Os Primeiros

Brasileiros

America pars Meridionalis (detalhe)
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Introdução
Os Primeiros Brasileiros pretende ser um elemento de apoio a

O Brasil é um país de reconhecida diversidade étnico-cultural. São
várias identidades que se (re)constroem ao longo do tempo. O presente
material didático visa à compreensão da pluralidade identitária brasileira
a partir da análise da trajetória histórica dos povos indígenas do Nordeste,
norte de Minas Gerais e Espírito Santo.
Os povos indígenas do Nordeste são, dentre a população originária do Brasil, seguramente os que mais sofrem com o preconceito e
a estigmatização. São discriminados por serem – como todos os demais
índios – considerados “atrasados” e avessos ao progresso, enquanto inversamente são muitas vezes colocados na condição de “inautênticos” (ou “falsos índios”) por apresentarem formas socioculturais, emblemas étnicos e
um tipo físico que não remetem às representações do senso comum sobre
o que são os “índios”.
Ainda hoje a imagem que se tem do índio permanece exclusivamente comprometida com o passado e com a reconstrução idealizada
de formas pretéritas, em geral equiparadas à primitividade. É necessário
um movimento em outra direção, comprometido com o esforço de pensar
os indígenas sob a chave da criação de cultura, concebendo-os enquanto
produtores de símbolos, utopias e novas formas societárias, motivados pela
dimensão contemporânea e em diálogo com muitas outras tradições culturais por eles mesmos selecionadas.

professores na implementação da lei de ensino da história afro-brasileira
e indígena (Lei n. 11.645), favorecendo o despertar de novas questões,
emoções e sínteses, propiciando uma identificação positiva com aquelas
coletividades e um melhor entendimento de suas práticas, valores e utopias
atuais. E assim fazendo por meio de um processo de reavaliação efetiva
do nós e do eles, oferecendo aos professores e estudantes imagens e informações de natureza histórica e cultural, apresentando as culturas indígenas
como algo vivo e dinâmico, sobretudo propiciando uma identificação positiva com tais coletividades. O material didático pretende assim favorecer
o despertar de novas questões e ser uma estrada aberta ao fim da qual cada
um poderá reexaminar seus próprios conceitos e opiniões, distanciando-se dos estigmas e preconceitos com os quais opera tanto o senso comum
quanto as representações eruditas.
Em Os Primeiros Brasileiros pretendemos contrariar as apresentações oficiais e levar estudantes e professores a reconhecerem a importância política, econômica e cultural e os usos e incorporações dos indígenas,
em diferentes momentos, na formação do Brasil. Para tanto serão apresentados textos, documentos e imagens de natureza histórica nos quais a multiplicidade da presença indígena é assinalada. Busca-se, assim, favorecer a
curiosidade e o movimento intelectual no sentido da compreensão desses
povos e da superação de preconceitos.
É por este prisma que se constitui esse material didático, assumindo explicitamente sua ligação e compromisso com os movimentos indígenas e sua luta atual por formas de cidadania diferenciada.
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Regime de
Memória__1
Os Primeiros Brasileiros
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Apresentação

A rigor, seria um anacronismo falar dos indígenas como os primeiros brasileiros, pois quando do Descobrimento nada existia de semelhante
ao que hoje chamamos Brasil. O que veio a ser constituído foi de início
uma colônia portuguesa, até mesmo com outros nomes (Terra de Vera
Cruz e Terra de Santa Cruz), e que não incluía sequer a região Amazônica,
o Sul e o Centro-Oeste. O Brasil que conhecemos como unidade territorial
e política é sobretudo uma criação do século XIX.
O fundamento legitimador dos direitos especiais com que contam
os indígenas hoje, no entanto, advém precisamente do reconhecimento de
sua condição de herdeiros e descendentes da população autóctone. O seu
direito a terra, à vida e ao bem-estar precede, portanto, em termos lógicos
e históricos, à colonização portuguesa. Isto está consignado nos atos fundadores da nação brasileira, nos quais José Bonifácio trata os indígenas como
parte formadora de nosso povo e dá início a uma tradição jurídica que se
estende até o indigenismo republicano (materializada no antigo Serviço de
Proteção ao Índio/SPI, no Estatuto do Índio/Lei 6001/1973 e se atualiza
na Constituição de 1988), marcando fortemente todo o pensamento social
brasileiro.
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Terra Brasilis. Mapa do Atlas Miller. Lopo Homem (com Pedro e Jorge Reinel), 1515-1519
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A exuberância dos
povos indígenas

Brasil.
João Teixeira
Albernaz,
1631

Competências e habilidades ____________________________________

No momento da descoberta, a população autóctone não era
pequena nem frágil. Em 1527, D. João III, rei de Portugal, ordenou o
primeiro levantamento da população do país, anotando-se a presença de
cerca de 1,2 milhão de almas. Segundo os cálculos da demografia histórica, a população nativa do futuro território do Brasil estaria dentro de um
parâmetro de 5 milhões (máxima) e 1,5 milhão (mínima), em qualquer
caso superior àquela da metrópole.
Ao chegarem no litoral do nordeste, os navegadores encontraram
sociedades fortes e bem constituídas, estabelecidas em um meio ambiente muito próspero. Os primeiros cronistas traçaram um retrato muito
favorável da terra e da gente (que muitas vezes chamavam de “brasis”). A
imagem do paraíso terrenal, presente no imaginário medieval e renascentista, foi atualizada em muitos relatos sobre o Novo Mundo.

geografia | Analisar e interpretar mapas e imagens pertinentes aos primeiros contatos entre europeus e grupos autóctones no Brasil, considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou espacializados. história | Reconhecer, contextualizar e interpretar as mais diversas produções de cultura dos diferentes grupos indígenas,
a fim de analisar de forma crítica o papel destes nos processos históricos e
de construção da memória social brasileira. filosofia | Refletir e contextualizar, de modo filosófico, os primeiros registros (textuais e iconográficos) dos europeus em contato com os grupos indígenas do Brasil. ciências
sociais | Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de
etnias indígenas, agindo de modo a preservar o direito à diversidade enquanto princípio estético, político e ético. ________________________
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Família de um chefe Camacã preparando-se para uma festa.
Jean Baptiste Debret. Viagem pitoresca
9 e histórica pelo Brasil (1816-1831)

Índio Camacã Mongóio. Jean Baptiste Debret in Viagem Pitoresca e Histórica
pelo Brasil (1816-1831). Firmin Didot Frères, Paris, 1834-1839

Índia Camacã. Jean Baptiste Debret in Viagem Pitoresca e Histórica
pelo Brasil (1816-1831). Firmin Didot Frères, Paris, 1834-1839

seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos, que

E estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós

não pode ser mais! Andavam todos tão bem dispostos e tão

estávamos entre eles.

bem feitos e galantes com suas tinturas que agradavam. (...)

Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rey – 1500.
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Dança tapuia. Albert Eckhout, Século XVII

A Construção
do Primitivo
Por fim, um mapa do final do século XVIII já os apresenta como
primitivos e atrasados, antecipando o evolucionismo e a classificação dos
indígenas entre as culturas neolíticas.

América descriptio. Nicolaus Visscher, 1650

Pelas escolhas que supunham, as vinhetas de mapas de algum
modo expressavam as experiências de navegadores e exploradores, inclusive
direcionando suas expectativas, sobretudo aquelas datadas do século XVI e
primeira metade do XVII, que são coloridas e apresentam os indígenas sob
uma luz favorável, como homens e mulheres fortes, belos e altivos. À medida que avança a conquista da América, surgem outros personagens nos
mapas, como os escravos negros e os colonizadores (europeus ou mestiços).

Mapa do Brasil e das regiões circunvizinhas (detalhe).
Giovanni Maria Cassini, 1798
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Desde o século XVI até o XVIII também foram bastante comuns
as representações dos continentes feitas através de figuras femininas. É
destacada sua condição guerreira e tais figuras femininas reiteradamente
exibem cabeças humanas e estão de algum modo associadas ao canibalismo, o que justifica que se lhes atribua um natural agressivo e perverso.
As imagens da Europa destacam o refinamento, o recato e a vida familiar.
As da América, ao contrário, centram-se na admiração da nudez, em sua
juventude e sedução, na estranheza e pujança do ambiente que a cerca.

Ritual antropofágico, tela de Theodore de Bry, Século XVI

Os indígenas começam a ser representados ou de forma negativa
e criminalizante em função do canibalismo, ou como uma população vencida, o lugar de destaque cabendo aos colonizadores.

Ritual antropofágico, tela de Theodore de Bry, Século XVI

Europa. Anônimo. Xilogravura atribuída a Giusepi Cesari, 1618
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Para os colonizadores europeus, a América é um continente a ser
desbravado e explorado. Exuberante e rico, precisa ser também conquistado, convertido e domesticado. É isto que nos mostra a imagem da descoberta da América em representação iconográfica bastante popularizada.
A América é uma jovem, desnuda, autóctone, pagã e canibal, que em sua
rede, sentada, vê a chegada de um homem, europeu, maduro, civilizado e
cristão, cuidadosamente vestido e que de pé carrega um estandarte. Este
seria da Espanha católica, no caso, Américo Vespúcio. Assim, os europeus
pretendem justificar a conquista não como um exclusivo ato de força ou de
rapina, mas como um dever ético e político.

América. Theodore Galle e Jan Van der Straet, 1589

18 Galle, 1579-1600
América. Phillipe
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A constatação da diferença cultural só serviu para estimular a
atribuição ao outro de características negativas, justificando inclusive atitudes repressivas e o desencadeamento imediato de violências. Deve-se
atentar que a atualização de antigas crenças medievais e renascentistas não
se resumiu àquela do paraíso terrenal. Outras crenças mais foram atualizadas em uma constante associação com o imaginário europeu.
Porém, ainda que os registros portugueses evidenciem que os
primeiros contatos não tenham se atido a práticas de enfrentamento, uma
paulatina construção do “primitivo” acabou por justificar outras estratégias
de colonização que foram levadas a cabo em um momento seguinte. E é no
sentido de se desvelarem as armadilhas da colonização que se encaminhará
o próximo regime de memória.

Pág. 21
História Naturalis Brasiliae.
Willem Piso e Georg Marcgraf,
1648, Século XVII
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Propostas de
atividades

1

Atividade 1
A presença da diversidade indígena na documentação histórica

A história é sobretudo produzida a partir de silenciamentos pelos quais os muitos atores
sociais e a diversidade cultural são reduzidos aos fatos e aos personagens mais importantes.
Cabe no nosso ofício docente, enquanto professores-pesquisadores, buscar os caminhos pelos
quais a multiplicidade dos processos sócio-históricos possa ser restituída e confrontada com os
processos atuais pelos quais passam muitos de nossos estudantes. Para isso, faz-se necessário ler
os documentos a contrapelo, recolhendo os elementos necessários à conformação de um olhar
cuidadoso que contemple tal diversidade.
No caso das populações indígenas é frequente a alegação de que não dispomos de fontes e
registros confiáveis para conhecer sua participação na vida política, social e cultural; senão por
meio da intermediação (e percepção) dos não índios. No entanto, ao observarmos atentamente
os registros que estes realizaram, podemos perceber a participação indígena em meio aos modelos e às interpretações que tentam ofuscá-la.
Desse modo, a partir das imagens apresentadas ao longo desse primeiro regime:

1.

Identifique os elementos da cultura indígena registrados (pintura, cestaria, adornos etc.);

11.

Classifique as imagens do regime 1 entre criminalização e exaltação, identificando
o período em que foram produzidas;

111.

Elabore uma hipótese que critique a ideia de primitividade associada aos povos indígenas.

Atividade 2

Atividade 3

Territorialidades e a diversidade / densidade populacional

Temporalidades para a construção de memória

O mapa abaixo representa os territórios indígenas nos primeiros séculos de colonização. Utilizando critérios linguísticos, Curt Nimuendajú produziu tal mapa etno-histórico em 1944. Em
outras palavras, a diversidade linguística foi o ponto-chave para o autor reconhecer no Brasil
tamanha diversidade populacional indígena.
Cada traço colorido no mapa representa a área de circulação de um determinado grupo
étnico-linguístico, ou seja, um diferente território indígena. Por outro lado, cada território se
constitui por meio ou a partir de relações de poder que os grupos estabelecem nos seus respectivos espaços.
À luz deste mapa, propomos ao/à professor(a) que;

1.

Identifique a diversidade dos grupos indígenas representados no mapa.

11. Confronte a representação desses territórios com a ideia de nomadismo associado
às populações indígenas.

A carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal D. Manuel I, em 01 de maio de
1500, é considerada um dos primeiros registros escritos sobre as terras e as populações até então
pouco ou nada conhecidas pelas monarquias europeias. O seu objetivo era informar ao rei sobre
os bens e os direitos que a Coroa portuguesa teria sobre a parte do território que lhe coube após
o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1492, envolvendo Portugal e Espanha, mediados pela
Igreja Católica.
Por séculos a carta ficou arquivada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sendo encontrada em 1773. A primeira publicação no Brasil foi feita em 1817 e em 1843 o historiador
Francisco de Adolfo Vanhargen publicou uma versão na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A partir de meados do século XIX a carta passou a ser conhecida como um
dos símbolos fundadores do nacional e, para muitos, a certidão de nascimento do Brasil.
Se o seu conteúdo é considerado importante pelas informações produzidas pelo narrador da
expedição de Cabral em 1500 e pelo cenário de disputa em torno do Atlântico, a sua trajetória
indica como os significados atribuídos aos documentos podem ser redimensionados ao longo
do tempo.
Existem várias versões da carta na internet. Sugerimos a leitura do documento disponibilizado no site da Biblioteca Nacional, podendo ser acessada em http://objdigital.bn.br/
Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf.

1.

Identifique as passagens da carta em que o autor se refere aos primeiros habitantes da
Terra de Vera Cruz.

11.

Elabore uma hipótese para explicar as narrativas do autor sobre estas populações.

111. Identifique uma semelhança e uma diferença entre a forma como o autor interpretou os
primeiros habitantes da terra e a forma como os não indígenas enxergam os povos indígenas
contemporâneos.
Mapa etno-histórico do Brasil
e regiões adjacentes.
Curt Nimuendajú, 1981

Regime de
Memória__2
A armadilha da colonização
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Com certos enganos e com algumas dádivas de roupas
e ferramentas que davam aos principais e resgate pelos que
tinham presos em corda para os comerem, abalavam aldeias
inteiras e em chegando à vista do mar, apartavam os filhos
dos pais, os irmãos dos irmãos e ainda às vezes a mulher
do marido, levando uns o capitão mameluco, outros os soldados,
outros os armadores, outros os que impetraram a licença,
outros os que lha concedeu.
Todos se serviam deles em suas fazendas e alguns os vendiam,
porém com a declaração de que eram índios
de consciência e que não lhes vendiam senão o serviço.
Quem os comprava, pela primeira culpa ou fugida,
os ferrava na face, dizendo que lhe custaram seu dinheiro
e eram cativos.
Frei Vicente de Salvador. História do Brasil: 1500-1627. São Paulo:
Melhoramentos, 1965 [1627]. p.186-188.

Competências e habilidades ____________________________________
O caçador de escravos. Jean Baptiste Debret. Viagem Pitoresca e Histórica pelo Brasil (1816-1831)

geografia | Analisar e interpretar imagens e mapas a fim de observar alguns
importantes componentes do processo de formação e transformação do
atual território brasileiro. história | Construir a identidade pessoal e social
na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel do indivíduo
nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto
dos mesmos. filosofia | Debater filosoficamente as diferentes estratégias
de subjugação da liberdade indígena inerentes ao processo de colonização.
ciências sociais | Identificar, analisar e comparar a construção dos diversos
discursos sobre os indígenas em distintos contextos históricos brasileiros.

___________________________________________________________
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Índios bravos,
índios escravos
Em decorrência de seu caráter clandestino, não estão disponíveis
dados quantitativos sobre a escravidão de indígenas e seu peso na economia da colônia no século XVI e início do XVII. Mas os dados demográficos apresentados por Pereira da Costa indicam que a população indígena
aldeada pelos jesuítas em torno de Olinda era, em 1570, pelo menos duas
vezes superior à da população local.
A população nativa foi largamente usada não só na coleta do pau-brasil, em obras públicas (na construção de fortificações, igrejas e caminhos) e como soldados, mas também na lavoura de açúcar, nos engenhos
e nas minas de salitre.
Um meio de obtenção de escravos indígenas era através das “tropas
de resgate”, expedições armadas que se dirigiam aos sertões invadindo as
aldeias e supostamente libertando outros índios, tidos como prisioneiros
destinados à antropofagia. Ao invés de serem deixados livres, os prisioneiros resgatados eram conduzidos às cidades e distribuídos entre os colonos.
Nesses casos, tratava-se de uma escravidão temporária e legal que _ alegava-se _ visava compensar os gastos com a expedição de resgate.
Tais práticas instituíram de fato um mercado paralelo de escravos
índios, algumas vezes suprido por indígenas capturados por outros indígenas e trocados com os moradores dos núcleos coloniais. Constituíam uma
exploração mais individual da mão de obra indígena, se comparada com
o caráter coletivo da administração imposta por missionários nos aldeamentos. Esse domínio individual contribuiu para o apagamento dos sinais
diacríticos dessas populações. E quando isso não os levava à morte ou às
fugas, terminava por sua completa absorção e desaparecimento no interior
das famílias brasileiras.
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Soldados mestiços escoltando selvagens. Jean Baptiste Debret.
Viagem Pitoresca e Histórica pelo Brasil (1816-1831)
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As guerras justas foram um outro artifício para conseguir escravos
indígenas e liberar terras para a colonização. Nesse caso, as autoridades
coloniais, qualificando algumas nações indígenas como portadoras de um
caráter selvagem e beligerante, decretavam o início de uma guerra contra
essas coletividades. Ao finalizarem as operações militares, ou os nativos
eram completamente exterminados, ou como castigo eram colocados para
servir como escravos durante longos períodos.

Ao final de uma das fases da chamada “Guerra dos Bárbaros” (1651 a
1704), em 14 de março de 1688, o governador de Pernambuco escreveu
uma carta a Manuel de Abreu Soares, que estava no comando de uma
entrada com mais de 600 homens e se dirigia aos sertões da Paraíba, Rio
Grande do Norte e Ceará. Observava ser

muito importante o reparo que vosmecê deve fazer
em não consentir que deixem de degolar os bárbaros grandes,
[perseguindo-os até a sua extinção] de maneira que fique
exemplo deste castigo a todas as más nações que confederadas
com eles não temiam as armas de Sua Magestade.
[Quanto] aos pequenos e às mulheres, de quem não podem
haver perigo que ou fujam, ou se levantem, [seriam feitos
escravos para] o estímulo e gosto dos soldados.

Carta de Matias da Cunha, governador de Pernambuco, para Manuel de
Abreu Soares, comandante de tropa na chamada “Guerra dos Bárbaros”
(1651 a 1704). In: Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro, n. 10, p. 275-276.
Guerrilhas. Johann Nirurz Rugendas, Século XIX

Muitas eram as razões para uma declaração de guerra justa. Os
motivos mencionados com mais frequência eram o ataque de indígenas às
fazendas e povoações, o roubo de gado, a interrupção dos caminhos. Constituía-se porém em razão suficiente a mera recusa em aceitar a formação
religiosa (católica).
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Índios mansos,
índios cristãos
Os conflitos entre os colonos e os jesuítas levaram a constantes alterações na legislação, cuja peça básica foi o Regimento das Missões (1580).
Os moradores acusavam os missionários de inviabilizar o desenvolvimento
da colônia, alegando que estes pretendiam monopolizar o trabalho indígena, carreando-o para seus próprios empreendimentos. A Coroa portuguesa – da qual os jesuítas eram fiéis aliados – se beneficiava da ampliação
do tráfico de escravos negros, da consolidação de casas de comércio e do
aumento do seu poderio na África.
Apesar do antagonismo entre colonos e jesuítas, é preciso ter presente que as missões de fato não correspondiam a uma recusa a que os indígenas prestassem serviço aos primeiros, funcionando, ao contrário, como
uma instância útil de adaptação cultural e como celeiro de futuros trabalhadores. Segundo as disposições gerais do regime das aldeias, os indígenas
deviam repartir o seu tempo entre os serviços prestados aos moradores, à
Coroa e à própria missão.

Índios da Paraíba.
George Marcgraf,
Século XVII
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As missões desempenharam um importante papel no projeto geopolítico do império português, permitindo a ocupação dos espaços interiores (os chamados sertões) e a expansão das fronteiras econômicas. Na
região do São Francisco disputaram com as tropas de gado da Casa da
Torre, de Garcia D’Ávila, a primazia de agirem como o instrumento básico
de incorporação de terras e populações autóctones e seus territórios.
As aldeias missionárias foram construídas principalmente no século XVII e destinadas a abrigar famílias indígenas, proporcionando-lhes a
catequese. Com a expulsão dos jesuítas e a transformação das missões em
vilas, tornaram-se os principais centros cerimoniais e políticos. Pessoas e
famílias de fora vieram e estabeleceram-se nas cercanias dessas igrejas, acarretando intensa mestiçagem e muitas vezes pressionando os indígenas a
deslocarem-se para glebas mais afastadas.

Aldeia de Tapuios. Johann Nirurz Rugendas, Século XIX
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Com o tempo as edificações entraram em ruína e novos templos
foram erguidos visando celebrar a colonização e os colonizadores. Nos terrenos que conseguiram manter sob seu controle, os indígenas construíram
pequenas capelas para os seus ofícios religiosos. Mantiveram, porém, a
referência às igrejas-sedes e aos seus santos padroeiros, participando ativamente do calendário de festas e atividades religiosas do município e da
região. As antigas igrejas, como marcas de localização de velhos aldeamentos indígenas, foram e ainda são atualmente fatores importantes para os
indígenas em sua luta por reconhecimento e demarcação de terras. 		
Entretanto, não incorreria em um erro o emprego da alcunha armadilha no plural. Se, de um lado, a prática bandeirante expressava uma
explícita subjugação do indígena através da captura e do trabalho compulsório, por outro, a estratégia missionária se assemelhava à primeira
através de um resultado em comum: o cerceamento da liberdade do índio,
conjugado com a domesticação dos seus corpos e das suas condutas.
Tornando-se mansos, os indígenas revelavam-se cada vez mais domesticados, dando origem a um coletivo subalterno que vivia de forma
isolada sob a égide tutelar. O que se via era um verdadeiro processo de
domesticação de condutas e corpos.

Propostas de
atividades

2

Elevação da Cruz em Porto Seguro. Pedro Peres, 1879.
Padre Antônio Vieira. Aroulus Grandi, Roma
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Atividade 1

Atividade 2

A construção dos índios bravos
e dos índios mansos

A presença indígena na construção do Brasil

Ao pensarmos sobre os processos de colonização do território e das populações do atual
Brasil, pouco se refere à escravidão indígena. A escravidão é habitualmente relacionada aos
povos provenientes do continente africano.
Contudo, seja através da catequese, seja através das “guerras justas”, a ideia de liberdade em
relação aos indígenas passaria pela mediação do mundo colonial (Coroa, igreja, missionários,
colonizadores, moradores). Ora para os trabalhos nas lavouras, ora para a satisfação dos moradores, ou ainda para a “salvação” pela religião e para os trabalhos com os missionários, as estratégias coloniais procuravam limitar as práticas de autonomia destas populações.

1.

A partir da leitura dos documentos e das imagens do Regime 2 (“A armadilha da colonização”), identifique e analise duas estratégias coloniais para o controle da liberdade das populações indígenas.

11.

Analise, a partir dos documentos apresentados, as possibilidades de estratégias indígenas
diante do avanço da colonização.

111.

Comparando os diferentes processos de escravidão, problematize com os seus estudantes
hipóteses que possam justificar o maior predomínio de uma memória da escravidão africana em
relação à escravidão indígena na formação histórica do Brasil.

A ideia de extinção das populações indígenas foi largamente difundida como um destino inexorável. Ao longo dos anos de colonização, o avanço da ocupação territorial do Brasil
utilizou-se largamente da mão de obra indígena, separando-os entre “aliados” e “revoltosos”;
aos primeiros, foi sendo atribuída ao longo do tempo a categoria de caboclos, e, aos segundos,
restou o combate. No entanto, os destinos dos indígenas perseguidos não se dava do mesmo
modo. Na citação de Matias da Cunha podemos perceber essas diferenças,
É muito importante que vosmecê deve fazer em não consentir qe deixem de degolar os bárbars grandes
perseguindo-os até a sua extinção de maneira que fique exemplo deste castigo a todas às más nações.
Quanto aos pequenos e às mulheres, de quem não podem haver perigo que ou fujam, ou se levantem,
seriam feitos escravos para o estímulo e gosto dos soldados.”
Carta de Matias da Cunha, governador de Pernambuco, para Manoel Soares, comandante de tropa na chamada
“Guerra dos Bárbaros” (1651-1704). In: Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, Nacional, Rio de Janeiro,
10, p. 275-276.

Esse processo refletiu diretamente no quantitativo absoluto da população indígena brasileira. Em 1527, o levantamento de população ordenado por D. João III, rei de Portugal, anotava a
presença de cerca de 1,2 milhão de almas – população correspondente à da metrópole. No censo
de 1872 o registro da população indígena não era realizado diretamente, em seu lugar, utilizava-se o termo caboclo, desconsiderando-se as populações aldeadas. Ainda assim, nesse ano, foram
contabilizados aproximadamente 400 mil caboclos em meio a uma população geral de 10 milhões de pessoas. Em 1991, primeiro censo a retomar a utilização da categoria indígena, houve
o registro de aproximadamente 440 mil pessoas e, em 2010, 817 mil.
Tais dados demonstram a resistência da população indígena brasileira ao processo de
perseguição, submissão e incorporação à sociedade nacional.
A partir dos aspectos e dados apresentados,

1. Identifique pelo menos duas das diferentes formas pelas quais se tentou incorporar as populações indígenas à sociedade nacional;
11. Elabore uma hipótese para a persistência das populações indígenas mesmo submetidas a
processos sócio-históricos tão violentos.
111.

Você considera que no mundo colonial seria possível aos indígenas manterem suas
próprias línguas e religiões? Justifique.

Atividade 3
O batismo dos lugares no contexto da colonização
Na dissertação de mestrado O Processo de Imposição da Toponíma no Recôncavo da Guanabara
no Período Colonial, o geógrafo Rafael Chaves investiga, através da observação do processo de
batismo dos lugares, a interação cultural entre os colonizadores europeus e os autóctones de
parte da costa do atual território brasileiro, através da observação do processo de batismo dos
lugares.
Ao observarmos o mapa das sesmarias concedidas no recôncavo da Guanabara durante o
século XVI, pode-se perceber que, apesar do maior contato com a terra por parte dos portugueses, tais sesmarias utilizavam-se dos nomes indígenas dos lugares. Apenas os pontos estratégicos para defesa do território ou economicamente importantes foram batizados com nomes
portugueses. Com base nesta afirmativa e no mapa abaixo, propomos a(o) professor (a) que:

1.

Atente os alunos para a disparidade entre os topônimos indígenas e os de matriz portuguesa.

11. Discuta sobre a existência, até hoje, de topônimos indígenas em lugares que façam parte
do cotidiano discente.
111. Elabore uma hipótese que os leve à reflexão sobre a incorporação dos topônimos indígenas pelos portugueses tomando por base duas indagações:
a. Teriam sido transmitidos aos colonizadores os significados que carregava cada
topônimo indígena?
b. Ou os topônimos indígenas foram utilizados tão somente como um sistema de
referenciamento espacial, tal como as coordenadas geográficas o são?

Regime de
Memória__3
O índio como passado glorioso
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do século XIX e início do XX, de forma a identificar as transformações
(sociais, econômicas, culturais e políticas) da conjuntura espaço-temporal
de então. história | Interpretar fontes documentais no sentido de situar a
produção das artes e outras manifestações sociais em um contexto histórico
de ressignificação e reescrita do papel do índio nas narrativas nacionais.
filosofia | Refletir e debater argumentativamente as releituras sobre a
posição do índio no campo artístico do final do século XIX e na construção da ideologia nacionalista. ciências sociais | Analisar de um ponto
de vista crítico a natureza das transformações dos discursos sobre os indígenas na virada do século XIX para o XX. ________________________

Ao longo do século XIX as diferentes narrativas sobre os indígenas brasileiros foram conjugadas num movimento aparentemente contraditório de celebração de sua morte e de valorização do elemento autóctone.
Foi nesse período que José Bonifácio os apresentava como Os
Primeiros Brasileiros – inaugurando uma trajetória de afirmação de direitos
decorrentes do fato de terem eles sido os primeiros habitantes dessas terras.
Tal valorização dava-se, no entanto, por meio de uma idealização
dos indígenas. Não se tratava de garantir direitos às populações localizadas
nas frentes de expansão do Império, tampouco as que já haviam sido subjugadas. Os indígenas referidos nesse movimento eram indígenas irreais,
elaborados por meio de uma construção intelectual de uma autoctonia
para o Império que se buscava construir em oposição à velha Europa.
O movimento Romântico, um dos pilares de constituição do nacionalismo brasileiro, reforçou no plano artístico essa ideia. O conjunto
de obras literárias, pictóricas e científicas dá conta do horizonte de participação indígena naquele momento – a morte ou a incorporação à sociedade
nacional.
Com o fim do Império e o advento da República, um destino a
mais foi possibilitado às populações indígenas – a tutela pelo Estado e a
conformação dos indígenas em trabalhadores nacionais tornaram-se uma
das vias de submissão desses grupos. Com esse processo, foi consolidado
o controle definitivo sobre os seus territórios indígenas. O século XX celebrou a sua morte, incorporação e subjugação.
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Competências e habilidades ____________________________________
geografia | Contextualizar as reinterpretações sobre o indígena no final

O Brasil
independente

As charges constituem parte do imaginário de uma época. Através
de seu traçado exagerado e satírico denunciam as práticas de seu tempo.
Elencam, dentre os acontecimentos cotidianos, aqueles que mais promovem o pasmo e a reflexão.
Nesta charge o índio foi posto, ao lado de D. Pedro I, como o
anunciador da independência. À representação do grito do Ipiranga somase a imagem do índio, a quem cabe o anúncio da liberdade. Liberdade da
qual não desfruta.
Sua incorporação à nação brasileira deu-se, sobretudo, através da
manipulação, da miséria e do aprisionamento. Não como um elemento
forte e vivo, mas como uma coletividade passada, idealizada e irreal.
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Charge em litografia. Antônio Bernardes Pereira Neto. Revista Ilustrada, ano 13, n. 513, 1888

A morte do indígena celebrada
no Romantismo / Indianismo

Homem e mulher brasileiros. Johan Niehouf.
Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil (1618-1672)

O índio enquanto símbolo nacional é resultado de uma construção propositada. Foi sobretudo durante o Império e a constituição do
Brasil em nação que o índio foi forjado como elemento representativo
deste país. Sua ascensão a símbolo nacional não constituiu uma preocupação com a sua existência contemporânea, cultural, física e material. A
incorporação deu-se através da celebração enquanto antepassado simbólico
de um território sobre o qual se construiu o Brasil. Desde a Independência,
o índio tem sido pensado pelas camadas populares como um importante
símbolo da nacionalidade.
A emancipação política trazia um novo olhar sobre as populações
autóctones, não mais como pagãos que se converteriam em possíveis súditos da Coroa portuguesa, mas sim como os originais e legítimos donos
daquela terra, aqueles que precederam os portugueses. De certo modo,
podiam ser considerados os primeiros brasileiros.
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Para celebrar o índio como antepassado, era necessário que ficasse
bem caracterizado seu distanciamento do tempo presente. Uma das formas
de fazer isso era enfatizar através das produções artísticas a tragédia de sua
extinção.
É o que fazem Vitor Meireles e Rodolfo Amoedo ao escolherem
representar personagens que, na dimensão individual e em virtude de narrativas diferentes, expressam igualmente o vaticínio de uma (presumidamente inexorável) condenação do índio ao desaparecimento.

O Último Tamoio. Rodolpho Amoêdo, 1883

Moema. Vitor Meirelles, 1866

O romantismo nas artes elegeu o índio enquanto um tema de
inspiração poética. Não os indígenas reais de que falavam os relatórios administrativos ou as notícias de jornais da época ao descreverem conflitos
fundiários e sempre externando avaliações negativas e preconceituosas. Ao
contrário, as representações que surgiram eram construções altamente idealizadas, que os descreviam como bons e altivos, segundo cânones que
supostamente teriam precedido a colonização.
De certa forma, era a velha crença no paraíso terrenal que retornava, mas já sem os componentes religiosos, só que agora claramente
associada ao nacionalismo e ao desejo de forjar uma unidade nacional.
Obras como Iracema e O Guarani se popularizaram extraordinariamente,
mostrando que os brasileiros poderiam reivindicar uma ascendência singular, bem diferente da europeia, mas marcada por outros modelos de nobreza e beleza.

Iracema. José Maria de Medeiros, 1881
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Diretório dos Índios
e Lei de Terras

Se na literatura, nas artes e nas charges os indígenas eram apresentados como símbolo de nacionalidade, a situação das populações no vasto
e pouco conhecido território brasileiro era diferente. No século XVIII, a
Coroa portuguesa expulsou os jesuítas de suas colônias, e não foi diferente
no Brasil. Para as populações indígenas, as novas políticas tiveram diversos desdobramentos. O chamado Diretório dos Índios (1757-1798) fez
parte da política de reformas pombalinas. Inicialmente para legislar sobre
as questões indígenas na Amazônia e no Pará, em 1758 foi ampliado para
a Colônia do Brasil. Tomou decisões de impor o uso exclusivo da língua
portuguesa, o casamento entre índios e brancos, assim como um convívio
social e comunitário nas novas povoações e antigas missões que então seriam caracterizadas como vila, além de permitir a fixação de grupos de não
índios nas áreas limítrofes dos aldeamentos.
Ao longo do século XIX, as populações indígenas do Brasil foram
colocadas diante de práticas políticas do Império, como o Regulamento
acerca das Missões de Catechese e Civilização dos Índios (1845), que instituiu uma nova administração das aldeias e vilas. A administração, em nível
local, ficaria a cargo do Diretor Parcial, e em nível da província, do Diretor
Geral. O primeiro indicado pelo Presidente da província, o segundo pelo
Imperador. Aos missionários caberia a catequese e aos funcionários do Império, a organização cotidiana.

Em 1850 a Lei de Terras procurou regulamentar a propriedade
das terras doadas desde o período colonial e legalizar as áreas ocupadas
sem autorização, reconhecendo, posteriormente, as chamadas terras devolutas, que pertenceriam ao Estado. No caso dos indígenas aldeados, a lei
preservava o direito de permanecerem utilizando a terra. Mas se as autoridades considerassem que na aldeia ou vila de índios não havia indígenas,
afirmando que as pessoas perderam esta condição por conta das misturas
raciais, as terras seriam consideradas devolutas. Isso gerou grande impacto
sobre os índios em condição de aldeamento. Na mesma lei foi regularizada a imigração, sinalizando a preocupação com a colonização do território e alternativa do branco europeu à mão de obra, com a abolição do
tráfico atlântico de escravos, também em 1850. Discursos civilizatórios
eram acionados, colocando os indígenas em categorias de fronteira, como
caboclo, mestiço, misturado. Desprovidos do elemento étnico, seriam
tratados como “nacionais” e aproveitados como mão de obra na lavoura,
diferenciados de “outros” brasileiros não pelo aspecto étnico, mas pelo
social. Engenheiros eram contratados para a elaboração de laudos, numa
complexa estrutura de poder que se fez contraditória, mas acabou por decretar a extinção dos aldeamentos em diversas províncias.
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A construção
da tutela

Por ato de 25 de janeiro declarou a presidência extinto o aldeamento
de Cimbres e por outro de 20 de março, ambos deste ano, os
aldeamentos de Assumpção e de Santa Maria. Providenciei para que
fiquem sob a guarda da tesouraria da Fazenda os edifícios e outros bens
públicos, que nos mesmos estabelecimentos se acham.
Relatório do Ministério da Agricultura pelo ministro João Lins de Vieira
Cansanção de Sininbu –1879.

O índio do passado, que precedeu o colonizador português, foi
fortemente estetizado e enobrecido em seus costumes, transformando-se
em personagem trágico da literatura indianista e das artes românticas. Já
o indígena real foi caracterizado pela perda cultural e pela condição de
miséria. Trata-se de alguém que chama muito pouca atenção de artistas
e intelectuais ou é um personagem insólito, tal como visto em charges
políticas. Tal processo artístico legitimou no plano político o processo de
expropriação das terras indígenas, levando à extinção dos aldeamentos.

Planta da extinta aldeia de Barreiros pela comissão de mediação das terras públicas.
Cópia de 04/10/1927 do mapa feito em 1875 pelo engenheiro Luis José da Silva.
M08 G05. Acervo: APEJE

(...) documento público de 1863 (...). Mortos os índios,
esquartejavam-se os cadáveres no meio da rua, e ficavam os quartos
expostos aos cães; outros foram imprensados como sacos de algodão, e
desde então não cessou a perseguição a esses miseráveis, com processos,
recrutamentos e mortes. E tudo isso, para se tomar as terras desses
infelizes, que desesperados se vão expatriando.
F. A. Pereira da Costa. Anais Pernambucanos, v. VI, p. 241.
Recife: Fundarpe.
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Propostas de
atividades
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon entre indígena, sem data

Com a República e com a implantação do indigenismo rondoniano, pautado na doutrina do positivismo comtiano, os índios não seriam
mais representados apenas da forma que anteriormente consideramos,
mas como testemunhos de etapas rudimentares da humanidade, e que
necessitariam ser protegidos e tutelados. A partir de então, eles habitariam apenas nos limites extremos do país, nas lonjuras agrestes das
chapadas e florestas. Com eles se iria igualmente reviver o mito do descobrimento. Sem cruzes, mas sob a tutela estatal, o Brasil caminharia para
a conquista e a incorporação do interior. Novas tecnologias e meios de
comunicação seriam acionados: as imagens não correspondem mais a registros em telas, mas a filmes e fotos, as narrativas não fluem de romances,
mas de reportagens e entrevistas. Seria somente nessas fronteiras, assim
como no passado mais distante, que o índio ainda poderia ser encontrado segundo tal perspectiva. A tutela jurídica e administrativa, associada a
feixes de significados antigos e novos, viria a configurar um outro regime
discursivo.
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Atividade 1

Atividade 2

A idealização e a (re)construção do índio
como símbolo da nacionalidade

A morte do indígena e o controle sobre a mão de obra

O guerreiro falou:
— Quebras comigo a flecha da paz?
— Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos?
Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu?
— Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos
já possuíram, e hoje têm os meus.
— Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias,
e à cabana de Araquém, pai de Iracema.”

(...) foi ignorância crassa, para não dizer brutalidade, querer domesticar e civilisar
índios à força d’ armas, e com soldados e oficiais pela maior parte sem juízo,
prudência e moralidade” (art. 7º.) [Expressa seu desagrado em ver] “nestes últimos tempos,
em século tão alumiado como o nosso, na corte do Brasil, foram os Botocudos,
Puris e os bugres de Guarapuava convertidos outra vez de prisioneiros de guerra
em miseráveis escravos.

Iracema. José de Alencar, 1998, p. 18.

No segundo capítulo de Iracema, à medida que o português Martim demonstra conhecer
a linguagem indígena, ele é recebido de maneira hospitaleira pela tribo dos tabajaras. Tal tratamento é também revelador de uma mudança do olhar sobre o indígena.
O outro olhar, lançado ao indígena durante parte do século XIX, correspondia aos anseios
de um país independente que transformava o índio em um dos pilares para a construção do
nacionalismo. A idealização do indígena se traduziu como a tônica de uma arte que elegeu o
índio tema de inspiração poética.

Com base nas considerações acima, propõe-se ao docente que:

1.

Discuta com os alunos a maneira com que o índio passa a ser representado no âmbito das
artes plásticas e literária, especialmente em O Guarani e na supracitada obra de José de Alencar,
além de nas iconografias observadas nesse regime de memória.

11.

Identifique os principais componentes da idealização indígena promovida pelas artes, elencando as características mais comuns com as quais o índio passa a ser descrito.

111.

Analise junto aos discentes a forma que tal idealização do índio como símbolo de nacionalidade se mantém ou não presente no imaginário coletivo de hoje.

José Bonifácio de Andrade e Silva. “Apontamentos para a Civilização dos Índios
Bravos do Império do Brasil”. In: Manuela Carneiro da Cunha (comp.). Legislação Indigenista no Século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992.
No contexto da Independência, a significação inclusive demográfica dos “índios bravos” não
podia ser subestimada. Um levantamento de paróquias realizado pelo Conselheiro Veloso em
1816 estimava a população do país em 3,2 milhões de pessoas, sem aí contar os “índios bravos”,
por ele avaliados em cerca de 800 mil, ou seja, ¼ da população pesquisada!

1. A partir dos quadros O último tamoio e Moema reflita sobre os modos de incorporação da
temática indígena no romantismo brasileiro.
11. Elabore uma hipótese que explique a contradição existente entre o quantitativo da população indígena registrada no século XIX e os discursos sobre sua morte e extinção no mesmo
período.

Atividade 3
A espacialidade dos aldeamentos e o controle da mão de obra
(...) Na minha humilde opinião entendo que o Governo Imperial deve quanto antes extinguir
este aldeamento, o qual nenhuma utilidade traz ao Estado, e que talvez ainda ocasione embaraços e perturbações de ordem pública. (…) serviriam para patentear o mais solene atraso
nos costumes e na indústria de seus habitantes.
Ofício do Engenheiro Luis José da Silva, 3/15/1869. Arquivo Público Jordão Emerenciano
(APEJE), Códice DII, v. 19, fls. 140 e 141. Referente ao aldeamento Riacho do Mato.

Na mesma medida em que se observa o importante papel geopolítico exercido pelos aldeamentos na expansão e na ocupação do interior da Colônia, reconhece-se a sua centralidade
no processo de controle sobre a mão de obra indígena.
Mesmo que num outro momento histórico os aldeamentos não mais correspondessem aos
anseios estratégicos dos portugueses, propomos ao professor(a) que:

1.

Retome a imagem da página 35 e identifique a maneira com a qual a organização interna
(inclusive a partir de uma perspectiva da organização do trabalho) dos aldeamentos atuava no
controle da mão de obra indígena.

11.

Debata com os alunos a lógica de organização espacial dos aldeamentos no contexto da
Colônia.

Festa Dois de Julho. Foto Bruno Pacheco de Oliveira, ano 2006

Regime de
Memória__4
O indígena na contemporaneidade
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Apresentação

Cultura não pode ser entendida como um elemento parado no
tempo. Ela é modificada e transformada por meio das ações dos sujeitos
localizados em situações históricas específicas, de acordo com as condições
possíveis de seu exercício. Cultura não é algo dado geneticamente, por
isso, não pode ser avaliada por critérios fenotípicos. Cultura é, sobretudo,
performática. Os sujeitos sociais utilizam-se dos elementos culturais como
instrumentos para a atualização de seus vínculos políticos. Por isso, ela
é a todo tempo contextual e não pode ser submetida a direcionamentos
acadêmicos ou históricos.
As identidades, muitas vezes marcadas por meio das diferenças
culturais, não são igualmente estáticas. Elas são utilizadas situacionalmente
e podem se combinar de diferentes modos. As identidades não se excluem.
É totalmente possível haver um indivíduo que ora se identifique como
indígena, ora como ribeirinho, ora como negro – a depender das redes de
pertencimento às quais ele esteja se referindo. A demanda por uma única
identidade, total e absoluta, não provém dos grupos sociais, mas do Estado
no processo de gerenciar as suas demandas. As identidades não são, portanto, excludentes.

velar a atual lógica de localização e distribuição dos indígenas no território
brasileiro, tomando por base o conjunto de processos e práticas espaciais
que transformaram tal organização. história | | - Valorizar a pluralidade
das memórias históricas deixadas pelos mais variados grupos sociais. || Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas
relações com o passado. filosofia | Ter capacidade de relacionar o exercício
da crítica filosófica com a promoção integral da cidadania e com o respeito
à pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos humanos. ciências sociais | Analisar os processos sociais relativos aos movimentos identitários
de afirmação étnica. ___________________________________________________
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Zezinho Koyu-Panca. Foto Bruno Pacheco de Oliveira, ano 2005

Competências e habilidades ____________________________________
geografia | Reconhecer o uso da cartografia como forma de conhecer e des-

Xucurus em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, Zezinho, autor desconhecido, 14/07/1989

Direitos subtraídos,
culturas ocultadas

de expansão territorial e das finanças da Coroa que promoveram uma acomodação entre diferentes culturas, homogeneizadas pelo processo de catequese e pelo disciplinamento do trabalho. A mistura e a articulação com o
mercado são fatores constitutivos dessa situação.
Se as missões – como produto de políticas estatais – conjugavam
aspectos que podemos chamar de assimilacionistas e preservacionistas, o
seu sucedâneo histórico – o diretório de índios – pendeu decisivamente
para a primeira direção, estimulando casamentos interétnicos e a fixação de
colonos brancos dentro dos limites dos antigos aldeamentos. Essa segunda
“mistura” teve efeitos que só não foram maiores pelo caráter extensivo e rarefeito da presença humana nas fazendas de gado, único empreendimento
que teve relativo sucesso na região. Sem existirem fluxos migratórios significativos para o sertão, as antigas terras dos aldeamentos permaneceram

Estevão e Joceny, 2006

Os povos indígenas do Nordeste foram envolvidos em dois grandes
processos de reorganização de suas coletividades. O primeiro, como vimos,
relacionado às missões religiosas dos séculos XVII e XVIII; e o segundo,
ocorrido no século XX, relativo à ação das agências indigenistas oficiais,
o Serviço de Proteção ao Índio (SPI, 1910-1967) e a Funai (a partir de
1967). Pelo primeiro movimento, famílias de nativos de diferentes línguas
e culturas foram atraídas para os aldeamentos missionários, sendo sedentarizadas e catequizadas. Desse contingente é que procedem as atuais denominações indígenas do Nordeste, coletividades que permaneceram nos
aldeamentos sob controle dos missionários e distantes dos demais colonos
e dos principais empreendimentos (como as lavouras de cana-de-açúcar,
as fazendas de gado e as cidades do litoral). Por outro lado, essas missões
foram instrumentos importantes da política colonial, empreendimentos
Estevão e Joceny, 2006
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sob o controle de uma população de descendentes dos índios das missões,
que as mantinham como de posse comum.
Com a Lei de Terras de 1850 inicia-se por todo o Império um
movimento de regularização das propriedades rurais. As antigas vilas progressivamente expandem o seu núcleo urbano e famílias vindas das grandes
propriedades do litoral ou das fazendas de gado buscam estabelecer-se nas
cercanias como produtoras agrícolas. Os governos provinciais vão sucessivamente declarando extintos os antigos aldeamentos indígenas e incorporando os seus terrenos a comarcas e municípios em formação. Paralelamente, pequenos agricultores e fazendeiros não indígenas consolidam as
suas glebas ou, por arrendamento, estabelecem controle sobre parcelas importantes das terras. Essa foi a terceira mistura, a mais radical, que limitou
seriamente as suas posses, deixando impressas marcas em suas memórias e
narrativas.
Ao longo desse processo, as culturas e as identidades indígenas
tiveram que ser ocultadas como estratégia de resistência às violências que
lhes foram perpetradas e que lhes impuseram enormes perdas, como da
língua, dos conhecimentos estéticos e do meio ambiente, das afetividades
e das cosmologias.
Ao final do século XIX já não se falava mais em povos e culturas
indígenas no Nordeste. Destituídos de seus antigos territórios, os indígenas não eram mais reconhecidos como coletividades, mas referidos individualmente como remanescentes ou descendentes. São os índios misturados
ou caboclos de que falam as autoridades, a população regional e eles próprios, os registros de suas festas e crenças sendo realizados sob o título de
tradições populares. O reconhecimento da expropriação cultural e territorial
realizada ao longo do processo histórico contra esses grupos populacionais
conduz à compreensão dos modos pelos quais as suas expressões culturais
assumiram a forma que têm hoje. E, por isso, devemos nos referir a eles
como indígenas – os indígenas reais, que sobreviveram e lutaram contra
toda a espoliação que lhes foi imposta.
Abril indígena. Foto de Bruno Pacheco de Oliveira, 2006
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Novos direitos,
antigas identidades

O tema índios não é de maneira alguma residual ou de pouca
importância na Constituição Federal de 1988. Ao invés de derivar de um
debate puramente humanitário e entre poucas pessoas, sem em torno dele
ocorreram mobilizações políticas que chamassem a atenção da opinião
pública, foi também nessa ocasião objeto de uma acirrada disputa entre
diferentes grupos de interesse. Quais são os pontos que devemos caracterizar como centrais do eixo doutrinário estabelecido pela Constituição
de 1988?
Primeiro, o Estado não adota mais como finalidade garantir a integração dos indígenas na comunidade nacional, reconhecendo-lhes explicitamente sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (artigo 231,
caput). Ao contrário, o Estatuto do Índio, de 19/12/1973, inseria-se numa
perspectiva assimilacionista, eufemizada através do favorecimento de um
processo de aculturação livre e espontânea (como estipulava no art. 1º. Item I,
letra d, da Lei 5.371, de 05/12/1967, de criação da Funai). Em função dessa guinada radical, as políticas públicas e assistenciais decorrentes deveriam
contribuir para a manutenção e o fortalecimento das culturas indígenas.
Mobilização Monte Pascoal. Acervo ANAI, sem data
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Segundo, é reconhecida aos indígenas uma plena capacidade civil,
podendo associar-se livremente de maneira a representar seus interesses
sem a interveniência da agência indigenista. Em termos práticos isso significa a extinção da tutela anteriormente exercida pela Funai, cujas regras
de operação estavam já minuciosamente descritas na Lei 6.001, de 1973.
Embora a Funai não seja mencionada no capítulo, é indicado que o Ministério Público Federal deve acompanhar todo o processo no intuito de certificar-se de sua correção e legitimidade.
Terceiro, o Estado deve garantir aos indígenas a posse permanente
e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos das terras sobre as quais exercem uma ocupação de natureza tradicional. No parágrafo
primeiro é conceituado o que se entende por terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que não corresponde de forma alguma a terras originárias
ou imemoriais, mas sim àquelas “necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (art. 231, & 1).
É importante notar que as novas diretivas constitucionais não
produziram efeitos por si mesmas, mas por outros valores e interesses que
nortearam a sua aplicação e que caminhavam na contracorrente do indigenismo tutelar preconizado pela Funai. Os programas governamentais que
contaram com recursos internacionais seguem a linha de atuação delineada pelo Banco Mundial através das diretrizes operacionais OMS 2.34, de
1982, e a OD 4.20, de 199113, nas quais se preconiza como essencial para
o sucesso dos projetos de desenvolvimento que haja uma consulta prévia e
uma participação dos indígenas em diferentes etapas do planejamento e da
execução dessas iniciativas.
À diferença do multiculturalismo, que toma a preservação da diversidade como um objetivo último, e que pode assim contribuir para um
relativo engessamento das culturas e de suas morfologias sociais, a perspectiva que norteia a cooperação internacional considera a diversidade como
um dado imediato que precisa ser levado em consideração, servindo-se
dela como um meio para a construção do desenvolvimento (que deve ser

harmônico com a natureza e com o conjunto de nações). Compreender
o capítulo sobre os índios e as consequências de sua implementação no
Brasil contemporâneo como resultante de uma perspectiva informada pelo
multiculturalismo seria um completo equívoco.
As autoclassificações de um grupo étnico frequentemente não correspondem às classificações vigentes em populações vizinhas ou na socieda-
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Lideranças Pataxó Hã-Hã-Hãe. Arquivo Jornal do Comércio, sem data

de nacional. É muito comum que em contextos regionais não se reconheça
a existência ou a presença de indígenas, mas apenas de cabo-clos ou termos
assemelhados que visariam caracterizar os indígenas como já aculturados (e
portanto não mais indígenas). A Convenção 169, em seu artigo segundo,
após dizer que classificações exteriores, procedentes de ins-tâncias legais
ou administrativas, não devem ser consideradas como decisivas, declara: a
consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como
critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.
A Convenção 169, que datava de 1989, foi homologada pelo Decreto Legislativo 143, de 20/07/2002, a partir de 2004 passando a inte-

grar-se ao corpo jurídico nacional. A atitude da Funai perante os povos indígenas do Nordeste tem se mantido sem grandes alterações, com exceção
de um curto período (2003) em que um presidente da Funai assinou uma
portaria geral de reconhecimento, a qual foi logo revogada por seu sucessor. Mas tal ponto de vista, questionado explicitamente pelo MPF e pela
grande maioria das organizações que intervêm na problemática indígena,
não é adotado por outras agências governamentais que operam em sintonia
mais fina com o movimento indígena, como o MMA (Ministério do Meio
Ambiente), o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), o MinC
(Ministério da Cultura) e as secretarias que atuam na área dos direitos
humanos.
A Constituição de 1988 efetuou uma reviravolta completa quanto
à tendência de buscar a integração de populações pagãs exclusivamente a
partir de mecanismos de homogeneização e anulação das diferenças culturais. Pela primeira vez os indígenas foram reconhecidos enquanto portadores de culturas distintas (daquelas do Ocidente e entre si), que deveriam
ser respeitadas como parte do patrimônio cultural do país. As ações que os
membros dessas culturas executam movidos por suas crenças e costumes
não podem ser consideradas como desprovidas de sentido, nem estigmatizadas enquanto símbolos de atraso. As tentativas de criminalizá-las passaram a ser vistas como infrações legais, passíveis de enquadramento como
abuso, menosprezo ou mesmo racismo.
Ao considerar as culturas indígenas como parte da nação brasileira, a Constituição de 1988 veio logicamente a abolir a tutela, introduzindo algo absolutamente novo nas relações entre os indígenas e os demais
cidadãos brasileiros. Desse modo, pode o movimento indígena proceder
ao fortalecimento das identidades existentes e promover a emergência de
novas etnias. Nesse cenário, vemos ressurgir os sinais diacríticos, como a
religião, a cultura material, a música, entre outros elementos que passam a
simbolizar as diferenças entre índios e não índios.
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Assembleia Tapeba. Estevão e Joceny, 2006

Conclusão

A escola que serviu para nos oprimir deve agora nos libertar.
Agnaldo, Pisa Ligeiro.

Agnaldo, em seu depoimento para o documentário Pisa Ligeiro,
cobra da escola o papel de produzir a libertação dos povos indígenas. Ao
referir-se à escola, ele denuncia o sistema mais amplo de controle imposto
aos indígenas e que teve naquela instituição a reprodução dessa dominação.
A história oprimiu não apenas os indígenas. Os mecanismos de dominação
impostos a esse grupo foram largamente utilizados como meios de subjugação de todos os subalternos. Nesse sentido, reescrever a história indígena
é apontar os meios de trilhar a libertação de todos.
É somente por meio da pesquisa e do ensino que a revisão dos
processos históricos e a construção de novas trajetórias tornam-se possíveis.
E apostamos que este material venha a contribuir com a ação de vocês em
sala de aula, promovendo um diálogo mais profícuo com os seus estudantes
e possibilitando que eles se compreendam como sujeitos históricos capazes
de reinventar as suas trajetórias. Esta é a nossa aposta.
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Foto de Bruno Pacheco de Oliveira, sem data

Praiás. Foto de Bruno Pacheco de Oliveira, sem data

Propostas de
atividades

4

Atividade 1
A terra como lugar
de afirmação de direitos

Leia atentamente as frases a seguir:

Em geral não vão bem os aldeamentos, e dão-se continuamente conflitos, por causa de terras.
Fala com que o excelentíssimo presidente da província, Conselheiro João José de Oliveira
Junqueira, abriu a Assembleia Legislativa Provincial de Pernambuco no dia 1o de março de
1872. Pernambuco, Typ. de M. Figueiroa de Faria & Filhos, 1872.

A luta principal dos índios do Nordeste é pela terra.
FONSECA, Ceiça. I Seminário Experiências Indígenas com Museus e Centros Culturais.
Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro. Em 15 de setembro de 2009.

1.

Nas últimas décadas tem-se observado o crescimento das populações e das organizações
indígenas. Debata com os estudantes a importância da terra para os movimentos indígenas
contemporâneos, problematizando a diversidade de atores sociais e de interesses envolvidos.

11. Indique duas mudanças e duas permanências relativas à situação das populações indígenas
no Brasil entre o século XIX e o início do século XX.
111. A Constituição Federal de 1988 representa uma mudança significativa na forma como a
sociedade nacional (ao menos no campo teórico da lei) se relaciona com as populações indígenas. Faça uma análise das principais mudanças incorporadas no texto constitucional.

Atividade 2

Atividade 3

Os olhares de ontem e os índios de hoje

O crescimento populacional indígena
e a afirmação de seu espaço político

No atual momento histórico as formas pelas quais o índios se autorrepresentam acabam
por marcar sua presença na sociedade. Os processos de mobilização política e étnica ressaltam o
papel protagonista que eles vêm assumindo na construção de novas formas de reconhecimento
de direitos e deveres do Estado brasileiro.
Partindo da premissa de que diferentes olhares sobre os indígenas foram construídos por
atores que correspondiam a momentos históricos distintos, propõe-se aos professores que junto
aos alunos:

Ao longo da história do Brasil, várias narrativas de cronistas, literatos e cientistas apontaram
o desaparecimento das populações indígenas. As grandes mobilizações de povos e organizações
e os dados recentes do IBGE sobre o censo vêm mostrando que estas narrativas não foram e não
são vistas da mesma forma pelos diversos grupos indígenas que habitam o território brasileiro.
No anexo do material didático, há três mapas destacando a localização indígena no Brasil,
feitos a partir dos censos de 1991, 2000 e 2010.
Mediante as mudanças ali verificadas, sugerimos aos professores que:

1.

Debatam a questão da presença indígena nas grandes cidades a fim de também discutirem
os critérios de definição do índio no Brasil contemporâneo.

11. Destaquem as principais mudanças ocorridas nos dados dos três censos, particularmente
no que se refere ao aumento populacional indígena.

111.

Elaborem uma hipótese para que tais mudanças estejam ocorrendo, indicando, sobretudo, a luta indígena e a afirmação de seu espaço político como pontos-chave dessas transformações.

Foto Manifestação Xucuru. Arquivo Jornal do Comércio, sem data

1.

Debatam a partir de uma perspectiva crítica a postura agressiva e discriminatória com que
foi conduzida a histórica incorporação dos indígenas ao imaginário nacional.

11.

Relacionem o antigo imaginário sobre os indígenas com as formas atuais pelas quais eles
se autorrepresentam e reafirmam a sua presença na sociedade brasileira.

111.

Identifiquem algumas práticas que traduzam os meios com que os indígenas têm se autoafirmado, inclusive resgatando alguns exemplos recentes.

Atividade Síntese
Uma das formas de compreender o que os indígenas pensam sobre si e sobre os não indígenas é escutar as suas falas.
Assista ao documentário Pisa Ligeiro produzido pelo LACED-MN (Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do Museu Nacional/UFRJ) disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=FseTLA9D4jg).
Como atividade, sugerimos que o estudante escreva uma carta para um indígena do século
XIX narrando as trajetórias das populações indígenas até os dias atuais. O que você diria a este
indígena?

Sobre os índios do Brasil de hoje
– estatísticas, localizações e algumas considerações*
Nos Censos nacionais oficiais do IBGE, a população autodeclarada indígena
foi de 294.148 (em 1991), 734.127 (em 2000) e 821.501 (em 2010). Destes
indígenas, 53,3% (em 1991), 36,8% (em 2000) e 46,6% (em 2010) residiam na
Amazônia Legal.

Isto demonstra os diferentes interesses de cada agência governamental na
definição do que seria o índio. Cada quantificação segue objetivos diferenciados,
procurando responder a distintas perguntas. Neste sentido, é importante a comparação das diversas fontes existentes, relacionando suas especificidades e finalidades.

De natureza mais subjetiva é a “autodeclaração” trabalhada pelo IBGE. Já que
a questão da identidade não pode ser definida por critérios totalmente objetivos,
utiliza-se a definição dada por cada pessoa sobre sua condição étnica.

Contudo, há de se lembrar que outras agências governamentais também se
incumbem da tarefa de levantar dados pertinentes à presença indígena no Brasil.
A Funai – órgão legítimo para tratar dos índios no país – se destaca como
outro exemplo. Baseando-se em um critério distinto, esta agência busca identificar
a presença dos índios através da localização das terras indígenas (conforme o mapa
acima), em detrimento da “autodeclaração”, perspectiva trabalhada pelo IBGE.
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Dessa forma, o Censo do IBGE aparece
como o único instrumento que permite a visualização de extensos contingentes populacionais
que não são reconhecidos pela Funai. Esta característica é destacada quando detectamos um
período atual de grande crescimento de reivindicações por reconhecimento como indígena.
O crescimento confirma, portanto, um processo de refortalecimento da identidade indígena
em face da sociedade nacional, numa negação
ao seu desaparecimento, enquanto um conjunto de população que se reconhece diferente
do restante da sociedade, e que acredita possuir
vínculos com uma população autóctone.
* TOMAS PAOLIELLO é doutorando, mestre e bacharel em Geografia pela UFRJ.
É também autor do livro Relativização étnica89e dinâmica territorial: alternativas
contemporâneas à crise da economia sertaneja (2013).
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