

outras pessoas que foram à escola” (Anexo 12: texto oficina, 2015), e através do estudo vão 
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aprender a convivência em sociedade. Sugere, ao final, que, para a convivência do indígena, 

ele deveria conhecer mais a sociedade e ter escolas em suas comunidades para pessoas irem lá 

ensinar a nossa forma de viver, com isso a nossa convivência seria mais agradável. O que esse 

aluno escreveu demonstra que a educação escolar ainda não está conseguindo desenvolver um 

trabalho voltado para conhecer a cultura indígena. Pensa-se que o indígena tem que conhecer 

o nosso modo de viver, como se não tivéssemos o compromisso de estabelecer diálogos entre 

as culturas para que se respeite nossa história com alianças de valorização em um país 

formado por diversas etnias que o tornam mais original e inclusivo.  

Um aluno admite: “não sei muito sobre a cultura indígena, posso dizer que é uma 

cultura um pouco diferente da nossa, costumes bem diferentes dos nossos. São pessoas 

normais ao nosso redor, apenas com cor diferente da nossa” (Anexo 13: texto oficina, 2015). 

Aqui há o reconhecimento de que não se sabe muito sobre a temática, mas ao final da 

produção textual lê-se que devemos saber conviver com o indígena e que ambas as culturas 

devem se conhecer. Mesmo aceitando esse reconhecer-se, o texto destaca que somos 

diferentes pela cor da pele. Nessa reflexão, percebe-se a caracterização do outro como a de 

um ser estranho, de outro mundo, pois o aluno vive sua vida escolar sem explorar outros 

mundos, como se o conhecimento não fosse suficiente para extrapolar seus estreitos limites 

geográficos; sem se ver no outro, ele não consegue se despir de pensamentos que herdamos de 

nossos antepassados. Mas por que isso acontece? Por que a escola ainda veste preconceitos 

construídos ao longo da história e ainda não conseguiu se desvencilhar para um novo olhar em 

direção à sociedade que hoje requer o diálogo entre as culturas, sem medir quem lhe é na 

condição social superior ou inferior.  

Há quem veja a realidade do indígena hoje, na posição de discriminado, eles estão 

“vendendo seus artesanatos, pequenos índios [crianças] pedindo dinheiro e comida de casa em 

casa” (Anexo 14: texto oficina, 2015). Nesse texto, chega-se à conclusão de que eles 

poderiam trabalhar para cuidar de suas famílias. Sugere que poderiam ser abertas feiras para 

venderem seus artesanatos, vagas de emprego para eles trabalharem na sociedade e assim iam 

conviver com o branco. Encontra-se sempre aquele pensamento arraigado por concepções 

ocidentais e elucidando o que o colonizador fez nas demarcações de terras, desagregando as 

comunidades. 

Conforme anotamos antes, a região de Frederico Westphalen, onde se localiza o 

Colégio em que foi realizada a oficina, denomina-se Médio Alto Uruguai. Nessa região, 

vivemos conflitos entre agricultores e indígenas devido à demarcação de terras feita pelo 

governo, na tentativa de devolver, aos indígenas, terras que foram demarcadas para esses 
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agricultores. Dessa forma, em muitas redações, apareceu esse tema, sendo ele o pomo da 

discórdia, motivo de repulsa pela cultura indígena. Para demonstrar isso, destacaram-se 

alguns tópicos escritos pelos alunos em que repetem a percepção da memória estereotipada 

que foi construída em relação ao indígena, segundo a qual se trata de um povo que não 

trabalha: 

 
Eles fazem os seus manifestos, lutam por terras, ganham-nas e quando ganham não 
querem trabalhar (a maioria deles), arrendam as terras para grandes fazendeiros e 
ficam numa boa. Então eu acho que eles deveriam tirar as terras de grandes 
fazendeiros (não tudo, é claro), mas uma parte, e não tirar de pequenos agricultores 
como fazem hoje em dia;(devem) trabalhar em cima dessas terras e gerar seu próprio 
sustento, assim os direitos seriam igualitários para todos. (Anexo 15: texto oficina, 
2015)  
[...] Entre a sociedade indígena e a sociedade, os homens brancos (como são 
chamados pelos indígenas) há muitos conflitos, pois os indígenas querem mais 
extensão de terras para a sua reserva, mas essas novas reservas pega moradores, 
moradores que não têm nada a ver com o governo, que apenas herdoram essas terras 
dos seus pais e avós. Agora o governo quer expulsar essas pessoas sem dar quase 
nada de remuneração. Isso tem que ser resolvido de forma amigável, não como está 
acontecendo de indígenas invadirem propriedades e expulsarem os moradores que 
ali muito tempo moram. Propriedades que não vão mais dar lucro para o governo. 
Que vão viver uma simples reserva (Anexo 16: texto oficina, 2015). 
 

É bastante presente o preconceito, veja que o aluno diz que o governo não vai mais ter 

lucro com as propriedades devolutas porque vai virar uma simples reserva. Quer dizer, se o 

indígena habitar nessa terra é como se perdesse aquele pedaço, considerando-o improdutivo. 

Em outra produção textual, o aluno diz que o crescimento das cidades, o desmatamento para 

produção de alimentos fez com que diminuíssem as matas onde viviam os indígenas, para se 

transformar em grandes lavouras. O mesmo aluno refere-se aos fazendeiros que devem parar 

de desmatar e não devem plantar em terras indígenas, pois essa é outra situação que acontece, 

uma vez que aqueles convencem os povos das aldeias a arrendarem as terras e os exploram: 

 
Mas para que não ocorra mais essas invasões e para que os índios tenham uma boa 
convivência social, mantendo seus costumes, existem leis e benefícios que os 
amparam. Ainda assim, muitas vezes são obrigados a sair de onde moram. Penso 
que, para tudo isso acabar, os fazendeiros devem respeitar os índios e não invadir 
onde existem aldeias povoadas (Anexo 17: texto oficina, 2015). 
 

Um dos textos diz que os índios estão como todo mundo: vestem-se com roupas de 

marcas e comem bem. Salienta que “revejam suas atitudes, mas também que nós não 

tenhamos preconceito, assim poderemos viver em paz” (Anexo 16: texto oficina, 2015). 

Trata-se de uma percepção que equipara a todos pela vestimenta, mas ao mesmo tempo 

renega essa equiparação, dizendo que o indígena não deve ser como a cultura ocidental; 

observa que não devemos ter preconceito e tenta demonstrar não ter esse sentimento, mas 

logo afirma que “comem bem”, sem definir o que é comer bem para o indígena. Novamente, o 
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desconhecimento em relação ao nativo faz com que se produzam juízos desencontrados, 

generalizações infundadas. 

Na tentativa de demonstrar o sentimento de não ter preconceito, outro texto revela que 

o modo de vida do indígena é visto com muito preconceito. O aluno diz que isso ocorre 

porque não seguem os padrões impostos pela sociedade, como educação escolar, trabalho, e 

destaca o fato de terem uma cor parda. Identifica que há preconceito, mas logo infere uma 

sugestão dizendo: “para que o indígena tenha uma boa convivência social, acho que eles 

teriam que largar alguns costumes como forma de vestimenta, educação, e principalmente, 

eles precisam querer (ser civilizados), já que alguns povos são muito selvagens” (Anexo 19: 

texto oficina, 2015)  

Há percepções sobre o índio com afirmativas de que antigamente caçavam e pescavam 

e hoje isso está cada vez mais difícil; de que sofrem de racismo, mas ao final do texto o 

redator sai em defesa do índio, relatando que “falam do índio porque não trabalha, mas eu 

respeito muito isso, porque o índio nunca foi muito de trabalhar, mas cada um com sua 

cultura” (Anexo 20: texto oficina, 2015). O aluno que fez essa redação é da cidade de Nonoai 

– RS, onde há uma comunidade muito grande de indígenas. Revela que compartilham o uso 

do transporte urbano coletivo:  

 
A convivência entre nós e eles não é muito boa. Eles têm culturas diferentes, mas 
não são respeitados na sociedade e são atores até de vandalismo, eu sei por que 
convivo com indígenas. Se eles tivessem em um lugar igual a nós seria bem melhor. 
Eu queria que todo o ser humano convivesse com o índio, eles são iguais (Anexo 20: 
texto oficina, 2015) (grifos nossos). 
 

Percebe-se em alguns textos que houve intenção ou um pré-ensaio para um possível 

reconhecimento do indígena, porém ainda persistem as comparações entre os costumes, dando 

relevo a diferenças marcadas ainda pelo preconceito. Alguns dizem que as comunidades 

indígenas têm direitos assegurados tanto quanto a dos brancos; que possuem saúde e 

programas sociais, mas que sofrem preconceitos pela cor da pele, pelo jeito de viver (Anexo 

20: texto oficina, 2015). Um outro texto pergunta: “Quem seriam os índios hoje?” (Anexo 21: 

texto oficina, 2015) E o aluno responde à própria pergunta dizendo que “Hoje são pessoas que 

tentam reivindicar o que foi deles no passado”. Fala do preconceito de pensarem que o 

indígena não possa evoluir em sua cultura, revelando que temos que aceitar a possibilidade de 

eles viverem como nós.  

Esses textos foram lidos pelos alunos na atividade da oficina, como primeiro passo 

para estudarmos a cultura indígena, proposta levantada nesta pesquisa. Enquanto mediadora, 

solicitei que se reavaliasse o que foi dito nos textos e que se refletisse sobre se essas 
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informações eram realmente a realidade que tínhamos no dia a dia. Os alunos foram 

questionados se, para o indígena ser respeitado, era necessário deixar seus costumes e viver 

como o não indígena. Percebeu-se que houve um olhar curioso dos alunos e também houve 

quem admitisse ocupar o lugar do outro, dizendo que se alguém chegasse para eles e dissesse 

que deveriam mudar seus costumes e viver de outra maneira, iriam se revoltar. Viram, dessa 

forma, que estariam desrespeitando seu modo de viver, como acontece com o indígena.  

A partir das discussões, fez-se o convite para estudar um pouco mais sobre essa 

temática, através das propostas das obras literárias. O grupo de estudantes, do Ensino Médio, 

viu a proposta como positiva para poderem conhecer um pouco mais a história e a cultura 

indígena. Entende-se que essa atividade é uma pequena ação que vai proporcionar 

repensarmos nossos posicionamentos diante de uma realidade que não conhecemos. 

Após essa redação, com a mediação da professora de literatura, começou-se o trabalho 

de discussões, leitura e interpretações das obras literárias que proporcionaram ao aluno 

conhecer alguns aspectos da história e cultura indígena. Nesse trabalho, pretendeu-se 

desenvolver o espírito de cidadania, levando a compreensão de que se vive em uma sociedade 

multicultural e é necessário construir o respeito ao “outro”. 

A atividade de produzir um texto argumentativo no início dos trabalhos, para ver como 

pensam a temática indígena, visa a fazer um comparativo, no final da oficina, quando o aluno 

escreveu outra produção textual, já tendo estudado, de maneira ainda que breve, sobre a 

cultura indígena. Isso oportuniza estudo e avaliação de nossos posicionamentos, baseando-nos 

no fato de que a sociedade só é justa quando percebe sua evolução através de trocas culturais. 

Seguimos, assim, para as próximas atividades desenvolvidas na oficina, com o trabalho da 

obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. 

 

 

4.2.1 Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, em sala de aula 
 

As obras selecionadas, neste estudo, que fizeram parte da “Oficina de leitura e 

literatura de temática indígena”, são trabalhadas com o propósito de envolver os alunos no 

estudo e análise sobre a memória cultural indígena representada na literatura e poder 

identificar como eles percebem o indígena. Pretende-se mediar uma prática com essas obras 

para trabalhar a diversidade cultural e demonstrar como se pode colaborar para a formação do 

aluno de forma mais efetiva em prol de desmitificar a visão negativa em relação às 

populações indígenas. 
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Iniciamos com Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, que é 

uma obra que causa estranhamentos ao leitor. O aluno, em sua iniciação como leitor, 

normalmente, sente essa obra como uma leitura pesada, difícil de entender. Regina da Costa 

da Silveira (2000) fala sobre a dificuldade encontrada pelo professor de literatura brasileira ao 

propor a leitura dessa obra, pois se depara com a resistência dos alunos. “A queixa geral é a 

mesma: uma linguagem prosaica, um conteúdo complicado”, segue dizendo que, como 

professora do Ensino Médio, observou que “à exceção de poucos, meus alunos preferiam ler 

resumos para ‘facilitar’ a compreensão da história a lerem todo o texto” (SILVEIRA, 2000, p. 

9). 

A professora Regina da Costa da Silveira (2000) afirma que sempre foi difícil e 

continua sendo motivar os alunos a ler integralmente Macunaíma, sendo um desafio para o 

professor de literatura encontrar formas que estimulem essa leitura. Cita a frase de Fernando 

Pessoa em que o poeta é um fingidor. Nesse espírito é que convida para fazer a leitura de 

Macunaíma com disposição para o fingimento a fim de que se possa entender a rapsódia, 

como denominada por Mário de Andrade. Tem-se à nossa frente um “texto permeado de 

passagens que se inscrevem no realismo maravilhoso ou, antes deste, no mito” (SILVEIRA, 

2000, p. 10). Logo, o leitor vai se deparar com elementos que fazem parte do seu cotidiano, 

como lendas, provérbios e ditados populares, possibilitando uma leitura mais compreensiva 

do que representa esta narrativa. Ainda, o texto remete a fatores como a “preguiça, à 

existência dos males e ao erotismo do herói” (p.10), levando o leitor a entender o subtítulo da 

obra: sem nenhum caráter. Situa “o herói num tempo e numa geografia, recuperados através 

dos elementos que falam da diversidade cultural do país e que apontam para uma possível 

identidade brasileira” (SILVEIRA, 2000, p. 10). 

No sentido da diversidade cultural e da possível identidade brasileira é que se 

trabalhou a obra na Oficina proposta com os alunos do Ensino Médio. Veiculou-se a ideia de 

tentar entender a obra através desses dois fatores, uma vez que falar em identidade do povo 

brasileiro é lembrar da cultura indígena que é marcante na formação da população do Brasil. 

Como a obra tem características peculiares para a leitura, tivemos que buscar metodologias 

para que os alunos conhecessem a história e assim conseguir realizar o estudo da obra de 

Mário de Andrade.  

Primeiramente, para fazer o aluno entender que Macunaíma é uma grande obra, 

buscou-se mostrar a música que em 1975 foi o samba-enredo da Portela, uma escola de 

Samba do Rio de Janeiro (DANIEL ARANTES, 2008). Esta música foi uma composição de 

David Corrêa e Norival Reis e nela podemos identificar personagens como Macunaíma, Ci, 
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Piaimã, que também aparece na música uma importante passagem da narrativa que é o 

momento em que Ci morre e deixa a muiraquitã para Macunaíma (Anexo 23: Música de 

macunaíma). Depois de ver o vídeo da música, destacaram-se esses personagens citados, e os 

alunos foram desafiados a lerem a obra buscando o papel de cada um na história. Um dos 

argumentos com os alunos foi de que a obra é tão significativa e forte em recursos culturais 

que se tornou tema de uma escola de samba a ser demonstrado no Carnaval do Rio de Janeiro, 

uma vez que esta festa tradicional visa a mostrar todas as riquezas que o Brasil tem através do 

desfile de rua e da televisão, com cada escola apresentando um tema. 

 
Portela apresenta 
Do folclore tradicões 
Milagres do sertão a mata virgem 
Assombrada com mil tentacões 
Cy, a rainha mãe do mato, oi 
Macunaíma fascinou 
[...] 
Cy, em forma de estrela 
À Macunaíma dá 
Um talismã que ele perde e sai a vagar 
[...] 
E derrotando o gigante 
Era uma vez Paimã 
Macunaíma volta com a muiraquitã 
Macunaíma na luta e no amor  
Quando para a pedra para sempre o monstro levou (ARANTES, 2008, p. 60). 
 

Também, foi realizada uma apresentação da obra e do autor com um texto retirado do 

material elaborado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina, Paraná) denominado 

Macunaíma: um roteiro de leitura. Esse material é um fascículo didático com o objetivo de 

apresentar uma proposta atual de ensino da literatura com enfoque no livro de Macunaíma, de 

Mário de Andrade. No texto (Anexo 24: Apresentação obra) há uma descrição do autor Mário 

de Andrade e um roteiro de apresentação do enredo e no final convida o leitor para descobrir a 

saga de Macunaíma lendo a obra. O personagem fica sabendo que a pedra está com 

“Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, que havia voltado para São Paulo. Decide então, 

na companhia de seus irmãos, partir para a cidade em busca da muiraquitã. Começa assim a 

sua saga” (ARANTES, 2008, p. 08). 

Depois da leitura desse material, foi realizada uma discussão para entender o que foi o 

modernismo e para falar do contexto em que Mário de Andrade escreveu, principalmente 

sobre como ele se utilizou da cultura popular, dos mitos e de elementos culturais que faziam 

parte do Brasil naquele momento. A música e o texto serviram para instigar o aluno a querer 

ler a história. E foi produtivo porque começaram a entender melhor a leitura da obra e, ainda, 
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deviam, depois da leitura, apresentar a história em forma de texto teatral em que pudessem 

ensaiar as falas e produzir um vídeo. 

A atividade de produção de vídeo provém de uma proposta em que deviam ler 

Macunaíma. A turma de alunos foi dividida em quatro grupos, cada grupo escreveu o texto 

teatralizado e planejou as cenas para serem filmadas. Depois editaram um vídeo com falas e 

narrações. As filmagens foram feitas com celulares e tabletes que os próprios alunos 

possuíam. A professora e alunos dividiram a narrativa em duas partes: a primeira que conta o 

nascimento do personagem e sua vida na floresta e, a segunda parte, que relata quando 

Macunaíma vai para São Paulo em busca da Muiraquitã. Então, cada grupo se responsabilizou 

por dramatizar uma das partes. Essa dinâmica de elaborar vídeos instigou o aluno a ler a 

história de nosso herói para poder escrever o roteiro das gravações e além de que a leitura foi 

mais prazerosa, pois eles tinham que se identificar com os personagens para depois dramatizar 

e incorporar as atitudes destes. 

Os vídeos tiveram um papel fundamental no envolvimento do aluno com a história de 

Macunaíma, uma vez que o aluno conseguiu compreender as peripécias do personagem. 

Dessa forma, facilitou as discussões em sala de aula em que se pode observar, juntamente 

com o aluno, que o Brasil é um país de identidade miscigenada e que a etnia indígena teve 

forte influência na formação do povo brasileiro. Perceberam que a diversidade cultural é uma 

mescla de tradições, lendas, costumes das diferentes culturas existentes no país. Um aluno 

disse que percebeu na obra expressões e histórias (lendas) que pensou que eram nossas (dos 

brancos), mas que ele pode perceber que é uma adaptação da cultura indígena. 

Cada grupo apresentou os vídeos para os demais colegas que participaram da atividade 

em sala de aula. Após foi realizado discussões em relação à história de Macunaíma e a forma 

como se comportava diante de sua cultura, do colonizador e da cidade se modernizando. 

Nesse sentido, os alunos opinaram em relação aos questionamentos seguintes: como 

perceberam a construção da obra Macunaíma, de Mário de Andrade? Qual a importância dada 

à cultura indígena na narrativa? Como foi a experiência de ler e representar a história de 

Macunaíma? 

Nas discussões, os alunos foram revelando suas percepções a respeito do 

comportamento do personagem. Um grupo de alunos faz um esquema da história em que 

declara que “a cultura indígena foi a base para a criação da obra Macunaíma, de Mário de 

Andrade” e ressaltam temas que constituíram a obra. Iniciando com o tema da questão da 

sexualidade, quando Macunaíma pratica o ato sexual com várias mulheres que encontra no 

percurso de suas andanças. Sequencialmente, o folclore é muito forte na história, o que 
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explica alguns fenômenos, como as lendas da morte de alguns personagens ou “pela aparição 

de algumas criaturas míticas”. E, por fim, a miscigenação, mostrada na obra através da 

transformação, em que o índio e o negro passam, sendo que Macunaíma tornou-se o indivíduo 

loiro de olhos azuis que é a imagem do colonizador. Também, percebe-se o europeu sendo 

comparado na frase que constantemente o herói repete: “Ai que preguiça”, como forma de 

ironizá-lo. O grupo de alunos avalia que a experiência de ler e representar a obra foi 

construtiva, “pois aprendemos um pouco mais sobre a cultura indígena, sobre a chegada e 

conquista das terras brasileiras pelo europeu” (Anexo 25: texto oficina, 2015). 

Outro grupo destaca a afetividade que o indígena possuía com os seus familiares e 

amigos da comunidade. Então, relacionam a cultura dos indígenas, observada através do local 

de origem de Macunaíma, com as diferenças da cultura de São Paulo, que já vivia um 

contexto de industrialização e modernização: 

 
O autor mostrou a cultura dos indígenas e dos moradores de São Paulo [...] com 
grandes diferenças, desde a forma de viver até a forma de exploração de troca de 
mercadorias. Após ler a obra conseguimos identificar que o indígena deve ter as 
mesmas condições de vida que possuímos, pois sofreram muito com a chegada dos 
colonizadores. [...] Devem ter os mesmos direitos e percebemos que Macunaíma é 
importante para a literatura brasileira (Anexo 26: texto oficina, 2015). 
 

O que os alunos escreveram foi lido em sala de aula e analisado, por isso, quando 

dizem que o indígena deve ter as mesmas condições de vida que nós (não indígenas), é 

perguntado a eles se é possível termos o mesmo estilo de vida entre as culturas? Os educandos 

a princípio ficam pensativos e depois se encorajam em respostas, dizendo que eles devem ter 

seus direitos respeitados e sua forma de viver, porque, se os obrigarmos a terem uma vida 

semelhante a nossa, estaremos impondo nossos costumes. O que se quer é que as culturas se 

conheçam e respeitem as particularidades de cada comunidade.  Declaram, ao final do texto, 

que “foi muito bom representar esta obra que rendeu muitas risadas e alegrias” (Anexo 26: 

texto oficina, 2015). Assim, enquanto prática de sala de aula, tem-se a satisfação de objetivos 

alcançados no sentido de o aluno se envolver com a história de Mário de Andrade, pois a 

princípio dizíamos que essa leitura era difícil. Não que não foi difícil para o aluno de Ensino 

Médio fazer essa leitura, foi, mas com o auxílio do professor e o fato de ter que dramatizar a 

história e produzir vídeos, fez com que nosso aluno se envolvesse mais com as histórias do 

personagem e atualizassem a linguagem para compreender a narrativa. 

Perceberam que a cultura indígena teve um papel importante na história do Brasil, 

sendo um povo que deixou muitos ensinamentos culturais, de convivência, conhecimentos 

que, até os nossos dias, são lembrados e cultivados por todos. Afirmam que o livro é “muito 
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bem representado por Macunaíma, pois o personagem mostrou como essa cultura (indígena) 

foi importante para a construção de nosso país” (Anexo 27: texto oficina, 2015). 

É revelado, em uma das análises, que a construção da obra é de difícil entendimento, 

por “ser um tanto bagunçada”. Essa relação que os alunos fazem se deve ao fato de o 

personagem Macunaíma ser instável e cômico em seu comportamento. Logo, afirmam que ela 

é de grande valor social e cultural, pois mostra o contraste com a vida na mata e a vida nos 

grandes centros. Nesse sentido, ressaltam que o valor que se dá ao texto de Mário de Andrade 

é pelo fato de o autor ter estudado os costumes e particularidades do povo brasileiro para 

representar através do seu personagem polêmico, Macunaíma. Por ser uma obra pesquisada 

por muito tempo antes de ser escrita, “o autor destaca muito bem o folclore brasileiro, tendo 

maior foco nos costumes indígenas [...]” (Anexo 28: texto oficina, 2015). Também destacam a 

linguagem popular que caracteriza a forma escrita da narrativa. 

Um aluno destaca que foi muito importante ler a obra e fazer discussões, assim 

conseguiu observar no texto de Mário de Andrade “as três raças que formaram o Brasil e ao 

mesmo tempo mostrou o começo da industrialização em São Paulo e focou principalmente a 

miscigenação” (Anexo 29: texto oficina, 2015). O aluno destaca esta miscigenação 

principalmente do povo indígena com os povos que colonizaram o Brasil, incluindo o negro 

que foi trazido para fins de trabalhos escravos. 

Depois de discutir e analisar a obra de Mário de Andrade, sempre buscando entender a 

representação feita pelo autor sobre o povo brasileiro, os alunos começam a pensar como esse 

povo pode ser caracterizado. Para isso, foi utilizado um texto intitulado “O Heróico 

Macunaíma”. Nele Arantes (2008, anexo 30) traz reflexões de que se Macunaíma não tem 

caráter, poderia ser representante da miscigenação racial e cultural que vinha constituindo o 

Brasil. Nesse sentido se destaca o que Mário de Andrade (2007) traz no prefácio da obra: “O 

brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria nem consciência 

tradicional. Os franceses têm caráter e assim os jorubas e os mexicanos”. Exemplificando 

isso, articula uma passagem da obra em que destaca a tal “mistura” de forma que reflete a 

falta de caráter: 

 
No outro dia bem cedinho foram todos trabucar. A princesa foi no roçado, Maanape 
foi no mato e Jigue foi no rio. Macunaíma se desculpou, subiu na montaria e deu 
uma chegadinha até a boca do rio Negro pra buscar a consciência deixada na ilha de 
Marapata. Jacaré achou? Nem ele. Então o herói pegou na consciência dum hispano-
americano, botou na cabeça e se deu bem da mesma forma (ARANTES, 2008, p. 
37). 
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Por meio desta passagem, Arantes (2008, p. 37) avalia que o povo brasileiro está 

representado através do herói Macunaíma que assim é descrito como: 

 
um sujeito capaz de se transformar para se adaptar as situações, o que permite que, 
para se dar bem, o herói mude a sua consciência. Toda essa instabilidade de 
Macunaíma pode ser interpretada como falta de identidade, ou seja, falta de 
características definidoras do que seja um herói representativo da nação brasileira 
(ARANTES, 2008, p. 37). 
 

A busca por uma identidade do brasileiro é tema forte na obra, pois Mário de Andrade 

retrata a angústia de um povo que tentava entender o processo de colonização e tentava se 

estabelecer em seus costumes, que por ora encontrava-se desmembrado pela interferência do 

colonizador. Nessa discussão é que se propôs ao aluno escrever quais são as características do 

povo brasileiro, tentando entender como se constituiu frente a todo esse contexto histórico que 

se estabeleceu desde 1500, sempre lembrando que o indígena foi o pilar principal da 

constituição populacional e os que mais sofreram com as interferências europeias. Então, 

frente ao questionamento a seguir, é que os alunos escreveram suas opiniões: quais são as 

características do povo brasileiro? Você acha possível definir os valores de uma nação sem 

cair em estereótipos? Após foi realizada uma discussão sobre o tema desenvolvido neste 

tópico, a fim de socializarmos o que cada um percebia sobre as características do povo 

brasileiro e, ao mesmo tempo, para chegar a um consenso do que seria uma possível 

identidade desse povo. 

Um aluno traz a reflexão de que o povo brasileiro é formado por muitas etnias, como 

portugueses, indígenas, negros, italianos, alemães, porém, muitas das características desse 

povo trazem heranças da cultura indígena “que habitavam a região e acabavam transmitindo 

seus costumes para os outros povos e essa mistura formou o povo brasileiro de hoje” (Anexo 

31: texto oficina, 2015). Relata que, mesmo havendo leis, o indígena sofre preconceitos, pois 

falta o reconhecimento dos valores culturais e ensinamentos que o povo ameríndio vem 

proporcionando para o Brasil. Outro aluno faz alusão ao preconceito que esse povo passou de 

geração para geração: 

 
Quando os europeus chegaram na América, ocorreu a miscigenação, como é 
ressaltado em Macunaíma (livro de Mário de Andrade), em que o indígena 
representado tinha cultura, crenças, tradições, modo de vida próprio. Os europeus 
quase acabaram com isso, foram muito preconceituosos. Essa mentalidade 
preconceituosa passou de geração em geração, sendo uma atitude errada e 
ultrapassada (Anexo 32: texto oficina, 2015). 
 

Quanto à possibilidade de tratar o povo sem estereótipos, julga ser necessário, pois é 

um povo valente, inteligente e habilidoso. O aluno reconhece que o indígena constitui uma 
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cultura e, em discussão em sala de aula, referencia que não podemos querer que o outro que 

possui costumes próprios tenha que nos imitar. O que deve ocorrer é o respeito entre as 

culturas, sempre uma cooperando com a outra para termos uma sociedade mais justa (Anexo 

32: texto oficina, 2015). 

Alunos avaliam que as características do povo brasileiro e de seus costumes são 

diferentes de uma região para outra, e isso ocontece principalmente pelas diferentes migrações 

que ocorreram ao longo dos anos. As interferências de uma cultura sobre a outra criou 

julgamentos, por não conhecer ou por não compreender os costumes da outra cultura. Cabe 

destacar que o aluno consegue visualizar que a sociedade discrimina culturas que denominou 

serem inferiores. Nesse sentido, os alunos destacam que, por meio do livro Macunaíma, o 

herói se nenhum caráter, foi possível estudar a cultura indígena e fazer uma leitura do que foi 

o processo de colonização no Brasil.  

Uma das leituras mostra que “ocorre a miscigenação da cultura indígena com os 

colonizadores, em que estes tratam o indígena com inferioridade” (Anexo 33: texto oficina, 

2015). Ainda segue alertando que é impossível definir uma sociedade que viveu uma história 

moldada com preconceitos, “sem cair em estereótipos, pois cada qual [cultura] tem seus 

costumes e muitas vezes não aceitam a forma com que os [os outros] agem” (Anexo 33: texto 

oficina, 2015). Para complementar essa questão de preconceito, em outra redação, afirma-se 

que o sentimento preconceituoso está espalhado por todos os setores de nossa sociedade, 

destacando que “os indígenas, assim como os negros são as pessoas que mais sofrem com o 

preconceito pela sua cor e pela cultura” (Anexo 34: texto oficina, 2015). Veja bem que, aqui, 

são destacados dois fatores como motivos de preconceito: a cor e a cultura, quer dizer, esses 

indivíduos não podem ser valorizados porque são diferentes da maioria da população. Então, 

conclui o texto, ser diferente e sofrer preconceito é uma injustiça. Também é citado o exemplo 

das demarcações de terras que têm gerado muito conflito na região do Médio Alto Uruguai, 

no Rio Grande do Sul, trazendo o preconceito com mais força. Demarcações são ações 

políticas do governo, mas não está sendo explicado isso para a população e a culpa está 

recaindo sobre o indígena: 

 
Hoje os indígenas estão lutando pelos seus direitos, como a posse de terras, também 
estão se inserindo na sociedade. A posse de terras (através das demarcações) está 
causando muito impacto social, e consequentemente o preconceito por parte de 
agricultores, está aumentando (Anexo 34: texto oficina, 2015). 
 

É interessante ver que os alunos conseguem perceber que julgamos os valores de uma 

cultura sem conhecê-la e estudá-la, isso faz com que se constituam estereótipos. Por isso, em 
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discussão, percebeu-se que o aluno vai construindo seu pensamento com uma visão 

compreensiva em relação ao outro, que se parece diferente de seus costumes (Anexo 35: texto 

oficina, 2015). Eles dizem que não podemos julgar que uma cultura é melhor que a outra, uma 

vez que cada um tem seus conhecimentos e costumes importantes para a vivência em 

comunidade. Assim, o próximo passo é estudar uma obra de autoria indígena, a fim de buscar 

conhecer o que Kaká Jecupé nos conta sobre sua cultura e como passaram pelo processo de 

colonização. 

 

 

4.2.2 Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé, em 
sala de aula 

 

A proposta de atividade com a obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos 

adeus, de Kaká Werá Jecupé, voltou-se à leitura da obra e a um trabalho escrito em grupos. 

Cada grupo deveria fazer um resumo da narrativa, situando a história central da obra. Depois 

eles deveriam destacar trechos, citações ou fatos significativos na narrativa e que se 

relacionavam a particularidades da cultura indígena. Em relação a tudo o que eles destacavam 

no texto de Jecupé deveria ser feito um comentário escrito em relação ao que o autor indígena 

expunha em seu texto. Nesse trabalho, tínhamos a proposta de seguir os passos do autor, que é 

indígena, a fim de conhecer a sua cultura, já que nosso estudo estava voltado ao propósito de 

conhecer para começar a entender o que é ser diferente em uma cultura. Essa diferença não 

diminui ninguém, mas sim agrega conhecimentos, formas diferentes de se ter a vivência em 

comunidade e, especialmente, o respeito mútuo que a escola vai buscar ao realizar o estudo da 

história e cultura indígena conforme versa a Lei 11.645/2008. 

Assim como Kaká faz ao escrever sua obra e dar importância à autoria indígena e a 

sua cultura, Eliane Potiguara (2010) fala sobre o papel da literatura indígena, como forma de 

os escritores indígenas atuarem na divulgação de sua cultura: 

 
Há de se situar a Literatura Indígena como um instrumento de conscientização, força 
e libertação [...]. No entanto, outro aspecto de fundamental há de se considerar, é a 
tradicionalidade do discurso oral pelos componentes mais idosos, idosas e pajés da 
comunidade que não pode, de forma alguma, ser ignorado. Na realidade, esse 
discurso é a base sólida, é a conceituação, são os princípios primordiais étnicos que 
fundamentam essa tradição e que fundamentarão a escrita, a partir de valores 
linguísticos próprios de cada povo indígena (POTIGUARA, 2010, p. 01). 
 

A autora faz um chamamento aos seus parentes indígenas para que assumam o 

domínio de seus saberes e cosmovisões e da autoria dos registros escritos, com o cuidado para 
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que os não-indígenas tomem posse de seus conhecimentos e da autoria da memória e das 

práticas culturais. Alerta que, diante do mundo moderno com a neocolonização, e da 

globalização, é necessário o registro escrito pelos próprios indígenas como forma de 

“precaução e cuidado para que o ‘contar’ e historiografia indígenas, não caiam no domínio 

público, ou que terceiros ou instituições sejam beneficiados nos aspectos financeiro, histórico 

e moral pelos direitos autorais” (POTIGUARA, 2010, p. 01). 

Percebe-se que os autores indígenas abordam, nos livros, suas histórias ou mitos, suas 

riquezas naturais, seus direitos como cidadãos. Dessa forma, Eliane Potiguara ressalta o papel 

da literatura indígena, no sentido de “resgate, preservação cultural, fortalecimento das 

cosmovisões étnicas [...]. O escritor indígena é o futuro antropólogo, aquele que vê, enxerga e 

registra. Povos indígenas devem caminhar com seus próprios pés” (POTIGUARA, 2010, 

p.01). Vale ressaltar que o registro e o fato de assumir o lugar de donos do conhecimento, 

para os povos indígenas, não significa que abandonarão a tradição oral, deixando de ouvir as 

histórias que os mais velhos ensinam. Essa prática de escrever a sua história ganha espaço 

com o processo de formalização da escolarização nas aldeias. Nesse sentido, nosso propósito 

de seguir os passos de Kaká Werá Jecupé, para estudar e conhecer um pouco da cultura 

indígena através da literatura, parece ter obtido o êxito que desejávamos. 
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(Capa da obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Verá Jecupé, 2002) 
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(Contracapa da obra Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Verá Jecupé, 2002) 

 

Primeiramente, foi apresentado o livro de Kaká Jecupé aos alunos. A professora expôs 

a biografia do autor com ênfase em suas origens indígenas. Foi destacada a introdução de Oré 

Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, da edição de 2002, em que se afirma que 

“somos cidadãos de uma cultura ou, até mesmo, de mais do que uma única cultura e, talvez, 

também, de um espaço onde diferentes culturas podem dialogar” (JECUPÉ, 2002, p. 06). 

Trata-se de um trecho importante para que o texto literário fosse introduzido também para 

fomentar o diálogo entre a obra de um autor de cultura indígena e os alunos da escola 

convencional, no caso uma turma do Ensino Médio. Depois que o autor foi apresentado aos 

alunos, estes fizeram seus comentários, verificando que realmente a proposta que leva em 
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conta oportunizar mais diálogos entre as culturas é importante, na medida em que dá voz ao 

indígena, indivíduo considerado sempre incapaz pela sociedade em geral.  

Não obstante, esta sociedade que sempre se considerou mais esclarecida diante do 

povo indígena é a mesma que não consegue ter clareza para estabelecer a coerência da 

percepção para o diálogo, apenas alimenta estereótipos e ignora a sabedoria ameríndia. 

Também lemos, professora e alunos, e refletimos acerca de outro trecho, destacado para 

incentivar a leitura da história de Kaká Jecupé: 

 
Falar de cultura é falar de identidade, de raízes, de uma dinâmica própria. Contudo, 
nenhuma cultura pode pretender monopolizar a realidade. Mantendo sua 
individualidade, cada cultura deve encontrar uma forma de se conectar com outras 
culturas no lugar onde o diálogo transcultural é fértil, integrador e libertador. Que 
ousada e bela tarefa para a cultura e para a transcultural! (JECUPÉ, 2002, p.06). 
 

Ao mesmo tempo, destacamos a passagem que fala sobre identidade de forma 

libertadora. Por isso, o nosso acordo ao estudar a cultura indígena é o de que nenhuma cultura 

deve se considerar como superior a outra, mas que o conhecimento do outro nos permitisse 

conhecer a cultura indígena. Mesmo o aluno trazendo consigo algum preconceito, ou 

resquícios do conflito enfrentado por suas famílias com as demarcações de terra, esses fatores 

não deveriam se constituir em obstáculos a ponto de inviabilizar nossa disponibilidade para 

conhecer o que aconteceu ao longo da história da cultura indígena. O propósito centrava-se na 

tentativa de entender por que hoje temos esta realidade de preconceitos e de conflitos.  

Cada grupo apresentou a leitura e análises que fizeram. Foram destacados vários 

trechos pelos alunos; no entanto, selecionaram algumas considerações que desencadearam 

discussões em aula para esta pesquisa. Um dos excertos destacados foi a realidade do indígena 

frente à desagregação de suas terras: 

 
A tribo dos meus pais e de meus antepassados moravam ao norte do país, 
espalharam-se pelas cidades mineiras a partir das margens do Rio São Francisco, 
tornando-se peões das fazendas que brotavam nos cerrados como erva daninha; 
outros foram tornando-se sitiantes, rezadores, benzedeiras, andarilhos, errantes, 
caboclos, pescadores, mendicantes, sitiados, artesãos, matutos, capiaus, caipiras 
(JECUPÉ, 2002, p. 15-16). 
 

Na avaliação dos alunos em relação à citação é de que os indígenas se dispersaram 

com o crescimento das cidades e o seu avanço em direção às terras habitadas por essas tribos. 

Kaká oportuniza tais reflexões quando se refere a São Paulo que interfere na vida da aldeia, 

principalmente com a poluição. A professora questiona por que escolheram esse excerto no 

texto, e os educandos afirmam que parece que a história se repete como há 500 anos quando 

os portugueses vieram para o Brasil. Com a interferência da industrialização e da tecnologia, 
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há uma diminuição das aldeias indígenas, inclusive com o fato de eles terem vindo para a 

cidade, e ocorrendo “o enfraquecimento da tradição indígena e a desvalorização da cultura e 

costumes construídos de gerações para gerações” (Anexo 35: texto oficina, 2015). 

Outra situação destacada pelos alunos na obra Todas as vezes que dissemos adeus, 

refere-se à desigualdade enfrentada pelo indígena na sociedade do branco. São povos apenas 

lembrados pela sociedade dominante, quando esta necessitou ou ainda sente necessidade do 

conhecimento do povo ameríndio. “Então o que éramos? Éramos apenas, não existíamos. 

Ficamos muito tempo sem existir até faltar água e recursos da mata e precisarmos trocar com 

os civilizadores meios para sobreviver” (JECUPÉ, 2002, p. 27). De acordo com a análise 

exposta, o povo indígena era desconhecido, esse termo nos dá a ideia do descaso que ocorreu 

com essa população nas ditas grandes civilizações. Eram reconhecidos apenas “quando os 

centros urbanos necessitavam de algum bem presente entre os indígenas ou até mesmo 

produzido por eles mesmos” (Anexo 36: texto oficina, 2015). É o que sempre os diversos 

segmentos da sociedade fizeram, dirigiram-se ao indígena para explorar bens naturais ou 

construídos artesanalmente.   

Temos muitos exemplos no Brasil, depois da exploração do ouro, da prata e do pau-

brasil feita pelos portugueses. Conforme a sociedade foi se constituindo, criaram-se outras 

formas de explorar o povo indígena. É o caso do ramo de grandes laboratórios que buscam o 

conhecimento medicinal; ou as grandes indústrias alimentícias que buscam espécies nativas 

que, por sua vez, geram rentabilidade mundialmente. Por exemplo, o caso do açaí que é uma 

planta brasileira de origem e conhecimento indígena que foi patenteada por uma empresa 

japonesa. Fruta típica da Amazônia, o açaí foi registrado por uma empresa no Japão; suas 

mudas e sementes foram retiradas do Brasil de forma clandestina e patenteadas, como sendo 

deles. Depois de longas discussões judiciais, conseguiu-se cancelar esse registro: 

 
O processo administrativo no Japão tornou-se ao longo de 2003 um ato simbólico 
que mobilizou a opinião pública brasileira em torno da biopirataria, potencializando 
outros processos como os debates da nova lei de bioprospecção, os posicionamentos 
do governo em acordos internacionais, os diálogos entre pesquisadores e 
movimentos sociais e a própria autoestima das comunidades tradicionais e indígenas 
(SÁNCHEZ, 2005, p. 287). 
 

Então, desde a colonização até os dias de hoje, com a exploração da biodiversidade da 

fauna e da flora, o conhecimento do indígena é visado de forma oportunista. Ao exemplo aqui 

citado do açaí, agregam-se outros que vieram acontecendo em relação à biopirataria, e chama 

a atenção o fato do “uso de conhecimentos tradicionais e indígenas, a apropriação de genes do 

sangue e outras formas de biopirataria para além do tráfico de animais e plantas” (SÁNCHEZ, 
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2005, p. 289). Por que se traz esse exemplo aqui? Como forma de mostrar o conhecimento 

que o povo indígena tem e que, muitas vezes, o ignoramos, apesar de que fazemos uso desse 

conhecimento para fins medicinais, alimentícios e da agricultura. Cientistas têm buscado esses 

conhecimentos em suas pesquisas junto às comunidades, como forma de facilitar o acesso à 

determinada espécie que, sem o auxílio dos nativos, levaria anos para ser descoberta e 

explorada. Acreditamos em exemplos comprovadamente científicos como esses, que possam 

em muito auxiliar na compreensão e no reconhecimento da sabedoria construída ao longo de 

gerações. 

Jecupé fala da cidade, da destruição feita pelos civilizados, desmatando a Floresta 

Atlântica, poluindo rios e, consequentemente, trazendo a morte:  

 
Descobri que na cidade havia guerreiros que lutavam para a preservação da Mata 
Atlântica e pela despoluição das represas Guarapiranga e Billings, as duas que nos 
afetaram diretamente. Fui colhendo informações do processo de envenenamento das 
águas. E, quanto mais eu aprendia, menos eu entendia como a civilização se permitia 
viver daquela maneira. Fazendo os rios correrem ao contrário de si. Com isso, ao 
invés de fluírem vida, passam a fluir morte. Assim é o rio Pinheiros que circula a 
cidade. Que forma a represa, que recebe o lixo industrial, em toneladas, e que chega 
na aldeia em forma de água morta (JECUPÉ, 2002, p. 39). 
 

O autor demonstra a grande preocupação com a destruição dos recursos naturais, 

busca entender e, ao mesmo tempo, faz um levantamento da realidade degradante como forma 

de tentar conscientizar as pessoas do que vem ocorrendo. Quando se refere a guerreiros, são 

instituições, ONGs que estão na luta para preservar o meio ambiente, principalmente a mata 

que hoje se encontra parcialmente devastada e a poluição dos rios que atinge as comunidades, 

uma vez que estas, inclusive, retiram alimento deste recurso. 

Os alunos referem-se à produção da TV Manchete que representou O Guarani, de José 

de Alencar, em forma de telenovela:  

 
Na escola improvisada onde Guirá-pepó lecionava os curumins aprenderam que as 
terras foram divididas em ‘capitanias hereditárias’, passou a ser muito visitada por 
antropólogos, estudantes, padres, repórteres, curiosos. Um dia apareceu uma equipe 
de produção da TV Manchete, convidou-nos a participar de gravações de uma 
telenovela; era O Guarani: baseada no romance do escritor José de Alencar. O 
conselho da comunidade gostou da ideia.  Era o momento em que toda a tribo iria 
descobrir a civilização por dentro de sua alma (JECUPÉ, 2002, p. 55). 
 

Assim, reflete o autor que, em virtude da presença da mídia, com as gravações para a 

telenovela, muitas pessoas, de antropólogos a curiosos, passaram a conhecer a cultura 

indígena, vendo uma oportunidade de divulgar a cultura através da telenovela “O Guarani”. 

Diante dessa informação, a observação gerada pelos alunos foi no sentido de que não é 

através de uma telenovela que vai se conhecer realmente a cultura indígena; considerou-se 
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que o que televisão tem feito até hoje, com a representação dos personagens da literatura em 

seus filmes, é, de um modo geral, deturpar verdadeiros valores e expressões do povo indígena. 

Claro está, no entanto, que o filme sobre uma obra instiga e propaga a sua leitura. Caberia ao 

professor aproveitar o ensejo da “propaganda” para empreender a leitura dessa obra, a ponto 

de torná-la aberta para discussões profícuas, sensibilização e crítica dos leitores como 

apreciadores também do cinema. Como diz Jecupé, era chegado o momento em que toda a 

tribo descobriria a civilização por dentro de sua alma, ou seja, de forma harmoniosa, estaria 

sendo a civilização descoberta pela cultura ameríndia. 

No próximo excerto, os alunos destacam a sabedoria do povo indígena e a capacidade 

de interação com seus valores e cosmovisão: 

 
Pelo que nós sabemos, teu povo hoje só existe lá pela Amazônia. 
- Aqui nessa cidade existem ainda duas aldeias; ao norte, no Pico do Jaraguá. Ao sul, 
próximo a represa Billings. E no litoral há mais seis aldeias guaranis. 
- E o que você faz aqui? 
- Pretendo fazer um ritual, uma dança. Meus ancestrais. Que não estão mais 
presentes aqui no chão, querem perdoar os males causados por certa ignorância da 
chamada mentalidade civilizada. 
Pretendo trazer boa parte de meu povo para essa dança (JECUPÉ, 2002, p. 80). 
 

Kaká Jecupé foi ao local de seus ancestrais, encontrando-se com Ana Vitória, com 

quem dialoga e revela que, através da dança e do ritual, pretendia atingir o perdão para a 

“ignorância no mundo dito civilizado” (Anexo 36: texto oficina, 2015). Nesse momento, o 

grupo de alunos reverencia a sabedoria do indígena em se preocupar com o que o homem vem 

destruindo, principalmente o meio ambiente. Falam que nossa sociedade está muito 

preocupada em adquirir bens e acirrar competições pessoais e profissionais, esquecendo de 

olhar a sua volta para ter consciência da destruição que seus atos vêm causando. 

Kaká Jecupé tenta invocar seus costumes para salvar o meio ambiente, levando em 

conta a sabedoria do indígena, no sentido de fortalecer os valores culturais e fazer com que as 

danças, os ritos imponham sua força cultural. Dessa forma, Pierre Nora (1985) afirma que a 

memória para sobreviver precisa de ritos, de ordenações. Vale lembrar que o domínio da 

leitura nas comunidades tece identidades e organiza memórias, ou seja, nas sociedades 

tradicionais de culturas indígenas, a leitura e registros são recentes e consideram um fator 

importante para o registro das memórias. 

Pierre Nora (1985) faz ainda a distinção entre dois tipos de memória: uma memória 

tradicional (imediata) e, a outra memória, é a transformada pela passagem histórica. “À 

medida que desaparece a memória tradicional, nos sentimos obrigados a acumular 

religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que 
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foi” (NORA, 1985, p. 09). A trajetória da memória transformada tem a literatura como fonte 

de revelação no processo da constituição de referências identitária de um determinado grupo. 

A memória representa a identidade, não só individual, mas, principalmente, coletiva, 

assim como Maurice Halbwachs (1990) afirma em que “cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva, [...] este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 

ocupo, e [...] este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios”. 

Essa explicação remete à memória vivida, transmitida por gerações, sendo recriada conforme 

as experiências de cada indivíduo, buscando respeitar o saber desenvolvido em cada geração. 

Apesar de tantas influências externas, o povo indígena consegue manter suas tradições 

através do saber das gerações mais velhas. Elas são o elo entre o passado e o presente para 

compartilhar conhecimentos milenares. Halbwachs (1990) fala sobre a “comunidade afetiva”, 

em que a memória coletiva vai subsistir ao tempo, através das novas gerações. Na 

comunidade afetiva, a memória é consolidada de forma comum, em que a construção da 

memória coletiva mantém a sobrevivência dos grupos culturais. Afirma que a lembrança é 

uma reconstrução do passado, através de “dados emprestados do presente, e, além disso, 

preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 

manifestou-se já bem alterada” (HALBWACHS, 1990, p. 75-6). 

O trabalho da oficina, que envolveu professor e aluno, ajudou a analisar a realidade 

atual do indígena e, em obras que se reportam ao passado, vai representar a memória de como 

o índio apareceu e como foi tratado pela literatura.  A obra de Kaká Jecupé reencena a história 

de suas comunidades; faz com que se fique mais próximo da cultura indígena; proporciona 

conhecer particularidades dessa cultura; retrata a história reconhecida pela sociedade 

majoritária no que diz respeito à desterritorialização do indígena com as demarcações de 

terras. A discussão do texto de Kaká Werá Jecupé gerou, afinal, uma comparação sobre a 

visão que ainda se tem do índio hoje em relação ao que ele realmente é. Nessa prática, 

seguimos com a opinião do aluno, a fim de que ele expresse seu entendimento sobre a cultura 

indígena, por meio de produção textual, no próximo tópico. 

 

 

4.2.3 A redação final: novas formas de pensar a cultura indígena. 
 

O processo de estudo da cultura indígena exigiu uma dinâmica de 

interdisciplinaridade, em que se buscaram informações de literatura e de história para 

desenvolver os debates das atividades do projeto de leitura e de literatura na escola, e de 
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abordar a temática indígena. Uma proposta que visou não só a trabalhar com o preconceito do 

aluno, mas também o do professor. O desafio é caminhar para a libertação da educação em 

vez de propostas e ideais conservadores. Antonio Candido (1972) afirma que a literatura por 

si só faz parte da formação do sujeito, atuando como instrumento de educação ao revelar 

realidades não reveladas pela ideologia dominante. Nessa direção, livrar-se da ideologia 

dominante, que encobre realidades opressoras, e despir-se do preconceito são 

responsabilidades somadas às ações do professor como motivador de uma temática por vezes 

despercebida ou que é apresentada pela via de textos informativos de forma pouco ou nada 

instigadora. 

Depois dos estudos realizados sobre a temática indígena e, das diversas discussões que 

realizamos em sala de aula, os alunos foram desafiados para escrever como estariam vendo o 

indígena, agora, com um pouco mais de conhecimento sobre a cultura e seus costumes. 

Perguntou-se se é possível conviver com o indígena com mais respeito e reconhecimento do 

seu modo de viver como uma cultura própria que o identifica. Em uma das redações, avaliou-

se que a cultura indígena é diferente dos costumes que vivem no seu dia a dia (cultura não 

indígena). Apresentam falas de que o indígena possui vários idiomas, valores diferenciados, 

mitos para explicar os fenômenos que os cercam e tipo de moradia diferenciado. Começam a 

ver o indígena com suas especificidades de vivência e não só um povo que o governo sustenta 

e não trabalha para ter o capital econômico. Entendem que as comunidades indígenas 

diminuíram com a exploração: 

 
A cultura indígena não é muito respeitada pela sociedade branca, devido ao fato de 
que eles vivem de uma forma diferente e seus hábitos são opostos aos nossos. No 
modo de viver deles, o capitalismo é isento, eles se preocupam com os valores das 
pessoas e não em acumular riquezas para deixar aos seus descendentes, levando a 
sociedade a rejeitar essa forma de viver, pois nossa sociedade está dominada pelo 
capitalismo e pela globalização (Anexo 37: texto oficina, 2015). 
 

Os alunos começam a se dar conta do desrespeito em relação à cultura ameríndia, isso 

é um ponto positivo em nosso estudo, pois, quando percebemos o desrespeito, vamos tentar 

corrigir esse comportamento. Percebem que os hábitos da cultura em que vivem são diferentes 

do indígena, mas isso não significa que a vida deles é menos importante que a nossa, uma vez 

que as comunidades vivenciam valores de suas tradições. É importante destacar a comparação 

que os alunos fizeram em relação ao capitalismo: não temos os mesmos interesses e para o 

índio acumular riquezas não faz parte de sua vivência. “Para conhecer melhor a cultura 

indígena, as pessoas deveriam estudar a história e cultura indígena” (Anexo 37: texto oficina, 
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2015).  Os alunos falam isso destacando que seria uma forma de entender “o porquê desse 

modo de vida, para algum dia diminuir a rejeição da sociedade em relação aos povos”. 

O papel do professor em prol de construir um saber cognitivo mais cidadão faz-se 

necessário na prática pedagógica, pois, se instigarmos o aluno a rever seus conceitos e a 

reconhecer a diversidade cultural existente em sua realidade, vai-se proporcionar uma 

convivência social mais construtiva. Observemos que os alunos começam a entender como se 

processou o preconceito na sociedade e como é necessário começarmos a trabalhar para não 

repetirmos ações excludentes: 

 
Kaká Jecupé, em sua obra Todas as vezes que dissemos adeus, tenta recuperar o 
respeito pela cultura deles e mostra que apenas é um modo de vida diferenciado, 
mas que na verdade são iguais a nós, apelando também pela preservação do meio 
ambiente. [...] Portanto, a cultura indígena deve ser respeitada pelo seu modo de vida 
(Anexo 37: texto oficina, 2015). 
 

Os alunos trazem considerações de que os indígenas são constituídos por diversos 

grupos étnicos, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010. 

Importante ressalvar que o educando começa a entender que há a diversidade étnica e não 

apenas a generalização que ao longo da história se fazia: são índios. Dizem: “alguns deles 

vivem em nossa região, em municípios como Erval Seco, Redentora, Tenente Portela, Vicente 

Dutra, Iraí e outros. [...] pertencem às etnias Guaraní e Kayngang” (Anexo 38: texto oficina, 

2015). Começam a reconhecer em nossa região a existência de muitas comunidades indígenas 

e estamos todos muito próximos, por isso, precisamos de uma convivência mais conciliadora: 

 
Enfrentam dificuldades em manter suas tradições, sua cultura, disputam a posse de 
terras com agricultores em nossa região. A posse dessas terras é a principal causa 
dos conflitos indígenas e brancos. São inúmeros os interesses envolvidos: 
econômicos, políticos e culturais. E a não garantia de terras, coloca em risco a 
sobrevivência digna dessa população. [...] Mas as leis (criadas no Brasil) por si só 
não promovem a inclusão social, não dignificam o viver humano. Precisamos com 
urgência refletirmos sobre o modo de viver em sociedade (Anexo 38: texto oficina, 
2015). 

 

Percebe-se que o aluno vai entendendo a dificuldade do indígena em nossa região 

devido aos conflitos existentes com as demarcações. Entendem que é necessário garantir uma 

vida mais digna às comunidades para que possam desenvolver sua cultura. Reportamo-nos 

para a criação das Leis, no sentido de que estas não resolverão problemas existentes, se não 

agirmos para construir uma vivência mais amigável. É o caso da Lei 11.645/2008, que reforça 

a necessidade de serem criadas propostas pelos professores nas escolas para trabalhar a 

temática indígena em suas práticas, sob pena de não se tornarem agentes em prol de uma 

significativa mudança social. No caso das escolas próximas a regiões de confrontos 
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interétnicos, imperioso passou a ser o exercício da Lei, mas nada parece ser possível sem 

antes os educadores unirem-se aos debates para entender os modos de vivência, a tradição e a 

filosofia indígena calcada no ecossistema e no respeito à natureza.  

A nossa identidade contempla, como se vê, um convívio diversificado e 

conhecimentos diferenciados. É o caso do conhecimento sobre as espécies nativas, de que 

aqui se falou, da medicina buscada na natureza pelos povos indígenas, suas artes em cores e 

sua imaginação criadora dos mitos que permeiam a tradição com histórias milenares sobre a 

cosmogonia. Da parte da sociedade dita majoritária, a inserção das tecnologias, ou antes 

mesmo, a passagem da oralidade para a escrita para a produção do texto literário e deste para 

a sua representação para o cinema, todas essas imbricações, relações e descobertas podem 

produzir, em seu conjunto, grandes e significativas produções culturais. 

  

 

4.3 A escola indígena e o trabalho com a memória cultural na comunidade 
 

A seguir, registro no meu trabalho como pesquisadora e docente a visita feita à escola 

indígena Nãnga com o objetivo de conhecê-la em seu projeto pedagógico, e com a 

justificativa de que o professor deve instrumentalizar-se, capacitando-se para poder trabalhar 

com o aluno. Vai ser apresentado um histórico da região para entender a presença do 

indígena, depois será falado sobre o trabalho da Escola Nãnga e como buscam trabalhar com a 

memória cultural local. 

A perspectiva nesta pesquisa é buscar conhecer como os professores da escola 

indígena trabalham com a memória e a oralidade da cultura local. Historicamente, as 

comunidades indígenas transmitem seus conhecimentos e saberes culturais pela oralidade de 

geração para geração. Ao longo dos anos, o contato com o colonizador foi marcado por 

imposição, dominação e negação de identidade. Isso tudo devido ao processo de catequização, 

civilização e integração forçada dos índios (BADARÓ, 2008). 

A partir da década de 1970, a educação escolar indígena passou a ser objeto de 

reflexão crítica, a fim de construir uma escola do indígena e não para o indígena. As 

comunidades adquirem o direito de ter uma educação voltada para suas necessidades e já não 

é mais a questão do índio ter escola, mas a que tipo de escola eles devem ter acesso. Houve 

avanços no contexto educacional do indígena, mas ainda não atendiam às necessidades 

educacionais dos referidos povos. 
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Assim, segue a legislação vigente em um processo lento, mas gradual, implementando 

a educação diferenciada (direito garantido pela Constituição de 1988). Outras leis 

subsequentes desencadearam-se em prol da formalização da educação indígena: Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996; a Resolução de 3/99 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e do Plano Nacional de Educação (PNE). A responsabilidade é da União em traçar 

diretrizes e políticas para a educação escolar indígena e ao Estado sua oferta, sendo 

assegurado pela União questões técnicas e financeiras. A Constituição Federal de 1988 

garantiu aos índios uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue. A 

legislação brasileira e a LDB (1996) deliberam sobre o Currículo da escola indígena e sua 

flexibilização em direção a contemplar programas específicos, cronograma próprio, processos 

pedagógicos diferenciados, línguas maternas, conteúdos culturais (como crenças, memória 

histórica, saberes ligados à identidade étnica, suas organizações sociais de trabalho, relações 

humanas e manifestações artísticas) e questões da parte diversificada do Currículo. 

Nesse sentido, dizer que a implementação da escola indígena vai apagar os prejuízos 

que a colonização causou, é iludir-se. Apenas amenizará o processo de descaso da cultura e 

possibilitará o resgate da memória cultural. O propósito é fazer ressurgir a identidade étnica e 

a garantia de cidadania e respeito pelas diferenças culturais. 

Na perspectiva de Maria Aparecida Bergamaschi (2010), a educação escolar indígena 

no Brasil tem um histórico desde os primórdios da colonização, cujo modelo predominante foi 

imposto de forma integracionista e civilizadora. Mesmo assim, o indígena sempre demonstrou 

um modelo próprio de educação que não se enquadrava com o do europeu. O modelo 

educacional europeu traz práticas escolares tradicionais que se mostram como uma 

setorização de conhecimentos fragmentados, enquanto que o saber da cultura indígena é 

acessível a todos, “dividido a partir de graus de iniciação que o eleva” (BALANDIER, 1997, 

p. 156). 

Apesar de vivenciarem seus modos próprios de educação, os povos ameríndios foram 

invadidos pela escola que é constituidora de outra concepção do mundo. A escola imposta 

para os indígenas constituía-se de um projeto educativo para a formação de cristãos e súditos 

da coroa portuguesa, seguindo com a ideia de cidadãos portadores de uma identidade 

nacional. Nas últimas décadas, por meio de movimentos de afirmação étnica, há um esforço 

para constituir a escola dos povos indígenas.  

A escola indígena pode ser um lugar de encontro, de interação e comunicação entre os 

mundos do índio e do não índio, em que “as diferenças interétnicas emergem e adquirem 
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novos contornos e onde técnicas e conhecimentos provenientes de diferentes tradições podem 

ser trocados e, assim, reinventados” (TASSINARI, 2001, p. 50). 

Professores indígenas do Acre registraram seus depoimentos no Referencial Curricular 

Nacional para Escolas Indígenas (BERGAMASCHI, 2010). Eles demonstram a naturalidade 

da forma como adquirem os saberes: 

 
a história indígena se divide em duas partes: a primeira são os mitos, as histórias de 
antigamente. Cada povo explica de maneira diferente como foi que nasceu o mundo, 
os homens, o sol e a lua, os nomes das coisas, os bichos, os legumes, as festas, os 
remédios da mata, o cipó e todas as ciências. A segunda parte explica o que 
aconteceu em diferentes momentos da vida de cada nação indígena: as mudanças na 
organização, no governo e na economia, os conflitos entre as famílias, as guerras 
com outras nações (BRASIL, 1998, p.209). 
 

Kaká Werá Jecupé, autor da obra A terra dos mil povos: história indígena do Brasil 

contada por um índio demonstra, como fizeram os professores do Acre, os preceitos do 

conhecimento da chamada ‘primeira parte’ dos ensinamentos. O escritor indígena registra em 

seu livro a história do Brasil do ponto de vista indígena: 

 
Ao contar a sua história, um índio, um clã, uma tribo parte do momento em que sua 
essência-espírito permeou a terra e relata a passagem dessa essência-espírito pelos 
reinos vegetal, mineral e animal. Há tribos que começam a sua história desde 
quando o clã eram seres do espírito das águas. Outros trazem a sua memória animal 
como início da história, assim como há aqueles que iniciam a sua história a partir da 
árvore que foram (JECUPÉ, 1998, p. 14). 
 

Também, o escritor ameríndio retrata a ‘segunda parte’, presente nos Referenciais 

Curriculares, em que se denomina a história nacional. Jecupé relata desde os primeiros 

contatos com o europeu, sempre com um olhar indígena, diferenciando-se da história oficial 

que possui a voz de um não índio. 

Estes exemplos levam a compreender como o ensino de história e memória nas escolas 

indígenas busca a valorização dos povos originários. Pretende-se um resgate histórico-cultural 

das comunidades, preservando o passado, principalmente através das memórias dos mais 

velhos. Bergamaschi (2010) afirma que essas memórias é que permitem a transmissão de 

conhecimento por muitas gerações, por meio da oralidade. Por isso, “prezam os mais velhos e 

suas memórias” (2010, p. 65), e são reconhecidos como guardiães da memória, uma vez que, 

em sociedades orais, a memória é evocada e recriada permanentemente, “mas é no presente 

que as lembranças e os esquecimentos adquirem significados e é no presente que os saberes 

ancestrais são recriados” (BERGAMASCHI, 2010, p. 65). Conforme Eclea Bosi (1993), 

memória e trabalho, produção, imaginação, lembrança e esquecimento são produzidos no 

presente. 
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As comunidades indígenas buscam, através das narrativas, a legitimidade no passado e 

na tradição, como uma forma de evocar sentimentos de identificação diante do grupo e no 

grupo. Então, externalizam seus maiores valores em um ritual de orgulho para si mesmos. O 

referencial Curricular Nacional das Escolas Indígenas demarca que é possível a escrita e a 

oralidade conviverem com suas especificidades: 

 
Quando os relatos orais forem registrados por escrito ou gravados em fitas e 
utilizados como material didático, os estudantes precisam também reconhecer que, 
apesar de existir a possibilidade de essa versão ser registrada, lida e relida, não 
significa que ela deva ser usada para fixar definitivamente uma memória. O registro 
de relatos não deve servir para interromper o processo de permanente reconstrução 
de seus significados (BRASIL, 1998, p. 203). 
 

Na pesquisa em relação ao aspecto da oralidade, cultuado nas comunidades indígenas, 

encontramos trabalhos já realizados e que podem associar-se ao estudo que aqui se pretende 

fazer. Marcella Hauanna Cassula e Mariana Mendonça Bernardino (2012) trazem a discussão 

do projeto de extensão Ouvir dos velhos, contar aos jovens: memórias, histórias e 

conhecimentos Guarani Nhandewa, uma pesquisa financiada pelo Programa Universidade 

Sem Fronteiras (SETI-PR). O objetivo desta é contribuir com a elaboração de um currículo e 

uma prática pedagógica intercultural nas escolas indígenas do norte do Paraná. 

Cassula e Bernardino (2012) afirmam que é necessário as escolas indígenas poderem 

também oportunizar o conhecimento científico e sistematizado a fim de garantir maior 

igualdade nas relações sociais. Concomitantemente, fazem o papel delas de valorizar as 

práticas de oralidade, em língua materna. No sentido de o indígena conhecer a outra cultura, 

não deve ser de forma imposta ou com finalidades de dominação. Conforme Sonia Mari 

Shima Barroco; M. Chaves; Rosangela Célia Faustino, (2008, p. 159) o que deve ocorrer é 

que “a criança indígena deve dominar a língua do seu povo e a língua portuguesa, já que está 

inserida em uma sociedade que a tem como língua materna”. A ideia não é impor, mas dar a 

oportunidade e a liberdade de aprender a sua língua materna e de não ficar condicionada à 

língua oficial do Brasil, o português, este ele pode aprender como uma proposta bilíngue. 

As perspectivas em relação ao Projeto citado por Cassula; Bernardino (2012) se 

mostraram positivas, uma vez que contribuiram para a revitalização e a manutenção da cultura 

Guarani Nhandewa no norte do Paraná. Percebe-se que os jovens tiveram mais interesse em 

relação aos aspectos culturais. A transmissão, a manutenção ou o descarte de conhecimentos 

são mais apropriados quando organizados pelos próprios indígenas. Aposta-se, assim,  na 

escola intercultural, sendo que “tem um papel importante de contribuição à disponibilização 
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dos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade e das novas tecnologias às 

comunidades” (CASSULA; BERNARDINO, 2012). 

A preocupação com a educação escolar indígena é uma questão dos poderes políticos 

também, uma vez que compete a estes órgãos garantir os direitos deste povo. Assim, a 

Secretaria de Educação Continuada: alfabetização e diversidade criou os Cadernos SECAD 

(2007), que foram concebidos para cumprir a função de documentar as políticas públicas da 

referida secretaria. O conteúdo é construído por bases históricas, conceituais, organizacionais 

e legais, com a finalidade de fundamentar, explicar e justificar o conjunto de programas, 

projetos e atividades que compõem a política desenvolvida pela SECAD/MEC, a partir de 

2004. As informações são direcionadas a gestores, professores e profissionais da educação 

que atuam nos sistemas de ensino.  

Após a Constituição de 1988, as políticas públicas em relação à educação escolar 

Indígena “passam a se pautar no respeito aos conhecimentos às tradições e aos costumes de 

cada comunidade, tendo em vista a valorização e fortalecimento das identidades étnicas” 

(Cadernos SECAD, 2007, p. 16). O Ministério da Educação é quem organiza e coordena as 

políticas públicas, desde 1991. O MEC conta com a participação de indígenas, entidades de 

apoio e outras instituições para o delineamento dessas políticas, e estes buscam experiências 

bem-sucedidas promovidas pela sociedade civil, orientando-se pelos seus conceitos e 

metodologias. Então, a conceituação e a implementação de uma política pública de educação 

escolar indígena tem como referência as iniciativas locais, em que é “voltada para o 

atendimento da demanda de escolarização das comunidades indígenas, a partir de um novo 

paradigma da especificidade, da diferença, da interculturalidade e da valorização da 

diversidade linguística” (Cadernos SECAD, 2007, p. 16-17).  

Em 2003, com a criação da Secad, a qual está vinculada à Coordenação Geral de 

Educação Escolar indígena (CGEEI), a escolarização do indígena passa a receber, do MEC, 

um tratamento focado na asserção dos direitos humanos. Cada povo indígena constrói seus 

projetos de educação a partir de seus valores simbólicos, de sua história, de sua política de 

autonomia e de continuidade cultural, assim como de suas estratégias de interação com a 

sociedade majoritária. O reconhecimento da comunidade educativa indígena é importante por 

possuir sabedoria para ser transmitida por seus membros: “são valores e mecanismos da 

educação tradicional dos povos indígenas que podem e devem contribuir na formação de uma 

política e práticas educacionais adequadas” (Cadernos SECAD, 2007, p. 20): 

 
O reconhecimento dos processos próprios de aprendizagem deriva do conhecimento 
das diferentes formas de se organizar socialmente dos povos indígenas. Desse modo, 
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muitos professores indígenas têm se preocupado em pesquisar os fundamentos e as 
estratégias desses processos cognitivos, gerando o que se entende hoje por 
pedagogias indígenas. Nos diários de Classe de alguns professores indígenas, relatos 
do seu trabalho pedagógico em sala de aula, essas pedagogias são evidenciadas nas 
escolhas metodológicas para a aquisição da lecto-escritura, no uso da oralidade para 
a construção dos conhecimentos, na organização do tempo e do espaço escolar, no 
agrupamento dos estudantes, nas diversas atividades feitas a partir da associação da 
escola com a vida comunitária (PIANTA, 2003 p. 20). 
 

Outra característica da educação é a autodeterminação das comunidades indígenas. 

Elas possuem o direito de fazer suas escolhas, elaborando e administrando seus projetos. 

Assim, a escola indígena deve participar da definição do projeto político-pedagógico da 

escola, das decisões pedagógicas e curriculares e da organização e gestão escolar. Perguntar-

se-ia o porquê de falar da educação escolar indígena nesta pesquisa. O fato é que se pretende 

buscar informações de como é trabalhada a memória cultural indígena nas escolas para fazer 

um levantamento e reconhecer as formas como constroem seus conhecimentos. Será 

interessante relacionar as suas práticas com as práticas da escola não indígena e buscar o 

reconhecimento da cultura ameríndia como forma de somar saberes e não discriminar. Como 

pesquisadora e professora, tenho a expectativa de poder amenizar barreiras de distanciamento 

entre as culturas, principalmente porque, na região em que se desenvolve a presente pesquisa, 

há várias comunidades indígenas.  

Por isso, foram realizadas visitas e entrevistas na Escola Estadual Indígena Nãnga, de 

Iraí. Como nessa região houve muitos conflitos com demarcações de terras, vamos primeiro 

entender o histórico da região de Iraí e a constituição das aldeias indígenas, para depois 

seguirmos falando sobre a escola que, inclusive, localiza-se em terras demarcadas e retomadas 

com muito conflito. 

 

 

4.3.1 O aldeamento de Nonoai em Iraí 
 

O aldeamento de Nonoai se estabeleceu em 1893 e, logo, os indígenas descobrem as 

águas termais de Iraí, chamadas na época de águas do mel. Em 1895, pay Nonoai, o grande 

líder indígena, morre e é enterrado nas margens do rio Mel, selando eternamente a 

significação sagrada desse lugar. Também nesse ano os colonizadores descobrem o local, com 

as riquíssimas águas minerais e começam a tomar posse de Iraí. Em 1917, o Estado, com a 

Comissão de Terras e Colonização de Palmeira das Missões, representada pela direção de 

Frederico Westphalen, mandou para Iraí o Dr. Antônio Vilanova que ficou responsável pela 

administração da zona das fontes. Vilanova desbravou o mato no entorno e construiu a 
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rodovia Iraí-Palmeira junto com a estação férrea Santa Bárbara (LAC, 2004). Mesmo assim, a 

colonização só vai acontecer em grande contingente em 1932. 

Flávia Lac (2004), em suas pesquisas da região de Iraí, encontrou, no relatório da 

cidade de 1994, que Iraí se desmembrou de Palmeira das Missões em 01 de julho de 1933, 

tornando-se um município independente oficialmente: 

 
O nome Iraí teve sua grafia modificada a partir de 1937. Inicialmente a grafia era 
Irahi, que em língua guarani significa ‘rio do mel’ ou ‘água do mel’. O município 
possui hoje uma área de 181km e pertence ao Conselho Regional do Médio e Alto 
Uruguai. Seus limites são: ao norte com o Estado de Santa Catarina, ao sul com o 
município de Ametista do Sul, a leste com os municípios de Planalto e Alpestre, e a 
oeste com os municípios de Vicente Dutra e Frederico Westphalen. Sua população 
em 2000 era de 9.250 cidadãos, 60,4% moradores da zona urbana (3.434 até 19 
anos; 4.742 de 20 a 59 anos; 1.074 >60 anos), sendo que em 1970 era de 13.012 
cidadãos - esta queda no número de habitantes teve início na década de 1980 (LAC, 
2004, p. 97). 
 

De acordo com o plano de trabalho para implantação do Programa Municipal de 

Desenvolvimento Local e Sustentável (PMDLIS), Iraí é um município turístico, com 

atividades de artesanato em geral, o artesanato indígena, precedido de pedras preciosas e 

cuias. Possui uma grande área verde, boa infraestrutura hoteleira e as melhores águas minerais 

do Brasil. Inclusive a água mineral que é considerada, segundo análises químicas feitas no 

Brasil e Europa, a melhor água do Brasil e a segunda melhor do mundo. A cidade foi 

projetada para ser o centro industrial do norte do Rio Grande do Sul, mas o desenvolvimento 

de recursos e projetos não foram de muito sucesso, devido a interesses políticos 

governamentais e troca de prioridades. Porém, nos últimos anos, houve uma diminuição 

considerável de visitantes no local. Mediante essa diminuição turística, os citadinos buscam 

alguns motivos em relação à decadência, como a perda do aeroporto ou o fechamento do 

Cassino. Em 1941, o Cassino Guarani foi inaugurado e teve um período de intenso fluxo de 

turistas brasileiros, uruguaios e argentinos, principalmente nos veraneios. Seu fechamento foi 

ocasionado pela proibição dos jogos de azar pelo Presidente da República, em 1946. Mesmo 

assim, ele funcionou clandestinamente por mais cinco anos. Claro que o turismo continua, não 

podemos deixar passar uma imagem de que o lugar está decadente, uma vez que possui uma 

rica natureza e recebe muitos visitantes, mas o que se compara é que na época do Cassino essa 

atividade turística era muito mais intensa. 

Todo o processo de transformações políticas e sociais foi acompanhado pela 

convivência com a comunidade indígena. Os índios Kaingangs do sul do Brasil, segundo Lac 

(2004), passam por dois problemas: um diz respeito aos espaços de terras reduzidos e outro à 

invisibilidade da cultura frente à sociedade nacional. Mesmo assim, essas comunidades 
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tentam ressurgir com a criatividade cultural de seu povo. A Terra Indígena de Iraí é a menor 

área demarcada no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que povo Kaingang dessa 

comunidade se especializou na produção e comércio de artesanato ligado ao turismo.  A 

venda do artesanato acontece tanto nas águas termais de Iraí como nas viagens realizadas à 

praia todos os anos no verão. O comércio da sua produção artesanal, aliado ao turismo, cria 

formas de visibilidade da cultura. “A afirmação de sua identidade, através das danças 

resgatadas e utilizadas durante a demarcação da Terra Indígena, tornou-se emblema da luta 

por seus direitos” (LAC, 2004, p. 07).   

Essa característica voltada ao turismo da Terra Indígena de Iraí surge devido ao perfil 

turístico da cidade, que possui um balneário de águas termais e pelo fato de os próprios 

Kaingangs divulgarem seu artesanato. Dessa forma, os índios durante o verão vendem 

artesanato pelas praias do litoral Sul brasileiro, com isso são os principais divulgadores de sua 

cultura e da Terra Indígena de Iraí. Além do artesanato, eles organizaram um grupo de danças 

no local com o objetivo de divulgar a cultura Kaingang. A cultura é resgatada por jovens da 

comunidade que buscam a sabedoria dos mais velhos desta e de outras comunidades. A 

comunidade Kaingang de Iraí estabelece uma série de relações entre índios e não índios, 

servindo como base para o turismo e demonstram interesse de que essa atividade tenha um 

acordo de relações entre as comunidades Iraienses.  

Na realidade brasileira, o índio sempre foi uma fábula ou foi renegado socialmente 

pela sua forma de viver e por seus costumes. Conforme João Pacheco Oliveira (1999), os 

índios eram representados como parte do passado, tanto nos primórdios da humanidade como 

na incipiente história do Brasil. Constituíram-se imagens e estereótipos em relação ao 

indígena que “sempre os destacam como primitivos ou muito próximos à natureza, isto pode 

ser constatado nos termos com que os designam: ‘aborígine’ qualificando primitivo, 

‘silvícola’ referindo à floresta e, ‘bugre’, associando ao mundo animal” (OLIVEIRA, 1999, 

p.195). O que se percebe em relação a estereótipos é que “circundam o termo generalizante 

‘índio’ e vão desde traiçoeiro, indomável e preguiçoso, até puros, ingênuos e bons, incapazes 

de vilanias” (OLIVEIRA, 1999, p. 195).  

A realidade dos Kaingangs de Iraí foi construída por discriminação étnica e, sendo-lhe 

renegadas às suas terras, também são incluídos na rota de turismo da cidade, mesmo sem 

consentimento do indígena. O povo de Iraí possui muita força por reerguer-se culturalmente 

em uma cidade em que é considerado um problema social, uma vez que os citadinos julgam-

lhes com desprezo por ocuparem o antigo aeroporto da cidade. Esta pista, apesar de ser 
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construída de forma irregular em terras indígenas, traz muita mágoa por parte dos iraienses 

em relação aos índios, por acreditarem na importância do aeroporto para o turismo.  

O Rio Grande do Sul possui mais duas terras indígenas, próximas de Iraí: a aldeia de 

Pinhalzinho na T. I. de Nonoai e a T. I. Rio dos Índios, no município de Vicente Dutra. A T. I. 

Rio dos Índios está sendo demarcada no balneário de águas minerais da cidade. Neste local, 

muitas pessoas de diversas cidades da região possuem terrenos e casas onde vão veranear 

todos os anos. Com a demarcação, isso têm gerado muitos conflitos, e os problemas são mais 

atuais do que de Iraí. Este ano houve conflitos na região26, inclusive, a polícia teve que 

intervir. Como ainda está em processo de divisões, o Balneário de Vicente Dutra, acredita-se 

que ainda terá confrontos com os indígenas, pois a comunidade tem dificuldade em entender 

que essas são terras indígenas e ainda envolvem questões políticas e financeiras. Além de ser 

uma cidade turística, também mexe com o fator econômico com as várias famílias que vão 

perder o bem patrimonial. A área reivindicada possui 180 hectares com o balneário que possui 

quase 300 cabanas particulares de veraneio. Então, percebe-se que a região do Médio Alto 

Uruguai é propícia a construir preconceitos contra os índios, uma vez que há muitas terras 

indígenas ocupadas pelo branco, este por sua vez não se sente invasor e sim como dono da 

terra e, quando tem que devolver, culpa o povo local.  

Além do artesanato ser a principal fonte de renda dos Kaingangs de Iraí, também 

propicia o contato com o turismo e os deslocamentos territoriais.  Ocorrem relações mais 

próximas entre índios e não índios pela veiculação turística no município pelas suas águas 

termais (descobertas pelos Kaingang) e situadas no limite do município com a Terra Indígena. 

Observa-se que o artesanato mercantil Kaingang recuperou os saberes em relação ao 

artesanato de diversas comunidades indígenas, assim como reforçou sua identidade étnica, até 

porque tiveram muita interferência do branco e poderiam ter perdido a tradição artesanal. Na 

pesquisa de Lac (2004), um morador da T.I. de Iraí diz que “o artesanato é a atividade 

verdadeiramente Kaingang”.  

Os indígenas ressaltam que o material utilizado para fazer seu artesanato está a cada 

dia mais escasso. Dessa forma, buscam material especialmente em Bananeiras (Planalto -T.I. 

Nonoai), na colônia (zona rural de Iraí), e também na zona rural de Frederico Westphalen; no 
                                                      
��O prefeito de Vicente Dutra, na Região Norte do Rio Grande do Sul, João Paulo Pastori, decretou situação de 
emergência no município. O decreto foi alegando falta de segurança pública e vale por 30 dias, podendo ser 
prorrogado. Segundo o prefeito, existem apenas 2 policiais militares que fazem a segurança na cidade, o que 
seria insuficiente diante dos últimos conflitos entre índios caingangues e agricultores. As mobilizações foram 
para pressionar a homologação de 715 hectares de terra onde vivem 75 famílias de pequenos agricultores. A área 
já foi demarcada pela Funai em 2012 como área indígena, mas os agricultores ainda não receberam as 
indenizações e permanecem nas propriedades (CALEGARI; SCHERER, 2013). 
�
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entanto, o transporte desse material se torna oneroso e precisam solicitar apoio da  FUNAI. 

Do artesanato confeccionado, as marcas utilizadas hoje são apenas na pintura corporal, a 

decoração do artesanato é puramente ornamental e acompanha a moda. Também costumam 

buscar pontos de vendas em outras cidades porque em Iraí já não há tantos compradores para 

as necessidades deles.  Outras oportunidades para venda de artesanato são os eventos.  

Na pesquisa realizada por Flávia Lac (2004), a autora apresenta a entrevista com Enes 

(ex-cacique de Iraí) que fala da morte do Pay Nonoai, em 1895. Nonoai era o apelido do 

grande líder que era muito conhecido entre os indígenas assim como nos campos onde vivia. 

O termo em Kaingang significa “campo limpo”. O líder foi enterrado próximo às águas 

termais de Iraí, parte do antigo toldo Nonohay. Por isso, acreditavam que tinham a 

incumbência de cuidar das águas termais por ele descobertas. Os Kaingangs jamais deixaram 

esta região, sobrevivendo de caça, coleta e pesca enquanto o avanço da colonização o 

permitia. Mesmo com a expansão da colonização, a partir da década de trinta, instalaram-se 

definitivamente no local onde hoje está o Balneário, mantendo a tradição Kaingang. Antes da 

demarcação, os índios moravam ao lado do Rio Mel, em um hectare de terra. Devido ao 

turismo pelas águas termais e um Cassino que havia na cidade, vinham turistas de todos os 

estados do Brasil, e a prefeitura mandava limpar o acampamento dos índios para terem boa 

apresentação diante do turista. “A prefeitura quis cercar a comunidade indígena e fazer ali um 

ponto turístico, os índios ficavam curiosos com o movimento da cidade e não percebiam 

estarem sendo usados pelo município” como parte da rota turística (LAC, 2004, p. 70).  

Em 1985, o processo de demarcação tem início com a solicitação dos índios à FUNAI. 

Nesta época, o prefeito doa doze casas de madeira a fim de fixá-los ao lado do Rio do Mel, 

tentando evitar que ficassem com o aeroporto. Acreditando nessa estratégia, mandou asfaltar a 

pista, mesmo sabendo que aquela região pertencia aos indígenas. A prefeitura não conseguiu 

que o processo de demarcação das terras fosse paralisado, com isso “a cultura Kaingang 

começou a ser retomada nesta época, por um processo de luta, através de pressão e 

sofrimento, discriminação e negação dos direitos” (LAC, 2004, p. 72). Finalmente a FUNAI 

interditou o aeroporto, sendo liberado apenas para o uso dos índios. A partir daí as 

manifestações de violência contra o Kaingang se intensificaram e foram muitas lutas para a 

tomada de terras. O aeroporto era o principal pivô do conflito e, embora tivesse um fluxo 

muito pequeno, havia um projeto da prefeitura para criação de um centro turístico e industrial 

em torno dele. Na época, criaram-se ONGs com fins ecológicos e contrárias à demarcação da 

Terra Indígena. O autor Fiorindo David Grassi, bastante respeitado na cidade (padre, 

advogado, professor universitário, ex-político), escreveu dez livros publicados. Desses, três 
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livros contra a presença indígena, os quais são intitulados: Iraí Ecologia e Índios; Iraí, Cidade 

Turística; Os Maragatos e o Médio Alto Uruguai no Sul do Brasil. Dois destes livros são 

sobre o turismo e abordam a questão indígena, mostrando-a como empecilho ao 

desenvolvimento do turismo. 

Foram sete anos de luta árdua, e a demarcação finalmente ficou pronta, em 1992, 

quando os índios finalizaram com a autodemarcação em Iraí. Mesmo com a oficialização, 

ainda houve resistências para a desocupação dessas terras.  Colonos resistiam e os índios 

solicitaram a retirada desses colonos à FUNAI, ao INCRA, ao Ministério Público Federal, ao 

Prefeito, ao advogado do Prefeito, à Polícia Federal, aos delegados e aos conselhos, mas 

nenhum órgão atendeu a essa solicitação. Até que acontece um fato de urgência na T. I. Iraí. 

Estavam cercados pela justiça, a justiça da comarca dizia que eles não eram índios e não 

mereciam esta terra. Sem alternativas, os índios fazem um protesto de dança e ritual na cidade 

para negociar com as autoridades. Os Kaingangs acreditaram que 

 
com isso poderiam vencer a questão, pois todos sabiam que era uma causa justa e 
estava assegurada na Constituição Federal. Perguntou-se em reunião quem sabia de 
rituais e danças antigas e José Matos e Miguel Matos disseram que conheciam por 
ter aprendido com seu pai Hortêncio. Então toda a comunidade foi para a pista 
aprender e ensaiar os passos e cantos com eles. Passaram a noite toda fazendo 
cartazes e faixas para o protesto. Caberia aos caciques e a Associação dos Povos 
Indígenas do Sul (APOIS) negociar com as autoridades. Enquanto as lideranças 
indígenas negociavam, o protesto era feito simultaneamente na frente dos hotéis, 
com o objetivo de mostrar para a sociedade não índia em Iraí que eles são índios. Os 
Povos Guarani e Xokleng estavam juntos, apoiando a luta, que teve o resultado 
esperado. Atualmente os jovens dão continuidade às danças, a fim de mostrar que 
são índios e que têm cultura, para trazer de volta o que o branco destruiu (LAC, 
2004, p.74).  
 

O convívio entre os povos em Iraí é bastante intenso pela proximidade territorial e 

pelo turismo, mas o que se percebe é que os não índios em Iraí, como colonos, políticos, 

agentes do turismo ou citadinos de níveis econômicos variados, não possuem interesse pela 

cultura Kaingang, o que há é apenas aparências superficiais desse convívio. Até mesmo os 

agentes de turismo, que possuem um contato mais frequente na comunidade indígena, não 

conhecem as regras sociais mais básicas do Kaingang. Há sim um interesse pelo indígena 

como atrativo turístico, a cidade mantém-se na ignorância sobre o que é a cultura indígena. 

Recordam de um episódio em que o prefeito da cidade mandou cercar a comunidade para 

preservar o modo de viver tradicional deles e os turistas poderem visitar, parecia uma ideia 

como se fossem animais no zoológico. Uma situação de interesse apenas estético, em que os 

índios compõem uma imagem de atrativo turístico, sem levar em consideração os interesses 

da comunidade.  
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Recuperando o histórico, a Terra Indígena de Iraí foi demarcada em 1992 e está 

localizada ao norte do Rio Grande do Sul, com 279,9 hectares, junto à estação hidromineral. 

As habitações ficam localizadas em volta da pista de pouso, a 6 quilômetros da cidade por 

estrada de terra. Esse território é formado por 70% de mata nativa em que não é permitida a 

exploração devido à legislação e os 30% restantes são áreas com terra pedregosa, uma pista de 

pouso, três açudes construídos, em que realizam a criação de peixes.  

As lideranças da comunidade da T. I. de Iraí declaram que cada comunidade tem 

vivências diferenciadas e citam características da comunidade local. Consideram-se 

respeitosos, possuem muito diálogo entre líderes, ex-líderes, as casas são mais próximas, 

possuem muita união, a cultura é mais preservada e os índios têm orgulho de suas tradições. 

Na comunidade, todos falam a língua Kaingang, e o artesanato é mais variado e de muita 

qualidade. Consideram que não sofreram muito a influência do branco e costumam conversar 

muito para enxergar o que acontece em sua volta, ou seja, para não se deixarem dominar no 

espaço que lhes pertence.   

Para o indígena, o turismo pode ser uma forma de reconhecimento da cultura, mas 

deve haver conversas entre turistas e indígenas porque apenas o contemplamento vai levar à 

distorção do entendimento necessário da atualidade indígena, pode levar a outras 

interpretações errôneas. Por isso, o turismo é um jeito de sensibilizar para o respeito e a 

valorização do indígena, como os Kaingangs revelam “o turismo é nossa arma”, e o artesanato 

vai ajudar a moralizar, reconhecer e ouvir o índio. O respeito vai resultar no reconhecimento 

das culturas, amenizando os conflitos que ocorrem. É nesse espírito de luta e por acreditar nos 

valores do povo Kaingang que a Escola Estadual Indígena Nãnga busca a educação voltada 

para seus costumes. A seguir apresentamos algumas particularidades dessa instituição. 

 

 

4.3.2 A história da Escola Indígena de Ensino Fundamental Nãnga, na Terra Indígena 
Kaingang Iraí - RS 

 

Com o propósito de conhecer a realidade de ensino da escola indígena e saber como 

trabalham a memória cultural de sua comunidade é que houve o interesse em visitar a Escola 

Indígena de Ensino Fundamental Nãnga, na Terra Indígena Kaingang Iraí - RS. Para chegar à 

escola houve a necessidade de passar por uma série de trâmites documentais de autorização e 

conversas com representantes da FUNAI, que intermediou meu diálogo com o Cacique da 

comunidade e com a própria escola. Todos esses contatos iniciais geraram autorizações que 
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foram encaminhadas para Brasília a fim de que emitissem a autorização final para realizar o 

trabalho com a escola escolhida e também para buscar o parecer do Conselho de Ética da 

UniRitter via Plataforma Brasil a fim de realizar a pesquisa. Esses passos foram importantes 

para que se pudesse estar mais ciente dos propósitos da pesquisa, sempre respeitando a cultura 

local.  Faço esse comentário inicial para dizer que, diferentemente do que os portugueses 

fizeram quando chegaram a esta terra e foram tomando posse de bens e, principalmente, 

invadindo a cultura indígena de forma que desagregou muitas comunidades; hoje sabemos 

que as populações ameríndias vêm se reconstituindo e não mais aceitam a intromissão de 

alguém que pode lhe explorar, seja no conhecimento, seja nas criações artístico/culturais em 

que muitas apropriações indevidas aconteceram ao longo da história. Atualmente, o que se 

quer é o diálogo para conhecer e demonstrar que relações de respeito farão a sociedade 

constituir uma história mais democrática e menos exploradora. 

A satisfação foi maior do que a esperada, fui sempre muito bem recebida tanto pelos 

órgãos que fiscalizam as pesquisas, quanto pela própria escola, que transmitiu muita 

segurança para o meu trabalho. Muitas vezes, um trabalho de pesquisa se torna cansativo para 

quem recebe, pois acaba tendo que revelar algumas de suas particularidades, mas na escola 

Nãnga não foi assim, senti logo na chegada a disponibilidade da diretora que foi muito 

receptiva em me oportunizar conhecer a realidade da comunidade e fornecer informações 

importantes sobre a instituição educacional. O professor indígena do 3º ano do ensino 

fundamental, com o qual conversei por algum tempo, naquele primeiro dia que estive na 

escola, revelou-me preciosas informações sobre a cultura. Todos contribuíram muito para que 

meu trabalho pudesse ser desenvolvido. 

Antes de prosseguir relatando sobre aspectos que tive a oportunidade de conhecer na 

escola, digo conhecer, porque nós pouco sabemos sobre a cultura indígena que tem muitas 

riquezas a nos revelar; vão ser contextualizadas as características dessa escola. Para fazer essa 

contextualização, será relacionado um trabalho de pesquisa, realizado em Iraí, da antropóloga 

Flávia Lac (2004). A pesquisa dela é intitulada O Turismo e os Kaingang na Terra Indígena 

de Iraí/RS, que é resultado da Dissertação de Mestrado em Antropologia Social do Programa 

de Pós-Graduação em Antropologia Social, Departamento de Antropologia Social da 

Universidade Federal Paraná (UFPR). Ela conta que teve o interesse de desenvolver a 

pesquisa em Iraí porque conheceu a filha do Cacique local da época, que relatou como era 

essa região, então foi para o município para desenvolver sua pesquisa. As contribuições que 

essa pesquisa traz para esta tese são muitas, uma vez que a autora esteve na escola Nãnga, 

esteve na cidade de Iraí em busca da pesquisa de campo. Pela relevância do trabalho de Lac 
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que já foi citado nesse texto, e continuará sendo citadas as informações de sua pesquisa, no 

sentido de comparar os avanços que houve desde quando ela realizou suas observações até os 

dias de hoje, em que realizo a minha pesquisa de campo. 

Segundo Flávia Lac (2004), a escola indígena Nãnga, que significa “dono da mata” 

(conforme revelado pela comunidade indígena de Iraí), se constituiu por uma grande luta, 

pois, conforme revela Augusto Opê da Silva (ex-cacique que foi entrevistado por LAC, 2004), 

“a dificuldade inicial era que o Estado exigia que todos os professores indígenas fossem 

concursados, ao passo que os professores bilíngues tinham o conhecimento necessário mas 

não a educação formal”. No entanto, conseguiram com muita luta garantir uma escola 

diferenciada. Conforme ressalta o vice-diretor da época, ainda não era a escola ideal, pois o 

simples fato de incluir algumas matérias não garantia um ensino diferenciado. A intenção do 

grupo era seguir em busca de melhorar a realidade e valorizar as conquistas tidas até o 

momento. 

Flávia Lac (2004) traz dados da escola Nãnga de ensino fundamental. Segundo a 

pesquisadora, na época, havia em torno de 200 alunos, um quadro funcional de 13 

professores: 6 índios, sendo um deles o vice-diretor, e 7 não índios, em que a diretora não era 

indígena. Também possuíam merendeiras, serventes, vigilante e zelador. A escola 

caracterizava-se por um ensino bilíngue, com a oferta de três disciplinas diferentes da escola 

não indígena: língua Kaingang, cultura Kaingang e valores Kaingang: 

 
A pauta da disciplina Cultura Kaingang, oferecida de quinta a oitava série, segundo 
o professor Mauro é: dança (formando um grupo que se apresenta com o professor 
em eventos comemorativos, como no dia do índio), cânticos, marcas ou metades, 
comidas típicas de acordo com a época: piché, fuá, bolo azedo, comin, salada do 
mato, caruru, folha de abóbora, urtiga branca, samambaia do mato, maná, etc, ervas 
medicinais, artesanato, Kiki (em pesquisa), frutas nativas, animais de caça do 
passado e do presente, nomes de árvores nativas e estórias kaingang. A disciplina 
Valores Kaingang foi introduzida no lugar do Ensino Religioso, sua pauta é: 
organização da família - carinho e respeito aos mais velhos, orgulho de ser índio, 
valor do artesanato, organização interna e crenças (LAC, 2004, p. 86). 
 

Atualmente, quando retorno à escola com minha pesquisa, converso com o professor 

indígena Sandro Silva que trabalha com a língua Kaingang. Ele está cursando Letras na URI 

(Universidade Regional Integrada e das Missão, campus de Frederico Westphalen-RS) e é 

docente nesta escola. Mostrei a ele esse excerto da pesquisadora Flávia Lac e perguntei se 

ainda trabalhavam dessa forma, respondeu-me que trabalham com esses três aspectos (que 

chamaríamos de três disciplinas), mas de forma integrada, pois “não tem como separar a 

língua introduzida nas atividades culturais”.  
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Questionei como trabalham com a memória cultural na escola, e o professor afirma 

que a escola trabalha com duas visões: “manter a cultura e também acompanhar a evolução, 

não esquecendo as raízes do seu povo”. Também analisa que “hoje a cultura não indígena está 

muito presente em nosso meio (na comunidade) e a escola tem um desafio de tomar atitudes 

para as crianças não perderem os costumes”. Então, percebe-se na fala do professor a 

preocupação em manter os costumes, mesmo que aceitem a tecnologia em seu meio, mesmo 

que tenham que conviver tão próximos à sociedade não-indígena, como no caso deles que a 

comunidade fica a 6 Km da cidade de Iraí. Uma das formas de recuperar a memória cultural, 

conforme o professor Sandro (um dos entrevistados por mim), é ouvir os mais velhos para 

buscar conhecimento, pois “eles são os filósofos, são como a coluna da comunidade”. O 

docente indígena, que está fequentando um curso superior e está buscando graduar-se 

formalmente devido ao ofício de docente na escola, interpreta sua realidade revelando que 

“muitas vezes se busca conhecimento lá fora, mas temos que entender que temos muito 

conhecimento dentro da comunidade”. Nesse sentido, percebe-se que há uma tentativa de 

vivenciar o conhecimento dos antepassados, principalmente porque, se ouvirem as memórias 

dos mais velhos, vão manter suas tradições e conhecer as histórias de lutas e vivência 

indígena, enfim, o professor Sandro revelou que o saber indígena é a alma da comunidade.  

Hoje, quando realizo minha pesquisa na escola, encontramos uma realidade de ensino 

diferenciada, como almejava a comunidade anteriormente. A diretora atual revelou que a 

escola recebeu mais docentes, o que permite melhorar o ensino, principalmente pelo crescente 

número de docentes indígenas. Estão com um grupo de recursos humanos de 39 servidores, 

em que 31 são efetivos e 8 contratos pelo sistema praden. Deste quadro 26 são docentes, em 

que 15 são professores indígenas e 11 são não indígenas. Os demais são funcionários que 

auxiliam nas diversas atividades necessárias para o bom funcionamento da escola. Também, 

estão com 242 alunos matriculados no ensino fundamental e médio. Então, verifica-se que 

houve progressos na educação indígena em relação ao tempo que Lac (2004) realizou sua 

pesquisa e que os entrevistados tinham a expectativa de terem mais professores indígenas, o 

que garante um ensino diferenciado. 

Nesse tempo, houve a construção de mais salas de aula e, além do ensino fundamental, 

a escola está com o Ensino Médio, no noturno, porém estão lutando para que esse nível de 

escolaridade seja implantado pela própria escola uma vez que, no momento, o médio é 

gerenciado pela escola de Visconde de Taunãi, como uma extensão na escola indígena, e 

acabam tendo que seguir o calendário escolar daquela escola que se localiza no centro da 

cidade e não na aldeia (as aulas do Ensino Médio acontecem na comunidade). Mas as 
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perspectivas são boas, pois a comunidade possui um perfil de luta e acreditam que logo 

poderão ter o Ensino Médio implantado e gerenciado pela própria escola Nãnga. 

A escola está localizada do lado da pavimentação que foi o aeroporto da cidade e, com 

a demarcação de terras, este passou a pertencer aos indígenas, então a cidade perdeu o direito 

de uso do aeroporto, sendo que na época gerou muitos conflitos entre os habitantes de Iraí 

com os indígenas, porque estariam perdendo a pista de voos da região. Até hoje não foi 

construída outra pista, e a região (incluindo a cidade de Frederico Westphalen e municípios 

em volta) não tem aeroporto, sendo o mais próximo o de Chapecó - SC, em que é usual as 

pessoas se deslocarem a esta cidade para uso do transporte aéreo. Mesmo assim, a revolta da 

perda do aeroporto é mais uma questão sentimental do que prática, pois a pista de voo era 

para naves de pequeno porte e não havia planejamento para uma linha contínua do transporte 

aéreo.  

A diretora revela que neste local havia uma escola municipal de responsabilidade do 

município de Iraí e ela já dava aula aí, chamada de Escola Municipal Padre José Borguetti. 

Com a retomada das terras pelos indígenas, a prefeitura largou a escola, alegando que já não 

pertencia a eles essa instituição, e que ela, professora do município, deveria ser alocada em 

outra escola. Então, ela insistiu em ficar na escola indígena. A partir daí, foram muitas 

batalhas, pois o município não se sentia responsável pela educação indígena, e o estado 

alegava que o município deveria assumir. Depois de muitas discussões e a comunidade 

correndo o risco de ficar sem o ensino escolar local, o estado resolveu assumir, tornando-se 

hoje a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Nãnga. A professora que esteve à 

frente dessas lutas ainda hoje se dedica à educação dessa escola e é a diretora atual. 

Nesse percurso de conquistas, a comunidade começou a receber mais professores 

indígenas, uma vez que a Lei prevê que 100 % (cem por cento) dos educadores do 

fundamental devem ser indígenas, para promover a garantia da alfabetização na língua 

Kaingang e também pelo trabalho cultural com os costumes da comunidade. Em uma notícia 

veiculada através do jornal Correio do Povo – Porto Alegre – RS, no ano de 2004, um jornal 

de circulação estadual dizia que a URI de FW recebia primeira caloura índia, a qual pertencia 

à comunidade de Iraí e era docente da escola Nãnga. Foi um fato importante para a região, 

pois os indígenas começam a ter oportunidade de interagir na educação, não só por ela vir a 

estudar e levar conhecimentos formais para associar a sua comunidade, mas principalmente 

pelo legado que a Universidade local estaria agregando em sua história educacional, trazendo 

o conhecimento de uma cultura rica em tradições, crenças e costumes para dentro da URI: 
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Professora caingangue da aldeia de Iraí passou no vestibular para Pedagogia e quer 
seguir doutorado. Marli abre portas à inclusão. A índia caingangue Marli da Silva, 
da aldeia de Iraí, é a primeira indígena a frequentar um curso de graduação na 
Universidade Regional Integrada (URI) no campus de Frederico Westphalen. Marli 
está cursando Pedagogia, desde o dia 10 de março, e tem como objetivo futuro o 
doutorado nessa área. A acadêmica leciona há 4 anos na Escola Indígena Nãnga (que 
significa dono da mata), da aldeia, para 20 alunos, entre 10 e 12 anos, da 3a série do 
Ensino Fundamental. Pela manhã, desenvolve a função de coordenadora pedagógica 
dos quatro professores indígenas. Juntos, fazem o plano e o planejamento do curso e 
também da escola. Na Escola Indígena Nãnga funciona Pré-Escola, 1ª, 2ª e 3ª séries, 
os anos iniciais. Marli destacou que a aprovação no vestibular foi a maior alegria de 
sua vida. Segundo ela, a felicidade por essa conquista foi partilhada com sua família 
(seus pais e sete irmãos) e com toda a aldeia. A jovem indígena tem 26 anos e possui 
três filhos. A meta é chegar ao doutorado para atuar na própria aldeia. 'Não conheço 
toda a universidade, sei que é muito grande e que tem qualidade', observa, 
complementando dar-se bem com os colegas acadêmicos. E garante: 'Todos somos 
iguais!'. A Aldeia Indígena Caingangue de Iraí possui 110 famílias, totalizando em 
torno de 500 pessoas. Eles vivem do artesanato e de apoio dos governos. O diretor-
geral da URI local, professor Lauro Mazzutti, disse que é um orgulho para a 
universidade recebê-la. 'Isso abre caminho para que outros indígenas venham a 
estudar na nossa instituição.' Mazzutti observa que 'a caingangue é recebida de 
braços abertos. Além disso, a URI pretende desenvolver um trabalho social com os 
caingangues e guaranis das reservas de Iraí, Nonoai, Guarita e Várzea, ampliando os 
alunos da instituição. O diretor da URI afirma que 'uma das principais metas é 
formar professores para ensinar nas reservas indígenas do Norte do Estado' (POVOS 
INDÍGENAS NO BRASIL, 2004). 
 

Nesse sentido, os professores indígenas estão buscando formação pedagógica nas 

Universidades locais. Exemplo disso, na cidade de Frederico Westphalen, a URI - 

Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões tem recebido vários professores da 

escola Nãnga que frequentam cursos superiores na área de Educação, como Matemática, 

Pedagogia, Letras, História. Um deles também está cursando Direito. De 2004 até os dias 

atuais, aconteceu o que o professor Mazzutti previa: oportunizou-se o acesso aos indígenas 

para estudarem. Isso se comprova através da conversa que tive com a diretora da escola em 

que realizei as visitas. Ela relata que vários professores estão estudando na URI. São 

interações que só engrandecem a região, trazendo o diálogo entre as culturas em que o 

Kaingang mostra suas ações para que a sociedade do Médio Alto Uruguai entenda as 

diferenças e respeite a sua cultura. 

 

 

4.3.3 Prática pedagógica com a memória cultural indígena na escola Nãnga 
 

Logo, no início das conversas com a diretora da escola, fiquei encantada em saber que 

as crianças se alfabetizavam, primeiro, na língua Kaingang, depois começam a introduzir o 

português, a partir do segundo ano do fundamental. Esse fato é muito importante, uma vez 
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que se valoriza ainda mais a cultura quando se mantém viva a língua falada, sendo assim, 

mantém-se viva a memória cultural dos Kaingangs.   

Essa prática de preservar a língua Kaingang, como é feita na escola Nãnga, reporta a 

Kanavillil Rajagopalan (2003) no sentido de que as línguas não têm apenas a função de 

comunicação, mas carregam as identidades de seus povos que a empregam no seu cotidiano. 

“A língua é muito mais que um código ou um instrumento de comunicação, ela é antes de 

qualquer coisa, uma das principais marcas da identidade de uma nação, de um povo” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 93). Logo, a língua é o meio pelo qual expressamos nossa 

cultura, usos e costumes. Assim, a comunidade de Iraí busca cultivar sua língua maternal para 

manter viva sua história e sua cultura, levando a escola como continuadora dessa prática, uma 

vez que tudo começa no seio da família e da comunidade: crianças nascem e crescem falando 

o Kaingang. 

Pergunto à diretora sobre a participação da comunidade nas decisões da escola, na 

construção de materiais pedagógicos e na elaboração de ações para educação escolar 

indígena; como acontece essa relação. Ela responde que não seria diretora se não discutisse 

com as lideranças, professores e comunidade em geral as necessidades da escola, diz: “aqui 

não se toma decisão sozinha”.  Em relação ao material didático, já foram feitos grupos de 

trabalho na tentativa de formular uma referência base, mas até hoje não conseguiram publicar, 

apenas criam atividades que são trabalhadas na escola mesmo.   

As mães participam muito da vida escolar dos alunos e cobram quando um professor 

falta, querem satisfação, pois querem garantir a aula do filho. Quanto às ações para a 

educação indígena, a participação é grande, porque tudo é especificado de acordo com as 

necessidades da comunidade. Um exemplo é o calendário escolar, como sendo escola 

estadual, jamais segue o calendário do estado do RS, sempre é elaborado um próprio. 

Também respeitam no calendário anual o fato de os indígenas irem vender artesanato na praia, 

no período de dezembro a início de março, e muitas crianças acompanham suas famílias nessa 

viagem, então, tem prioridade essa atividade cultural.  

A construção do Regimento escolar aconteceu há tempos, em que a coordenadoria 

regional do estado elaborou um documento padrão e enviou para as escolas indígenas 

reconstruírem de acordo com a realidade de cada localidade. Então, na Escola Nãnga, foi 

refeito esse regimento no sentido de adequar as particularidades culturais dessa comunidade. 

Também a diretora revela que hoje o indígena tem acesso aos meios de comunicação, como 

TV e internet, então sua forma de viver vai desenvolvendo outros interesses, já não fazem 

mais ocas ou barracos com palhas. Preocupam-se em construir suas casas de madeira, quem 
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pode faz de alvenaria e cobrem com telhas e não mais com palha ou lonas. Esta realidade 

reflete-se na escola e é necessário agregar esses novos interesses.  

Ao trabalhar com Regimento Escolar, ou Projetos Pedagógicos, sempre é levado em 

consideração o aproveitamento do conhecimento do indígena pelo grupo de professores, ou 

seja, as memórias que fazem parte da comunidade. Por exemplo, sempre no início do ano, em 

reunião, os docentes planejam suas aulas e, se vão trabalhar com o “EU”, partem do estudo do 

nome, pois, nas certidões de nascimento, o índio registra-se com dois nomes, um indígena e 

outro não indígena. Por isso, é feita a exploração da significação do nome indígena na 

comunidade, depois estudam o nome em português a fim de fazer essa interação bilíngue e 

entender os valores cultuados pela comunidade local. Esse fato de ter dois nomes, também, 

chamou- me muito a atenção, pois como pesquisadora desconhecia o costume. Em conversa 

com a diretora, esta mostrou-me o nome de alguns servidores, revelando o que significava, 

como Jonathan Toto, em que Toto significa borboleta; Sandro Tope, em que Tope significa 

Deus, e assim cada nome indígena é revelado através de uma história, de uma lenda ou um 

mito.  

Conversei com o professor Mauro S�gre, um professor indígena que trabalha com os 

conteúdos culturais da comunidade. Ele contou que está no sexto semestre de pedagogia, na 

URI, e que trabalha com o terceiro ano do fundamental na escola Nãnga.  Falou um pouco de 

sua graduação, alegando que “o índio tem que ser forte para não deixar tomar o seu espírito 

com o conhecimento dos brancos”, pois o índio não pode aprender na faculdade os 

conhecimentos e querer vir na comunidade achar que só vai aplicar o acadêmico, dizia ele, 

“eu não acho certo isso”. 

Perguntei sobre o nome dele, S�gre, o que significava. Disse que era o nome de um 

cacique que nos anos 70 lutou muito pela retomada de terras em Nonoay, também relata que a 

comunidade de Iraí é de raízes nonoaienses, muitas famílias que moram na T.I. de Iraí vieram 

de lá. Seguimos nossa conversa e ele disse que a sabedoria dos mais velhos é sempre 

valorizada na comunidade, principalmente pelas lendas e mitos cultuados por muitas 

gerações. Ao mesmo tempo, fala que, com a mídia entrando nas comunidades, como a TV e a 

internet, a tendência é o aluno acreditar mais naquilo que a professora fala de mais acadêmico, 

ou nesses meios de comunicação, do que acreditar no que os pais falam do costume indígena. 

Por isso, a escola tem um compromisso maior de valorizar a cultura local. 

Na conversa que houve com o professor Mauro, sempre é destacado o papel dos mais 

velhos, que possuem muita sabedoria para passar aos jovens. Essa prática de ouvir as 

narrativas a partir da memória dos mais velhos leva-nos a pensar no narrador destacado por 
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Walter Benjamin (1994) que diz que as histórias contadas pelos narradores trazem 

conhecimento e sabedoria. O narrador é um homem que sabe dar conselho. “[...] O conselho 

tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria” (BENJAMIN, 1994, p. 200). 

Para Benjamin, a sabedoria é o lado épico da verdade, ou seja, uma verdade da tradição que 

une uma comunidade, que liga a vida dos vivos à vida dos mortos. Na cultura Kaingang, o 

ancião possui um elo de ligação entre o presente e o passado histórico que traz a força para 

revitalizar a cultura tradicional e principalmente por mostrarem o valor que tem a terra em 

Iraí, a qual foi conquistada com muito sofrimento e muitos conflitos. 

Na cultura Kaingang, o narrador procura transmitir sua cultura ao contar o que viveu e 

o que ouviu de seus antepassados, tornando verdadeiro cada fato que narra. Sempre a sua 

cultura é sua vida, e nela está sua dignidade, portanto, contar a cultura tradicional, os 

costumes, não significa representar o individual, mas uma comunidade inteira, isso é o que faz 

manter viva sua alma, seu povo. Atitude esta que se delineia conforme Benjamin (1994, p. 

221) descreve sobre o narrador: “seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la 

inteira. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo”. As memórias são 

transformadas em palavras para cooperar com as ações humanas no presente, pois é nas 

lembranças que se busca o porto seguro para a realidade presente, contribuindo com 

experiências e formas de viver dos povos. Assim, a escola Nãnga não quer deixar que as 

memórias se percam no tempo, devem sempre revivê-las para dar eternidade à cultura 

Kaingang. 

Perguntei como as crianças e jovens estão desenvolvendo o artesanato, já que em Iraí é 

muito forte, pela cidade ter essa característica turística e pelo costume de na temporada do 

verão ir à praia para vender os utensílios artesanais construídos durante o ano. O professor 

indígena revela que as novas gerações tendem a distanciar-se um pouco do artesanato, devido 

à questão da mídia, mas a escola sempre tenta resgatar a cultura com ações que desenvolvam 

atividades de artesanato nas disciplinas de artes ou outras áreas afins. Também se trabalha 

com a língua, as danças e os cantos do Kaingang. 

 O professor diz que, com a TV e a internet, as lendas e mitos começam a perder força; 

no entanto, a escola sempre busca trabalhar com esse conhecimento. Estudam as histórias, as 

lendas e os mitos conhecidos: como quem cuida do mato, das árvores, da proteção do índio. 

Então, ele, como professor, diz para o aluno que, para cortar uma árvore, deve antes conversar 

com ela, a fim de que não caia em cima dele e machuque. Fala que “não é de qualquer jeito 

que o índio corta uma árvore”. Com o rio, nas suas águas correndo, deve conversar para tomá-

la porque, se está poluída, não vai dar dor de barriga, o rio protege. Se for tomar banho, deve 
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conversar para o rio proteger e não afogá-lo. Deve falar com a terra para ela nos dar um 

produto melhor quando vamos cultivar uma plantação. Assim, sucessivamente, “vai se 

revelando ao aluno os valores que a cultura construiu para que ele também saiba os segredos 

da vida”, conforme o professor Mauro.  

Também, a diretora e o professor Mauro, revelaram que desde 2011, no final do ano, 

promovem um evento na escola, é um encontro de Saberes indígenas na comunidade 

Kaingang em Iraí, em que vêm escolas de várias comunidades. Nesse encontro, há rodas de 

contação de histórias, apresentações de cantos e danças. As pessoas mais velhas contam os 

mitos e lendas que conhecem. Com essa atividade, conseguem manter vivos os costumes dos 

Kaingangs e proporcionam ao aluno uma forma de recuperação da memória de seu povo. Fui 

convidada pela escola e participei desse evento, podendo ver todas as manifestações culturais, 

principalmente com o envolvimento das escolas, que é o meu olhar na pesquisa para ver como 

trabalham com a memória cultural. 

Participei do IV Encontro de Saberes Indígenas Kaingang e Guarani. Esse evento vem 

acontecendo pela quarta vez nos pátios da escola Nãnga. Trata-se de um projeto dos docentes 

locais, juntamente com a comunidade local e lideranças indígenas e conta com o apoio da 

Coordenadoria Regional, localizada em Palmeira das Missões, a que pertence a Escola 

Estadual Indígena Nãnga. Todas as escolas que estiveram presentes trabalharam durante o ano 

com projetos, para trazer nesse encontro e apresentar às demais escolas nesse dia. Os projetos 

foram desenvolvidos sempre ouvindo e realizando pesquisas com as pessoas das suas 

comunidades locais, com o objetivo de relembrar as memórias e histórias presentes na 

comunidade. Ao apresentar os alunos revelam muito as conversas com os mais velhos que 

relataram fatos, costumes, lendas, o artesanato e valores construídos pelas gerações passadas. 

Isso reforça o que os professores indígenas que entrevistei relataram que a escola tem o 

desafio de fazer as crianças cultuarem suas raízes. 

A diretora faz a abertura do evento, dando as boas vindas a todas as aldeias presentes 

com suas escolas. Também estiveram presentes representantes da FUNAI, da Coordenadoria 

Regional de Ensino de Palmeira das Missões, do estado do Rio Grande do Sul, Caciques das 

escolas presentes, lideranças indígenas das comunidades. Todos foram anunciados e fizeram 

suas falas, destacando a importância desse trabalho que envolve crianças e jovens nas 

comunidades, em discurso algumas lideranças falam que eles serão as novas gerações que vão 

seguir mantendo viva a memória cultural. 

O Hino Nacional foi cantado em Kaingang por um grupo de crianças das séries 

iniciais, juntamente com docentes indígenas, para marcar a abertura do evento. O vice-diretor 
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da escola, que é Kaingang, faz a sua fala na abertura e ressalta a importância de dialogar para 

conquistar mais espaço para a cultura na sociedade. Diz que a escola deve realizar atividades 

em conjunto com a comunidade para “fortalecer a nossa cultura e fazer as crianças entrarem 

na cultura”. Então, percebe-se na fala dele que estão preocupados em conduzir as crianças e 

os jovens a vivenciarem a cultura e não correrem o risco de cair na formalidade da educação 

ocidental. 

A presença da Coordenadoria Regional de Educação (20ª CRE de Palmeira das 

Missões) no evento demonstra o trabalho que o Estado do Rio Grande do Sul vem realizando 

de acompanhamento da educação indígena, com finalidades de proporcionar mais recursos 

financeiros e de recursos humanos para ampliar as possibilidades de acontecer a construção de 

uma escola voltada aos interesses do indígena. A representante da Coordenadoria Regional de 

Rducação diz que está vivendo um momento de muita alegria, pois o evento que vem 

acontecendo desde 2011 está na sua quarta edição. Destaca a importância de as crianças terem 

cantado o Hino nacional na sua língua, na língua de origem, como forma de expressar a força 

e a atitude que seu povo quer perpetuar na cultura. Refere-se à fala de uma das lideranças em 

que diz: “tomara que a escola auxilie na formação de lideranças para a comunidade, que 

venha no futuro defender o seu povo”. A coordenadora referencia que defender o seu povo 

significa defender a sua cultura, a sua língua, a sua história, a sua maneira de viver. Frisa que 

“nós, o povo brasileiro e, de forma muito especial, o povo gaúcho, temos uma herança 

maravilhosa que vem dos ensinamentos do indígena, que foi quem deu origem para nós”. Ela 

fala da emoção em estar vivenciando esse momento, pois foram dados passos importantes na 

educação pública do Rio Grande do Sul, dos últimos tempos, com a consolidação e a 

valorização da escola indígena. Realmente, há tentativas de se dar apoio para que a educação 

indígena aconteça em seu contexto. 

Houve a apresentação dos alunos da professora Taináh Gonçalves, que realizaram a 

recuperação do histórico da escola Nãnga, revelando conjuntamente a luta das demarcações 

de terras ocorridas naquela comunidade. A docente citada trabalha na escola com língua 

portuguesa e literatura e atua junto aos alunos sempre valorizando a cultura de seus discentes, 

pois diz estar inserida na realidade de uma cultura particular e deverá sempre assumir o 

compromisso de respeitar os costumes Kaingangs em sua prática pedagógica. Realizaram 

durante o ano letivo uma pesquisa que faz o resgate das lutas da formação dessa comunidade 

e de todo o histórico da escola desde quando esta pertencia ao município, antes da 

demarcação de terras, em que tinha o nome de Escola Municipal Padre José Borguetti. Com a 

devolução de terras aos indígenas, a escola ficou no meio da comunidade e passou a pertencer 
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ao estado do RS. Os alunos apresentam a pesquisa que fizeram sobre a escola para a 

comunidade presente nesse evento: seus pais, professores, lideranças e visitantes. Dizem que 

chegou um determinado período em que os Kaingangs começaram a questionar o nome da 

escola que não tinha nada a ver com a comunidade e resolvem mudar para Nãnga (donos da 

terra), o nome é significativo para o local, pois estavam recebendo de volta a terra que um dia 

lhes pertenceu. Então, os alunos leram a ata que consta a mudança de nome. Conforme data 

da ata de 29 de agosto de 1997, é que se pede em reunião e registrado nesta a mudança do 

nome da escola: “as lideranças indígenas solicitaram que seja trocado o nome dessa escola, 

uma vez que está dentro da área indígena e seu nome não tem valor significativo para a 

comunidade” (Anexo 39, foto da ata nº8/1997). 

Maurice Halbwachs (1990) defende que não existe uma memória universal, uma vez 

que toda memória coletiva está ligada a um determinado grupo no tempo e no espaço, logo, as 

memórias coletivas são múltiplas. Sendo assim, cada grupo tem uma história em que se 

distinguem imagens e acontecimentos, então, quando o grupo valoriza o seu passado, 

apropria-se dele e busca sua identidade através do tempo. Caminhamos, atualmente, para uma 

realidade em que as comunidades começam a buscar a escrita, deixando de ser ágrafas como 

ao longo do tempo ocorreu, em que a cultura ocidental registrou uma história dos vencedores 

e os vencidos foram discriminados por dominarem a oralidade e a escrita prevalecer. Sempre 

devemos ter consciência de que registros escritos não vão substituir a oralidade. Mesmo que 

os registros escritos vão ser uma das formas de afirmação e manifestação da identidade, das 

tradições e da cultura, a oralidade sempre terá grandes espaços na cultura Kaingang com a 

valorização do saber dos antepassados. Nesse sentido, com o atual contexto sociocultural, 

político econômico, principalmente com a institucionalização das escolas indígenas, tendo 

uma educação mais formalizada nas comunidades, a memória da tradição oral é uma 

característica de vida singular que envolve hábitos e costumes de uma cultura. 

Nessa vertente das culturas indígenas irem deixando de serem ágrafas é que começa a 

surgir a literatura indígena, havendo publicação de livros de autoria indígena. Eliane 

Potiguara (2010) explica a importância dos escritores indígenas, em que fazer literatura é uma 

forma de conscientização, força e libertação para as comunidades, assim como destaca outro 

aspecto importante a ser considerado: 

 
A tradicionalidade do discurso oral pelos componentes mais idosos, idosas e pajés 
da comunidade que não pode, de forma alguma, ser ignorado. Na realidade, esse 
discurso é a base sólida, é a conceituação, são os princípios primordiais étnicos que 
fundamentam essa tradição e que fundamentam a escrita, a partir de valores 
linguísticos próprios de cada povo indígena (POTIGUARA, 2010, p. 01). 
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Eliane Potiguara (2010) conclama aos parentes indígenas a responsabilidade e a 

necessidade do domínio dos seus saberes, assumindo a autoria dos registros de suas memórias 

e práticas sociais para que os não-indígenas não se apropriem de seus conhecimentos: 

 
Diante do mundo moderno e de alguns aspectos maléficos da neocolonização e 
globalização, se reforça que é necessário o registro escrito, realizado pelos próprios 
indígenas como uma medida de precaução e cuidado para que o ‘contar’ e 
historiografia indígenas, não caiam no domínio público, ou que terceiros ou 
instituições sejam beneficiados nos aspectos financeiro, histórico e moral pelos 
direitos autorais (POTIGUARA, 2010, p. 01). 
 

Segue afirmando que os indígenas devem caminhar com os seus próprios pés, uma vez 

que, nos livros, os autores poderão contar suas histórias, seus mitos, suas riquezas naturais e 

mostrar seus direitos como cidadãos. “A literatura indígena cumpre o papel de resgate, 

preservação cultural, fortalecimento das cosmovisões étnicas [...] O escritor indígena é o 

futuro antropólogo, aquele que vê, enxerga e registra” (POTIGUARA, 2010, p. 01). 

Escrever suas histórias não significa que as comunidades vão abandonar a tradição 

oral, sempre vão buscar os conhecimentos nas histórias contadas pelos antepassados. O 

processo de escolarização é para contribuir para que o indígena tenha acesso a decisões 

maiores (inclusive participar da política no país), conseguir divulgar sua cultura e a ter poder 

de decisão. A escola Nãnga ainda tem gestores não-indígenas, embora o vice-diretor seja 

indígena, mas a tendência é que ela seja gerenciada totalmente por indígenas, em que possam 

ter processos próprios de educação escolar indígena.  

Como o professor indígena Sandro falou, um dos aspectos de que o indígena tenta se 

apropriar é da modernidade e com isso a escola vem auxiliar no domínio da leitura e escrita 

para que possam ter acesso à tecnologia e meios de comunicação, até mesmo para poder vir a 

utilizar esses recursos como forma de divulgação da cultura. A professora Taynáh Gonçalves 

mostrou-me as atas de anos atrás em que nas reuniões da escola os indígenas assinavam com 

o dedo molhado na tinta (Anexo 40, foto da ata nº3 e nº4/1993), imprimindo suas digitais. 

Hoje, já assinam seus nomes (Anexo 41, foto de ata mais recente), podem ler o que foi 

registrado, tendo maior participação e poder de decisão na constituição das atividades 

escolares. Então a escrita na cultura indígena não vai substituir a oralidade que o índio sabe 

muito bem construir, mas vai auxiliar na independência dos povos e na divulgação de seus 

costumes e valores, impondo a sociedade mais valores. No caso da Escola Nãnga, a 

comunidade participa mais das decisões e estão construindo cada vez mais uma educação 

voltada aos seus interesses. 
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Na pesquisa da antropóloga Flávia Lac (2004), conheci Antônio Vicente, ex-morador 

de Iraí, liderança da comunidade de Rio dos Índios, e também compositor de músicas 

Kaingangs. Este fala sobre o Grupo de Dança de Iraí e da música dos Kaingangs, revelando 

que o interesse pela dança e pelo canto aconteceu quando o governo dizia que no sul não 

havia mais índio. O objetivo do grupo era uma forma de se organizarem para realizar 

apresentações nas diversas comunidades indígenas e também nas não indígenas, com o 

propósito de que as apresentações dessem maior visibilidade à cultura. E deu certo, 

começaram a receber vários convites para apresentações culturais, sendo que a finalidade 

continuava com o mesmo espírito, como desde a primeira dança: “mostrar que existem índios 

em Iraí e lutar contra o preconceito, por isso não cobram pela apresentação, pedem apenas as 

condições necessárias” (LAC, 2004, p.93). Possuem dois cânticos importantes que sempre 

apresentam: o Grito de Guerra e as Conquistas das Terras. Para viajar e se apresentar, o grupo 

sempre solicitava ajuda de transporte, hospedagem e alimentação, uma vez que possuíam 

dificuldades econômicas para deslocamentos.  

Quanto à música, Antônio Vicente e Aldo Pinto formaram uma dupla sertaneja que 

cantava composições contemporâneas em Kaingang e português. Em 1997, gravaram a 

primeira música intitulada Donos da Mata, depois compuseram mais canções como: Índios e 

Negros, Companheiros e Companheiras, e Despedida dos Povos Indígenas. Através do 

Conselho Missionário dos Povos Indígenas (CIMI), conquistaram a primeira gravação de suas 

músicas, através do festival de música de lutas. Primeiramente gravaram em fita cassete, 

depois a dupla foi a Frederico Westphalen para gravar, mas não deu certo, conseguindo 

finalmente a gravação em Erechim. Antônio afirma que essas músicas poderiam ser 

destacadas em um Festival Cultural de Música Sertaneja. 

No IV Encontro de Saberes Indígenas, foi anunciada a presença de Antônio Vicente, o 

qual foi convidado para compor a mesa de autoridades. Na ocasião, foi anunciado como o 

primeiro cantor e mentor das primeiras iniciativas das músicas Kaingangs. Aldo Pinto 

também estava presente, e os dois sobem ao palco para cantar, e o jovem apresentador 

indígena do evento diz que “essa dupla foi os nossos primeiros representantes na música, 

nossos orgulhos”. Aldo Pinto fala que em torno de 10 anos a dupla não canta mais pelo fato 

de cada um tomar o seu rumo, pois ele, Aldo, mora no Lajeado do Bugre, e Antonio Vicente 

mora em Liberato Salzano. Aldo diz que exerce a docência na escola onde vive, e  Antonio 

continuou cantando e, hoje, no IV Encontro de Saberes Indígenas, cantaram juntos. Divulgam 

a primeira música que compuseram juntos, que é “Donos da mata”, logo cantam em Kaingang 

e depois a tradução em português. No estribilho da canção, revela-se a preocupação com a 
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preservação do meio ambiente: “Somos índios e somos donos dessas matas. Nós queremos 

coisas naturais para nossos filhos aprenderem”. São manifestações que a escola procura se 

apropriar, levando o aluno a conhecer memórias e manifestações culturais de seu povo.  

Em todas as visitas e conversas que tive com os professores da escola indígena Nãnga, 

percebi que sempre procuram reconhecer o saber da comunidade, buscam realizar atividades 

que recuperem a memória cultural de seu povo. Valorizam muito os saberes construídos por 

seus antepassados. Então, o contato com essa realidade enriqueceu minha forma de pensar e 

refletir para conduzir as minhas aulas de literatura com alunos de Ensino Médio da escola não 

indígena, uma vez que a Lei 11.645/2008 vem refletir a importância de trabalharmos com a 

história e a cultura dos povos na escola para construirmos uma convivência menos 

preconceituosa e de mais respeito. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

[...] somos estrangeiros; a diferença é que sou considerado 
estrangeiro em meu próprio lugar e, quando me visto das 
roupas ditas civilizadas, não sou considerado dentro da 
cultura de meu povo, mas de acordo com a roupa que visto. 

(JECUPÉ, 2002, p. 81) 
 

Vivemos em um contexto em que o Brasil institui Leis na tentativa de (re)conhecer a 

diversidade cultural existente no país. Porém, essa diversidade foi desrespeitada ao longo dos 

anos em que se constituiu a história e a formação de nossa nação. A partir dessa realidade, 

criou-se a Lei 11. 654/2008, que traz a obrigatoriedade das escolas convencionais (não-

indígenas) em estudar e conhecer a história e a cultura indígena, sendo citadas as disciplinas 

de história, artes e literatura com âncoras responsáveis em efetivar, através do ensino, o 

reconhecimento das populações ameríndias. Por isso, as reflexões apresentadas nesta pesquisa 

trouxeram discussões relacionadas à ação de (re)conhecer a cultura indígena e investigar  a  

representação desta às teorias de memória cultural e ao trabalho de obras literárias em sala de 

aula, aplicando o papel da literatura em prol da formação integral do aluno, atendendo à 

prerrogativa da Lei.  

No sentido de trabalhar a temática indígena no contexto de obras literárias, 

relacionando a Lei 11. 654/2008, foi utilizada uma metodologia de investigação de teorias 

sobre memória cultural para compreender como a cultura indígena se constituiu. Para tanto, 

foram selecionadas duas obras literárias (Macunaíma, o herói sem nunhum caráter, de Mário 

de Andrade e Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de Kaká Werá Jecupé) 

para construir uma atividade com alunos de Ensino Médio, mediando o estudo da história e da 

cultura indígena. Também, ocorreram visitas à escola indígena Nãnga, do município de Iraí, 

em que coube a mim (no papel de docente/pesquisadora) buscar compreender a realidade e 

conhecer a comunidade indígena local, tendo assim uma formação enquanto educadora e, 

consequentemente, auxiliar no meu conhecer para poder trabalhar com a “Oficina de leitura e 

literatura de temática indígena”, proposta nesta tese como uma forma de trabalhar nas escolas 

a cultura autóctone.  
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Nesse sentido, o estudo bibliográfico e de campo, como a observação direta e 

intensiva dos contextos, conversas informais, entrevistas semiestruturadas, estudos 

direcionados, foram importantes para agregar conhecimentos sobre a cultura ameríndia e, 

principalmente, para formar uma consciência mais real da vivência desses povos que possuem 

muito conhecimento a nos transmitir. A investigação envolveu pesquisas teóricas sobre a 

representação do indígena na literatura brasileira frente à relação entre realidade e ficção, 

questões de identidade e análise das diferentes percepções apresentadas sobre o índio.  O 

trabalho com obras literárias proporcionou situações que identificam, por meio da ficção, uma 

realidade que faz parte de nossa história. Buscou-se oportunizar reflexões, em sala de aula, a 

fim de identificar como o professor pode trazer aos alunos discussões sobre a temática 

indígena de forma a constituir cidadãos mais conscientes diante das diferenças culturais. 

Ao avaliar o objetivo geral, os objetivos específicos e as questões norteadoras que 

foram traçadas no princípio da pesquisa, percebe-se que a investigação contribuiu para que 

entendamos que é possível o ensino da literatura brasileira proporcionar conhecimentos da 

memória cultural indígena, tendo um papel importante na humanização da relação entra as 

civilizações que construíram por meio de seu modo de viver, com costumes diferentes, o 

Brasil interétnico e multicultural. A partir das reflexões de teóricos, compreende-se que a 

memória cultural indígena foi construída em meio a choques culturais. Isso ocorreu devido ao 

processo de colonização na América e, especialmente no Brasil, em que o europeu, chegando 

aqui, não reconheceu o povo habitante de terras brasileiras, nem reconheceu a cultura local e 

seus valores. Assim sendo, nos dias atuais, foi importante ter instituído a Lei 11. 654/2008 

para que escolas busquem levar o aluno a conhecer a história e a cultura indígena, respeitando 

a vivência de costumes e de tradições. 

Em relação ao suporte teórico sobre memória cultural, houve contribuições de autores 

que discutem o papel da memória na constituição da identidade de um povo. Sabe-se que a 

memória cultural indígena foi sempre renegada pelo ocidental, no entanto, conforme Michael 

Pollak (1989), não podemos subalternizar esses povos pela representatividade e forças 

simbólicas que possuem ao criarem formas de vivenciar fenômenos da natureza e pela luta em 

defender seus costumes. Jacques Le Goff (1990) propõe que a memória cultural sirva para a 

libertação dos povos e não para a servidão. Em contextos mais recentes, conforme Lino João 

de Oliveira Neves (2003), surgem movimentos indígenas que buscam se autoafirmarem em 

suas comunidades, cultuando suas formas de vivência e buscando essa libertação para contar a 

sua própria história. Surge, então, a reflexão do caso da literatura canônica que sempre 

considerou obras literárias como sendo aquelas articuladas por um processo de interesses 
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daqueles que detinham o poder. Hoje, encontramos uma realidade em que a autoria indígena 

vem conquistando campo na literatura a fim de falar de sua cultura. 

Foram realizadas análises da influência da história e da formação de valores sociais 

representados nas produções literárias, redefinindo a forma de expressão da realidade na 

representatividade dos personagens criados por Mário de Andrade ou pela história de vida 

contada por Kaká Werá Jecupé, ao construir uma obra autobiográfica. Através dos 

personagens da literatura se fez uma releitura do passado histórico e se percebe, conforme 

Peter Burke (1992), que a história tradicional oferece uma visão dos feitos dos grandes 

homens (estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos), deixando um papel secundário 

aos demais da humanidade. Portanto, essa concepção tem que ser desmistificada, e devemos 

começar a mostrar a história dos excluídos de forma que sejam agentes do fazer de suas 

experiências, pois não são meros personagens que a história inventa uma versão para eles, 

sendo renegados da construção dessa sociedade. 

Ao trazer o questionamento, na introdução da tese, se é possível através de estudos 

feitos pela literatura conhecer a memória cultural indígena e desconstruir preconceitos, 

procura-se abordar a responsabilidade do ensino da literatura em trabalhar valores humanos, 

neste caso, conhecer a cultura indígena para conquistar o respeito ao outro, que se estabeleceu 

em sua cultura pelas vivências de suas memórias culturais. Para isso, foi realizado o trabalho 

com a “Oficina de leitura e literatura de temática indígena”, com alunos do Ensino Médio do 

Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, campus da Universidade Federal de Santa Maria 

(CAFW-UFSM). Nessa atividade, foram trabalhadas as obras Macunaíma, o herói sem 

nenhum caráter, de Mário de Andrade; Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos 

adeus, de Kaká Werá Jecupé, a fim conhecer a memória da cultural indígena e desenvolver 

uma percepção de aceitação dos povos.  O estudo da representação do indígena trazido pelo 

trabalho didático em sala de aula foi uma tentativa de desmitificar os preconceitos que 

educadores e educandos continuam reiterando. As obras aqui selecionadas trouxeram 

possibilidades de estudo e discussões para começar a conhecer o histórico massacrante da 

cultura indígena e também conhecer os valores culturais, uma vez que na área da literatura é 

possível o professor realizar um trabalho que reconheça o indígena como um povo que possui 

uma vivência cultural própria. 

O que se percebeu, como pesquisadora e professora desta instituição, é que o aluno 

constituiu sua visão nessa região ouvindo e presenciando fatos que sentenciam o indígena a 

ser excluído socialmente. Ao mesmo tempo, entendem que devem realizar um estudo da 

cultura indígena, uma vez que, conhecendo o outro, tido como diferente, vai aprender a 
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respeitá-lo. Então, as atividades propostas com as obras literárias possibilitaram um trabalho 

com o Ensino Médio que desenvolveu ações direcionadas ao estudo da memória e da história 

da cultura indígena, contemplando a legislação atual. Nessa proposta, houve a tentativa de 

sensibilizar a comunidade escolar para que conheçam a cultura indígena, valorizando suas 

memórias, sua história, sua cultura e tradições. Através do papel que desempenhei como 

docente e pesquisadora, percebi que é possível o professor desenvolver uma prática que 

comece a modificar esta história de exclusão e de preconceito em relação ao indígena e poder 

construir uma sociedade melhor. 

O roteiro de trabalho desenvolvido com as atividades da oficina proposta contemplou 

inicialmente textos escritos pelos alunos para expressar o que conheciam sobre a cultura 

indígena, seguindo com a leitura das redações e discussões sobre a temática. Logo após, foi 

feito o estudo da obra de Mário de Andrade, com produções de vídeos da história, textos 

complementares e música. Em Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de 

Kaká Jecupé, foi feita a leitura da obra e destacados excertos que mais chamaram a atenção do 

aluno em relação à cultura indígena, com a explanação em sala de aula do que perceberam na 

obra. Aconteceram momentos de debate e reflexões de tudo o que trabalhamos nessa oficina. 

Após o estudo, foi solicitada uma redação final em que o aluno expressasse como começa a 

pensar em relação à realidade atual do indígena e o que percebeu em relação à história e a 

vivência dos povos. 

Na maioria dos textos produzidos, os alunos têm consciência de que o indígena foi o 

habitante original do território brasileiro, também sabem que foi tirado-lhe o direito de habitar 

suas terras. Mesmo assim, ainda não compreendem a cultura indígena, desconhecendo suas 

particularidades e demonstrando uma tentativa de separar socialmente a cultura autóctone da 

não indígena. Por isso, é importante o papel da escola em trabalhar a história e a cultura 

indígena de forma que promova a pacificação de pensamentos e, posteriormente, que o aluno 

esteja aberto a conhecer a outra cultura, aceitando-a. 

O aluno reconhece que o indígena é um cidadão esquecido e renegado pela sociedade. 

Compreendem a história de que foram expulsos de suas próprias terras. Por isso, apontam os 

conflitos na região do Médio Alto Uruguai devido à demarcação de terras. Então, a oficina 

contribuiu para gerar discussões que levaram o aluno a entender que o indígena não é o 

principal causador dos conflitos que ocorrem, mas sim foram oprimidos por ações políticas de 

exploração geradas desde a colonização do Brasil. Hoje, o que presenciamos é a não aceitação 

da cultura local, sendo menosprezada socialmente. Destas discussões, o aluno começa a 
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despertar para conhecer o indígena e poder conviver com a presença dos povos de forma que 

valorize a vivência cultural das comunidades locais. 

Trabalhar a temática indígena por meio das obras Macunaíma, o herói sem nenhum 

caráter, de Mário de Andrade; Oré Awé roiru’a ma: todas as vezes que dissemos adeus, de 

Kaká Werá Jecupé, proporcionou conhecer duas histórias: por um lado, a formação do Brasil 

com os choques culturais ocasionados pela colonização e, também, a influência ou 

contribuições dos povos indígenas na formação da cultura brasileira, observada na obra de 

Mário de Andrade. Por outro lado, Kaká Jecupé mostra o sofrimento do indígena frente ao 

processo colonizatório. Também nos ensina como é rica a vivência indígena ao mostrar a 

força dos povos em lutar por sua cultura. Um aspecto que chamou a atenção dos alunos na 

obra de Jecupé foi o fato de ele realizar um convite para que as populações dialoguem mais e 

construam um mundo melhor. Os educandos entenderam na obra que o indígena está sendo 

mais consciente em mudar essa realidade excludente do que a sociedade em geral. 

A lei 11.645/2008 surge em um contexto em que os povos indígenas buscam 

autoafirmação e lutam pela vinculação de imagens mais condizentes com as suas realidades, 

e, como costumam dizer, mais verdadeiras. Sobre a existência da Lei, o que se percebe é que 

muitos professores desconhecem-na e possuem dificuldades em trabalhar em sala de aula pelo 

fato de estarem despreparados. Então, a formação pedagógica do docente deve contemplar 

valores em que ele tenha valores que o facilitem lidar com a questão do outro, da diferença, 

do respeito à diversidade, pois é comum defronatarmo-nos com nossos alunos imbuídos dos 

valores culturais da sociedade em que estão inseridos e, por isso, geralmente discriminam a 

outra cultura, o diferente, o outro, ocasionando muitas vezes o chamado bulling direcionado 

aos "diferentes" da maioria no grupo. O professor deve ter uma prática que proporciona a 

mediação de discussões frente às relações conflituosas, assim, poderá sensibilizar o aluno para 

uma postura consciente, tanto quanto possível, diante de todas as formas de racismo e de 

preconceito.  

Pensando nessa prática docente é que olhei para minha experiência pessoal para 

associar à experiência profissional, enquanto docente. Fávia Lac (2004) afirma que, antes da 

demarcação de terras, os indígenas viviam em um hectare de terras ao lado do Rio Mel, onde 

fica o balneário de águas minerais de Iraí. Nessa condição eles faziam parte da rota turística 

da cidade que, além do balneário de águas minerais, possuía um Cassino na cidade, trazendo 

grande contingente de turistas. Em tempo de veraneio, a prefeitura limpava esse território de 

aproximadamente 1 hectare para que os turistas pudessem ver os índios, como algo exótico. 

Quando leio o comentário da autora, muitas lembranças tomam minha memória, ainda da 
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infância. Recordo-me que quando íamos, junto com familiares, fazermos passeios em Iraí, 

pois esta cidade fica a 30 Km de Frederico Westphalen, passávamos por uma pinguela no Rio 

Mel, e do outro lado avistávamos os indígenas. Então a gente ia até a metade dessa pinguela e 

ficava com medo. De minha parte, guardarei na memória para sempre a imagem desse tempo 

em que, com meus 8 ou 9 anos de idade, avistei do outro lado da pinguela aquele povo. eles e 

nós, muito estranho eram tanto eles para nós, quanto nós deveríamos de ser para eles. lembro-

me de que a gente, nós, os pequenos, sentíamos medo nessa travessia, pois eles eram os 

índios. Esse imaginário de que eles eram tão diferentes de nós, que pareciam bichos exóticos 

para serem olhados, nos era passada pelos adultos. E de onde os adultos traziam esse tipo de 

pensamento? Hoje lendo e realizando a minha pesquisa, percebo que são preconceitos e 

resquícios da história da colonização. 

Esse tipo de atitude reforça, ainda mais, a necessidade da escola começar a fazer um 

trabalho no sentido de reconstruir a memória cultural indígena, pois vivemos em uma região, 

o Médio Alto Uruguai, que ainda possui os fatos remanescentes das demarcações de terras 

devido ao ato de expulsão do índio de suas terras ainda em épocas de colonização. Se formos 

ver as terras que circundam o campo de aviação, em Iraí, que geraram tantos conflitos, foram 

demarcadas e devolvidas aos povos em 1992 e 1993, sendo que, buscando via web, é fácil de 

encontrarmos notícias sobre os fatos ocorridos na época. Um jornal de grande circulação no 

Rio Grande do Sul, denominado Jornal Zero Hora, noticiou em 07-10-1992 que a "Funai 

conclui área de demarcação em Iraí". Logo, a notícia descreve que "a preocupação maior 

agora é com as 40 famílias de colonos que vivem nestas terras" (Anexo: 42). Então, percebe-

se que os conflitos são notáveis dessa relação com o indígena, na região. Observa-se que na 

notícia estão preocupados com os colonos, e os indígenas? Não houve a preocupação do que 

estava acontecendo com eles, apenas foram culpados por gerar conflitos, por estarem tomando 

as terras dos colonos. Esses são os comentários que eu ouvi como docente dos alunos que 

trabalhei com a "Oficina de leitura e literatura de temática indígena". Os alunos reclamam à 

professora que tiveram muitos de seus familiares expulsos pelos índios de suas terras.  

No entanto, esses alunos, seus pais e avós sabem o que é a demarcação de terras, 

sabem por que esses conflitos vêm ocorrendo? Sabem do poder político Estatal que promoveu 

a vinda de colonizadores para a região com a justificativa de fazer aqui um lugar produtivo? 

Então, é preciso perguntar se a escola tem o dever de estudar sobre a história e a memória 

indígena? Acredito que não, pois é chegado o momento de nos mobilizarmos e buscarmos 

alternativas para proporcionar ao aluno estudar e construir seu conhecimento e percepção de 

valorização da cultura local: a do indígena. 
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Abordar a temática indígena no ensino da literatura é exercer o papel social que a 

literatura desempenha: o de contar a história dos vencidos e não só dos vencedores como a 

história tradicional tem feito ao longo dos anos.  Assim, vamos reconstruir a história indígena 

a fim de reconhecer a importância de sua sabedoria, de seus valores e conhecimentos culturais 

que fizeram desse país um lugar de grandes diversidades étnicas, impulsionando o 

crescimento e a identidade nacional.  

Por isso, como pesquisadora/docente, vi-me responsabilizada em falar do papel da 

literatura em contribuir para (re)conhecermos o indígena como parte da construção de nossa 

história. A oficina desenvolvida com o Ensino Médio não foi uma forma de salvação da 

humanidade, disso tenho consciência, mas foi querer dar os primeiros passos para 

começarmos a construir uma convivência mais justa entre as civilizações (indígenas e não 

indígenas). Assim, vamos ter uma sociedade de mais diálogo em que todos tenham voz para 

decidir o que é melhor para seus povos, em sua forma de cultuar costumes e valores. 

Também, vamos reconhecer a nossa identidade, que não é constituída apenas pela cultura 

ocidental, mas que o indígena contribuiu muito para que hoje possamos ser esse povo de tanta 

diversidade cultural. Temos que nos reconhecer como um país interétnico com essência 

indígena em suas origens. 

A segunda questão norteadora desta pesquisa também foi importante para a formação 

desse trabalho, pois devemos compreender os esforços empreendidos pelas populações para 

sobreviver em sua cultura mediante a opressão social. De quais mecanismos a escola indígena 

Nãnga dispõe para a constituição e fixação da memória cultural de seu povo? O momento da 

visita à escola indígena serviu para buscar uma realidade que desconhecemos e observar como 

realizam o resgate da memória cultural e da oralidade em suas comunidades para relacionar a 

realidade educacional trabalhada na escola pública não-indígena. Através das entrevistas 

realizadas com os docentes da escola indígena, foram observadas formas de resgate da 

história e cultura deste povo, inseridos na implementação da educação indígena com a 

implantação da escola nas comunidades. As informações obtidas na Escola Indígena Nãnga, 

em Iraí, ampliaram o reconhecimento em relação ao indígena na sua forma de se expressar na 

nova realidade. Essa nova realidade acontece com a implantação da escola indígena, levando 

a formalizar a cultura por meio de sua inserção na educação escolar.  

Como pesquisadora, foi importante participar de atividades junto com a comunidade 

de Iraí, pois conhecer e vivenciar a experiência de estar mais de perto da cultura ajudou na 

minha percepção enquanto docente para realizar a oficina de leitura e literatura. Dessa forma, 

pude desenvolver um trabalho com mais lucidez e pecar menos em conceitos pejorativos, que 
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muitas vezes os docentes praticam em suas aulas e no dia a dia. Ao trabalhar a cultura 

indígena em sala de aula, muitas vezes, deparamo-nos com profissionais criticando a forma de 

viver deles. Então, é importante essa formação para o docente, uma vez que ir em busca de 

conhecer o outro permite não cometer injustiças e não continuar com conceitos excludentes. 

A realidade dos Kaingangs de Iraí foi construída com muita discriminação étnica e 

negação do território a que tinham direito, também foram incluídos na rota de turismo da 

cidade, mesmo sem consentimento do indígena. Não obstante, o povo de Iraí, com muita 

força, conseguiu reerguer-se culturalmente em uma cidade que o consideravam um problema 

social, uma vez que os citadinos julgam-lhes com desprezo por ocuparem o antigo aeroporto 

da cidade, onde, hoje, situa-se a escola Nãnga. Esta pista, apesar de ser construída de forma 

irregular em terras indígenas, traz muita mágoa por parte dos iraienses em relação aos índios, 

por acreditarem na importância do aeroporto para o turismo. 

O artesanato é a principal fonte de renda dos Kaingangs de Iraí, também através dele 

possuem o contato com o turismo e os deslocamentos territoriais. Ocorrem relações mais 

próximas entre índios e não índios pela veiculação turística e pelo uso das águas termais 

(descobertas pelos Kaingang), situadas no limite do município com a Terra Indígena. 

Observa-se que o artesanato mercantil Kaingang recuperou os saberes de diversas 

comunidades indígenas, assim como reforçou sua identidade étnica, até porque tiveram muita 

interferência do branco e poderiam ter perdido a tradição artesanal. 

O processo de demarcação gerou muitos conflitos e, ao mesmo tempo, fez com que  a 

cultura Kaingang buscasse unir forças para lutar e conquistar as terras que hoje abriga a 

comunidade de forma mais justa. A escola indígena Nãnga, que significa “dono da mata” 

(conforme revelado pela comunidade indígena, de Iraí), se constituiu por uma grande luta, 

pois no começo tiveram dificuldades, principalmente porque o Estado exigia que todos os 

professores indígenas fossem concursados, mas os docentes bilíngues tinham o conhecimento 

necessário de suas vivências, mas não possuíam a educação formal e, assim, não podiam ser 

contratados. Situação esta que configura também uma forma de imposição como. No entanto, 

conseguiram com muita luta garantir uma escola diferenciada. Desde o início desta escola, a 

comunidade local buscou melhorar a realidade e valorizar as conquistas tidas. Essa escola 

diferenciada alfabetiza seus alunos em Kaingang e o português é segunda língua que vão 

aprender mais tarde. Em eventos, cantam o hino nacional em Kaingang. Situações essas que 

demonstram que a língua é o recurso primeiro de se autoafirmarem em sua identidade. 

Quando questionei sobre o trabalho com a memória cultural de seu povo na escola, um 

professor indígena declarou que trabalham para manter a cultura e também querem 
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acompanhar a evolução, sempre sem esquecer as raízes de seu povo. Eles percebem que a 

cultura não indígena está muito presente na comunidade e a escola tem o desafio de resgatar 

conhecimentos dos antepassados para as crianças não se distanciarem de seus costumes. O 

professor indígena destaca que uma das formas de recuperar a memória cultural é ouvir os 

mais velhos, pois eles representam os filósofos da comunidade.  

Encontrei uma realidade em que o docente indígena vem buscando as universidades 

para formação pedagógica em licenciaturas, mas também reconhecem que o índio não deve 

somente buscar o conhecimento lá fora para aplicar na terra indígena, pois eles devem ver os 

conhecimentos que possuem.  Valorizam muito as suas memórias para aproximar o jovem da 

cultura e dizem que ouvir as memórias dos mais velhos vai ajudar a manter suas tradições e 

fazer conhecer as histórias de lutas e vivência indígena. Reconhecem que o saber indígena é a 

alma da comunidade. 

Discutir a inclusão da diversidade cultural na educação significa antes de tudo 

reconhecer as especificidades inerentes a determinados grupos sociais; compreender que não 

se trata apenas de trabalhar a tolerância em sala de aula, ou realizar breves visitas à cultura do 

outro ou, ainda, contemplar minorias que estavam excluídas ou mal representadas nos 

subsídios didáticos do ensino da história e da literatura. Espera-se a construção de um diálogo 

consciente que viabilize espaços de convivência e de respeito entre os diferentes atores 

sociopolíticos. A proposta de mudança no currículo dada pela legislação (Lei 11.645/2008) 

pretende contribuir na reelaboração de identidades sociais capazes de reduzir os estereótipos 

criados em torno dos valores socioculturais e históricos dos povos indígenas. Nesta direção, a 

proposta de mudança encontra nesta tese possibilidades para o envolvimento de educadores 

na construção de seu efetivo exercício. 
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ANEXOS 
 
Anexo 01: 
Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 
LEI Nº 11.645, DE 10 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 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 Indígena”. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 26-A. 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. 
 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história 
e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. 
 
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileira.” (NR) 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 10 de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
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Anexo 02: 
 
Parecer nº 383/2002 
Estabelece normas para o funcionamento de escolas indígenas no Sistema Estadual de Ensino 
do Rio Grande do Sul 
 O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 11, 
incisos III e VII, da Lei estadual nº 9.672, de 19 de junho de 1992, com a redação dada pela 
Lei estadual nº 10.591, de 28 de novembro de 1995, e considerando o disposto no art. 9º, 
inciso III, da Resolução CNE/CEB nº 03, de 10 de novembro de 1999, fixa normas para o 
funcionamento de escolas indígenas e dá outras providências.  
 Bases Legais  
 A educação escolar de comunidades indígenas, introduzida no período colonial da 
história brasileira (séc. XVI), foi instrumento de aculturação de vários grupos étnicos que 
habitavam o território do Brasil.  
 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um novo estatuto jurídico para os povos 
indígenas, disposto no Capítulo VIII – Dos Índios, inserido no  Título VIII que trata da 
Ordem Social.  
 Do art. 231, destaca-se: “São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, ...”.  
 No Capítulo III - da Educação, da Cultura e do Desporto, o § 2º do art. 210 assegura 
aos povos indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem.  
 As escolas indígenas, respeitando-se as especificidades culturais das várias etnias, 
deverão transformar-se num espaço de preservação das suas organizações sociais dos 
costumes, das línguas e crenças e também do aprendizado da cultura e dos valores comuns ao 
povo brasileiro.  
 O Decreto federal nº 26, de 04 de fevereiro de 1991, estabelece as competências 
quanto à educação escolar indígena, ficando atribuída ao Ministério da Educação a 
coordenação das ações referentes à Educação Indígena e às Secretarias de Educação dos 
Estados e municípios o desenvolvimento das ações em todos os níveis e modalidades de 
ensino.  
 A Resolução CNE/CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999, que fixa Diretrizes 
Nacionais para o funcionamento das Escolas Indígenas, no inciso II do art. 9º, define as 
competências dos Estados:  
“(...)  
a) responsabilizar-se pela oferta e execução da educação escolar indígena, diretamente ou por 
meio de regime de colaboração com seus municípios;  
b) regulamentar administrativamente as Escolas Indígenas, nos respectivos Estados, 
integrando-as como unidades próprias, autônomas e específicas no sistema estadual;  
c) prover as Escolas Indígenas de recursos humanos, materiais e financeiros, para o seu pleno 
funcionamento;  
d) instituir e regulamentar a profissionalização e o reconhecimento público do magistério 
indígena, a ser admitido mediante concurso público específico;  
e) promover a formação inicial e continuada de professores indígenas;  
f) elaborar e publicar sistematicamente material didático, específico e diferenciado, para uso 
nas Escolas Indígenas”.  
 No inciso III, são definidas as competências dos Conselhos Estaduais de Educação:  
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a) estabelecer critérios específicos para criação e regularização das Escolas Indígenas e dos 
cursos de formação de professores indígenas;  
b) autorizar o funcionamento das Escolas Indígenas, bem como reconhecê-las;  
c) regularizar a vida escolar dos alunos indígenas, quando for o caso.  
 Os municípios, desde que possuam sistemas de educação próprios e contem com a 
aprovação das comunidades indígenas, poderão oferecer educação escolar indígena, em 
regime de colaboração com os Estados, segundo a mesma Resolução.  
 O art. 265 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 03 de outubro de 1989, 
determina que o Estado deve proporcionar “... às comunidades indígenas o ensino regular, 
ministrado de forma intercultural e bilíngüe, na língua indígena da comunidade e em 
português, respeitando, valorizando e resgatando seus métodos próprios de aprendizagem, sua 
língua e tradição cultural”.  
 Escola Indígena  
 O direito dos indígenas à educação escolar com características próprias está, portanto, 
assegurado na legislação desde a Constituição Federal de 1988.  
 O Parecer CNE/CEB nº 14/99, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Escolar Indígena, expressa com maior clareza essa especificidade, a partir da 
designação Categoria Escola Indígena e explica:  
“Para que as escolas indígenas sejam respeitadas de fato e possam oferecer uma educação 
escolar verdadeiramente específica e intercultural, integradas ao cotidiano das comunidades 
indígenas, torna-se necessária a criação da categoria ‘Escola Indígena’ nos sistemas de ensino 
do país. Através dessa categoria, será possível garantir às escolas indígenas autonomia tanto 
no que se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a 
manutenção do cotidiano escolar, de forma a garantir a plena participação de cada 
comunidade indígena nas decisões relativas ao funcionamento da escola”. (grifo nosso)  
 Essa escola, conforme o disposto na Resolução CNE/CEB nº 03/99, constitui-se a 
partir de elementos básicos:  
- localização em terras habitadas por comunidades indígenas;  
- exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;  
- organização escolar própria e  
- ensino bilíngue – língua materna da comunidade e língua portuguesa.  
 Esses elementos fazem com que a Escola Indígena seja:  
- específica e diferenciada, porque concebida e planejada como reflexo das aspirações de cada 
povo indígena, tendo maior autonomia comparada às escolas não-indígenas;  
- bilíngue ou multilíngue, já que a reprodução sociocultural das sociedades indígenas se 
manifesta, na maioria dos casos, por meio de mais de uma língua;  
- intercultural, porque deve reconhecer e respeitar a diversidade cultural e linguística, 
promovendo a comunicação entre essas diferentes experiências, estimulando o respeito entre 
seres humanos de identidades étnicas distintas;  
- comunitária, pois é a comunidade quem conduz a escola, de acordo com seus projetos, 
concepções e princípios, tanto na definição do currículo como na forma de administrá-la. A 
comunidade indígena tem liberdade de decisão quanto ao calendário escolar, às metodologias, 
aos objetivos, conteúdos, espaços e tempos utilizados para a educação escolar.  
 Conhecimentos indígenas e oralidade  
 Os povos indígenas vêm elaborando, ao longo de sua história, complexos sistemas de 
pensamento e modos próprios de produzir, armazenar, expressar, transmitir, avaliar e 
reelaborar seus conhecimentos e suas concepções sobre a natureza, o homem e o sobrenatural. 
O resultado são valores, concepções e conhecimentos próprios, transmitidos oralmente de 
geração para geração.  
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 “Observar, experimentar, estabelecer relações de causalidade, formular princípios, 
definir métodos são mecanismos que possibilitam a esses povos ricos acervos de informações 
e reflexões sobre a Natureza, vida social e mistérios da existência humana” (RCNEI – 
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas MEC/SEF, 1998).  
 Esse fundamento implica necessariamente pensar a escola a partir das concepções 
indígenas do mundo e do homem e das formas de organização social, política, cultural, 
econômica e religiosa desses povos. Da reflexão sobre suas trajetórias (memórias, 
experiências, histórias), de suas teorias sobre o cosmos e sobre os seres, dos significados que 
construíram para as coisas e os acontecimentos, nascem visões diferentes de mundo, 
expressas na música, nos mitos, nos rituais, nos discursos, entre outros.  
 Daí a importância da utilização da língua materna da comunidade na escola, a “língua 
de instrução”, para introduzir conceitos, dar esclarecimentos e explicações. É através dela que 
professores e alunos discutem Matemática, Geografia, História, etc. Esse procedimento, além 
de oportunizar a aprendizagem de novos conhecimentos, também aos alunos que não 
dominam a língua portuguesa, fortalece a língua indígena, qualificando a competência dos 
alunos, que passarão a utilizá-la inclusive para falar sobre novos assuntos, ampliando seu 
vocabulário.  
 A língua indígena, a partir da prática escolar, torna-se ainda “... a língua de instrução 
escrita predominantemente naquelas situações que digam respeito aos conhecimentos étnicos 
e científicos tradicionais ou à síntese desses com os novos conhecimentos escolares de fora”. 
(RCNEI)  
 Profissionais da Escola Indígena  
 Para que a educação escolar indígena seja realmente específica, diferenciada e 
adequada às peculiaridades culturais das comunidades indígenas, é necessário que os 
profissionais que atuam nas escolas pertençam às sociedades envolvidas no processo escolar.  
 O professor da escola indígena deve, preferentemente, ser membro da comunidade. 
Assim, ele participa do cotidiano da aldeia, convive naturalmente nessa organização peculiar 
e está ciente de carências e possibilidades da comunidade; conhece a língua materna, a 
história e a cultura de seu povo e poderá mais facilmente contribuir para o sucesso dessa 
educação escolar diferenciada. Suas funções vão muito além das funções dos professores das 
escolas não-indígenas. Ele desempenha também importante papel de liderança na organização 
social e política de sua aldeia.  
 Ao professor indígena apresenta-se o desafio de tornar a escola um espaço de 
interculturalidade, valorizando a escrita e novos conhecimentos, sem prejuízo da oralidade e 
de práticas indígenas, preservando a cultura e a identidade dos indígenas, bem como 
oportunizando o acesso à cultura universal e às tecnologias contemporâneas, se a comunidade 
o desejar.  
 A construção de um projeto diferenciado de educação, bilíngüe, adequado às 
peculiaridades culturais dos diferentes grupos, com certeza terá maior garantia de êxito, se os 
profissionais, que na escola atuarem na função docente e nas de apoio, forem indígenas 
membros da mesma comunidade.  
 Considerando a real dificuldade de oferta de profissionais com formação própria para 
essa demanda, cabe ao Estado oferecer programas diferenciados de formação inicial e 
continuada de professores índios. Essa formação deve visar a sua titulação e ocorrer em 
serviço e concomitantemente a sua própria escolarização, uma vez que boa parte do 
professorado indígena não possui formação completa no ensino fundamental.  
 Currículo e organização escolar  
 O currículo da Escola Indígena, elaborado pelos professores não em articulação com 
as comunidades, deve necessariamente ser concebido como processo de construção 
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permanente. É necessária a inclusão de conteúdos específicos da cultura, a partir da língua 
materna e de modos próprios de transmissão do saber indígena.  
 As diferenças culturais dos indígenas não se restringem às etnias. Grupos de mesmas 
etnias apresentam diferenças bastante significativas. Contudo, conforme o RCNEI, os 
mesmos princípios alicerçam a educação indígena:  
- visão de sociedade que transcende relações entre humanos, incluindo outros seres e forças da 
natureza;  
- valores e procedimentos próprios de sociedades originalmente orais;  
- noções próprias, culturalmente formadoras da pessoa, seus atributos, capacidades e 
qualidades;  
- processo cultural integrado, no qual cada expressão cognitiva e afetiva carrega múltiplos 
significados: econômicos, técnicos, sociais, rituais e cosmológicos.  
 Assim, “são aspectos fundamentais para as escolas indígenas: a natureza dos 
conteúdos, os tempos e espaços utilizados no seu desenvolvimento, a articulação entre as 
áreas do conhecimento, a escolha de temas de interesse e a metodologia”. (RCNEI)  
 A organização das atividades deve respeitar o fluxo de vida na aldeia, suas atividades 
econômicas, sociais, culturais e religiosas, o que exige maior flexibilização curricular. O 
tempo escolar deve ser utilizado de forma variada e de acordo com o que é mais significativo 
para a vida comunitária dos alunos naquele momento. Os projetos pedagógicos e regimentos 
escolares devem contemplar essa organização.  
 É importante, ainda, enfatizar a obrigatoriedade do cumprimento de, no mínimo, 800 
horas anuais de efetivo trabalho escolar e a observância das Diretrizes Curriculares Nacionais 
referentes a cada etapa da educação básica.  
 Prédios, instalações e equipamentos 
 Os prédios, instalações e equipamentos das escolas indígenas devem ser adequados às 
necessidades dos indígenas e responder às aspirações de suas comunidades.  
 O desejável é que as escolas possam dispor de todas as dependências exclusivas e 
espaços necessários ao funcionamento das atividades técnico-administrativo-pedagógicas. 
Porém, dadas as particularidades da Escola Indígena e do contexto pertinente, algumas não 
terão todas essas dependências ou espaços, outras terão ambientes diferentes daqueles 
previstos nas normas específicas para cada nível de ensino.  
 O prédio escolar deve ser suficiente para abrigar o alunado em condições satisfatórias 
quanto à habitabilidade e segurança e adequado ao uso no que se refere à higiene e ao 
conforto.  
 Respeitada a legislação que trata da Educação Escolar Indígena, as normas 
estabelecidas para cada nível ou modalidade de ensino podem servir de referência para essa 
oferta, ficando estabelecido o que segue:  
a) os padrões de construção não necessitam ser uniformes para essa tipologia de escola. 
Espera-se que representem avanço em termos de criatividade e estética, respeitando a 
manifestação da comunidade, inclusive em relação aos materiais empregados na construção e 
nos acabamentos;  
b) é indispensável a existência de água potável para o consumo diário na escola, preservadas 
também as condições de higiene e saúde;  
c) o prédio deverá ser suprido com alguma forma de energia elétrica, quando a comunidade o 
desejar;  
d) os procedimentos exigidos pela legislação de prevenção e proteção contra incêndio, 
específicos para a tipologia do prédio, deverão ser observados;  
e) as instalações sanitárias devem ser suficientes para a demanda e adequadas aos padrões da 
comunidade;  
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f ) os recursos didáticos, o mobiliário e as instalações devem ser adequados e suficientes para 
o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola;  
g) o acervo bibliográfico deve atender às exigências do Plano de Estudos, às necessidades 
culturais da comunidade escolar e à faixa etária dos alunos;  
h) para a aquisição de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, 
deve a escola, preferencialmente, valer-se da orientação de professores atualizados nas 
respectivas áreas de conhecimento e de setores específicos da administradora do Sistema. 
Também o professor deve utilizar-se de materiais coletados por ele, pelos alunos ou 
produzidos na escola. Tais procedimentos são indispensáveis para que esses recursos sirvam 
efetivamente aos objetivos da escola.  
 CONCLUSÃO  
 Ao estabelecer dispositivos para educação escolar indígena, no Sistema Estadual de 
Ensino do Rio Grande do Sul, atendendo ao que consta na LDBEN, na Resolução CNE/CEB 
nº 3/99 e no Parecer CNE/CEB nº 14/99, o Conselho Estadual de Educação colabora para a 
concretização da categoria “Escola Indígena”. A recuperação da memória das diferentes 
etnias, da língua e o avanço do conhecimento universal contribuirão para reafirmar a 
identidade e construir a cidadania dos indígenas brasileiros.  
 Os princípios legais possibilitam a constituição de uma escola diferenciada. Isso exige 
do Sistema de Ensino e de todas as pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem 
novas concepções, posturas, procedimentos, para que as escolas indígenas, respeitadas nas 
suas particularidades, sejam de fato beneficiadas por sua inclusão no Sistema Estadual de 
Ensino.  
 
Em 28 de março de 2002.  
Nilse Wink Ostermann – relatora  
EdiFassini – relatora  
Renato Raúl Moreira - relator  
 
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão de 03 de abril de 2002. 
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Anexo 03: 
 
Termo de consentimento Livre e Esclarecido do Aluno e Responsáveis 
VOCÊ está sendo CONVIDADO a participar de uma pesquisa desenvolvida pelo Doutorado 
em Letras: Estudos de Linguagem do Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter. A 
pesquisadora responsável é Marcia Rejane Kristiuk Zancan, doutoranda da Uniritter.  
O OBJETIVO do projeto é resgatar a memória cultural indígena em representações literárias 
e sócio-históricas, relacionando-a com o contexto de ensino de leitura e literatura no Ensino 
Médio, hoje mediado pela implantação da Lei 11.645/2008. 
 
COMO FAREMOS ISSO?  
 
1. Na escola, o objetivo é resgatar a memória do índio através do desenvolvimento da 
“Oficina de Leitura e Literatura de Temática Indígena”, em que a professora Marcia Rejane 
Kristiuk Zancan vai desenvolver as atividades de leitura e literatura, no Ensino Médio. Outros 
professores serão cooperadores das atividades para discutir a temática indígena na escola de 
forma interdisciplinar. A atividade proporcionará estudos importantes a fim de buscar 
relacionar as contribuições para que se possa desmitificar a imagem pejorativa que ainda se 
tem em relação às populações indígenas e (re) construir a valorização da cultura.  
 
2. Esta atividade não apresenta riscos aos sujeitos participantes e nem visa manipular opiniões 
e sim construir um saber sem preconceitos e de valorização social. Espera-se com esta 
pesquisa analisar a realidade atual do indígena e em obras que se reportam ao passado, vendo 
como o índio apareceu e como foi tratado pela literatura, almeja-se que os envolvidos no 
projeto consigam fazer uma comparação sobre a visão que se tem do índio do passado, de 
hoje em relação ao que realmente ele é. Nessa perspectiva, também se pretende que o aluno 
seja capaz de refletir e compreender o papel do índio na história da constituição da região e de 
nosso país. 
3. Além disso, pretende-se com a dinâmica do projeto fazer a interdisciplinaridade na escola, 
buscando envolver os professores de literatura, história, filosofia, sociologia, artes para 
desenvolver os debates das atividades do projeto de leitura e literatura na escola e abordar a 
temática indígena, tentando também desconstruir preconceitos em relação ao tema com os 
docentes. Atividades estas que o aluno terá recompensas pelo fato que estaremos trabalhando 
com leitura e produção textual, a qual complementa os objetivos do curso em que estes alunos 
freqüentam. Tal informação é dita pelo fato da pesquisadora ser docente no Ensino Médio 
desta instituição e já elaborou este projeto de pesquisa pensando na aplicação com seus 
alunos, a fim de complementar a formação cidadã, um dos objetivos do projeto de curso do 
Ensino Médio. 
 
A SUA PARTICIPAÇÃO CONSISTIRÁ  
1. Em desenvolver atividades de leitura, produção textual e oralidade que serão organizadas 
pelos professores na oficina de leitura e literatura de temática indígena. 
2. Em se propor a conhecer a memória cultural indígena para poder pensar e poder ajudar a 
construir uma sociedade com mais respeito em relação à cultura indígena. 
 
ATENÇÃO:  
- A sua participação neste estudo é totalmente voluntária.  
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- Algumas perguntas poderão lhe gerar certo desconforto, por isso mesmo que tenha 
concordado em participar desta pesquisa, você poderá desistir a qualquer momento, sem ter 
que dar qualquer justificativa ou explicação.  
- Todas as informações de identificação pessoal coletadas serão mantidas de forma 
confidencial.  
- O seu nome não será vinculado aos resultados desse estudo quando os mesmos forem 
publicados, porque os dados serão avaliados e divulgados de forma coletiva.  
- As informações sobre suas opiniões serão acessadas pelo pesquisador e utilizadas apenas 
pelo grupo de pesquisadores deste projeto.  
Sinta-se à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas antes de decidir sobre a sua 
participação no estudo.  Como o aluno de Ensino Médio, participante da pesquisa, é menor de 
idade, solicitamos que pais ou responsáveis também assinem o termo de consentimento. 
 
PARA DEMAIS INFORMAÇÕES você poderá entrar em contato com o Colégio Agrícola 
de Frederico Westphalen (CAFW-UFSM) pelo telefone (55) 3744-8900, ou pessoalmente na 
instituição.  
É importante ressaltar que o Comitê de Ética do UniRitter foi consultado e aprovou o projeto, 
também pode auxiliar a esclarecer alguma dúvida que você tiver, pelo e-mail: 
cep@uniritter.edu.br 
Eu, ___________________________________________declaro ter lido e discutido o 
conteúdo do presente Termo de Consentimento e concordo em participar desse estudo de 
forma livre e esclarecida. Também declaro ter recebido cópia deste termo.  
 
 
____________________________________________  
Assinatura do aluno  
Data __/___/___  
 
____________________________________________  
Assinatura do responsável 
Data __/___/___  
 
___________________________________________  
Nome do pesquisador 
Data __/__/___  
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Anexo 04: 
 
Termo de consentimento Livre e Esclarecido para a Escola Indígena 
 
Estão sendo CONVIDADOS a participar de uma pesquisa desenvolvida pelo Doutorado em 
Letras: Estudos de Linguagem do Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter. A 
pesquisadora responsável é Marcia Rejane Kristiuk Zancan, doutoranda da Uniritter.  
O OBJETIVO do projeto é resgatar a memória cultural indígena em representações literárias 
e sócio-históricas, relacionando-a com o contexto de ensino de leitura e literatura no Ensino 
Médio, hoje mediado pela implantação da Lei 11.645/2008. 
 
COMO FAREMOS ISSO?  
 
1. Na escola indígena, o objetivo é observar através de conversas e relatos dos professores 
indígenas de como trabalham na educação indígena o resgate de sua história e cultura. A 
atividade proporcionará estudos importantes a fim de buscar relacionar as contribuições para 
que se possa desmitificar a imagem pejorativa que ainda se tem em relação às populações 
indígenas e (re) construir a valorização da cultura.  
2. Esta atividade não apresenta riscos aos sujeitos participantes e nem visa manipular opiniões 
e sim construir um saber sem preconceitos e de valorização social. Espera-se com esta 
pesquisa ver como o indígena aborda sua cultura e tradições na escola com a finalidade de 
resgatar a sua memória cultural. Também a pesquisadora considera o contato com as escolas 
da comunidade uma forma de conhecer a sua cultura para poder atuar na escola de Ensino 
Médio, junto ao trabalho que virá sendo desenvolvido através da “Oficina de leitura e 
Literatura de Temática Indígena”. Esta abordagem em conhecer a cultura vai proporcionar 
uma melhor atuação nas análises que se estabelecem em entender a cultura e tradições do 
indígena.  
 
A SUA PARTICIPAÇÃO CONSISTIRÁ  
1. Em demonstrar ou relatar a forma como desenvolvem os conhecimentos da história e 
memória cultural indígena nas escolas da comunidade. 
 
ATENÇÃO:  
- A sua participação neste estudo é totalmente voluntária.  
- Algumas perguntas poderão lhe gerar certo desconforto, por isso mesmo que tenha 
concordado em participar desta pesquisa, você poderá desistir a qualquer momento, sem ter 
que dar qualquer justificativa ou explicação.  
- Todas as informações de identificação pessoal coletadas serão mantidas de forma 
confidencial.  
- O seu nome não será vinculado aos resultados desse estudo quando os mesmos forem 
publicados, porque os dados serão avaliados e divulgados de forma coletiva.  
- As informações sobre suas opiniões serão acessadas pelo pesquisador e utilizadas apenas 
pelo grupo de pesquisadores deste projeto.  
Sinta-se à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas antes de decidir sobre a sua 
participação no estudo.  
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PARA DEMAIS INFORMAÇÕES você poderá entrar em contato com o Colégio Agrícola 
de Frederico Westphalen (CAFW-UFSM) pelo telefone (55) 3744-8900, ou pessoalmente na 
instituição.  
É importante ressaltar que o Comitê de Ética do UniRitter foi consultado e aprovou o projeto, 
também pode auxiliar a esclarecer alguma dúvida que você tiver, pelo e-mail: 
cep@uniritter.edu.br 
Eu, ___________________________________________declaro ter lido e discutido o 
conteúdo do presente Termo de Consentimento e concordo em participar desse estudo de 
forma livre e esclarecida. Também declaro ter recebido cópia deste termo.  
 
 
____________________________________________  
Assinatura do participante  
Data __/___/___  
 
 
___________________________________________  
Nome do entrevistador  
Data __/__/___  
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Anexo 05: 
 
Roteiro para entrevista que norteará observações e conversas com a comunidade escolar 
indígena.  
 
INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE A ESCOLA 
 
- Estado: 
- Município: 
- Aldeia/Comunidade Indígena: 
- Etnia: 
- Nome da Escola: 
- Endereço e telefone da Escola: 
- Nome do Diretor: 
- Número total de alunos: 
- Número total de professores: 
- Número Total de servidores: 
- Etapas educacionais oferecidas na unidade escolar: 
- Função do responsável pelas informações de preenchimento deste questionário: 
- Condições de realização da entrevista: 
Observação: os nomes, e qualquer tipo de identificação serão preservados em sigilo nesta 
pesquisa, podendo ser mencionado somente o que for autorizado pelas partes. 
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 
1. É oferecida educação bilíngue e intercultural na escola?  (   ) Sim       (   ) Não. 
2. Todos os professores são indígenas? Em caso negativo, especifique quantitativo de 
professores indígenas e não-indígenas.   
(   ) Sim         (   ) Não . Nº de professores indígenas:.......... 
                                      Nº de professores não-indígenas:........ 
3. Os indígenas têm participado de oficinas para produção de material didático apoiadas pela 
Secretaria de Educação?   
(   ) Sim    (   ) Não    
Especifique. 
4. Os alunos, pais e comunidade indígena participam das decisões da escola? 
(   ) Sim   (    ) Não 
Como? .............................................................................................................................. 
5. As famílias participam da vida escolar dos alunos?   
(   )  Sim     (   ) Não 
Especificar as formas de participação. 
6. A Direção, os professores e a comunidade educativa participam da elaboração das ações 
para a educação indígena ? 
(   ) Sim   (   ) Não 
7. A escola possui Projeto Político-Pedagógico?   
(   ) Sim  (   ) Não 
8. Em caso positivo, o Projeto Político-Pedagógico foi elaborado com a participação dos 
professores indígenas, articulados com a comunidade educativa? 
(   ) Sim   (   ) Não 
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9. Pode-se afirmar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena 
(especificidades; bilinguismo; relacionamento com modo de viver indígena; estudar e 
conhecer a sua cultura, etc) são contempladas no Projeto Político-Pedagógico? E Projeto da 
escola contempla o estudo da Memória Cultural indígena?  
(   ) Sim  (   ) Não 
E como é trabalhada, na escola, a cultura indígena? 
10. Existe adequação de métodos pedagógicos à cultura e modo de viver da comunidade, 
principalmente no caso do resgate da memória cultural indígena?  
(   ) Sim   (    ) Não 
Como?  
11. A gestão e o calendário escolar seguem as práticas culturais da comunidade (Resolução 
CNE/CEB nº 05/2012)? 
 (   ) Sim    (   ) Não 
Como? 
 
 
Observações: 
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Anexo 06: Parecer do CEP 
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Anexo 07: Texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura 
de temática indígena). 
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Anexo 08: Texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura 
de temática indígena). 
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Anexo 09: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 10: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 11: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 12: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 13: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 14: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 15: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 16: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 17: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 18: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 19: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 20: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 21: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 22: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 23: Música do Macunaíma. ARANTES, 2008. 
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Anexo 24: Apresentação da obra Macunaíma. ARANTES, 2008. 
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Anexo 25: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 26: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 27: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 28: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 29: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

 
Anexo 30: O Heróico Macunaíma. ARANTES, 2008. 
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Anexo 31: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 32: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 33: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 34: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 35: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 36: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 37: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 38: texto oficina, 2015 (Produção textual de alunos da Oficina de leitura e literatura de 
temática indígena). 
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Anexo 39: (foto da ata nº 8/1997): sobre a mudança do nome da escola indígena. 
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Anexo 40: Ata 03/93 de 30 de outubro de 1993 e Ata 04/93 de 30 de dezembro de 1993. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 

 
Anexo 41: Ata mais recente, em que s indígenas já assinam seus nomes e não mais usam 
imprimir digitais com o dedo. 
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Anexo 42: Notícia do Jornal Zero Hora, Porto alegre - RS. 
 
 

 
 
 
(Disponível em : http://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=82355. Acesso em: out. 2015.)  
 


