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Você só tende a perceber as coisas e colocá-las no 

foco do seu olhar, perscrutador e de sua 

contemplação quando elas se desvanecem, 

fracassam, começam a se comportar estranhamente 

ou decepcionam de alguma outra forma. (Bauman, 

2005, p.23) 

 
Resumo: A pesquisa em questão buscou construir saberes a respeito da temática indígena no 

contexto de uma Escola Pública da Rede Municipal de Educação da cidade de Ji-Paraná em 

Rondônia. Teve como principais colaboradores/as, professoras e professores dos anos iniciais de 

formação, especificamente do primeiro ao quinto ano. Como objetivo de trabalho, a pesquisa 

buscou sistematizar reflexões sobre práticas docentes que tinham como objetivo construir 

representações sobre identidades e diferenças indígenas. Quanto ao aspecto metodológico, o 

estudo se refere a uma pesquisa qualitativa Martins (2004) com utilização de entrevistas na 

perspectiva descrita por Silveira (2007). O estudo centra-se nas contribuições dos Estudos 

Culturais, destacando autores como Hall (1997; 1996); Bonin (2010); Bergamaschi; Gomes 

(2012); e outros que se inspiraram neste referencial para analisar a questão da identidade e 

diferença. Sustentado neste olhar epistemológico, entendemos que a cultura é um campo de 

produção de significados e representações que fazem emergir identidades. Destacamos também 

que para esse modo de olhar, a identidade é constantemente transformada nas relações que se 

estabelece no âmbito social. Essas relações negociam estratégias de representação em um campo 

permanente de poder. Após a pesquisa de campo, os resultados mostram que as práticas docentes 

que versam sobre os povos indígenas narram imagens iconográficas que prendem o indígena a 
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uma identidade de essência, portanto, pouco transformável, mesmo nas relações com os não 

indígenas.   

 

Palavras – Chave: Identidades. Povos Indígenas. Professores. Educação Básica. 

Introdução  

A epígrafe enunciada no início desta reflexão, foi escolhida por caracterizar de 

forma bastante próxima àquilo que meu imaginário gostaria de ter expressado ainda 

quando criança. De fato, a fala de Bauman elenca um sentimento que nos toma por inteiro, 

aquele que nos impele a dar valor realmente nas coisas mais importantes quando estamos 

perdendo, e a nossa coragem de afirmação de identidade, mesmo que esta seja uma 

referência simbólica é a mais pura forma de dizer realmente quem somos. 

 Meu nome é Orlandina de Souza, tenho 26 anos de idade, penso que é importante 

iniciar meu trabalho contando quando realmente afirmo minha identidade, pois acredito 

que seja relevante que conheçam o meu interesse nesta pesquisa.  

 Recordo-me bem que desde o ano 2001 eu sempre soube que era indígena, pois 

minha família me contava, como eu era apenas uma criança não entendia muito bem o 

significado de ser indígena, pois nesta época não sabia da importância e só queria saber 

de brincar com as outras crianças. 

 Sempre estudei em escolas públicas não indígenas, e nestas escolas eu tinha 

vergonha de falar que eu era indígena, medo de tirarem sarro de mim ou qualquer coisa 

do tipo, pois quando eu falava para minhas amigas até mesmo para meus professores eles 

me olhavam e diziam afirmando, não você não é não, olha o seu cabelo, os seus olhos não 

tem nada a ver, você não tem os traços físicos dos “índios” de verdade, eu apenas abaixava 

a cabeça e ficava quieta.  

 Hoje, ao pensar a respeito, lembro daquilo que diz Hall (2006) ao afirmar que 

“[...] o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 

não são unificadas ao seu redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2006, p.13) eu e minha 

família não temos os traços físicos iguais nos livros didáticos, e nas escolas onde estudei 

os indígenas só eram lembrados no mês de abril, os professores pintavam as crianças com 



tintas guache e colocavam cocar de papel, e as histórias eram as mesmas daquelas dos 

livros didáticos, depois desta data nunca mais ouvíamos falar dos índios. 

 O tempo passou e eu cresci com esse sentimento de bloqueio dentro de mim, na 

região onde moro até hoje falo que sou indígena e muitos duvidam da minha identidade, 

ao contrário dos anos passados que não sabia me defender, hoje defendo minha identidade 

com muito orgulho. 

No ano de 2014 prestei vestibular no Curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural no Campus da Universidade Federal de Rondônia localizado no município 

de Ji-Paraná, onde este vestibular é específico para indígenas e forma professores e 

professoras para lecionar em suas comunidades. 

Iniciei os meus estudos no início do semestre do ano de 2015. O curso é de cinco 

anos e habilita em quatro áreas de formação, Educação Escolar Intercultural no Ensino 

Fundamental e Gestão Escolar, Ciências da Sociedade Intercultural, Ciências da 

Linguagem Intercultural e Ciências da Natureza e da Matemática Intercultural, sendo que 

nos três anos iniciais é a formação básica, e nos últimos dois anos é a formação específica.  

 Este curso em Licenciatura estimulou o meu interesse em conhecer a história do 

meu povo, pois os professores/as defendem muito as causas indígenas e nos fazem 

conhecer os nossos direitos e nos incentivam a lutar por ele. Sou grata a todos e todas 

professores/as que sempre me ajudaram. 

 No ano de 2016, iniciei um projeto no PIBIC-Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica, orientanda do Prof. Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza com o título do 

meu plano de trabalho muito desafiador para mim que foi “As práticas instituídas em 

escolas da Rede Municipal de Educação de Ji-Paraná – RO que abordam identidades e 

diferenças indígenas”, esta pesquisa foi muito importante na minha formação de 

identidade, pois buscou aprofundar e fazer uma reflexão sobre o assunto. 

 Quando chegamos à parte da pesquisa, o momento de entrevista que fomos à 

escola, e entrevistamos alguns professores que já tinham aceitado fazer parte do trabalho, 

este sim foi o momento mais difícil de todo projeto, ouvir pessoas da área da educação 

falar coisas absurdas sobre os povos indígenas, como dói, mais ali eu tinha que me manter 

firme, pois era um momento profissional Silveira (2007) diz que, “[...] o entendimento de 



que a própria situação da entrevista merece ser posta sob um olhar analítico” (SILVEIRA, 

2007, p. 132) e nenhum dos professores entrevistados sabia que eu era indígena. 

            Enfatizo aqui na minha escrita, que foi este projeto o PIBIC, que me ajudou muito 

no conceito da minha identidade agradeço ao Prof. Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza, por 

me escolher fazer parte desse projeto tão importante na minha afirmação de identidade e 

formação acadêmica, pois me ajudou também na escolha da minha área especifica no 

Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural que é Educação Escolar 

Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar que me permite lecionar nos anos 

iniciais de 1º ao 5º ano na escola da minha comunidade. 

Pretendo ser uma ótima professora na minha comunidade e ensinar aos meus 

futuros alunos e alunas, na alfabetização e na história do meu povo, a história de luta de 

muitos povos  indígenas, que se torna uma causa só objetivando lutar pelos seus direitos 

e ensina-los a nunca abaixar a cabeça. 

A luta dos povos Indígenas é grande e nunca foi fácil, a mais de 500 anos estamos 

brigando para manter o que é nosso por direito, muitos povos ainda lutam pelo seu 

território demarcado, que é o caso do meu Povo, porém não vamos desistir, vamos 

continuar firmes.  

História do seu povo 

Imagem 01- (Assembleia do Povo Purubora na aldeia Aperoi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Ana Vilacy Galucio, 2007 
 



O Povo Purubora é considerado um povo ressurgido, desde o ano 2000, lembro 

muito bem de que as histórias contadas sobre o contato do meu povo com os brancos é 

muito triste, que ocorreram muitas tragédias. 

Tendo em vista os trabalhos já realizados sobre o Povo Purubora é considerado 

que o seu ressurgimento ocorreu no ano 2000. Contam os mais velhos, que o nosso povo 

sofreu e ainda sofre com o processo de dizimação, esse é um dos motivos no qual eu 

realizo este trabalho, onde tenho o objetivo de expor todo o meu conhecimento adquirido 

durante esse intervalo. As histórias narradas pelos anciãos do povo Purubora, nos 

remetem um sentimento de uma triste tragédia, pois, os mesmos foram proibidos de viver 

como viviam e até mesmo falar a sua língua materna.  

Desde então, o povo busca força para conseguir seu território de volta, e realizar 

o sonho de uma das anciãs que faleceu Emilia Purubora. É por ela que a cacique Hozana 

Purubora luta e incentiva todo seu povo a nunca desistir dos seus direitos. 

O pajé do Povo Purubora irmão da Emilia, Paulo Aporete é vivo ainda com seus 

96 anos de idade, reside com sua esposa na cidade de Seringueiras-RO a 32 km da aldeia 

Aperoi, ainda sonha em ver seu territorio demarcado e seu povo unido. 

Imagem 2- (Pajé do povo Purubora e sua esposa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Orlandina de Souza (2021) 

 

Porque do seu interesse no tema da identidade 

O meu interesse no tema identidade tem muita relação com a afirmação da minha 

própria identidade, antes de participar do PIBIC eu me via como indígena, porém tinha 

ainda aquele receio de me afirmar como tal, por isso quis me aprofundar mais no tema 

identidade. 

Participar das entrevistas do PIBIC, me fez sentir na pele que realmente eu 

precisava tomar uma atitude em relação a minha identidade, foi o momento que comecei 



a compreender muitas coisas, principalmente sobre o que eu me tornaria dali pra frente, 

Bauman (2005) afirma que: 

Sempre há alguma coisa a explicar, desculpas, esconder ou, pelo 

contrário, corajosamente ostentar, negociar, oferecer e barganhar. Há 

diferenças a serem atenuadas ou desculpadas ou, pelo contrário, 

ressaltadas e tornadas mais claras. As “identidades” flutuam no ar, 

algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas 

pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às ultimas. (BAUMAN, 2005, p. 19). 

 

Desse mesmo modo, percebi que não preciso ter medo de dizer que sou indígena, 

e nem esconder de ninguém a minha cultura. Foi ouvindo as pessoas que estavam sendo 

entrevistadas a falarem mal dos povos indígenas, que senti quem realmente eu era. 

Falar que é indígena e não sentir nada é muito fácil, agora afirmar que você é, 

reconhecer a sua cultura, lutar pelos seus direitos e querer melhorias para sua comunidade 

não é para qualquer um não, pois do jeito que as coisas estão atualmente o medo nos toma 

por completo. 

Hoje reconheço minhas falhas como indígena, porém entendo que a culpa não foi 

minha por inteiro, pois sempre estudei em escolas de branco onde se fala muito pouco 

dos povos indígenas e quando se fala só são opiniões estereotipadas, e morando em uma 

região rodeada de pessoas não indígenas que só sabem julgar sem conhecer a verdadeira 

história, se torna muito difícil querer lutar pela sua afirmação de identidade, por esse 

motivo não tenho tanto a consciência pesada, de não ter dado importância antes para a 

minha identidade, pois era uma criança, que cresceu no meio de pessoas que não 

conhecem o histórico de luta dos povos indígenas, e ainda comentavam que naquela 

região onde morávamos não tinha indígenas ali, e até hoje muitos falam que não tem, 

dizem que são “índios falsos” que só querem tomar as terras dos fazendeiros. 

Ao observar a potencialidade de reflexões sobre as identidades/diferenças, 

especialmente no campo da educação, Costa (2003) infere que a “cultura persiste como 

um fecundo campo de novas e/ou renovadas indagações. Especialmente no que se refere 

às vinculações entre cultura e educação” (COSTA, 2003, p. 37). É possível 

compreendermos que “[...] a cultura molda a identidade ao dar sentido à experiência e ao 

tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, por um modo específico de 

subjetividade” (WOODWARD, 2000, p. 18-19). 



A identidade como resultado das tramas culturais a que os sujeitos se 

“submetem”, são processos instáveis de representação, que “[...] atua simbolicamente 

para classificar o mundo e nossas relações no seu interior” (WOODWARD, 2000, p. 08). 

Assim, a autora anteriormente mencionada, argumenta ainda que, 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas 

simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 

posicionando-nos como sujeito. É por meio de significados produzidos 

pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo 

que somos (WOODWARD, 2000, p. 17). 

 

No campo da educação, o tema da identidade/diferença tem sido destacado como 

importante, especialmente porque permite tematizar a escola como lugar para o 

aparecimento de inúmeras tensões que se originam nas relações culturais.    

Para Silva (2000) a identidade/diferença não são invenções de um outro mundo, 

ou mesmo narrativas transcendentais que permitem as pessoas se fixarem em 

determinados lugares. Identidade/diferença são resultados de “escolhas” simbólicas. A 

identidade/diferença é resultado permanente “[...] do mundo cultural e social. Somos nós 

que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais, a identidade e diferença 

são criações culturais” (SILVA, 2000, p. 76) e, nesse conjunto de artefatos, as identidades 

são disputadas. É neste contexto que se pretende compreender as práticas produzidas por 

professores/as que buscam representar ou não, as identidades/diferenças indígenas em 

escolas da rede municipal de educação. 

Considerando o exposto, nosso esforço foi tentar compreender a partir de 

narrativas de professores/as as posições tomadas com referência a existência da temática 

indígena, principalmente a forma como abordam esse tema em suas práticas pedagógicas 

voltadas para a formação de crianças em anos iniciais. Pensamos ser oportuno refletir 

essas compreensões na medida em que são as posições tomadas pelos professores/as, suas 

narrativas, formas de olhar e compreensões sobre determinadas temáticas, tornam-se 

eixos formativos para esses alunos e alunas. 

Assim, tomamos como sistema de referência para compreender as produções dos 

dados de campo junto a esses/as docentes, o campo dos Estudos Culturais por entender 

que é este uma lente teórica que possibilita confrontar noções essencialistas de culturas e 

identidades com possibilidades mais abertas deste tema, ou seja, ao invés de sugerir o 

fechamento, o campo em questão defende a abertura, a transformação. Esses elementos 



também são importantes para o estudo que fazemos na medida em que busca sistematizar 

saberes sobre o currículo escolar que em nossos estudos são vistos como um elemento 

amplo, como práticas, descrições, olhares, arquiteturas, vozes, imagens que permeiam a 

escola e a sala de aula. Assim, nesta pesquisa descreveremos de forma breve o método de 

investigação, os sujeitos de pesquisa, as inspirações teóricas, bem como resultados deste 

processo.    

Concepção metodológica da pesquisa 

Tendo em vista a necessidade de expor a forma como realizamos esta pesquisa, 

faremos uma breve reflexão a respeito do método de pesquisa utilizado, bem como, uma 

descrição da forma como pensamos e organizamos o trabalho de campo. Para isso, nos 

inspiramos em Martins (2004) bem como em Silveira (2007).  

Martins (2004) aborda a concepção qualitativa de pesquisa, que é entendida como 

um conhecimento crítico, tanto dos caminhos, como do processo cientifico, assim o autor 

questiona os seus limites e possibilidades, as maneiras de se fazer ciência. 

As metodologias qualitativas de pesquisas de modo geral, privilegiam a análise de 

microprocessos, através do estudo das ações individuais e grupais e se realiza um exame 

intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em profundidade. No entanto, considera-

se que “[...] métodos qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como totalidades 

que desafiam o pesquisador” (MARTINS, 2004, p. 292), e se existe uma marca que 

constitui as características dos métodos qualitativos de pesquisa de acordo com Martins 

(2004) é a flexibilidade e principalmente nas técnicas da coleta de dados incorporando 

aquelas mais adequadas à observação que está sendo feita. 

Neste contexto, uma das características mais importantes da metodologia 

qualitativa de pesquisa consiste na heterodoxia no momento da coleta de dados, a autora 

afirma que “A variedade de material obtido qualitativamente exige do pesquisador uma 

capacidade integrativa e analítica que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma 

capacidade criadora e intuitiva” (MARTINS, 2004, p. 292). 

 Martins (2004) enfatiza que um ponto principal na metodologia qualitativa de 

pesquisa, é que ela depende fundamentalmente da competência teórica e metodológica do 

cientista social, e afirma que “Trata-se de um trabalho que só pode ser realizado com o 

uso da intuição, da imaginação e da experiência do sociólogo” (MARTINS, 2004, p. 293). 



Por fim, podemos dizer que a metodologia de pesquisa qualitativa é entendida 

como o conhecimento crítico dos caminhos do processo científico, indagando e 

questionando acerca de seus limites e possibilidades.  Tendo em vista o que foi exposto, 

entendemos que a entrevista na perspectiva narrada por Silveira (2007) constituiu um 

elemento importante para a pesquisa. 

Silveira (2007) em seu texto “A entrevista na pesquisa em educação: uma arena 

de significados” conta sua experiência como entrevistadora e também como entrevistada, 

relata como pensamos e às vezes como ficamos aflitos na hora da entrevista. Com base 

nas suas perspectivas, propõe “olharmos as entrevistas como eventos discursivos 

complexos” (SILVEIRA, 2007, p.118), ou seja, apresenta numerosos elementos, por isso 

devemos ficar sempre alerta as imagens, representações e as expectativas que nos rodeiam 

no momento e realização da entrevista. 

No mesmo sentido, a entrevista pode ser vista como um gênero discursivo, a 

autora relata que “[...] entrevista apresenta suas características; pode-se subvertê-las, 

questioná-las, ressignificá-las... mais tais regras são a sua referência e, de certa forma, sua 

garantia” (SILVEIRA, 2007, p. 123). o entrevistador tem o direito de perguntar, o 

entrevistado o dever de responder, porém com o direito de ser ouvido e defender a sua 

imagem.  

Portanto, o entrevistador também deve saber lidar com determinadas situações no 

momento da entrevista, quando ocorre por parte do entrevistado o silêncio, as fugas do 

assunto e isso pode acontecer de forma contínua. Por isso que o entendimento da própria 

situação da entrevista deve ser observado sob um olhar analítico. 

Observa-se que, a autora Silveira (2007) enfatiza que a entrevista é um jogo 

interlocutivo em que um/a entrevistador/a quer saber algo propondo uma espécie de 

exercício de lacunas a serem preenchidas e afirma que: 

Para esse preenchimento, os/as entrevistados/as saberão ou tentarão se 

reinventar como personagens, mas não personagens sem autor, e sim 

personagens cujo autor coletivo sejam as experiências culturais, 

cotidianas, os discursos que atravessaram e ressoam em suas vozes 

(SILVEIRA, 2007, p. 137). 

 

Por fim, a autora Silveira (2007) finaliza tratando a entrevista como uma arena 

cheia de significados. Foi com esses referenciais que realizamos em março de 2017 uma 



visita a escola Ruth Rocha lugar onde ocorreu essa pesquisa.  A escola Ruth Rocha é uma 

instituição pública ligada a administração do município de Ji-Paraná – RO.  

  Naquele momento, fizemos uma reunião com os/as professores/as mostrando 

quais eram nossos objetivos em estarmos naquele lugar. Entregamos para os presentes, 

uma ficha preliminar o qual os/as professores assinalaram se gostariam ou não em 

participar da pesquisa. É preciso falar que a reunião englobava a descrição de dois 

subprojetos do PIBIC, e que o número de professores/as que aceitassem a participar da 

pesquisa, seria posteriormente dividido nestes dois subprojetos para não sobrecarregar 

os/as docentes. 

Marcamos com a direção da escola que voltaríamos em outro momento no sentido 

de identificar aqueles/as que participariam da pesquisa. Após- o retorno foi nos entregue 

às fichas que havíamos deixado na escola, dessas em um total de vinte e duas, somente 

onze professores/as aceitaram participar do estudo, desses, escolhemos cinco 

professores/as que trabalham nos anos inicias de formação do primeiro ao quinto ano. 

Marcamos uma agenda de entrevista com esses/as docentes que foram realizadas no mês 

de abril e maio de 2017. 

A proposta desta parte do texto é fazer uma reflexão a respeito do campo de 

pesquisa denominado Estudos Culturais. Para isso, as abordagens que seguem, se 

sustentam em Costa (2004), bem como em Nelson et al. (2012). Esses autores 

problematizam a história do campo de pesquisa. Cabe mencionar que é a partir desse 

campo de pesquisa que realizamos o estudo em tela.  

Com base nas ideias dos autores mencionados, os Estudos Culturais é  um 

conjunto de saberes constituído a partir de diferentes matrizes teóricas com muitos 

significados, grupos, práticas e tradições distintas, sendo este, constituído em um campo 

com “demarcações” diversas provenientes de inúmeras áreas. No entanto Costa (2004) 

expõe que “os Estudos Culturais inscrevem-se na trilha de deslocamentos que obliteram 

qualquer direção investigativa [...], que sirva de parâmetro para o conhecimento” 

(COSTA, 2004, p. 13). 

Neste contexto, observa-se que os Estudos Culturais têm percorrido os 

departamentos acadêmicos de comunicação, sociologia, estudos literários e línguas 



modernas, constituindo de uma forma de abordagem do campo pedagógico, porém com 

muitas dispersões, quanto a isso Costa (2004) diz que: 

Parece que a tônica, desde os primórdios, nos Estudos Culturais, tem 

sido de uma grande dispersão. Enquanto alguns vislumbram sua ênfase 

na política, outros a veem na pesquisa e esses e outros, ainda, a situam 

na pedagogia, isto tudo sem citar aquela perspectiva já rotulada como 

oportunista, fisiológica e eleitoreira (COSTA, 2004, p. 32). 

 

Nesse sentido, os Estudos Culturais é um ponto de referência para os estudos da 

cultura, propõe transformações na concepção de cultura. Os autores mencionados 

mostram a história do campo dos Estudos Culturais, destacando seus principais 

fundadores. Entre os autores que fundaram esse modo de pesquisar destaca-se Raymond 

Williams. Esse autor definiu cultura em três categorias, ou seja: a “ideal”, “o 

documentário”, e “modo de vida”, inclusive esta última definição foi a que inspirou e 

orientou os Estudos Culturais, onde a cultura passa a ser vista como uma forma de vida, 

“os Estudos Culturais estão assim comprometidos com o estudo de todas as artes, crenças, 

instituições e práticas comunicativas de uma sociedade” (NELSON et al., 2012, p. 12). 

Assim, o campo propõe pesquisas que estão para além da relação entre alta cultura e baixa 

cultura, ou seja, as pesquisas desenvolvidas neste campo se preocupam com os 

significados que grupos atribuem as suas vidas e como esses significados constituem suas 

identidades. 

Contudo, para Stuart Hall os trabalhos considerados fundador dos estudos 

Culturais na década 1950 e que foram essenciais ao estudo sobre a cultura, foram dois, 

The uses of literacy de Richard Hoggart que falava da cultura popular dos anos 50 que 

teria perdido sua riqueza e Culture and society de Raymond Williams que falava no 

sentido de rejeitar uma ideia singular e dominante de cultura, e o próprio salienta, que as 

consequências das interrupções que essas obras provocaram foram mais importantes do 

que qualquer continuidade que possam ter sugerido. 

Em virtude dos fatos apresentados, vale ressaltar que, de acordo com os autores 

(COSTA, 2004; NELSON et al. 2012), existem muitas concepções de Estudos Culturais 

e em cada contexto constituem forças diversas e importantes para lutas sociais, políticas 

e culturais, por fim uma preocupação constante nos Estudos Culturais é a noção de 

transformação social, cultural e como estudá-la. 



Considerando o que foi apresentado, nosso foco constitui-se como sendo as 

abordagens a respeito da representação social, em especial, a concepção de identidade. 

Assim, faremos uma breve discussão a respeito dessa temática. Trazemos como principais 

interlocutores, autores como Faria e Souza (2011) que fazem uma abordagem panorâmica 

a respeito do conceito de identidade. Embora os autores mencionados problematizem a 

identidade a partir de diversos campos, nosso interesse refere-se às abordagens da 

identidade postuladas por Stuart Hall.  

Faria e Souza (2011) abordam reflexões sobre o conceito de identidade em 

diversas perspectivas, entre elas a Sociologia e a psicologia social. No primeiro momento 

destaca-se uma concepção que aproxima identidade como uma categoria da Psicologia 

Social. Inspirado em Ciampa (1987), Faria e Souza (2011) mostra a identidade, 

[...] como uma metamorfose, ou seja, em constante transformação, 

sendo o resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, 

seu contexto histórico e social e seus projetos. A identidade tem caráter 

dinâmico e seu movimento pressupõe uma personagem (FARIA; 

SOUZA, 2011, p. 36). 

Ao produzir essas reflexões, evidenciando a identidade como sendo constituídos 

a partir das trajetórias históricas dos sujeitos, os autores mostram, também, outras 

concepções de identidades, tais como as sistematizadas por Claude Dubar. Apoiado neste 

autor Faria e Zouza (2011) assinalam que “a identidade para si não se separa da identidade 

para o outro, pois a primeira é correlata á segunda: reconhece-se pelo olhar do outro” 

(FARIA; SOUZA, 2011, p.36).  

Faria e Souza (2011), mostra também como a identidade é abordada na 

perspectiva sociológica, para isso, fazem referência a Zygmunt Bauman para quem a 

“Identidade se revela como invenção e não descoberta; é um esforço, um objetivo, uma 

construção” (FARIA; SOUZA, 2011, p.37).  

Em sentido correlato a perspectiva de Zygmunt Bauman, Stuart Hall entende que 

a identidade “surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas, e acima de tudo nacionais” (FARIA; SOUZA, 2011, p. 37), constituindo no 

entrelaçamento entre cultura, sociedade e identidade. 

 Como já mencionamos, nosso interesse são, entre outras questões, a problemática 

da identidade, principalmente as discussões que são encampadas pelos Estudos Culturais. 



Assim, é importante abordar a forma como a identidade é pensada por um dos principais 

autores deste campo, ou seja, Stuart Hall.  

De acordo com as concepções de Hall (1996), não é possível ter uma definição 

concreta de identidade cultural, pois se trata de um aspecto muito complexo. O autor 

afirma que: 

A identidade não é tão transparente ou tão sem problemas como nós 

pensamos. Ao invés de tomar a identidade por um fato que, uma vez 

consumado, passa, em seguida a ser representado pelas novas práticas 

culturais, deveríamos pensá-la, talvez, como uma “produção” que 

nunca se completa, que está sempre em processo e é sempre constituída 

interna e não externamente à representação (HALL, 1996, p. 68). 

 

No mesmo sentido, o autor relata que viveu a sua vida de adulto na Inglaterra na 

sombra da diáspora negra, ou seja, foi à época da escravidão e colonização, de muito 

sofrimento, e sustenta ainda que não podemos falar sobre identidade sem reconhecer a 

realidade do seu outro lado e sempre assegurar nossa própria percepção de nós mesmos.  

Tratando ainda de identidade cultural é importante observamos também como 

Hall (1996) deixa explicita que a identidade “não é jamais uma essência fixa que se 

mantenha, imutável, fora da história ou da cultura” (HALL, 1996, p. 70) na verdade ela 

não tem uma origem fixa, mas produz nas relações culturais. O autor faz uma abordagem 

para melhor entender identidade cultural, pensando nas identidades negras do Caribe e 

afirma que: 

As identidades Caribenhas têm de ser sempre pensadas nos termos do 

relacionamento dialógico entre esses dois eixos. O primeiro nos dá certo 

embasamento, certa continuidade com o passado. O segundo nos 

lembra que o que partilhamos é precisamente a experiência de uma 

descontinuidade profunda: os povos arrastados à escravidão, tráfico, 

colonização, migração vieram predominantemente da África, mas este 

abastecimento ao interromper-se, foi temporariamente substituído por 

mão-de-obra encomendada no subcontinente asiático (HALL, 1996, p. 

70). 

 

  No mesmo contexto, ainda relata, um pensamento de como somos produzidos em 

uma profunda diferença de história e cultura e, como estas diferenças estão marcadas em 

nossas identidades culturais. Ao referenciar as abordagens a respeito da identidade, Hall 

(1996) nos leva a compreender a importância da representação como elemento 

constituidor de identidades, motivo o qual nos impele a estudar a forma como 



professores/as da educação básica produzem representações culturais, principalmente na 

forma como põe em prática o conceito de povos indígenas.  

O que dizem as práticas docentes sobre identidades e diferenças indígenas 

A ideia desta parte é mostrar como a temática indígena vem sendo posta em 

práticas de professores/as não indígenas, principalmente como suas práticas constroem 

determinadas posições de identidade. Como já mostramos, tomamos como referência a 

ideia de que a identidade não é um conjunto não transformável, e que essa ideia pode 

permitir compreender que os indígenas de hoje assumem múltiplas identidades, inclusive 

aquelas que correspondem aos elementos representativos não indígenas. Essas 

negociações, não descaracterizam, a nosso ver, os povos indígenas, mas amplia suas 

relações de produções simbólicas. 

Neste sentido, expomos abaixo, um conjunto de narrativas docentes, 

que permitem debatermos a forma como as práticas escolares desses/as 

professores e professoras narram às identidades indígenas. No nosso 

calendário nós preparamos as datas e quando possível, nós fazemos 

projetos. Quando não tem projeto, nós pelo menos não deixamos passar 

a data do dia do índio em branco. A data é lembrada. Tem professores 

que fazem ou cocarzinho ou pintam os alunos. Na educação infantil nós 

passamos tintas e trazemos um texto. Embora os meus alunos do 

primeiro ano não leem eu busco trazer o texto sobre a história, eu leio 

para eles. Se tiver um filme, principalmente se for voltado para o 

infantil em forma de desenho eles vão assistir e terão conhecimento da 

história do índio, eu faço isso (Professora Julina – pesquisa de campo 

2017).  

 

Eu sempre conto histórias para os meninos e trago também muitas 

fábulas e devido a isso, falo que uma fábula é uma lenda que são essas 

lendas como o da vitória régia. Eu sempre estou apresentando para os 

meus alunos e falando qual é a nação que traz todas essas lendas.  Então 

acho a alimentação também como a tapioca, acho que tem muitas coisas 

para gente trabalhar da cultura indígena na sala de aula, principalmente 

o folclore. Todos os dias eu tenho um conto e eu trago histórias 

diferenciadas, mas a gente explora ainda mais esse tema na semana 

indígena em abril. (Professora Cácia – pesquisa de campo 2017). 

 

Cultura indígena é fantástica, a manipulação dos trabalhos indígenas, a 

cultura deles, a forma de trabalho. Eles fazem hoje para comer hoje, 

amanhã eles fazem de novo para comer amanhã. Eles não acumulam, 

eles não fazem estoques, a forma que eles têm de trabalho é todo o 

manual, é criatividade, não tem tecnologia para montar as coisas 

(Professor Marcos – pesquisa de campo 2017).  

 

As abordagens dos professores/as a respeito de suas práticas que falam sobre a 

temática indígena, sugerem uma compreensão que sistematicamente tem sido posto em 



circulação pela colonização. Trata-se da construção de imagens que fixam os povos 

indígenas em um passado remoto, não oportunizando espaços para sua transformação. 

Assim pensamos ser pertinente verificar o que a teoria escolhida tem a oferecer como 

lente para analisar os significados destas práticas de professores/as. Os povos indígenas 

são apresentados pelos/as professores/as como pertencentes a diversidade brasileira. 

Falar de diversidade ao abordar a temática indígena parece ser um modo 

de reconciliar a história e de harmonizá-la, conferindo relevo ao que 

pode ser celebrado, a um legado cultural, social, histórico, retirando do 

foco as relações de poder, os conflitos, os genocídios, as violências 

praticadas nas históricas e atuais disputas, em especial, pelo território 

(BONIN, 2010, p. 78). 

 

           Para Bonin (2010) a diversidade deve ser entendida como natural que sempre 

complementa e fortalece a identidade referencial de cada um. Na atualidade são poucos 

professores/as que conhecem e trazem para dentro da sala de aula as histórias que narram 

às identidades dos povos indígenas. Mostram somente o que vem representado nos livros 

didáticos da escola, ou seja, o índio nu, de cocar, com os corpos pintados e morando na 

floresta. Uma importante reflexão a este respeito, foi produzida por Grupioni (1996) no 

qual efetiva reflexões sobre as imagens contraditórias e fragmentadas dos indígenas nos 

livros didáticos. Destacamos que este autor, foi um dos primeiros a construir uma 

pesquisa sobre o índio no livro didático. 

Segundo Grupioni (1996) nos livros de 1º a 4º ano que foram mais utilizados pelos 

professores no início dos anos noventa, foi observado que em sua maioria, estes livros 

quando faziam citações aos povos indígenas, mencionavam apenas o dia do Índio, dia 19 

de abril. Em uma análise, o autor observou que os livros didáticos continuavam 

empobrecidos de conteúdo referentes a temática indígena, desatualizados e marcados com 

diversas expressões de discriminação e preconceito. Destacamos que o trabalho do autor, 

refere-se ao período dos anos noventa do século XX, no entanto, muitas das imagens 

referenciadas pelo autor continuam atuantes, como pudemos observar na pesquisa. 

Desse modo, o autor mostra que a mudança que estão ocorrendo parecem ser 

superficiais, com conteúdo muitas vezes enganosos. Para Grupuoni (1996), esses livros 

não tem o poder de preparar as crianças parar se identificarem com a temática indígena. 

Dessa forma, essas obras acabam distorcendo o olhar dos alunos para os grupos indígenas 

do Brasil.  



A comunidade indígena é abordada de forma superficial nas salas de aulas, por 

falta de informação dos professores e também pela escassez de temas sobre a 

multiculturalidade e interculturalidade brasileira. A obras parecem ignorar,  que o Brasil 

é um país com grande diversidade de raças, etnias e costumes.  

As informações sobre os povos indígenas são desatualizadas, prevalecendo nas 

escolas e na sociedade a imagem do índio que vive nu, na mata, mora somente em ocas, 

que não tem acesso à tecnologia, sobre isso Grupioni afirma a partir de diálogos com 

professores indígenas que “[...] a sociedade envolvente deve ser educada no sentido de 

abolir a discriminação histórica manifestada constantemente nas suas relações com os 

povos indígenas” (GRUPIONI, 1996, p. 425).  

 

A escola é a base para a formação, sendo que o livro didático se torna referencial 

nas diversas práticas na sala de aula, os conteúdos contidos nessas obras, oportunizam 

que os alunos conhecerem os diferentes grupos étnicos e culturais que fazem parte da 

sociedade. 

A vivência dos povos indígena são simplificadas nos livros, sendo que em sua 

maioria, esses povos são caracterizados pela falta de escrita e pela falta de tecnologias, 

influenciando na forma que essas sociedades serão tratadas. O uso de historiografias 

fragmentadas, sem contextualização e baseados em informações genéricas complicam 

ainda mais a presença indígena nos livros didáticos.  

Todo esse movimento contribuem para que os alunos vejam as sociedades 

indígenas como expressões do  passado, vistos com inferioridade e com poucas 

contribuições históricas, sendo consideradas apenas a língua e a transmissão de seus 

conhecimentos da floresta.  

O Autor mencionado ainda mostra que  os conteúdos dos livros são muito 

semelhantes, sendo que os estudantes  terão conhecimento de um  índios que anda nu, se 

enfeita e faz canoas, sem problematizar os aspectos culturais desse processo, (quando 

existem) assim “eles são tratados como se formassem um todo homogêneo e como se a 

generalização fosse a maneira correta de estudá-los" (ROCHA, 1984, p.32 apud 

GRUPIONI, 1996, p. 430).Essa citação retrata a forma em que as sociedades indígenas 

são caracterizadas nos livros didáticos.  

No contexto histórico do Brasil, os livros didáticos, quase sempre mostram a 

chegada dos europeus, com a figura do índio como amigável e que carregavam o pau-

brasil em troca de bugigangas, além de ajudarem na povoação e ensinar os brancos sobre 



a nova terra. Infere-se que de pessoas amigáveis e dóceis, passam a ser vistos como 

desleais, farsantes e preguiçosos.  

É nesse momento também que apareceu a figura do índio que deve ser 

“civilizado”, “aculturado”, “catequizado” (GRUPIONI, 1996, p. 31). A partir disto, o 

índio desaparece do contexto histórico como se fossem um grupo étnico que não faz parte 

do presente e nem do futuro sociedade brasileira. 

Há dois lados apresentados nos livros didáticos, ou os índios estão presos no 

passado ou já estão contaminados pela civilização e certamente irão desaparecer, perderão 

suas identidades.  

Bom e mau selvagem são imagens opostas e parecem catalizar o 

imaginário sobre os índios na nossa sociedade. Imagens cristalizadas ao 

longo de séculos, elas parecem, hoje, revelar algo de concreto e diante 

delas não se pode ficar indiferente: ou os índios são bons e é preciso 

que os protejamos tais como eles são, ou os índios são maus e é preciso 

trazê-los logo à ‘civilização’ (LAPLANTINE, 1988 apud GRUPIONI, 

1996, p. 433).  
 

 

Por fim, como observado por Grupioni (1996), os livros escolares, sem uma 

revisão crítica, contribuem para a não aceitação da diversidade e na falta de conhecimento 

do “Outro”.  

Outra contribuição a temática, é o texto olhares que fazem a diferença: o índio em 

livros didáticos e outros artefatos culturais de Oliveira (2003). A imagem do índio está 

exposta em vários lugares e diferentes formas, principalmente em livros didáticos nas 

escolas e isso faz com que as pessoas imaginam o índio estereotipado, sem mesmo 

conhecer a realidade da sua história. 

As imagens dos indígenas em muitos livros didáticos são do passado, do indígena 

que andava nu, que tinha o cabelo lisinho, e muitos educadores mostram essas imagens 

para as crianças, ensinando que o indígena tem que ser daquele jeito, com aqueles traços 

físico, se não for assim não é indígena mais. Isso acaba ajudando com a discriminação 

contra os povos indígenas.  

Desse modo, a autora mencionada acima, nos faz refletir e montar estratégias que 

desconstruam esse tipo de conceitos mostrados em várias representações e entende que 

“[...] representação como um processo de significação histórica, socialmente construído 

e determinado por relações de poder” (OLIVEIRA, 2003, p.26). 



Os estereótipos não começaram agora, isso vem desde o século XV pela visão 

colonizadora, e hoje ainda tem muitas pessoas com esse olhar de superioridade, e a autora 

afirma que:  

Assim, a instituição do “outro” como diferente acontece de forma 

“hegemônica”, através de marcas discursivamente impostas com base 

nos conceitos que o(a) narrador(a) tem de si e dos poderes que sustenta, 

sejam eles de ordem religiosa, financeira, em relação ao idioma que fala 

ou outra prerrogativa. (OLIVEIRA, 2003, p. 26). 

 

Neste sentido, Oliveira (2003) ressalta sobre alguns olhares nos livros didáticos, 

para pensar como esses discursos marcam, classificam e excluem os indígenas e relata 

como é notório que os indígenas são vistos como diferente em muitas publicações, através 

de suas roupas, o lugar onde vive e até como obtém seus recursos. 

Desse modo, são essas representações nos livros didáticos que   constroem essa 

relação de identidade para muitos grupos sociais existentes (OLIVEIRA, 2003). Nas 

escolas pouco se veem artefatos culturais dos povos indígenas, sendo de extrema 

importância na prática pedagógica, ensinar os alunos e mostrar a cultura dos povos 

explicando o significado de cada artefato, sobre isso Oliveira (2003) afirma que:  

 

Problematizar “práticas” sociais familiares pode ser um caminho para 

entender algumas das estratégias usadas para estabelecer significados e 

organizar lugares de negros, de índios, de mulheres, de pobres, de 

homossexuais e de velhos(as), com que frequentemente nos deparamos. 

(OLIVEIRA, 2003 p.32) 

 

Próximo a discussão que estamos fazendo, o texto descolonizar os livros 

didáticos: raça, gênero e colonialidade de Oliveira (2017) ajuda a compreender o modo 

como os livros criam imagens sobre a diferença, tornando essas imagens uma suposta 

verdade. A autora faz uma abordagem sobre as crianças campesinas, mostrando que nos 

livros, as imagens formadas sobre essas pessoas são caracterizadas com maior frequência 

como indivíduos que passam por dificuldades, pobres, com pouco conhecimento e sem 

moradia fixa.  

Dessa forma, os livros didáticos sustentam a colonialidade, que não só valoriza o 

conceito de  raças como constituidoras da sociedade, como também, estabelece padrões 

a serem seguidos baseados na cultura europeia, nomeando os diferentes saberes como 

tradicionais. Descolonizar os livros didáticos envolve reconhecer as diferenças indígenas, 



produzir uma transformação no modo de escrever a história, mudar as imagens 

racializadas (OLIVEIRA, 2017).  

Os livros reforçam os modelos coloniais eurocêntricos, quando ilustram a imagens 

de famílias brancas,  acompanhadas de homens, mulheres e crianças indígenas e negras, 

deixando exposto um vácuo representativo entre a realidade e a ilustração. Sendo assim, 

a decolonização é de extrema importância na luta contra essas práticas estereotipadas na 

escola e no livro didático, na busca por respeito as diferenças, na do indígena. As 

identidades criadas pelo colonialismo europeu de raça, gênero e de divisão trabalhos 

conserva uma hierarquização racial e sexista. Assim,  

Descolonizar os livros didáticos, apresentando a diferença de modo 

emancipatório, requer dar verdadeiro espaço aos conhecimentos dos 

povos conquistados (os conhecimentos dos diversos povos indígenas, 

das comunidades quilombolas, dos povos do campo), que têm sido 

reduzidos a mitos, irracionalidade, folclore, artefatos de museu, ou 

saberes práticos, e que ficam na dependência da ciência como 

comprovadora de sua legitimidade (SANTOS; MENESES; NUNES, 

2005 apud OLIVEIRA, 2017, P. 29). 

 

Uma importante contribuição ao debate, é produzido por Rosemberg, Bazilli, 

Silva (2003), que fazem reflexões sobre o racismo em livros didáticos brasileiros e o seu 

combate. Segundo os autores, atualmente temas envolvendo o racismo e a discriminação 

são pouco abordados nos livros didáticos, em produções de teses, dissertações além de 

serem de menor volume nas publicações especializadas. O racismo caracteriza um 

processo em que um determinado grupo, com suas características biológicas e culturais, 

são considerados inferiores as demais classes. Essas diferenças são utilizadas como 

pretexto para exclusão dos integrantes desses grupos. 

 O discurso e imagens racista em livros didáticos tem permitido sustentar atos 

discriminatórios aos grupos étnicos no dia a dia, inclusive com presença dessas práticas 

com maior volume nos comentários de internet, reportagens sobre indígenas entre outros. 

São tecituras que partem do desconhecimento da realidade dos povos, ajudam com a 

pratica da discriminação.  

Um processo importante sobre mudar as narrativas dos indígenas no livro didático 

são as avaliações desses materiais. Essas avaliações do PNLD visavam estabelecer que 

as obras usadas nas escolas não apresentem em suas narrativas, preconceito de cor, 



origem, etnia, gênero, fatores sociais e econômicos e nenhuma outra forma de 

discriminação.  

Por fim, é preciso destacar que muitos livros didáticos não mostram outros 

elementos que estão associados  aos modos de viver indígena, como por exemplo, os 

conflitos que os povos indígenas sofreram/sofrem, a luta que travam para conseguir 

validar direitos constitucionalmente adquiridos, tais como: a terra tradicional, a saúde e 

uma educação diferenciada. A esse respeito, é possível compreender que “na versão 

escolarizada do “Dia do Índio”, não são apresentados como sujeitos políticos, em luta 

pela garantia de suas terras, pelo respeito aos seus modos de viver, de organizar-se, de 

educar, de relacionar-se com o sagrado” (BONIN, 2010, p.76).  

          Contudo, a maioria dos/as docentes, possivelmente por falta de conhecimento, 

ensina aos seus alunos/as que índio é aquele que mora somente na aldeia e só fala a língua 

materna, desconhecem, portanto, a língua portuguesa. Além disso, moram em uma oca, 

pescam e caçam para sobreviver, haja vista que sua relação com o trabalho é somente 

manual como, por exemplo, descreveu o professor Marcos, um dos colaboradores dessa 

pesquisa ao dizer: “a forma que eles têm de trabalho é todo o manual” (Professor Marcos 

– pesquisa de campo 2017). Os efeitos das concepções docentes a respeito dos povos 

indígenas, a nosso ver, pode intensificar a constituição do estereótipo que buscam 

depreciar os povos indígenas. A esse respeito destacamos a fala de uma professora que 

ao falar da temática indígena, mencionou o seguinte: 

Para mim, presença do índio do jeito que está em algumas cidades é até 

um incômodo, eu estive no Paraná e lá em Maringá exatamente é um 

incômodo, por que eles (indígenas) ficam na rua, fedem muito.  Aí você 

tá no ponto de circular e chega um índio, você já tem que zarpar (sair) 

porque você não aguenta o mau cheiro (Professora Lúcia - Pesquisa de 

Campo, 2017). 

         Inferimos que as crianças não indígenas crescem com essa visão sobre os indígenas, 

o que as fazem reproduzir um discurso carregado de estereótipos, assim, 

O uso de estereótipos possibilita generalizações, simplifica as práticas 

culturais indígenas e nega-lhe a possibilidade de movimento e 

dinamismo. É possível dizer que, ao atribuir passividade e imobilidade 

aos outros – neste caso, aos povos indígenas – estamos atribuindo 

atividade e dinamismo a nós mesmos – sujeitos posicionados no polo 

oposto deste binarismo (BONIN, 2010, p. 81). 



         Para superar essa narrativa do estereótipo, os/as docentes deveriam ter um 

conhecimento aprofundado sobre a história dos índios, buscando narrar os indígenas de 

forma diferente para seus alunos. É necessário que os/as docentes reconheçam que os 

indígenas defendem, mudam, articulam e negociam suas identidades, o que os tornam 

igual a todas as culturas do mundo que são passíveis de mudanças com o passar do tempo. 

Essa compreensão está associada à ideia de que,   

[...] a identidade emerge, não tanto de um centro interior, de um 

―eu verdadeiro e único‖, mas do diálogo entre os conceitos e 

definições que são representados para nós pelos discursos de uma 

cultura e pelo nosso desejo (consciente ou inconsciente) de 

responder aos apelos feitos por estes significados (HALL, 1997, 

p. 08) 

        É preciso reconhecer que muitos indígenas são também capturados pelos discursos 

que circulam por meio das inúmeras tecnologias disponíveis no mundo atual, assim, usam 

as roupas da moda, fala português ou outras línguas modernas, consomem os produtos da 

indústria não indígena, estudam em universidades, e ocupam o lugar que melhor 

alimentam suas identidades naquele momento e continua sendo índio do mesmo jeito. 

Neste sentido, concordamos com a ideia de que “[...] a escola terá que fazer um esforço 

para conhecer esses povos, sua história e sua cultura e, mais especialmente, afirmar uma 

presença que supere a invisibilidade histórica que se estende até o presente” 

(BERGAMASCHI; GOMES, 2012, p. 54).  

         Conforme mostram as falas dos/as professores/as, possivelmente as práticas 

escolares instituídas, carregam uma visão estereotipada sobre os indígenas, contribuem 

para que as crianças cresçam com essa imagem de índio os quais carregam por grande 

parte de suas vidas. A esse respeito a fala de um colaborador, nos permite compreender 

como as práticas docentes, contribui para a manutenção da fixidez indígena: “Eu coloquei 

um tema indígena que tinha nos livros. Foi o tema em que eles (os alunos) verificaram as 

imagens do livro e transcreveram. Os alunos colocaram o índio fazendo uma oca, 

plantando mandioca, construindo uma canoa” (Professor Ricardo – pesquisa de campo 

2017). Seria muito interessante se os docentes se aprofundassem mais sobre a temática 

indígena na sala de aula e ensinassem como os indígenas vivem atualmente, como 

mudaram o seu modo de viver, e continuam índios. 



         Outros elementos que caracterizam as práticas docentes é a utilização de histórias 

com efeitos que associam os povos indígenas ao mundo fantástico e a ilusão. A esse 

respeito, destacamos a fala de uma professora ao mostrar que em suas aulas, quando faz 

referência aos povos indígenas, conta histórias em forma de fábulas, ou seja, “fábula é 

uma lenda que são essas lendas como o da vitória régia” (Professora Cácia – pesquisa de 

campo 2017). 

       O que é uma fábula? Uma lenda? Oliveira (2008) assinala que: 

A lenda é uma narrativa baseada na tradição oral e de caráter 

maravilhoso, cujo argumento é tirado da tradição de um dado lugar. 

Sendo assim, relata os acontecimentos numa mistura entre referenciais 

históricos e imaginários. Um sistema de lendas que tratem de um 

mesmo tema central constituem um mito (mais abrangente 

geograficamente e sem fixação no tempo e no espaço) (OLIVEIRA, 

2008, p. 03). 

Podemos constatar que as crianças ficam maravilhadas com as aventuras narradas 

sobre os indígenas, porém atualmente quando um indígena se apresenta, as crianças ficam 

surpresas e afirmam que não são índios, pois é totalmente diferente da sua imaginação e 

das historinhas que os professores contam na sala de aula.  

        Contudo, mesmo quando se coloca uma narrativa em que os povos indígenas são 

mostrados em sua atualidade e que, com o passar do tempo, houve mudanças culturais e 

identitárias significativas, algumas crianças conseguem compreender, porém, outras não 

entendem essas mudanças. É preciso mencionar que as crianças são interpeladas nas 

práticas escolares que carregam a representação do índio pintado, usando arco, flecha, 

constituindo assim, uma problemática para superar esse conjunto de estereótipos.   

         É possível que na mente das crianças as fábulas adquiram um caráter de 

encantamento, e a nosso ver, os docentes não deveriam incluir as histórias dos indígenas 

somente atreladas a um mundo cheio de maravilhas, pois, sabemos que os povos 

indígenas, para além das narrativas fabulosas, possuem histórias carregadas de desafios 

frente ao processo de colonização. Entendemos que neste processo, muitos indígenas 

sofreram/sofrem com os discursos preconceituosos, pois, muitos índios não possuem o 

biótipo correspondente às imagens dos livros didáticos, o que os tornam irreconhecíveis 

pelos/as alunos/as. 



Possivelmente seja importante, os docentes reconhecerem que a história dos povos 

indígenas é também carregada de lutas e que estão imersos aos desafios de sobreviverem 

em permanente relação com as sociedades não indígenas,  isso, provavelmente ajudaria 

as crianças construírem referenciais distantes das imagens iconográficas dos livros, 

conectando as crianças a realidade regional, trazendo elementos que mostrassem a 

presença indígena na cidade, nas universidades, ou mesmo, mostrando a contribuição dos 

povos indígenas a sociedade brasileira.  

       Fazer uma reflexão sobre como a interculturalidade pode ajudar as escolas não 

indígenas a pensar sobre os indígenas. 

 

Narrativas de professores/as de uma escola da rede municipal de educação de Ji-Paraná que 

abordam identidades/narrativas indígenas.  

 

Como mencionado, nossa intenção é trazer brevemente algumas falas e laborações 

conceituais de professores/as de uma escola pública que nos leva a compreender como 

são construídos social e culturalmente representações da diferença, neste caso 

representações sobre povos indígenas.  

Ao entrevistarmos docentes de uma escola pública sobre o que eles/as produzem 

em suas salas de aulas que fazem alusão aos povos indígenas, foi possível constatar 

algumas situações as quais expomos abaixo: 

Eu estou trabalhando agora com os meus alunos brincadeiras antigas dentro do 

tema “brincadeiras antigas”, tem as  brincadeiras dos Índios, Brincadeira das 

Crianças índias, aí a gente aprendeu três brincadeiras e umas delas a gente 

construiu na sala que é a peteca feita com fruta e uma lasquinha de pau, e cuidado 

com a onça, e o peão, a peteca que é com penas…. Então  aí entra as brincadeiras, 

que as brincadeiras indígenas pouco se da pra fazer comparação com a das crianças 

brancas,  tem bastante coisa que é diferente. Também os instrumentos de trabalho, 

o tipo de trabalho, por mais que estão bem, digamos... aculturado, mas só que ainda 

tem as aldeias mais distantes que ainda segue aquele ritmo né de pesca e caça ( 

Professora Solange, entrevista 2017). 

 

Bom, eu já participei de bastantes seminários, inclusive com a professora de vocês, 

então a gente acaba agregando bastante, mas inicialmente eu tinha a cultura do 

indígena pelado com o cocar na cabeça. Em algumas visitas que eu consegui ir às 



aldeias de povos mais próximos, e isso foi na época da eleição, fui conhecendo um 

pouco mais, e a gente vê que não é aquele povo primitivo, mas a primeira coisa que 

vem é o povo primitivo que vive longe da civilização, essa é a ideia que ainda nos é 

feita [...]Para os indígenas tem duas vertentes, é importante a inclusão, eles estarem 

no meio, levando pra sua cultura os conhecimentos, os avanços e tudo. (Professora 

Erica, entrevista 2017). 

 

Eu acredito que eles são povos assim, de extrema importância na nossa vida, são 

pessoas que tem conhecimento nato da natureza do nosso país, onde se extrai os 

medicamentos. Então eu acredito que a identidades deles é que tem conhecimento 

nato, uma fonte de conhecimento nato, porque as pessoas vem de fora pra extrair 

conhecimentos do nosso pais.  Mas eu acredito que eles, se eles tivessem um apoio 

do governo, eles poderiam ser pra nós fonte de informações, e se você analisar as 

pessoas que trabalham com ervas herdaram isso de lá, porque quando nós chegamos 

em Rondônia não tinham muitas farmácias, então era a maioria dos medicamentos 

era caseiro e essa descendência, esse conhecimento vem deles, porque ninguém mais 

que eles, conhece tudo sobre ervas. Então eu penso que uma identidade deles está 

aí, uma fonte de informações sobre a natureza, sobre o que pode ser extraído, que 

possa melhorar, usar de melhoria pra nós (Professora Alexandra, entrevista 2017). 

 As descrições docentes a respeito de suas percepções sobre a identidade indígena 

nos levam a produzir interpretações sobre como as diferenças são representadas.  No 

sentido de melhor expressar essas compreensões, a fala de uma professora nos ajuda a 

pensar este processo, quando diz: “Também os instrumentos de trabalho, o tipo de 

trabalho, por mais que estão bem, digamos... aculturado, mas só que ainda tem as aldeias 

mais distantes que ainda segue aquele ritmo né de pesca e caça” (Professora Solange, 

entrevista 2017).  

Ao produzir uma fala sobre o que elaborava em suas aulas sobre os povos 

indígenas a professora destacou a importância de se trabalhar brincadeira indígenas, em 

especial o que ela chamou de peteca, peão e cuidado com a onça. Em um primeiro 

momento parece correta a compreensão da professora, porém ao observarmos de forma 

mais próxima como as narrativas constroem representações, percebemos que não é 

possível compreender a fala da professora sem, contudo produzir outras indagações, em 

especial as seguinte: Quais são os povos indígenas que inventaram as brincadeiras 

descritas como sendo “coisa de  todo os índio”? Todos os povos indígenas conhecem ou 

fazem em suas aldeias essas brincadeiras?  Possivelmente nos deparamos com 

compreensões produzidas por uma narrativa colonial da diferença. 

 Essas elaborações conceituais sobre a identidade indígena soam como genérica, 

descritas como mecanismos de homogeneização das diferenças, pois sabemos que 



historicamente os povos indígenas “[...] são muitas vezes apresentados por iconografias 

da época, fatos etnográficos descontextualizados, criando um quadro de exotismo, de 

detalhes incompreensíveis, de uma diferença impossível de ser compreendida” (RUSSO, 

2009, p. 115). Ainda neste sentido, a autora argumenta que nos livros didáticos, 

produzidos a partir de concepções não indígenas, os índios são postos como “genéricos”, 

“caracterizados por fazer canoas, falar tupi-guarani, viver em ocas, andar nu e comer 

mandioca”. 

 Esses elementos são acionados como narrativas de autoridade colonial, servem 

para fixar as diferenças indígenas em tempos remotos, um passo sem data e memória. Ao 

mencionar que os indígenas em sua grande maioria já estão bem aculturados, a professora, 

possivelmente, oportunizar entender que a caracterização da identidade/diferença é uma 

produção relacional entre o eu e o outro. No caso especial da colonização, o eu torna-se 

um referente de autoridade, uma descrição de tudo o que o outro não é.  Ao narrar suas 

compreensões a professora expõe, de certa forma, suas subjetividades, elaborações 

íntimas sobre as diferenças, mostrando ser ela mesma produto de uma história colonial. 

No sentido de melhor compreender esse processo, trazemos à tona as contribuições de 

Hall (2000) para quem: 

A subjetividade envolve nossos sentimentos e pertencimentos mais 

pessoais. Entretanto, nós vivemos nossa subjetividade em um contexto 

social no qual a linguagem e a cultura dão significados à experiência 

que temos de nós mesmos e no qual adotamos uma identidade. 

Quaisquer que seja o conjunto de significados construídos pelos 

discursos, eles só podem ser eficazes se eles nós recrutam como 

sujeitos. Os sujeitos são assim, sujeitados aos discursos e devem, eles 

próprios, assumi-los como indivíduos que, dessa forma se posicionam  

a si próprios (HALL, 2000, p. 55).    

    Como é possível observar as narrativas individuais são construções que se 

amparam em uma história complexa, ao não tensionar as fontes de suas representações, 

possivelmente a professora passa a propagar para os seus alunos elementos simbólicos 

que vão construindo determinadas imagens sobre o que é ser indígena, em especial sobre 

a identidade indígena.  

 No sentido de ampliar o debate, retomamos dois excertos de falas das professoras 

para, assim, produzir reflexões. Constatou-se a idéia de que os saberes indígenas não 

insuficientes para suas próprias vivências, e assim  “[...] é importante a inclusão, eles 



estarem no meio, levando pra sua cultura os conhecimentos, os avanços e tudo (Professora 

Erica, entrevista 2017). Essas narrativas expressam a ideia de que os indígenas são povos 

não desenvolvidos, selvagens, de pouco trajetória intelectual, não avançados.  

Expressões assim, alimentam discursos e representações equivocadas sobre os 

povos indígenas, constituem-se em estereótipos que fixam as diferenças indígenas e suas 

identidades, pois, “quando não conhecemos alguma coisa que se coloca em nosso mundo 

já estruturado, nós a vemos como um borrão, uma mancha, a qual preenchemos com 

nossos significados” (BACCEGA, 1998, p. 11). Assim, é possível observar o caráter 

fechado do estereótipo pois,  

o estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação 

de uma dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, 

fixa, de representação, que, ao negar o jogo da diferença (que a negação 

através do Outro permite), constitui um problema para a representação 

do sujeito em significações de relações psíquicas e sociais (BHABHA, 

2013, p. 130). 

 Essas formas de narrativas, vão construindo imagens que circulam socialmente, 

produzindo a disseminação do que é ser alguma coisa. As identidades indígenas são 

fixadas, não sendo possível vê-las em um processo constante de transformação. Quase 

sempre existe uma aproximação entre as identidades indígenas ao estado de natureza e 

pureza. Eu acredito que eles são povos assim, de extrema importância na nossa vida, são 

pessoas que tem conhecimento nato da natureza do nosso país [...] (Professora Alexandra, 

entrevista 2017). É possível que essas representações sejam elementos constituinte do 

colonialismo, das narrativas históricas e literárias sobre os povos indígenas alimentadas 

pelo discurso eurocêntrico.   

O eurocentrismo faz parte da colonialidade das relações de poder. 

Bloqueia a capacidade de autoprodução e auto-expressão cultural, já 

que pressiona para a imitação e a reprodução. Nas produções do 

conhecimento, impele para uma perspectiva reducionista, na qual são 

separados faculdades e modos de experiência e de conhecimento, na 

realidade exercidos conjuntamente, e faz ver, isolados entre si, 

elementos da realidade que não existem separadamente. Impede 

reconhecer não só como necessária, mas como legítima a diversidade, 

porque só a admite como justificativa da desigualdade. Desse modo, 

bloqueia a capacidade de reconhecer as especificidades de diferentes 

experiências históricas e de suas implicações para o conhecimento 

(QUIJANO, 1992, p. 74). 



 Como é possível observar, ao construir uma lente conceitual pela qual as 

diferenças são representadas, o horizonte conceitual do colonialismo impele uma leitura 

do universo indígena e suas transformações. As narrativas são produzidas em função da 

existência de parâmetros não indígenas, quase sempre de orientações equivocadas, mas 

que marcam o modo como as identidades indígenas vêm sendo representadas e 

construídas no interior de discursos escolares.  

 

Conclusões  

 

A pesquisa ora apresentada teve como principal objetivo descrever as práticas de 

docentes instituídas em uma escola pública da Rede Municipal de Educação de Ji-Paraná 

– RO que abordam Identidades e diferenças indígenas. Buscou analisar como essas 

práticas constroem determinados modos de perceber, descrever, e construir 

representações sobre povos indígenas.  

Como já foi observado nesta pesquisa, contribuíram com o estudo, cinco 

professores/as que assinalaram a possibilidade de expor suas compreensões sobre a 

temática. Os principais elementos teóricos que compuseram a análise dos dados dessa 

pesquisa correspondem ao campo dos Estudos Culturais ou se aproximam deste campo. 

O referencial escolhido sustenta a ideia de que as identidades não são um conjunto 

homogêneo e articulado que conduz de forma segura o indivíduo para toda a vida. As 

identidades são transformadas no conjunto das relações sociais estabelecidas. A respeito 

das formas como narram as identidades indígenas em suas práticas, as concepções dos/as 

professores/as mostram que há uma relação binária que articula o selvagem ao civilizado. 

Inferimos também que os docentes associam os indígenas a um povo exótico que difere 

dos não indígenas. 

Existe também, a ideia de que esses povos habitam mundos mágicos, e que suas 

relações com o trabalho são esporádicas e atemporais. Para esses professores, esses povos 

produzem somente o necessário, não acumulando ou produzindo para o mercado. Todos 

esses elementos constituem-se em práticas formativas no contexto da escola.      
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No dia 01 do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 15 horas, teve início sessão pública de defesa de
Trabalho de Conclusão Final de Curso (monografia), realizada via plataforma Meet no endereço:
Meet.google.com/pyv-tccw-men, onde se reuniram os membros da Banca Examinadora composta pelo
professor Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza (Presidente), Profa. Dra. Maria Isabel Alonso Alves (UFAM)  e
Profa. Dra. Anna Frida Hatsue Modro (UNIR) a fim de arguirem Orlandina de Souza, acerca do Trabalho de
Conclusão Final de Curso TCC (Monografia), in�tulado: As Prá�cas Ins�tuídas em uma Escola da Rede
Municipal de Ji-Paraná que abordam iden�dades e diferenças indígenas, sob orientação do professor
Dr. Genivaldo Frois Scaramuzza. Após a abertura da sessão pela Presidência, coube a candidata, na forma
regimental, expor o trabalho de Conclusão de Curso à banca examinadora e dela receber arguições, e,
tendo dado as explicações necessárias, foi APROVADA com a nota 100.

 

Recomendações da Banca:

 

(   ) O Trabalho foi aprovado sem qualquer recomendação, pois atendeu integralmente ao que se esperava
para a qualificação.

(x) O Trabalho foi aprovado, pois atendeu ao exigido para a defesa, mas deverá observar e, sendo possível,
atender às recomendações e considerações apresentadas pela banca examinadora.
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às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0681432 e
o código CRC 40D44FFF.
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