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Todo mundo tem 

um pouco de índio 

dentro de si 

dentro de si 

E o velho cacique já dizia 

tem coisas que a gente sabe 

e não sabe que sabe 

O índio andou pelo Brasil 

deu nome pra tudo que ele viu 

Se o índio deu nome, tá dado! 

Se o índio falou, tá falado! 

Jabuticaba Caju Maracujá 

Pipoca Mandioca Abacaxi 

é tudo tupi 

tupi guarani 

Tamanduá Urubu Jaburu 

Jararaca Jibóia 

Tatu 

Tu TuTu 

é tudo tupi 

tupi guarani 

Arara Tucano Araponga Piranha 

Perereca Sagüi Jabuti Jacaré 

JacaréJacaré 

quem sabe o que é que é? 

- ...aquele que olha de lado... 

é ou não é? 

Maranhão Maceió 

Macapá Marajó 

Paraná Paraíba 

Pernambuco Piauí 

Jundiaí Morumbi Curitiba Parati 

É tudo tupi 

Butantã Tremembé Tatuapé 

TatuapéTatuapé 

quem sabe o que é que é? 

- ...caminho do Tatu... 

Compositor: Hélio Ziskind 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um povo que se lembra das suas tradições é um povo capaz de 

grandes coisas.” - Gustavo Barroso 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como finalidade compreender como os discentes do Ensino Médio desse 

município vem percebendo a imagem do indígena na cidade de Campos dos Goytacazes na 

contemporaneidade. A princípio essa pesquisa surgiu a partir de inquietações próprias onde se 

buscava entender melhor a história e memória das etnias indígenas que um dia habitaram a 

antiga capitania de São Tomé. Para elaboração dessa pesquisa utilizou-se como fontes iniciais 

arquivos literários que continham relatos de viajantes que passaram por esse território durante 

o período do século XV ao XX. Após o que foi analisado em relação a história desses povos 

tradicionais o presente trabalho optou por escolher turmas distintas do primeiro, segundo e 

terceiro ano do Ensino Médio de uma instituição escolar deste município para trabalho de 

campo, aplicação de questionários e observações das aulas para entender como esse assunto 

vem sendo tratado no contexto escolar tendo também como base a Lei nº 11.645/08. 

Palavras – Chave: Índio – Campos dos Goytacazes – Cultura – Memória – Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

This work aims to understand how the high school students of this municipality has been per-

ceiving the image of the indigenous in the city of Campos dos Goytacazes in contemporary 

times. At first this research arose out of own anxieties that sought to better understand the 

history and memory of the indigenous ethnic groups that once inhabited the old captaincy of 

São Tomé. In order to elaborate this research it was used as initial sources literary archives 

that contained reports of travelers who passed through this territory during the period from the 

fifteenth to the twentieth century. After analyzing the history of these traditional peoples, the 

present study chose to choose distinct classes of the first, second and third year of high school 

from a school in this municipality for field work, questionnaires and classroom observations 

to understand as this subject has been dealt with in the school context also based on Law 

11.645 / 08. 

Key words: Indian - Campos dos Goytacazes - Culture - Memory - Education 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de identidade cultural diversificada. Esse contraste na origem do 

povo brasileiro é fruto do desenvolvimento da miscigenação ocorrida pelo processo de colo-

nização dos portugueses no século XV. Essa relação entre colônia e metrópole causaram mu-

danças na vida dos povos que já residiam nessa região, tanto por conta das reformas imple-

mentadas pelo governo português como por conta das tentativas de aculturação dos povos 

indígenas. Deste modo, entender o lugar do indígena e a sua história na estrutura e construção 

do Estado brasileiro torna-se fundamental para compreender as questões indígenas na atuali-

dade.  

Mediante as questões apresentadas acima, através de uma curiosidade particular e do 

interesse para trabalhar com a temática indígena deu-se origem esse trabalho como forma de 

perceber e interpretar como se dá a relação entre “indígenas” e “não-indígenas” no presente a 

partir dos conceitos de memória, cultura e educação. 

Para evidenciarmos melhor a categoria de indígena usaremos uma definição técnica 

das Nações Unidas, de 1986, transcrita no livro “O Índio Brasileiro: O que você precisa saber 

sobre os povos indígenas no Brasil hoje”, onde o antropólogo, Gersem dos Santos Luciano 

(2006) buscou, através da definição técnica, explicar que na contemporaneidade a palavra 

“índio” está diretamente relacionado aos diferentes grupos e povos oriundos do continente 

americano que já povoavam essas terras há anos, muito antes dos colonizadores. De acordo 

com Luciano (2006) esses são povos que buscam manter algumas de suas tradições anteriores 

ao processo de colonização e se percebem distintos de outros grupos da sociedade brasileira 

por suas tradições, culturas e instituições sociais particulares. Por outro lado, a categoria de 

“não-indígena” é utilizada no texto para se referir aos demais brasileiros.  

Nesse sentido, tendo em vista as categorias de “indígena” e “não-indígena” e obser-

vando através de notícias jornalísticas da mídia a interação entre esses sujeitos no atual cená-

rio brasileiro, comecei a levantar alguns questionamentos para essa pesquisa: O indígena tem 

visibilidade na sociedade contemporânea brasileira? O governo tem cumprindo seu papel na 

garantia dos direitos desses povos? A fim de refletir sobre esses assuntos a pesquisa traz como 

objetivo geral compreender qual o “lugar” do indígena na sociedade brasileira, tendo Campos 

dos Goytacazes1 comolócus de reflexão.  

                                                 
1 Em 1677 após ser colonizada pelos portugueses a então cidade de Campos dos Goytacazes se chamava Vila de 

São Salvador dos Campos. Somente em 28 de março de 1835 a cidade recebeu o nome de Campos dos Goytaca-

zes. (MOTA, 2018) 
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A partir dos objetivos específicos buscamos identificar quais foram os momentos e 

lugares em que a figura do indígena apareceu na história da sociedade campista através de 

revisão bibliográfica de autores que escreveram sobre essespovos que residiam no passado 

nas terras de Campos dos Goytacazes. Também foi realizada observação e questionários sobre 

a questão indígena no município em uma escola da região.  

A justificativa desse estudo manifesta-se por buscar entender como o conceito de 

memória pode está diretamente relacionado na construção da identidade de um povo. Além de 

pensar o papel da escola na manutenção dessa identidade. Esse estudo também se mostra ne-

cessário uma vez que possuímos poucos trabalhos e informações que abordem a questão indí-

gena no município. 

Nas últimas décadas, através dos meios midiáticos e relatórios produzidos por institui-

ções que trabalham com a questão indígena no país tornou-se possível perceber um grande 

conflito entre “indígenas” e “não-indígenas” na sociedade brasileira, principalmente pelas 

questões fundiárias. 

Deste modo, ao analisarmos os últimos dados do Conselho Indigenista Missionário – 

CIMI2 do ano de 2015 e a conclusão do último relatório da ONU em 2016 sobre a situação 

das comunidades indígenas no país, realizado pela relatora Victória Tauli- Corpuz3, torna-se 

possível perceber o aumento no número de violência e discriminação em relação aos povos 

indígena e a ausência do Estado no que diz respeito aos avanços da garantia dos direitos dessa 

população nos últimos anos. Isso posto, cabe ressaltar que em termos legislativos educacio-

nais desde 2008 foi sancionada a Lei nº 11.645/084 que traz para as escolas, sejam elas públi-

cas ou privadas, o dever de incluir no seu currículo de ensino a obrigatoriedade da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena, no entanto através desses relatórios ficam nítido os gran-

des desafios que ainda temos pela frente. 

Segundo o relatório produzido por Victória Corpuz (2016), relatora Especial das Na-

ções Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, podemos perceber que hoje no Brasil exis-

                                                 
2
O Conselho indigenista missionário (CIMI) criado em 1972 é uma instituição ligada à igreja católica, mais 

especificamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que busca denunciar casos de hostilidade 

praticados em oposição aos povos indígenas.  
3
Victória Corpuz tem o mandato desde 2014 na ONU (Organizações das Nações Unidas) de Relatora Especial 

sobre o direito dos povos indígenas e esteve no Brasil de 07 a 17 de março de 2016 como Relatora Especial das 

das Nações Unidas  para identificar e avaliar a situação dos povos indígenas no Brasil. Durante sua estadia no 

país Corpuz conversou com múltiplas lideranças indígenas de treze estados diferentes brasileiro e representantes 

de outras instituições governamentais. A sua visita gerou um relatório sobre as dificuldades enfrentadas por esses 

povos nos dias atuais.  

4A Lei nº 11.645, de 10 março de 2008 altera a Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currí-

culo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
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tem cerca de 305 grupos de povos indígenas que falam mais de 274 línguas. Esse relatório 

também evidência que 80% dos municípios brasileiros possuem povos indígenas em seus ter-

ritórios. Entretanto, de acordo com os dados produzidos nesse relatório, é possível perceber 

que o diagnóstico referente a garantia e direito dos povos indígenas no Brasil não é favorável 

uma vez que a mesma explica que nos últimos oito anos não houve uma continuidade, por 

parte do governo, nas implementações de medidas capazes de sanar antigos problemas que 

cercam as populações indígenas.  

Além do mais, a partir do descuido do Estado nessa situação e a tomada de força que a 

bancada ruralista tem ganhado no Congresso Nacional nos últimos anos, tornou-se perceptível 

a insuficiência do poder estatal na resolução dessas problemáticas, sobretudo no quesito da 

demarcação das terras indígenas. Visto que a bancada ruralista é composta por parlamentares 

donos de demasiadas terras no país - bancada está também conhecida popularmente como a 

“bancada do boi” – que visam terras do território indígena produzem projetos de leis5 que 

tendem a inviabilizar os direitos dos povos indígenas do Brasil. 

Em decorrência desses embates essa pesquisa busca discutir a necessidade de reconhe-

cimento das memórias, identidades e direitos dessa população, como uma das possibilidades 

de reflexão e superação dessas problemáticas que atingem os povos nativos. Tendo em vista 

essa perspectiva partimos da cidade de Campos dos Goytacazes como campo de observação. 

Ao chegarmos no campo nos deparamos com muitas dificuldades para conseguir con-

teúdos sobre a história dos índios Goytacazes6. Deste modo o ponto de partida foi refletir so-

bre as situações ocorridas a respeito da questão indígena tais como o porquê da troca da está-

tua do índio que havia na entrada do município. 

Portanto, esse trabalho trouxe duas hipóteses. A primeira aponta para uma ideia que a 

população campista não possui interesse pela história indígena desse lugar, porém essa troca 

de monumentos na entrada da cidade também nos leva a pensar até que ponto há, por parte do 

governo local, uma tentativa de apagamento ou redefinição da memória indígena local. Assim 

sendo, percebemos que analisar tais assuntos - tendo como recorte a questão indígena em 

                                                 
5
 Dados fornecidos pelo Instituto Socioambiental (ISA) revela que das vinte e cinco propostas de leis que afetam 

diretamente de forma negativa os direitos dos povos indígenas vinte e quatro foram criadas por parlamentares 

que compõem a bancada ruralista. 
6 “Segundo as tradições mais justificadas consta que habitaram as Campinas deste Distrito compreendidas entre a 

lagoa Feia, de Carapebus e Ponta de São Tomé, os índios Goytacazes, possuindo também toda a costa do mar 

correspondente, até a vizinhança de Macaé” (REIS. 2011. p.151). Durante minhas análises no Arquivo Público 

Municipal de Campos a obra Manuscritos de Manoel Martins de Couto Reis 1785 foi a primeira que obtive con-

tato e onde mencionava os índios Goytacazes. Porém, ao longo da pesquisa, encontrei outras narrativas as quais 

a palavra Goytacazes estava descrita de diferentes formas: com “i”, “y”, “z”, com “a” com acento ou sem acento. 

Deste modo, por uma questão de padronização, optei por empregar a palavra Goytacazes segundo a escrita de 

Manoel Martins de Couto Reis em todo texto com exceções das citações dos autores. 
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Campos - são importantes para pensar como a memória pode ser transformada e utilizada na 

reconstrução das identidades individuais e coletivas. 

A metodologia aplicada ao trabalho utilizou do método qualitativo através de levanta-

mento de dados sobre a questão indígena no município de Campos dos Goytacazes. A partir 

da escolha desse método, recorremos ao livro “O trabalho do antropólogo” de Roberto Cardo-

so de Oliveira (2000) como suporte durante a elaboração da pesquisa. Também cabe ressaltar 

que os nomes empregados na pesquisa são fictícios a fim de preservar o sigilo dos entrevista-

dos. 

Os recursos utilizados na pesquisa serão: análise de fontes documentais, análise de 58 

questionários que foram aplicados nas turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino 

Médio de uma escola estadual do município de Campos dos Goytacazes em maio de 2017 

com intuito de perceber qual a ideia que os alunos possuem do índio e principalmente desco-

brir se existe alguma relação do saber com a história e memória desta cidade. 

Logo a pesquisa será dividida em três capítulos: No primeiro capítulo trataremos da 

minha chegada e interesse pelo campo. No segundo capítulo, trataremos da história indígena 

em Campos dos Goytacazes-RJ, a importância da Lei 11.645/08 e sobre o ofício docente para 

lidar com tais questões, pensando a relevância do processo educacional na “difusão” e visibi-

lidade da história e cultura do povo indígena. O terceiro capítulo trata acerca de como o papel 

da memória é importante para o reconhecimento da identidade de um povo. 
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CAPÍTULO 1- A RELAÇÃO DO PESQUISADOR COM SEU OBJETO 

No ano de 2010, ainda com dezessete anos de idade, estudava e trabalhava pela Obra 

do Salvador Diocese de Campos (ONG) em um supermercado localizado no município de 

Campos dos Goytacazes. Está era uma ONG de vertente católica onde todos os dias antes de 

iniciarmos os trabalhos fazíamos uma roda, dávamos as mãos, alunos e funcionários, e a cada 

dia uma pessoa falava um texto ou frase de autoestima para todo grupo. Ao todo deveríamos 

está em torno de cinquenta pessoas. Em seguida realizávamos em conjunto uma oração do Pai 

Nosso e uma Ave Maria.  Essa ação diária era nomeada de “acolhida” porque visava um mo-

mento de interação entre todos (professores, diretores e alunos) antes do início das atividades 

em sala de aula. 

Em datas comemorativas sempre aparecia alguém diferente para palestrar sobre algo 

relacionado ao contexto datado. Certo dia - o qualnão me recordo se foi exatamente no dia do 

índio - ao chegar no portão de entrada da Obra,  me deparei com os meus colegas gritando: 

“Vamos, vamos para acolhida porque o Carlos – coordenador da instituição na época - falou 

que hoje teremos a visita de um índio e ele vai contar uma história pra gente”.  

Confesso que, naquele momento, a primeira coisa que imaginei é que viria um homem 

pardo, sem camisa e pintado, de cabelo liso e com algum tipo de pena como acessório pelo 

corpo. Fui correndo com os meus amigos para a acolhida. O espaço da Obra do Salvador fica-

va localizado ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário. No local havia pequenas salas com 

capacidade para mais ou menos vinte alunos por turma. Durante quatro horas por dia realizá-

vamos cursos de teatro, dança administração ou panificação o qual eu fazia parte na época. As 

acolhidas eram realizadas na parte de trás das salas que possuía uma tapagem e era maior que 

todas as outras salas, não tinha cadeiras. Dispunha de um formato de quadrado feito de cimen-

to o qual usávamos como banquinhos para assistir as acolhidas.  

Lembro-me que estava muito ansiosa para ver o índio. Porém, ao chegar no local onde 

era realizada todas as acolhidas, me deparei com um homem que aparentava ter mais de qua-

renta anos, pardo de cabelo curto, com roupas e chinelo como os nossos, ou seja, ao meu 

olhar: nada “diferente da gente”. Lembro-me que cheguei a questionar com uma amiga se 

aquele homem era de fato um descendente de índio ou se era só alguém que iria contar uma 

história de índio.  

Após chegarmos a acolhida sentamos nos banquinhos de cimento, outros ficaram em 

pé e começamos a ouvir aquele homem contar histórias sobre os indígenas que habitaram no 
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passado o município de Campos dos Goytacazes. Era a primeira vez que estava escutando a 

história dos índios que já viveram nessa terra, pois durante o ensino fundamental quando es-

cutava a professora falando desses povos, era de uma maneira geral. 

O docente sempre falava do índio como indivíduo que tinha suas habitações em flores-

tas, possuíam culturas distintas da nossa e que, durante suas festas e cerimônias religiosas, os 

mesmos tinham o costume de pintar o corpo. Não mencionava a diversidade depovos indíge-

nas que existiam no Brasil. Naquela época índio para mim era tudo igual. 

Porém, aquele homem que se denominou como descendente de algum povo indígena 

em Campos dos Goytacazes – hoje já não me recordo mais qual era etnia do seu povo - con-

tou várias histórias em relação às tribos indígenas que aqui habitavam. Dentre as várias narra-

tivas jamais consegui esquecer de uma sobre os locais onde os índios, como ele mesmo falou, 

“eram deixados para morrer”.  

Assim, começou a narrar sobre um tipo de cemitério indígena localizado, hoje, onde se 

encontra o bairro do Parque Imperial. Contou que em Campos dos Goytacazes não havia so-

mente os índios Goytacazes. O mesmo falou de histórias que ouvia ainda quando criança da 

sua bisavó. Segundo ele, grande parte do que ela estava contando eram memórias não vividas, 

mas contadas pelos membros mais velhos da família. Lembro-me que nesta época ele falou 

que os seus antepassados viveram onde hoje se encontra o bairro conhecido como Nova Bra-

sília e o bairro Pecuária localizado no município de Campos, e que os outros índios, “os bra-

vos”, como dizia moravam nas redondezas das regiões perto do Farol de São Tomé. Recordo-

me dizer que esses índios que moravam próximo à região do Farol eram “canibais” e “violen-

tos”, ao contrário de sua tribo que só matavam os outros se fossem para se defender. Esse ho-

mem tinha o cabelo liso curto, era moreno claro, magro e aparentava entre 35 a 40 anos7. 

Durante as várias histórias que ele contava eu não consegui mais parar de pensar nessa 

história do cemitério. Segundo esse índio, que irei denominar aqui como Raoni, os índios da 

sua tribo quando estavam bem idosos, debilitados ou doentes eram levados para onde hoje se 

                                                 
7
 No decorrer do ano de 2018, durante a elaboração dessa pesquisa, voltei à obra do Salvador para buscar infor-

mações e registro dessa época a fim de saber mais dessa história e talvez até conseguir o contato de homem. No 

entanto, ao chegar na obra, fui recebida por um rapaz que perguntou se eu gostaria de alguma informação e, após 

as minhas explicações, ele falou que muita coisa havia mudado desde aquela época e que até mesmo os adminis-

tradores, pedagogos e coordenadores não faziam mais parte do corpo de trabalho daquela instituição. Entretanto 

ele explicou que a única pessoa que continuava trabalhando lá era Luana (nome fictício) – que também fazia 

parte da administração da Obra – e me levou para falar com ela. Ao encontrar Luana. Novamente, contei toda 

história do meu interesse pela questão indígena, expliquei sobre o meu projeto de pesquisa. Porém, a mesma 

assim como o rapaz disse que não tinha nenhum relato ou documento referente a esse assunto. 
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encontra o bairro Imperial e ali ficavam até a chuva chegar. Quando a chuva chegava os 

mesmos morriam, pois, a água tapava tudo virando um grande brejo. Esse acontecimento 

ocorria todo ano: primeira vinha a enchente, depois virava lama e, assim, esse ritual entre o 

povo de Raoni acontecia consecutivamente. 

Após ouvi-lo, nunca mais esqueci essa história e, a tomando como verdade,percebi 

que ela me despertou um interesse para saber mais a história dos índios que um dia habitaram 

esse município que hoje leva em seu nome a palavra Goytacazes8. 

Por muito tempo, essa foi uma história a qual eu gostava de contar para as pessoas. 

Mesmo tendo pouca informação a respeito à considerava muito importante, pois era o primei-

ro relato que eu tinha escutado dos índios Goytacazes. Ficava querendo reproduzir essa histó-

ria para todo mundo. O “engraçado” é que eu notava que, em um primeiro momento, ninguém 

ligava muito para saber do índio, seja o Goytacazes seja o qual fosse. Parecia que o indivíduo 

índio era algo que não existia mais para pessoas desse município. Mesmo assim, nesse ano, 

fiquei extremamente apegada a essa história e, apesar das pessoas me olharem algumas vezes 

de maneira estranha quando eu começava a falar dos índios, eu percebia que algumas, em 

determinados momentos, começavam a me fazer perguntas sobre esses povos demonstrando 

certo interesse em saber mais da história. Porém, eu não sabia muito o que contar além de 

reproduzir as histórias narradas pelo Raoni.  

A falta desse conhecimento sobre os povos indígenas em Campos dos Goytacazes era 

algo que me deixava incomodada. Consequentemente comecei me questionando sobre várias 

coisas em relação a essa história pouco comentada. Comecei a querer saber se na nossa cidade 

teria mais história de índio, e o porquê desse município levar o nome dos Goytacazes. Em 

conversas paralelas, no dia a dia, percebia que ninguém sabia quase nada da história indígena 

desse lugar. Enfim, foram inúmeros questionamentos que me vieram à mente naquele ano e, a 

partir daí, toda vez que escutava durante o meu cotidiano a palavra índio eu queria saber do 

que estava se tratando.  

No entanto, como eu mencionei acima, não era comum as pessoas narrarem algo sobre 

índio, mas reparei que durante a minha trajetória escolar, inclusive na Obra do Salvador, essa 

palavra era muito utilizada pelos meus colegas de turma quando alguém fazia alguma estripu-

lia do tipo: riscar as paredes, quebrar o ventilador da sala, jogar as carteiras para alto entre 

                                                 
8
 No site (https://www.dicionarioweb.com.br/goitacazes/) a palavra Goitacazes escrita com (i) aparece como 

pertencente a um antigo grupo étnico de índios no Brasil, o qual possui ainda hoje no sul do Estado do Espírito 

Santo algumas famílias espalhadas.  

https://www.dicionarioweb.com.br/goitacazes/
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outras coisas. Os sujeitos que praticavam tais atitudes eram denominados pelos outros colegas 

como “índios”. A partir dessa observação que se deu através da minha curiosidade, comecei a 

questionar o porquê dos meus colegas usarem a palavra índio como algo pejorativo para xin-

gar uns aos outros. Eu ficava pensando, questionando, mas nunca chegava em alguma respos-

ta. Neste período, término do ensino médio, o meu sonho ainda era cursar psicologia. Eu fica-

va tentando entender e interpretar tudo que as pessoas falavam – inicialmente achava que essa 

ação era função de psicólogo - inclusive a compreensão dos xingamentos usando a palavra 

índio que era tão usada entre os jovens como forma de rebaixamento do outro. Mas, com o 

passar dos anos, eu não conseguia passar para o curso de psicologia, pedi desligamento da 

Obra do Salvador e fui parando de falar sobre índio com as pessoas, porém a minha inquieta-

ção em relação a esses povos não terminava. 

No ano de 2013 iniciei um tratamento ortodôntico onde o consultório estava situado na 

região central do município de Campos dos Goytacazes. Entretanto, após algumas consultas a 

dentista me informou que só poderia continuar atendendo em seu consultório que ficava loca-

lizado em Tocos - décimo sétimo distrito do município de Campos. Eu não conhecia o lugar, 

mas agendei a consulta assim mesmo. 

No dia marcado fui para o ponto aguardar o ônibus que demorou tanto que eu acabei 

embarcando em uma van, transporte alternativo muito utilizado no município. Durante o traje-

to fiquei olhando pela janela do carro os matos que cortavam o vidro do transporte diante da 

velocidade que o motoristaconduzia. Na estrada para Tocos não existia muitas casas ou co-

mércios, oque eu observava era cavalos e bois no meio do mato, entre uma casa e outra. 

Minutos depois da van ter passado pelo distrito de Goitacazes avistei algo que pensei 

ser uma casa abandonada, mas aquele transporte corria tanto que mal consegui ver direito do 

que se tratava. Na volta da consulta no ônibus consegui ver melhor aquele casarão branco de 

arquitetura antiga e ler uma placa que identificava o local como Arquivo Público Municipal 

de Campos. 

 A minha consulta era mensal. Fui umas quatro vezes ao dentista até que, certo dia, 

passando e olhando para aquele casarão, avistei algo que parecia ser uma estátua enorme caí-

da no chão. No entanto, não consegui identificar que monumento era. O tempo foi passando e 

toda vez que passava na estrada de Tocos, durante o ano de 2013, eu pensava em tirar um dia 

para visitar o arquivo, porém sempre adiava a minha ida, pois tinha vergonha de chegar na-

quele local sozinha. A vontade de conhecer o arquivo durou um tempo.  
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Em agosto de 2014 ingressei no segundo semestre da Universidade Federal Fluminen-

se UFF, no polo de Campos, no curso de Ciências Sociais mesmo sem saber do que se tratava 

direito, pois o meu objetivo era pedir transferência para o curso de psicologia. No começo das 

aulas lembro que olhei para grade curricular do curso de Ciências Sociais e vi uma matéria 

com o nome de Antropologia, nunca tinha escutado falar dessa palavra.  Pensei que seria al-

guma disciplina relacionada à arqueologia ou algo do tipo. No primeiro e segundo período da 

Universidade cursando a disciplina de Antropologia fui aprendendo sobre a ação de relativizar 

certas situações, descobrir e entender a diversidade cultural presente no mundo que iam trans-

formando a minha visão de mundo e a mim mesmo. Eu estava me encantando cada dia mais 

por aquela Ciência. 

Por conseguinte, após os conceitos que me foram apreendidos nesta disciplina e que 

foram ao encontro do meu sentimento de inquietação sobre a questão indígena na cidade, des-

pertou em mim um interesse em escrever sobre esses índios. Dois períodos se passaram e eu 

estava me sentindo tão realizada aprendendo os conceitos da Antropologia, percebendo a pos-

sibilidade de estudar melhor os povos indígenas do Brasil, que decidi abrir mão do meu antigo 

sonho de criança de cursar psicologia só para poder continuar estudando mais sobre esses 

povos e outras questões indígenas.  

Em consequência disso, ao chegar ao quarto período de Ciências Sociais, já no ano de 

2016, decidi entrar para o grupo de estudos Núcleo de Estudos Rurais (NueRs)9. Recordo-me 

que a professora coordenadora do grupo comentou que, naquele semestre de 2016, iríamos 

visitar o acervo municipal para pesquisar nos documentos antigas informações que pudessem 

ser úteis para a pesquisa cujo o tema era o Campesinato Negro no Norte fluminense. É difícil 

descrever o quão feliz fiquei naquele momento ao perceber que finalmente iria conhecer o 

Arquivo Público Municipal. 

Então, no dia 25 de maio de 2016, chegamos à UFF às oito horas da manhã para visita 

ao acervo. Chegamos ao arquivo por volta das dez horas da manhã e, de início, a primeira 

coisa que fiz quando desci do ônibus foi ver o que era “aquilo” enorme que se encontrava no 

chão daquele lugar. E, para minha surpresa, era nada mais nada menos que a estátua de um 

índio que ficava na entrada do município de Campos dos Goytacazes.  

                                                 
9
 O Núcleo de Estudos Rurais (NueRs) é um grupo de pesquisa coordenado pela Prof. Dra. Simone Silva que 

tem como objetivo incentivar e auxiliar os discentes que possuem interesses pela pesquisa etnográfica em socie-

dades rurais.    
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Naquele instante, imediatamente, pensei no descaso da retirada do monumento sem 

que ninguém tenha falado nada. Mas, minutos depois eu repensei e percebi que nem eu, que 

às vezes passava aos domingos para ir ao shopping estrada com meu pai havia percebido tam-

bém a ausência. A falta de resposta naquele momento me causou uma grande angústia: qual 

seria a relevância desse passado histórico para a população desse município na contempora-

neidade e até mesmo para mim? Diante disso, durante toda manhã ao longo da visita não con-

seguia parar de pensar a respeito.  

Diante do ocorrido naquela manhã cheguei à casa e fui logo pesquisando na internet 

notícias sobre a retirada da estátua na entrada da cidade. Encontrei uma reportagem do G1 

(portal de notícias brasileiro mantido pela Globo.com e sob orientação da Central Globo de 

Jornalismo) que informava a retirada da estátua no ano de 2006, após um laudo da Defesa 

Civil, que alegava risco de desabamento. No entanto, segundo o secretário de Cultura da épo-

ca o Sr. Orávio de Campos Soares, outra estátua seria colocada no lugar. Em entrevista para o 

G1 Orávio afirma: 

Aquilo que está no Arquivo Público não serve mais pra nada. A nova estátua será 

em pedra ou em bronze, mas ainda estamos fazendo o projeto para apresentar à pre-

feita e vamos escolher o artista. A estátua que foi tirada da entrada da cidade não 

tem valor, já está toda ruim e nada foi feito para que ela durasse. Agora ela vai ser 

destruída10.  

Entretanto, já se passaram mais de cinco anos dessa declaração e, até o momento, a 

única coisa que foi colada no mesmo local foi uma máquina de extração de petróleo. Segue 

algumas imagens do antes e do depois da retirada da estátua:  

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Estátua do Índio Goytacazes11. 

                                                 
10

Fonte: Portal: g1.globo.com, do Norte Fluminense, 2013. Acesso em (25/05/2016) 
11

Fonte: http://egocampista.blogspot.com. Acesso em :13/11/2016 

http://egocampista.blogspot.com/
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Foto 2: Monumento localizado na entrada da cidade de Campos dos Goytacazes atualmente.12 

 

 

Foto 3: Imagem da estátua do Índio Goytacazes no Arquivo Municipal13 

                                                 
12

 Fonte: http://www.rdvetc.com/2007/11/roteiro-norte-campos-dos-goytacazes.html Acessado em :17/11/18 

http://www.rdvetc.com/2007/11/roteiro-norte-campos-dos-goytacazes.html


24 

 

 

 

 

 

Dando continuidade a minha investigação, ainda no ano de 2016, havia o interesse de 

escrever algo sobre a questão indígena no município, mas não sabia por onde e como iniciar a 

pesquisa uma vez que esse era um assunto pouco comentado com amigos da cidade ou da 

faculdade. Até porque as poucas vezes que tentei trazer a temática indígena para discussões 

dentro de sala na universidade, esse também não parecia um tema que despertava interesse 

assim como em debate entre meus colegas de classe. Mas, essa era uma questão que me atra-

vessavapois percebia uma ambiguidade entre o nome do município e a falta de informação a 

respeito de um grupo étnico que constituem o nome desse município.  

                                                                                                                                                         
13

Fonte: http://camposfotos.blogspot.com.Acesso em : 13/11/2016 Essa foto foi retirada da internet, pois em ida 

ao Arquivo Público Municipal, no dia 22/05/18 fui informada pelo diretor do local Carlos Freitas que a antiga 

estátua do índio Goitacazes estava longe do prédio onde funciona o atual Arquivo Municipal, por conta do seu 

estado de conservação. O diretor afirmou que a estátua foi doada por um carnavalesco e confeccionada por um 

material inflamável, reafirmando, assim, a importância do monumento ficar longe do prédio. Durante o campo, 

não consegui chegar perto da estátua para fotografar, pois o monumento, além de estar distante, se encontrava 

coberto pelo mato, cheio de insetos, abelhas e outros animais sendo impedida a aproximação por questão de 

segurança. Vale lembrar que a estátua foi colocada no inicio da década de 90 durante o governo de Anthony 

William Matheus de Oliveira, mais conhecido como Anthony Garotinho e retirada no governo de Alexandre 

Mocaiber, grupo político opositor ao de Garotinho. Sendo importante ressaltar essa memória do índio dentro do 

cenário de disputa política do município. 

 

http://camposfotos.blogspot.com/
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Em paralelo com meus estudos na Universidade, no segundo semestre do ano de 

201614, operando como Geertz (1989, p.4) define “... praticar etnografia é estabelecer rela-

ções, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campo, manter 

um diário e assim por diante”. Fiz a primeira visita ao museu de Campos a fim de saber mais 

sobre as histórias desses indígenas, procurar por informantes que pudessem descrever mais 

sobre essa história. Entretanto, para minha surpresa, ao chegar no local e perguntar à recepci-

onista o que eu poderia encontrar por lá sobre os índios Goytacazes a resposta foi: “Índio? 

Aqui não tem muito disso não, mas se você quiser pode olhar outras coisas, porque de índio 

só tem uns ossos lá na parte de cima”. Após essa resposta, perguntei se existia algum outro 

lugar aqui em Campos que eu pudesse saber mais sobre assuntos relacionados à questão indí-

gena e a resposta foi: “Tudo o que temos dos índios está na sala lá em cima”. Deste modo, 

cheguei a visitar a sala onde havia alguns ossos e uma cumbuca quebrada. Porém, ainda insa-

tisfeita com a resposta da recepcionista retornei ao museu novamente e voltei a procurar mais 

informações na internet. Achei outra reportagem no G1 onde, em entrevista para o jornal em 

30/04/2013, a historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos na época, Graziela Esco-

card, disse ter sido retirado da região cinco toneladas de material indígena. Segundo Escocard:  

Onde hoje é o cemitério do Caju, antes havia um lago e os índios tinham o hábito de 

enterrar os mortos em volta de lagoas, por isso foi encontrado tanto material nas 

proximidades do cemitério. Na região foram encontradas várias ossadas e cerâmicas 

dos índios goytacá. O material foi levado para o Rio de Janeiro, porque na época a 

cidade não tinha um local adequado para guardar. Agora com o museu, estamos 

buscando meios para trazer essa herança dos índios de volta para a cidade15.  

Após ler essa declaração o que mais me chamou atenção foi o fato de uma funcionária 

que me atendeu no museu não saber informar que cinco toneladas de material foram retiradas 

da região e caminhadas para a cidade do Rio de Janeiro. Outro ponto que merece ser observa-

do é a afirmação da historiadora em relação aos mortos em volta da lagoa confirmando, assim, 

de certa forma, algumas das histórias que já tinha escutado em 2010 através do Raoni. 

                                                 
14

No ano de 2016 durante o evento comemorativo do IV aniversário do NEABI (Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros e Indígenas da UENF) realizado nos dias 29 e 30 de junho no Museu Histórico Municipal de Campos 

dos Goytacazes conheci a professora Dra. em Antropologia Lilian Sagio Cezar que me apresentou o RenanTor-

res, aluno do bacharelado em Ciências Sociais pela UENF que também estudava na época os assuntos referentes 

a temática indígena dessa região. Nesse primeiro momento falei brevemente com ele. 

No dia 30 de junho de 2017 participei da mesa de diálogo intitulada: Campos e suas origens culturais, onde o 

Renan explicou assuntos referentes a temática indígena em Campos. Nesse dia não havia muitas pessoas para 

assistir a mesa, mas tratou-se de um evento bem interessante que retratou tanto a história e cultura Indígena 

quanto Afro-Brasileira do nosso país. Nesse encontro conversamos um pouco sobre os desafios e dificuldades 

para se trabalhar a questão dos povos indígenas na atualidade e também discorremos um pouco sobre os povos 

indígenas que fizeram parte dessa cidade. 
15

Portal: g1.globo.com, do Norte Fluminense, 2013. Acesso em (20/11/2016) 
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Apesar da localização exata não bater, pois segundo a narrativa de que os mortos de 

sua etnia eram enterrados no bairro do Parque Imperial e que a sua tribo apenas morava no 

bairro da Pecuária onde foram encontradas as cinco toneladas de ossos em 2013, percebi que 

as duas histórias de alguma forma se cruzavam, despertando emmim mais provocações sobre 

o sumiço da história indígena desse lugar. 

Deste modo, pesquisar a questão indígena no Município de Campos dos Goytacazes 

sempre foi um tema de meu interesseque se intensificou ainda mais no quarto período da gra-

duação após a visita ao Arquivo. Porém conforme as dificuldades encontradas para achar da-

dos, pela complexidade de formar um campo de estudo, minhas expectativas começaram a 

diminuir. 

Com a curiosidade e o meu gosto em particular naquela época pela escola da Antropo-

logia Hermenêutica, a princípio não era minha intenção fazer um trabalho etnográfico, até 

porque eu não havia presenciado ou lido sobre um ritual, porém como já afirmava Geertz:  

Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 

comentários tendenciosos, escritos não com os sinais convencionais do som, mas 

com exemplos transitórios de comportamento modelado (GEESTZ, 1989 p. 7). 

 

Quando dei por mim lá estava eu frequentando o Arquivo Público Municipal para bus-

car nos livros e documentos as informações que eu não encontrava com facilidade no meu 

cotidiano, tentando encontrar nos manuscritos algumas respostas para minha investigação. 

 Logo, nos primeiros contatos com alguns livros do acervo, não consegui tantas infor-

mações acerca da questão indígena no município, porém as poucas informações que obtive 

foram importantes para compreender o contexto histórico desse local ainda no século XV com 

a família real no Brasil e algumas características sobre os povos que habitavam a região no 

século XVIII. Assim sendo, tais informações serão brevemente descritas no próximo item. 

1.1 Índios na história de Campos dos Goytacazes 

 

“Resolvendo D. João 3º dividir o Brasil em capitanias, coube a Pero de Góes16 a de 

S. Thomé, depois chamada Parahyba do Sul.” (LAMEGO, 2016, p.10). 

                                                 
16

Pero de Góes foi escolhido por Dom Pedro III para ocupar a capitania de S. Thomé.  Nessa época essas terras 

já eram ocupadas por várias etnias indígenas, principalmente os da etnia Goytacazes.  No ano de 1539 Pero de 

Góes retorna de Lisboa e começa o processo de colonização dessas terras construindo casas e formando um 

povoado, esse lugar ficou conhecido como Villa da Rainha. No entanto após quatro anos dessas construções a 

Vila veio abaixo através de um ataque dos indígenas da região. Pero de Góes tentou erguer a Vila novamente, 
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As terras desta capitania estavam situadas na atual região norte fluminense. De acordo 

com Lamego (2016, p.23): “em 1539, regressou Pero de Góes de Lisboa e deu início à coloni-

zação da sua donataria, fundando uma povoação. Em um sítio aprazível, poucas braças ao sul 

da barra do rio Managé chamado depois de Camaquara e actualmente [sic] Itabapoana”.17 

Entretanto, devido os conflitos naquela época de colonização entre colonos e nativos, 

nesse território, Pero de Góes não consegue ocupar efetivamente esse território. Deste modo, 

após duas tentativas fracassadas de ocupação, Pero de Góes retorna para Lisboa e deixa a car-

go desta capitania seu filho e sucessor Gil de Góis que também, diante dos conflitos com os 

indígenas, renúncia a capitania em favor da coroa no ano de 1618. 

Assim sendo, a partir dessas leituras, percebi algumas das dificuldades que os colonos 

tiveram em suas tentativas de colonização dessas terras, pois diversas etnias indígenas que 

habitavam esse território não aceitavam a presença destes. Segundo os manuscritos de Manoel 

Martins de Couto Reis (2011, p.152) algumas dessas etnias eram: “Goytacazes, Puris, Gua-

nhans, Suruçus e Coroados.” 

Essa observação quanto às características dos indígenas que habitavam esse território 

não foi feita apenas por Couto Reis, por conseguinte, durante a análise desses documentos, 

também encontrei declarações de outros viajantes que passaram por essas terras naquele perí-

odo onde também retratam em seus escritos alguns dos atributos dos indígenas nesse período 

e descreveram também acerca da etnia Goytacazes. É importante salientar que nos relatos 

dessa época é possível encontrar uma variação na palavra Goytacá escrita de três formas dis-

tintas, como: Goitacases, Goytacá ou Goytacazes. De acordo com Lery: 

A terra "é possuída e habitada pelos Goitacases, selvagens tão ferozes e bravios, que 

não podem viver em paz com outros, e têm sempre guerra aberta e contínua não só 

com todos os seus vizinhos, mas também com todos os estrangeiros... "Quando são 

apertados c perseguidos por seus inimigos, os quais ainda não os puderam vencer 

nem domar, andam tão rápidos a pé, e correm tão ligeiros, que não só deste modo 

evitam o perigo da morte, mas também no exercício da caça apanham na carreira 

certos animais silvestres, espécie de veados e corças. Andam nus, assim como fazem 

todos os Brasileiros, e trazem os cabelos coinpridos [sic] e pendentes até as nádegas, 

contra o costume mais ordinário dos homens dêsse país, os quais, como já disse, e 

ainda amplamente o direi, tonsuram [sic] o cabelo na frente e o cerceiam na nuca. 

Em suma, êsses diabólicos Goitacases, invencíveis nessa limitada região, comedores 

de carne humana como cães e lobos, e possuidores de língua não entendida pelos vi-

                                                                                                                                                         
porém em 1546 outro ataque indígena destrói toda Villa. Apesar de Góes querer reconstruir mais uma vez a Villa 

o mesmo não tinha forças e instrumentos capazes de deter os ataques. Assim sendo, Pero de Góes se retira desse 

cenário de conflito fugindo para capitania do Espírito Santo (LAMEGO, 2016, p.26) 

 
17

 Hoje o rio de Itabapoana está entre as divisas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
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zinhos, devem ser considerados e postos na ordem das nações mais bárbaras, cruéis 

e terríveis que se possam achar em toda a Índia ocidental e terra do Brasil.”( 

LERY,1578 apud LAMEGO, 1945, p.60). 

Como na fala de João de Lery18 descrito no livro “O Homem e o Brejo” (1945)de La-

mego filho, durante algumas idas ao Arquivo Público Municipal, consegui encontrar em ou-

tros registros deixados por Couto Reis e Alberto Lamego informações que tratavam das carac-

terísticas de alguns povos indígenas que já viviam nessa região antes da chegada dos portu-

gueses, como: culturas, hábitos e costumes. 

Embora as dificuldades que tive inicialmente para encontrar informações, a leitura 

desses relatos da época, documentos e arquivos foram importantes para minha compreensão 

sobre as múltiplas etnias que habitaram no passado o atual município. Foi a partir dessas aná-

lises bibliográficas realizada no Arquivo Público Municipal que consegui saber mais um pou-

co do passado histórico indígena desse município. 

Por conseguinte, tais conhecimentos adquiridos a partir dessas investigações e leituras 

foram fundamentais para mim, pois me fizeram refletir ainda mais sobre: Qual a construção 

de memória e história que temos dos povos nativos na atualidade? Porque “sabemos” tão pou-

co desses assuntos em Campos dos Goytacazes? 

Em suma, a partir dessas informações que obtive através da leitura de capítulos dos li-

vros desses autores cursando a disciplina de estágio II no primeiro semestre de 2017, busquei 

levar esse assunto para sala de aula, por meio de um questionário, com o objetivo de entender 

como os discentes vêm percebendo a questão indígena na atualidade e principalmente o que 

eles sabem desses assuntos no município de Campos dos Goytacazes. 

Portanto no próximo capítulo irei relatar como a imagem do índio está presente no 

imaginário desses 58 estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, de 

uma instituição pública de ensino de Campos dos Goytacazes e abordar como a lei 11.645/08 

vem sendo trabalhada em sala de aula. 

                                                 
18

Torna-se importante explicar que durante meu trabalho de investigação bibliográfica em relação à questão 

indígena do município de Campos dos Goytacazes encontrei muitas dificuldades entre elas a tentativa de cruzar 

as informações que tinha a respeito desse assunto. Um exemplo disso está no livro “O homem e o Brejo” onde 

Lamego cita João de Léry em “Histórias de Uma Viagem Feita a Terra do Brasil”, edição de 1578, para falar dos 

indígenas Goitacases.  Porém, quando fui procurar acerca desse nome encontrei sobre Jean de Lery que foi um 

Francês que esteve presente no Brasil no século XVI e que em contato com vários grupos indígenas no Brasil 

escreveu várias narrativas que deu origem ao livro: Viagem à terra do Brasil. Tratar do passado indígena de 

Campos é o mesmo que tentar montar um quebra cabeça. 
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 Ainda nesse momento é importante frisar que optei por fazer a pesquisa em apenas 

uma instituição, mas na qual eu pudesse trabalhar com todos os segmentos do Ensino médio 

conseguindo assim uma quantidade expressiva de entrevistados.   
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CAPÍTULO 2 - “O DIFERENTE MORA NO MATO E NÃO FAZ PARTE DA SOCI-

EDADE”:  

Com o intuito de entender mais sobre a questão indígena no município de Campos dos 

Goytacazes apliquei um questionário contendo 12 perguntas (abertas e fechadas) para as tur-

mas do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio em uma escola da rede estadual do 

município de Campos dos Goytacazes, em maio de 2017, durante o período de estágio obriga-

tório, ao todo foram 58 questionários.   

 É importante ressaltar que, a princípio, esse questionário foi criado com a finalidade 

somente de perceber até que ponto a história e memória dos povos indígenas que habitavam o 

atual município de Campos dos Goytacazes estavam presentes na cidade e aproveitar para 

entender como os discentes vêm percebendo a figura do indígena na atualidade. Portanto nun-

ca foi minha intenção produzir um estudo macro em grandes escalas, apenas busquei essas 

repostas a partir do contexto escolar, pois estava no estágio e gostaria de utilizar esse momen-

to para manter um contato mais próximo com os estudantes aproveitando para refletir sobre 

esses assuntos que tanto me inquietava. 

Deste modo, tendo o município de Campos dos Goytacazes como lócus dessas refle-

xões e pensando na imagem do índio que havia na entrada da cidade convém lembrar o que 

Rocha e Eckert (2015)descrevem no texto “Antropologia das formas sensíveis: entre o visível 

e o indivisível” a respeito da importância da linguagem visual na elaboração de um trabalho 

etnográfico, destacando o olhar atento e de sensibilidade do etnógrafo para imagem em dados 

como forma de conhecimento científico: 

No ato de construção de uma narrativa etnográfica valorizam-se positivamente o 

sentido visionário-especulativo (de penetração no olhar de interioridade daquele que 

pensa) e o saber que veicula a Imagem no discurso científico em Antropologia.  Por 

isso, parte-se do pressuposto de que o corpo da escrita do texto antropológico não 

pode abdicar das formas simbólicas do conhecimento humano, que, em diversos 

graus de profundidade, expressam o ato de assimilação subjetiva do mundo vivido 

pelo próprio etnógrafo (ROCHA A. ECKERT C. 2015, p 78). 

Eu não sabia identificar se a estátua do índio tinha um valor simbólico para outras pes-

soas como tinha para mim, mas aproveitei a oportunidade de estar na escola e fui conversar 

com os discentes acerca dessa retirada da estátua que havia na entrada da cidade.  

Portanto apliquei os questionários para estudantes de todas as séries do Ensino Médio. 

Na primeira pergunta do questionário, buscava entender o que era o índio na visão deles e 

algumas das respostas foram: 
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“São povos de culturas diferentes que não vive na sociedade moderna.” (aluno do 

primeiro Ano do Ensino Médio) 

“Povos diferentes, na verdade povos estranhos, com costumes diferentes, pelo qual 

não costumo viver.” (aluna do primeiro Ano do Ensino Médio) 

“Um grupo de pessoas, muitas vezes religiosas e analfabetas e que fazem parte de 

uma geração anterior de sua tribo.” (aluno do segundo Ano do Ensino Médio) 

“Índio é cultura. O índio é um povo rico de costumes diferentes, faz parte da nossa 

cultura é um povo que vive junto à natureza.” (aluno do segundo Ano do Ensino 

Médio) 

“São povos que vivem geralmente nas florestas e fora das civilizações e tendo que 

viver usando o que a natureza oferece.” (aluno do terceiro Ano do Ensino Médio) 

“São seres humanos que habitam em regiões de mata e vivem de jeito e modo dife-

rentes.” (aluno do terceiro Ano do Ensino Médio) 

Apesar de aplicar o questionário visando saber sobre a memória e história indígena 

de Campos dos Goytacazes, dentre todas as respostas o que mais me chamou a atenção foi a 

quantidade dos estudantes que classificaram o índio como um indivíduo “diferente”.  

Dos 58 questionários aplicados, 24 discentes, que correspondem a 41% do total, usa-

ram a palavra “diferente” para descrever o índio, entretanto a problemática nessa classificação 

não se mostrou no quantitativo de estudantes que utilizaram desse termo. Somente foi possí-

vel entender melhor o problema da questão quando percebi que dos 58 questionários, 34% 

que correspondem a 20 discentes empregaram essa classificação a partir de uma perspectiva 

estereotipada.  

Através da análise das respostas dos entrevistados e o cruzamento das variáveis con-

segui perceber que no entendimento de muitos ainda é recorrente essa visão do indígena como 

um povo que só vive na mata, anda pelado, pintado e vive da pesca e da caça. 

Decerto, pensando pelo viés antropológico, é de conhecimento a não existência de-

culturas superiores ou inferiores umas das outras, sobretudo, é comum que até mesmo dentro 

de uma única sociedade habite diferentes culturas. No Brasil essa situação não é diferente. 

Entretanto, após a análise dos dados, tornou-se passível de interpretação que a classificação 

“diferente” empregada pelos discentes foi utilizada a partir de uma noção da imagem do indí-

gena como um indivíduo de qualidades e práticas arcaicas dentro da sociedade brasileira con-

temporânea. Tais análises evidenciaram que a utilização da palavra “diferente” como uma 



32 

 

 

forma de classificar o indígena, por vezes, foi aplicada a partir de concepções embasadas por 

uma ótica evolucionista. No tocante dessa questão: 

O ponto de vista evolucionista pressupõe que o curso das mudanças históricas na vi-

da cultural da humanidade segue leis definidas, aplicáveis em toda parte, o que faria 

com que os desenvolvimentos culturais, em suas linhas básicas, fossem os mesmos 

entre todas as raças e povos. (BOAS, 2005, p.41) 

À vista disso, percebo que a categoria “diferente” aqui apresentada pelos discentes se 

relaciona com a mesma concepção errônea presente no período colonial que entendia os po-

vos indígenas como grupos inferiores e ainda em processo de desenvolvimento dentro da so-

ciedade brasileira (DAMATTA, 1986).  

Deste modo, tornou-se visível que no pensamento dos discentes entrevistados os 

grupos indígenas na atualidade são compostos por pessoas que vivem na mata e que não en-

tendem as coisas do mundo moderno, como tecnologias, meios de comunicação e etc. 

A respeito desse assunto, Manoela Carneiro da Cunha (1992), antropóloga reconhe-

cida mundialmente por tratar de assuntos referentes à temática indígena, declara: 

O problema de como tratar minorias étnicas que vivem dentro de um território naci-

onal é complexo. No caso específico dos índios das Américas existem várias ten-

dências, desde as que propõem conservá-los no mesmo estágio cultural em que fo-

ram encontrados pela sociedade envolvente, até aquelas que preconizam sua absor-

ção total nessa sociedade (CUNHA, 1992, p.32). 

Todavia, a partir da categoria expressa nas respostas dos discentes e a citação acima 

se torna possível perceber que esse pensamento equivocado quanto às características e modo 

de vida dos povos indígenas é algo que ainda permanece forte no imaginário dos discente na 

época atual. De acordo também com o posicionamento de Laraia (2013, p.67) relativamente a 

essas questões culturais é entendido que: “A nossa herança cultural, desenvolvida através de 

inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao com-

portamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade”. 

É fato que tais populações indígenas tiveram por anos a sua história marcada por vá-

rios discursos, entretanto a análise do signo da palavra “diferente” empregada pelo público 

entrevistado me permitiu observar, no presente os resquícios de uma acentuada reprodução, 

na contemporaneidade, dessas narrativas estereotipadas em relação a imagem do índio.  
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2.1 ALTERIDADE SE CONSTRÓI COM HISTÓRIA 

Embora um elevado quantitativo de discentes tenham utilizado a palavra “diferente” 

para designar o indígena brasileiro foi notável durante minha interação com as turmas que 

diversos discentes dispunham de múltiplas curiosidades acerca da questão indígena.  

Percebi que alguns discentes entregavam o questionário e depois perguntavam sobre 

os costumes dos indígenas, sobre os seus rituais de casamento, modo de vida entre outros as-

suntos. E foi através dessas conversas paralelas, durante minha investigação, que refleti sobre 

as respostas que descreveram o indígena como um indivíduo “diferente”. Logo, as respostas 

que descreveram o índio como um ser “diferente”, que só vive na mata, e anda pelado seria 

talvez uma resposta de um imaginário que foi construído a partir de uma ausência de informa-

ção acerca da história desses povos. 

Assim sendo, comecei a analisar a segunda questão do questionário onde trazia a se-

guinte pergunta: Você já ouviu falar da Lei 11.645/08 que regulamenta a obrigatoriedade do 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígenas no Ensino Fundamental e Médio? 

Como resultado e após as análises dos dados percebi que 84% dos estudantes, que correspon-

dem 49 alunos, alegaram que não tinham o conhecimento acerca dessa Lei e os que afirmam 

terem tido conhecimento foi pela televisão ou internet, confirmando assim a minha hipótese 

anterior da falta de conhecimento dos discentes nessas questões. 

Deste modo, essa pequena amostragem revelou que, embora a Lei traga essa obriga-

toriedade para todas as instituições de ensino o que acontece é que quando saímos do campo 

burocrático (ideal) onde são elaboradas as leis para organizar a sociedade e partimos para o 

contexto escolar (real) onde a lei deveria acontecer na prática, é perceptível a falta de infor-

mação que ainda hoje existe quanto à imagem, cultura e história dos povos indígenas que ha-

bitam no Brasil. Portanto, tendo em vista a diversidade étnica que compõem a sociedade bra-

sileira penso que essas lacunas quanto àhistória dos povos indígenas são assuntos que nos 

convém enquanto pesquisadores.  

Ademais, vale lembrar que no Brasil, segundo dados do Censo Demográfico realiza-

do pelo IBGE em 2010, a população indígena atual era de 896,9 mil advindos de 305 etnias 

distintas19. No entanto, a população “não indígena” correspondia a 99,56% da população bra-

                                                 
19

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2010. Disponível em: 

<ttps://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-poblacao-

indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia> Acessado em: 03/03/2017 
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sileira. Segundo os últimos dados do relatório do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 

também podemos perceber que essa falta de informação frente às comunidades indígenas e 

essa diferença entre a população indígena e não-indígena, por vezes, tem colocado os povos 

indígenas em uma situação de vulnerabilidade em vários âmbitos da sociedade brasileira20 

visto que devido à falta de informação continuamos reproduzindo a figura do indígena a partir 

de uma visão eurocêntrica e estereotipada em relação aos seus hábitos e costumes culturais.  

Em síntese, diante das questões explicitadas até aqui, apesar de desejar trabalhar 

mais com a questão da etnia Goytacazes, o campo, os questionamentos levantados pelos dis-

centes, foram guiando o caminho da pesquisa. Logo, comecei a perceber a instituição escolar 

como o meu principal campo de estudo. 

 Além do mais, essas observações me permitiram compreender o que os docentes ex-

plicavam durante minhas aulas na graduação a respeito da necessidade de observar e permitir 

que o campo também revele o método para pesquisa, e não que você, o pesquisador, tente 

aplicar métodos, teorias e objetivos, já preestabelecidos, forçadamente, ao objeto de estudo. 

 Portanto, eu pretendia, a princípio, somente entender como a imagem do índio Goi-

tacazes era, ou se era trabalhada nessa cidade, mas o contato mais próximo com os discentes 

me trouxe outros pontos de investigação e construção no caminho dessa pesquisa.  

Para essa questão Oliveira (2000) também afirma sobre a necessidade de “olhar”, 

“escutar” e “escrever” como partes fundamentais do trabalho de campo. Foi através desse 

olhar e ouvir, ao longo de toda trajetória acadêmica, que quando cheguei na instituição esco-

lar pude perceber os rumos dessa investigação e os pontos que deveriam ser problematizados. 

De acordo com Oliveira: 

Se o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção da realidade focalizada na pesqui-

sa empírica, o escrever passa a ser parte quase indissociável do nosso pensamento, 

uma vez que o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar. Quero chamar a aten-

ção sobre isso, de modo a tomar clara que – pelo meu modo de ver – e no processo 

de redação de um texto que o nosso pensamento caminha, encontrando soluções que 

dificilmente aparecerão antes da textualização dos dados provenientes da observação 

sistemática. (OLIVEIRA, 2000, p. 32). 

 

                                                 
20

 O conflito entre indígenas e ruralistas se intensificou nos últimos anos. São vários os casos registrados de 

mortes, violência e homicídios. Esse é um problema social que vem crescendo no país e que precisa ser discuti-

do. Esse relatório aponta que em 2016 no Brasil morreram 118 indígena adultos e 735 crianças e que boa parte 

dessas mortes estão relacionados aos conflitos motivados pelas tentativas de mudanças de certos direitos consti-

tucionais já conquistados pelos indígenas. 
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Nesse sentido, durante o trabalho de investigação em sala de aula com os discentes e 

no meu momento de escrita da pesquisa outros dados me chamaram a atenção. Deste modo 

neste capítulo no primeiro momento busquei mostrar a partir dos dados coletados como está à 

visão dos estudantes em relação à imagem do índio, e trouxe dados quanto à falta de conhe-

cimento dos mesmos a respeito da Lei 11.645/08. Já no segundo tópico gostaria de apresentar 

as dificuldades dos docentes para tratar desses assuntos em sala de aula.  

No gráfico abaixo estão apresentados os dados em relação à maneira como os discen-

tes mencionaram a forma que aprenderam na escola a história do indígena na sociedade brasi-

leira, vejamos a seguir: 

 

Gráfico 1: Respostas dos discentes 

 

Fonte: Produzido pela autora da pesquisa em outubro de 2018. 

 

Após as análises dos dados consegui perceber que apesar da falta de conhecimento dos 

mesmos em relação à Lei 11.645/08, em 52 questionários os estudantes relataram que em al-

gum momento do Ensino Fundamental ou Médio já ouviram falar da temática indígena em 

sala de aula.  

Entretanto, usei os dados de como esses estudantes aprenderam sobre a questão indí-

gena na escola para criar o gráfico acima com a finalidade de mostrar que boa parte da popu-

lação entrevistada descreveu que estudou sobre os costumes e modo de viver desses indígena, 

porém durante a leitura e interpretação desses questionários notei que aproximadamente 14% 
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dos questionários (8 discentes), a figura do índio aparecia como algo relacionado a um passa-

do muito distante o qual não fazia mais parte da realidade atual e, outros 16% (9 discentes) 

alegaram conhecer a história dos povos indígenas no Brasil somente a partir da história da 

chegada dos portugueses nessas terras. 

Essas pré-noções e respostas observadas através dos discursos dos discentes me fize-

ram recordar uma fala de Marcos Terena do povo indígena Terena descrito em 2000 no texto 

Desafios da Diversidade na Escola (2000)de Neusa Maria Mendes Gusmão, para Marcos Te-

rena: 

Durante muito tempo na minha vida, eu comecei a ter vergonha de mim mesmo, de 

minha origem, das minhas tradições, do meu povo, até mesmo de meus pais. Mas, 

depois eu aprendi que sem eles, eu nunca seria nada, eu nunca seria um branco, va-

mos dizer assim ...um branco no sentido de pessoa da cidade, porque eu nasci índio 

Tereno, e também morrerei um Terena. Então, com esses princípios, eu procurei tra-

balhar a minha formação de código indígena. Ao mesmo tempo, eu procurei mostrar 

pra sociedade envolvente que de fato, por exemplo, de não estar com orelha furada, 

de não estar usando o beiço de pau, de não estar usando cabelo comprido, não signi-

ficava que eu tinha deixado de ser índio, mas sim, que as características de meu po-

vo eram um princípio próprio de meu povo, e que não me identifica na minha pessoa 

aquela generalização que é ser índio, uma coisa que na verdade não existe. Então eu 

peço, que os educadores, eles contribuam com a formação do respeito mútuo desde 

as crianças. As crianças brasileiras, elas têm uma sede muito grande de conhecer o 

índio mas, muitas vezes os professores erram ao afirmar que os índios são selvagens 

ou são preguiçosos, criando um preconceito estabelecido no próprio aprendizado do 

professor, na formação do professor. (TERENA, 1996. apud GUSMÃO 2000, p. 

10). 

 

Tendo em vista os dados apresentados no gráfico e a fala de Marcos Terena realizada 

há 22 anos podemos perceber que esse discurso ainda se faz pertinente nos dias atuais. Quan-

do me refiro ao tempo é porque apesar de 22 anos da fala, o discurso realizado por Marcos 

Terena parece muito atual, visto as problemáticas que circundam a questão indígena no país. 

 As dificuldades que os estudantes têm para conhecer o índio se mostrou presente tam-

bém no ambiente escolar durante o meu trabalho de campo, pois na falta de informações e 

conhecimento das histórias indígenas brasileira foi notável identificar como os discentes ten-

dem a classificar o índio como “diferente”, entretanto não pelo sentido de reconhecer nele o 

relativismo cultural frente a busca pelo respeito à alteridade com outro, mas pelo desconheci-

mento da cultura desses indivíduos.  

2.1.2 O DESAFIO DA TEMÁTICA INDÍGENA NO CAMPO EDUCACIONAL 

Para tratar dos desafios quanto os estudos da cultura e história indígena no contexto 

educacional tendo em vista os fatos observados durante meu trabalho de investigação, penso 
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ser necessário iniciarmos essas discussão com um argumento apontado pela antropóloga Ma-

nuela Carneiro da Cunha a respeito da lógica presente, ainda hoje, nos livros de história que 

se manifestam como se não houvesse no território brasileiro um povo dotado de cultura, iden-

tidade e memória própria antes da chegada dos colonizadores. 

Para Cunha (1992, p. 22) “A história dos índios não se submete na história indigenis-

ta”. Ainda que não seja o caso do município de Campos dos Goytacazes, mas não podemos 

negar o que vem acontecendo em vários locais do país em relação aos conflitos entre “indíge-

nas” e “não-indígenas”. Nesses casos, mais especificamente, os não-indígenas estão associa-

dos a bancada ruralista e alguns fazendeiros21, conflitos esses muitas vezes motivados pela 

disputa de terras.  

Essa disputa acontece no momento em que por um lado temos os fazendeiros que di-

zem que as terras pertencem a eles, pois alegam terem pago por ela e, por outro lado, os indí-

genas que reivindicam o seu direito a terra com o discurso que já habitavam o território antes 

da chegada dos fazendeiros. Como analisa Cunha: “A percepção de uma política e de uma 

consciência histórica em que os índios são sujeitos e não apenas vítimas, só é nova eventual-

mente para nós. Para os índios, ela parece ser costumeira” (CUNNHA, 1992, p. 18). 

Partindo desse contexto social conflituoso parece que para uns ainda é difícil reconhe-

cer que os povos indígenas são também cidadãos que integram o território brasileiro. Portanto, 

nesse momento, começo a refletir no papel escolar e a sua função na construção desse conhe-

cimento para os “não-indígenas”. De acordo com Cunha (1992): 

Os nossos livros de história se iniciam em 1500. Isso não é só uma desvantagem: em 

outros países da América Latina, o culto a uma ancestralidade pré-colombiana passa 

em geral por uma vasta mistificação, que dissolve o passado e portanto a identidade 

indígena em uma magma geral (CUNHA, 1992, p.20). 

 Nesse sentido Cunha (1992) irá chamar atenção para a importância de trabalharmos a 

história brasileira, antes mesmo da chegada dos portugueses no Brasil como uma forma de 

preservação de uma memória anterior ao período colonial, pois compreende que essa memória 

acompanha-se da identidade dos indígenas que já ocupavam esse território. Para tanto a autora 

também afirma:  

                                                 
21

 Em 2017 o estado do Mato Grosso do Sul foi o mais violento do país envolvendo 17 assassinatos de indígenas 

por conta de questões fundiárias entre esses sujeitos. Informação retirada do site: www.terra.com.br/ em 

25/10/2018 

 

http://www.terra.com.br/
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Os direitos especiais que os índios têm sobre suas terras derivam de que eles foram, 

nas palavras do Alvará Régio de 1680, “seus primário e naturais senhores”, ou seja, 

derivam de uma situação histórica [...]. Isso não significa que caiba provar a ocupa-

ção indígena com os documentos escritos, que não são lacunares, mas cujo autores 

tinham também interesses, no mais das vezes, antagônicas aos índios. Ao contrário 

cabe restabelecer a importância da memória indígena, transmitida por tradição oral, 

recolhendo-a, dando-lhe voz e legitimidade em justiça. A história dos índios não se 

submete na história indigenista (CUNHA, 1992. p. 24). 

O argumento exposto acima serve como base para orientar essa discussão, pois perce-

bo, a partir do meu campo, a necessidade de refletirmos sobre esse paradigma. Na fala dos 

discentes foi perceptível essa relação que o discente faz da história indígena como algo do 

passado e principalmente tendo uma compreensão dos povos indígenas somente a partir do 

período colonial. 

Esse contato com a escola e com os discentes foi relevante durante a elaboração desse 

trabalho, pois foi durante o trabalho de campo com aplicação dos questionários e tendo a 

oportunidade de explicar para as turmas o meu interesse pela pesquisa que vários alunos vie-

ram conversar comigo depois. Logo, foram essas conversas informais com os estudantes no 

momento de aplicação do questionário e no decorrer do estágio que me permitiram identificar 

na fala dos mesmos que quando falávamos sobre o índio na sociedade brasileira muitos deles 

me questionavam se o índio poderia continuar sendo índio se vivesse na cidade. Paraos estu-

dantes entrevistados a imagem do índio estava muito relacionada com uma imagem do índio 

na floresta, como se esses indivíduos fossem uma espécie de “animal” que vivesse somente na 

mata e que de certa forma nós (“não-indígenas”) deveríamos preservar para que estes se man-

tivessem assim.  

Lembro-me que em uma das turmas do primeiro ano havia um aluno que desejava 

muito saber sobre a organização das famílias indígenas. Após aplicação do questionário quase 

sempre que ele voltava para falar comigo perguntava alguma coisa relacionado à família indí-

gena. Ao ser perguntado o porquê de tanto interesse na família o discente, no particular, me 

respondeu desejar saber disso porque uma vez viu na televisão uma tribo onde vivia “todo 

mundo junto” e disse ter achado “tudo aquilo muito estranho”, mas queria saber se era verda-

de as histórias. Eu não tinha tanta informação assim para passar e não sabia de qual etnia ele 

estava se referindo, mas conhecendo um pouco da cultura e história de alguns povos indíge-

nas, afirmei ser possível a situação. 

 Em seguida considerando as respostas dos discentes, levando em conta as minhas ob-

servações enquanto pesquisadora e no passado como aluna do fundamental e Ensino Médio, 
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após a sistematização dos dados e segundo os argumentos apresentados por (CUNHA, 1992) 

compreendi o grande desafio que o sistema educacional brasileiro ainda tem pela frente para 

eliminar os traços dessa história de caráter etnocêntrico no ensino e que é contada até mesmo 

por alguns livros didáticos, muito das vezes, de forma hegemônica, sem destacar a história 

dos índios precedente à chegada da família Real no Brasil como se não houvesse “nada” an-

tes. 

 Deste modo, por trabalhar com todas as séries do Ensino Médio durante os períodos 

de estágios I, II e III, e principalmente no estágio II quando optei por começar essa investiga-

ção, pude perceber através das narrativas dos estudantes que os estereótipos frente à imagem 

do índio é algo que continua perpassando no decorrer das séries, anos e gerações chegando 

inclusive aos dias atuais. 

Dispomos de dez anos da publicação da Lei 11.645/08, porém durante o meu campo 

foi notório o alto índice da falta de conhecimento dos estudantes acerca daexistência dessa Lei 

e a visão distorcida que muitos deles possuem da realidade social dos povos indígenas no 

Brasil. 

Isso posto, apesar de não realizar um questionário específico para os professores du-

rante minha experiência nas aulas de estágio na escola, era comum eu perguntar o professor o 

que ele trabalhava sobre a questão indígena em sala de aula. Por diversas vezes as respostas 

eram quase unânimes: “cultura... cultura...”. Os docentes responderam cultura e 34% (20 es-

tudantes) também responderam que aprenderam sobre os indígenas a partir do conceito de 

cultura. Deste modo, como já vimos anteriormente, esse conceito parece ser o mais trabalhado 

em sala de aula quando se trata de explicar as questões indígenas. 

Entretanto, o problema não está em o docente trabalhar com o conceito de cultura.  A 

problemática se encontra na forma como essa cultura parece emergir durante as aulas. Deste 

modo, muitos docentes pareciam não apresentar domínio a respeito do assunto (ou como 

abordar isso em sala de aula para além de trabalhar o índio de forma genérica) apontando no-

ções de relativismo e etnocentrismo de grande relevância frente à alteridade, porém traba-

lhando como se toda cultura indígena fosse algo fechada e homogênea sem trazer complexi-

dade e desenvolvimento do tema. 

Dito isso penso ser importante nesse momento ressaltar as barreiras que os educadores 

possuem para lidar com a temática indígena em sala de aula. Pois ainda hoje é elevado o nú-
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mero de professores que se formam sem terem visto durante toda graduação algum conteúdo 

de temática indígena. De acordo com Fernandes (2017): 

Como consequência, crianças e jovens que estão hoje nas escolas continuam tendo 

uma visão simplificada e estereotipada sobre diversidade étnica no Brasil e, como 

seus mestres, seguem reproduzindo conhecimentos descontextualizados das vivên-

cias, enfrentamentos políticos e históricos dos povos indígenas, que, em muitos ca-

sos, se manifestam em forma de intolerância e preconceito. As representações sobre 

os povos indígenas estão quase sempre associadas ao passado e em nada têm a ver 

com a complexidade da organização social, línguas, culturas e tradições indígenas 

contemporâneas. (FERNANDES,2017, p.190) 

Tendo em vista às análises já apresentadas até o momento podemos perceber que após 

a criação da Lei 11.645/08 o trabalho de educar os discentes quanto o conhecimento da Histó-

ria e Cultura Afro-Brasileira e Indígena foi posto para os profissionais do campo educacional. 

No entanto, parece que não se levou em consideração a necessidade de preparo desses profis-

sionais para trabalharem com tal conteúdo. A Lei 11.645/08 deixa bem claro que: 

Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indí-

gena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasi-

leira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas con-

tribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indíge-

nas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras (SILVA. L.I. e 

HADDAD. F)22. 

Deste modo, se por um lado temos a falta de informação discentes acerca desse assun-

to, gerando assim uma vasta multiplicidade de estereótipos frente a imagem do indígena, por 

outro temos a mesma falta de informação dos professores ao trabalharem tais assuntos uma 

vez que os mesmos não adquiriram conhecimentos de tais conteúdos durante sua formação 

acadêmica gerando assim um certa dificuldade quanto a aplicabilidade da norma. 

Isso posto, vale lembrar que muito se tem discutido acerca da educação no Brasil. 

Nessa pesquisa mais especificamente ao tratar da temática indígena no contexto educacional, 

buscou-se mostrar algumas das barreiras que o docente encontra durante a sua atividade labo-

ral para abordar tais assuntos. Ou seja, no que tange àsdiscussões sobre a educação brasileira, 

faz-se necessário que em todo momento do debate estejamos atentos para levar em considera-

                                                 
22

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acessado em 

28/10/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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ção todos os indivíduos que compõe esse campo, pois o campo educacional deve ser pensado 

como uma via de mão dupla.  

Assim sendo, por meio destas argumentações torna-se possível perceber que por mais 

que o governo tenha criado a Lei 11.645/08 a mesma, embora seja de extrema relevância, 

nãoé suficiente para quebrar velhos paradigmas. A partir desse trabalho e de outros estudos 23 

que foram feitos abordando a questão indígena no Brasilpercebemos que tal ação, ainda, não é 

o suficiente para rompermos com os desafios que rodeiam o processo de ensino-

aprendizagem. 

Antônio Nóvoa (1991) é um dos autores da área educacional que menciona o ofício do 

professor como instrumento de construção do saberes, mas o mesmo também alerta que o 

mesmo é marcado por um caráter dicotômico entre a autonomia intelectual do docente e a 

padronização dos sistemas educacionais onde o mesmo se encontra em uma posição de funci-

onário do estado, ou de alguma instituição privada, perdendo assim um pouco dessa autono-

mia. 

Deste modo, tendo a temática indígena como ponto de referência, mas pensando nes-

sas dificuldades na construção dos saberes e segundo os apontamentos feitos por Nóvoa 

(1991), gostaria de chegar ao fim desse capítulo trazendo uma reflexão para todos aqueles que 

se interessa por esse debate no campo educacional. 

Pois essa questão referente ànecessidade de refletirmos sobre a nossa forma de contar 

a história que deu origem ao país - aqui mais especificamente tratando dos povos indígenas - 

são dados fundamentais para raciocinarmos a respeito da importância de adotarmos um ponto 

de vista relativista que incorporem dentre outras coisas algumas medidas que buscam promo-

ver a equidade no saber.  

                                                 
23

Em entrevista fornecida à revista de Educação do COGEIME (Conselho Geral das instituições Metodistas de 

Educação) em 2016 o Mestre e Dr. em Antropologia Social Gersem José dos Santos Luciano descreve sobre o 

tema: “A história e cultura indígena no contexto da Lei 11.645/08: reflexos na educação brasileira. Disponível 

em:https://www.redemetodista.edu.br/revistas/revistascogeime/index.php/COGEIME/article/viewFile/695/64 

Acesso em 18/11/2018. Outro estudo é  da Universidade Federal do Amapá – Unifap onde há entrevistas com  

12  professores do ensino fundamental da escola Estadual Antônio Castro Monteiro em Macapá, a partir de uma 

pesquisa de caráter exploratório. Os dados apresentados por esses estudantes revelaram que 42% dos professores 

entrevistados desconheciam a Lei 11.645/08 e que 50% desses professores só abordavam a questão indígena em 

sala de aula em datas comemorativas, a partir do discurso da falta de material didático sobre o assunto. Essa 

pesquisa está disponível em: <http://www2.unifap.br/cepap/files/2017/10/ANA-PAULA-JESSICA-E-

SIM%C3%83O-A-APLICABILIDADE-DA-LEI-11.645-08-DENTRO-DAS-PR%C3%81TICAS-

PEDAG%C3%93GICAS.pdf> Acesso em 18/11/2018. 
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Decerto em razão dos assuntos tratados, até o momento,reflito na utilidade do papel do 

docente e na sua prática pedagógica no momento de trabalhar com os conteúdos estabelecidos 

pela Lei 11.645/08 em sala de aula.  

Por fim, essa parte da investigação da pesquisa tentou apontar para otrabalho que os 

docentes possuem pela frente: o de romper com um modelo eurocêntrico de contar histórias 

que tende a reproduzir aspectos estigmatizantes ainda hoje em nossa sociedade. 

Portanto, esse capítulo, buscou contribuir para as discussões e reflexões sobre um pa-

pel que cabe a todos: sistema educacional, escolas, docentes e discentes na construção do sa-

ber, pois o Brasil é um país composto de diversidade étnica e multicultural onde é necessária a 

busca por mais reflexões dos seus povos indígenas no ensino de suas histórias e culturas à 

gerações futuras, dado que o conhecimento também se transforma em memória viva capaz de 

trazer legitimidade identitárias a um dado grupo.  

Posto que atitudes segregacionistas e preconceituosas por diversas vezes reforçou a 

condição de invisibilidade dos povos indígenas em nossa sociedade, essa discussão quanto o 

silenciamento da cultura e história desses povos será tratada no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 3 - OS PILARES DE UMA MEMÓRIA SILENCIADA 

 O antropólogo francês Claude Lèvi-Strauss que esteve no Brasil entre 1935 e 1939 re-

lata em seu livro: Tristes Trópicos, escrito quinze anos depois de sua passagem nesse país o 

seu espanto ao ouvir do embaixador do Brasil em Paris no ano de 1934, que todos os índios 

deste país já haviam sido exterminados. 

Portanto, fiquei um tanto espantado quando, durante um almoço a que me levará 

Victor Margueritte, ouvi da boca do embaixador do Brasil em Paris a versão oficial: 

“Índios? Infelizmente, prezado cavalheiro, lá se vão anos que eles desapareceram. 

Ah, essa é uma página bem triste e vergonhosa da história do meu país. Mas os co-

lonos portugueses do século XVI eram homens ávidos e brutais. Como reprova-los 

por terem participado da rudeza geral dos costumes? Apanhavam os índios, amarra-

vam-nos na boca dos canhões e estraçalhavam-nos vivos, a tiros. Foi assim que os 

eliminaram, até o último. Como sociólogo, o senhor vai descobrir no Brasil coisas 

apaixonantes, mas nos índios, não pense mais, não encontrará nem um único... (LÉ-

VI-STRAUSS. 1996. p. 46). 

Através da fala do embaixador, descrito por Lévi-Strauss já em 1955 ano da publicação 

de Tristes Trópicos, torna-se possível constatar que a tempos já existia uma tentativa de apa-

gamento e silenciamento da história desse povo, nesse território chamado Brasil. 

Décadas se passaram, mas no contexto atual brasileiro ainda é perceptível no próprio 

ambiente escolar, meu campo de análise, as fragilidades para se tocar em fatos que abarquem 

a história e memória indígena no Brasil. 

 Pensando por esse viés, decidi neste capítulo destacar a relevância do conceito de me-

mória para a discussão da temática indígena. Entretanto, à princípio tomo as palavras de Jô 

Gondar (2005, p. 17) para definir esse conceito “O conceito de memória, produzido no pre-

sente, é uma maneira de pensar o passado em função do futuro que almeja. Seja qual for a 

escolha teórica em que nos situamos, estaremos comprometidos ética e politicamente.” 

Deste modo mesmo que esse capítulo se atente a tratar da memória indígena do municí-

pio de Campos dos Goytacazes a partir do contexto escolar, no primeiro momento penso ser 

relevante tecer uma breve discussão sobre o conceito de memória e suas implicações no con-

texto social e cultural da sociedade contemporânea brasileira. No segundo momento do texto 

irei apresentar os dados a respeito dessa memória em Campos, tendo como base as respostas 

dadas pelos 58 discentes entrevistados ao longo dessa pesquisa. 

A memória, segundo Nora (1993) não existe mais, para ele o que há são lugares de 

memórias presentes na sociedade contemporânea. O autor argumenta que: 
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A curiosidade pelo os lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada a 

esse momento particular da nossa história. Momento de articulação onde a consciên-

cia da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfa-

celada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se 

possa colocar o problema de sua encarnação (NORA, 1993, p.7). 

A partir desse argumento Nora (1993) considera que, existe uma distinção entre a me-

mória e história sendo os dois antagônicos entre si, pois a memória tem a capacidade de se 

relacionar com os indivíduos da sociedade através das lembranças, ao contrário da história 

que é “a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais.” (NORA, 

1993, p.9). 

Maurice Halbwachs também é um autor que irá tratar desses conceitos, porém em sua 

definição Halbwachs (1990) usa o termo “memória histórica” para explicar que os fatos do 

presente são reformulados a partir de um passado que está sempre em movimento, logo esses 

fatos se transformam em uma memória coletiva que vai sendo construída socialmente por 

determinados grupos a partir das lembranças que circulam entre eles. Segundo o autor, 

É necessário que essa reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns 

que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam 

incessantemente desses para aquele e reciprocamente , o que só é possível  se fize-

ram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. (HALBWACHS, 1990, 

p.34). 

Nesse contexto a ação dos indivíduos se dá pela força da vida social. Halbwachs en-

tende memória como construção social, para ele é o convívio em sociedade que produz a me-

mória. Logo, toda memória individual irá passar obrigatoriamente pela dimensão do coletivo.  

Com base nessas explicações podemos perceber que ambos os autores trabalham pers-

pectivas divergentes quanto os conceitos de memória e história, pois se para Halbwachs a 

memória é parte de uma construção social gerada pela relação dos indivíduos que comparti-

lham das mesmas lembranças, para Nora a mesma não é capaz de se manter somente pelas 

lembranças dos indivíduos sendo necessário os lugares que incorporem essas memórias.  

De acordo com Nora: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimentoque não há memória espontâ-

nea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar cele-

brações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são 

naturais. (NORA, 1993, p.13). 

Entretanto Halbwachs (1990, p. 21) apresenta que “ainda que a sociedade depende es-

treitamente de condições naturais, ela é essencialmente consciência; as causas e os fins nela se 
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misturam e se embaraçam.” Ou seja, aqui ao contrário de Nora a memória nunca termina, 

sobretudo, na concepção de Halbwachs ela é parte inata da vida em sociedade. 

Todavia Halbwachs (1990) também salienta para o papel dessa memória que além de 

construída, ela também pode ser reconstruída e seletiva. A partir desse momento penso ser 

importante retornar à primeira citação deste capítulo quando o embaixador do Brasil na Fran-

ça fala para Lévi-Strauss que no Brasil não havia mais índios. Tal ponto me fez refletir em 

como as comunidades indígenas possuem um histórico de silenciamento de suas histórias e 

memórias, que por vezes são embasadas por falsos pressupostos.  

Apesar de Halbwachs não trata das questões indígenas, no entanto, as abordagens lan-

çadas pelo autor se fazem pertinente para refletirmos acerca desse posicionamento do embai-

xador do Brasil. O autor, ao analisar sobre lembranças e esquecimentos: 

Portanto assim, se encontrarmos mais tarde membros de uma mesma sociedade que 

se tornou para nós a tal ponto estranha, por mais que nos encontremos no meio de-

les, não conseguimos reconstituir com eles o grupo antigo. É como se abordássemos 

um caminho que percorremos outrora, mas de viés, como se o encarássemos de um 

ponto de onde nunca o vimos. (HALBWACHS, 1990, p.32).  

Dito isso, daqui em diante, após esses fundamentos, retorno meu olhar para o municí-

pio de Campos dos Goytacazes buscando entender de que maneira a memória indígena dessa 

cidade foi trabalhada, tendo em vista que a cidade traz em seu nome a palavra Goytacazes que 

era também a mesma denominação de uma etnia indígena que habitava esse solo no passado. 

Deste modo saindo um pouco do campo da teorização do conceito de memória, no 

próximo item retornaremos para o questionário a fim de apresentar dados que foram coletados 

acerca da relevância dessa memória segundo as perspectivas dos discentes do Ensino Médio.  

3.1 “É importante ter conhecimento, saber e aprender com aqueles que vieram 

antes da gente.” 

Quanto à amostragem coletada a partir das respostas dos discentes, tornou-se possível 

perceber que 34% (20 dos estudantes) entrevistados reconhecem a necessidade de aprender 

histórias passadas como fonte de conhecimentos para o futuro. Isso fica claro na fala de um 

dos discentes, segundo ele:“ [...] para saber as raízes de nossa cidade e para ter conhecimento 

futuro. Quando se tem conhecimento do passado, tem uma visão do futuro.” 

 Por outro lado,40% (23 discentes relacionaram) essa história como algo importante na 

construção do que poderia aqui, com minhas palavras após a análise dos 58 questionários, 

chamar de identidade cultural.  
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Para o público estudado essa falta de informação quanto às origens do próprio nome 

do município de Campos dos Goytacazes é algo que precisa ser melhor trabalhado na cidade. 

Quando perguntado aos discentes se para eles teria alguma importância estudar a história pas-

sada da cidade, nesse caso mais especificamente sobre os indígenas que um dia habitaram 

esses territórios, 83% (48 discentes) responderam que sim.  

Ainda no questionário cheguei a fazer a seguinte pergunta: “O que você sabe da histó-

ria da região onde vive?” Tendo em vista que a Instituição recebe estudantes da baixada e do 

interior, optei por fazer essa pergunta a fim de perceber se iriam surgir novas histórias quanto 

os índios Goytacazes ou outras tradições campistas. Porém para minha surpresa as respostas 

que mais obtive, foram:  

“Muito pouco, quase nada.” (Fala de uma discente do 1º ano do Ensino Médio). 

“Nada!” (Fala de uma discente do 2º ano do Ensino Médio). 

“Não sei muito, só sabia que a muitos anos atrás os índios viviam aqui.” (Fala de 

uma discente do 3º ano do Ensino Médio). 

“Nada, pois esse assunto nunca foi tocado em sala de aula, e eu mesma não pesqui-

sei. Estudarei sobre isso.” (Fala de uma discente do 3º ano do Ensino Médio). 

Alguns poucos questionários responderam que o nome da cidade foi denominado por 

conta dos índios Goytacazes que moravam aqui, mas era só isso. Deste modo após as respos-

tas alcançadas por esse pequeno estudo, pude perceber que para esses discentes a história dos 

índios Goytacazes não existe mais, ou serve hoje em dia apenas como algo para significar o 

nome da cidade. O que me leva a refletir que a história e memória indígena desse município 

nunca ficou pronta ou se quer foi construída, principalmente em relação a etnia dos índios 

Goytacazes.  

Antes de observarmos o quadro abaixo quanto aos resultados das perguntas realizadas aos 

discentes frente os nomes das etnias indígenas que eles já ouviram falar, vale ressaltar que 

optei por colocar os nomes das etnias: Coroados, Puris e Suruçus, por serem as quais consegui 

algum tipo de informação quanto a sua existência no município. 

A ideia de não colocar o nome dos índios Goytacazes e colocar a opção “outros” foi por 

desejar saber até que ponto a imagem dos Goytacazes estavam presentes no imaginário desses 

discentes e ao mesmo tempo perceber se os mesmos possuíam conhecimento de outras etnias 

presentes no território brasileiro, portanto, ao lado da palavra “outros” inseri “Qual?”. As et-
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nias que apareceram foram: Tupi-Guanari em três questionários e Tucunaré em apenas um 

questionário24.  Mas, vejamos a seguir as respostas do público entrevistado quanto ao ouvir 

falar sobre as etnias: 

Coroados Guanhans Goytacazes Puris Suruçus Outros Nenh/altern

ativas 

3 11 5 5 9 2 27 

 

Conforme o quadro acima os dados revelaram que boa parte dos discentes desconhecem 

as etnias indígenas presentes no Brasil contemporâneo e a maioria dos discentes entrevistado-

sem algum momento de sua vida já ouviram falar dos Guanhas e Suruçus. Também é impor-

tante destacar que dos 58 questionários somente cinco citaram a etnia Goytacazes. 

Tais respostas podem a princípio parecer vazias, porém as mesmas são pertinentes para 

este estudo, pois comprovam a falta de informação dos discentes quanto ao passado indígena 

dessa cidade. Outro dado importante é que apesar dessa falta de conhecimento, a pesquisa foi 

capaz de mostrar 80% (46 dos discentes) entrevistados mostraram algum tipo de interesse por 

saber mais dessa história.  

Foi possível perceber que a falta de conhecimento dos estudantes quanto aosíndios 

Goytacazes se relaciona com a complexidadeque senti para adquirir documentos, relatos ou 

livros que abordassem a história dessa etnia. A história de Campos dos Goytacazes no que diz 

respeito aos índios Goytacazes parece um quebra cabeça cheio de peças vazias ou que não se 

complementam.  

Durante minhas investigações no Arquivo Municipal Público não obtive muitas informa-

ções que trate de uma história ou memória desses índios que um dia ocuparam essa região. De 

modo geral as maiores informações encontradas acerca da presença dos povos indígenas nesse 

território eu encontrei na obra de Manoel Martins de Couto Reis (2011), onde o mesmo fez 

uma minuciosa pesquisa no final do século XVIII fazendo uma descrição geográfica, política 

e cronográfica do distrito de Campos dos Goytacazes. 

                                                 
24

Tucunaré, segundo o dicionário tupi-guarani é o nome de um peixe.  Muitos acreditam que o nome desse peixe 

significa “amigo da àrvore”. Na língua tupi “tucun” significa amigo e “aré”, arvore. Fonte: 

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/?s=Tucunar%C3%A9&post_type%5B%5D=st_kb. Acesso em 

19/11/2018. 

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/?s=Tucunar%C3%A9&post_type%5B%5D=st_kb
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 Decerto tais aspectos descritos pelo mesmo no final do século XVIII são informações in-

dispensáveis para compreender a história dos povos indígenas que aqui viveram. 

Segundo as tradições mais justificadas constam que habitaram as Campinas desse 

Distrito compreendidas entre a lagoa Feia de Carapebus e Ponta de São Tomé, os 

Índios Goytacazes, Possuindo também toda Costa do mar correspondente, até a vizi-

nhança de Macaé. (REIS. 2011, p.145). 

 

Nesse documento Reis expõe o quão diversificado era a linguagem e os costumes dos po-

vos indígenas que habitavam a região Norte Fluminense. De acordo com Reis (2011), os ín-

dios Goytacazes eram indômitos, extremamente cruéis a qualquer indivíduo que fosse distinto 

a sua tribo. E todo aquele que tentasse chegar próximo a esta nação, sem dúvidas, estava fa-

dado a morte, sendo servidos como comida. 

Reis (2011) chega a relatar casos de indivíduos que cometiam crimes na freguesia de São 

Paulo e depois se dirigiam para esse Campo dos Goytacazes, a fim de se livrarem de suas pe-

nas, pois sabiam que em tais terras habitavam índios que eram ferozes, conhecidos e temidos 

pelas suas práticas, que causavam pavor a todos aqueles que tentavam se aproximar.  

Nesse sentido, foi a partir dessa leitura que pude aprender um pouco mais sobre a exis-

tência de algumas outras etnias que habitavam a região Norte Fluminense sendo elas os: Su-

ruçus, Coroados, Puris e Guanhans, entendendo até mesmo algumas características desses 

povos indígenas. 

Manoel Martins de Couto Reis (2011, p.152) ressalta que os Suruçus viviam entre a regi-

ão de Cabo Frio e Macaé, possuindo uma aldeia pequena em relação às demais etnias,Reis 

também descreve que esses eram índios mais calmos e “domesticados” quando comparados 

aos índios Goytacazes. 

Sobre os Coroados pude perceber que eles foram descritos como índios aguerridos e for-

tes. Estes, segundo Reis (2011) viviam próximos a Serra da frexeira e Sertões do Muriaé. Já 

os índios Puris eram índios que viviam sem destino certo, indivíduos que procuravam habitar 

as regiões mais favorecidas pela natureza, em locais que melhor ofereciam suporte de alimen-

tos e abrigos.  

Em relação a etnia dos índios Ganhans, o autor afirma que: 

Os Guanhas, de quem hoje só se conservam a memória não se sabe para onde os 

conduziu a desesperação: viviam dominando as terras incluídas entre o Rio Imbé e o 

Paraíba ao Poente da Lagoa de Cima: haverá a 30 anos que tornaram a aparecer al-
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guns, porém os Coroados como mais superiores em número, força e valor, os obriga-

ram a novo retiro. (REIS. 2011, p. 152). 

Ainda tratando da região do Norte Fluminense é possível perceber por intermédio dessa 

obra assuntos quanto aos idiomas, costumes, casas, comidas, bebidas, vestes, religião, leis e 

guerras que faziam parte da organização social desses povos. 

Também se torna importante destacar que nesse período, final do século XVIII, a língua 

Guarani era conhecida como a linguagem geral no Brasil, desses povos primitivos. Entretanto, 

Couto Reis relata a diversidade dos idiomas indígenas que habitavam as terras do Norte Flu-

minense. 

Deste modo, após essas considerações sobre as etnias indígenas que ocuparam todo esse 

território Norte Fluminense, reflito sobre o porquê apesar de toda curiosidade que os discentes 

apresentaram possuir acerca da história e memória indígena na região não sãodiscutidos em 

salas de aulas ou espaços públicos? A história dos índios Goytacazes parece uma história que 

esteve somente no passado e com ele ficou todas as oportunidades de lançar olhares para essas 

questões no futuro.  

Tais prerrogativas me conduzem o que Walter Benjamin chamou da “arte de intercambiar 

experiências” e como a arte de narrar está entrando em declínio existindo cada vez menos 

indivíduos capazes de narrar uma história. De acordo com autor: 

[...] São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se 

pede num grupo qüe alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como 

se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências. (BENJAMIN, 1986, p.197 -198). 

 Benjamin considera que: 

A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está 

em extinção. Porém esse processo vem de longe. Nada seria mais tolo que ver nele 

um "sintoma.de decadência" ou uma característica “moderna”. Na realidade, esse 

processo, que expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao 

mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido 

concomitantemente com todo uma evolução secular das forças produtivas. (BEN-

JAMIN, 1986, p. 200 -201). 

Após essas considerações também aproveito para retornar a questão da troca da estátua 

do índio na entrada da cidade por uma máquina de extrair petróleo e a falta de conhecimento 

dos discentes quanto a origem desse município, para citar Jacques Le Goff (1990. p.250) ex-

plicando que “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, in-

dividual ou coletiva...” 
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Todavia nos questionários eu não encontrei apenas a falta de conhecimento acerca da 

questão indígena desse município, sobretudo, quando perguntado o que eles sabiam da histó-

ria de Campos o que eu obtive foi um grande vazio.  

Assim sendo, neste capítulo além de mostrar alguns dados quanto o que existia da pre-

sença de uma memória e história indígena desse lugar, para discentes do Ensino Médio, trago 

inquietações quanto a importância de se trabalhar a memória como um instrumento de manu-

tenção da identidade social e cultural de um povo.  

Como foi citado no início deste capítulo, na fala do embaixador do Brasil na França em 

1934, a tempos que a memória indígena brasileira vem sendo silenciada e negligenciada. De-

certo, para um país que vive nesse cenário conflituoso entre “indígenas” e “não-indígenas” 

entender a memória social na formação de um povo é tornar possível uma discussão que traz 

em consideração o passado de uma população, uma vez que esse passado está relacionado 

diretamente com a identidade étnica desse povo, no caso aqui os povos indígenas.  

Ainda de acordo comLe Goff (1990, p.250) “A memória, onde cresce a história, que por 

sua vez se alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos tra-

balhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para servidão dos ho-

mens.” 

 Através dessa compreensão pensar nesta problemática que envolve questões de hostili-

dades entre esses sujeitos (indígenas e não-indígenas) que habitam a “mesma sociedade” tor-

nam-se factível de debate, uma vez que buscamos cessar a reprodução distorcida da imagem 

do índio e começamos a perceber que ele não é um ser preso ao passado, sobretudo, que o 

mesmo faz parte do presente e também fará do futuro desse país.  

Neste capítulo optei por começar com uma citação do livro Tristes Trópicos quanto o de-

saparecimento dos indígenas no Brasil, pois assim como o embaixador brasileiro estava equi-

vocado quanto as nações de povos indígenas presentes nesse território, pude perceber durante 

esse estudo realizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, que essa noção permanece pre-

sente nos dias atuais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa buscou apontar a importância do papel da memória na construção social e 

identitária de um povo ao buscar compreender a história e memória das etnias indígenas que 

um dia habitaram a antiga capitania de São Tomé: até que ponto a memória e história dos ín-

dios da etnia Goitacazes fazia sentido para biografia da atual cidade de Campos dos Goytaca-

zes? A Fim de refletir sobre esses assuntos a pesquisa trouxe como objetivo geral refletir so-

bre o “lugar” do indígena na sociedade brasileira, tendo Campos dos Goytacazes como lócus 

de reflexão.  

As primeiras análises dos questionários demonstraram não ser essa busca uma inquieta-

ção particular. Ao contrário, embora haja dificuldade de achar material referente a esse assun-

to, no momento que encontrei alguns dados e aproveitei para levar essa discussão para turmas 

do Ensino Médio, ficou claro que boa parte dos estudantes entrevistados também possuíam 

interesses referentes a esse assunto. Logo, essas mesmas dúvidas dos discentes, que não eram 

mais só minhas, me fizeram refletir sobre “o local” que as populações indígenas vêm ocupan-

do em nossa sociedade brasileira contemporânea.  

Portanto, conforme fui realizando a pesquisa, pude verificar também a dificuldade de 

aplicação da Lei 11.645/08 na sala de aula, porém não pela falta de interesse dos professores, 

mas, sobretudo pela falta de conhecimento e segurança dos mesmos para trabalhar a temática 

de forma mais complexa, apontando dados históricos e culturais de suas etnias em Campos, 

por exemplo.  

Decerto, a partir das conversas com discentes, análises de questionários e análise docu-

mental, foi notável observar que a história indígena desse município continua assentada em 

um grande abismo entre o desejo de saber e um trabalho diário de obtenção de dados a respei-

to.  

Por isso esse trabalho mostrou, a partir do ambiente escolar, que apesar do nome da cida-

de levar o mesmo nome de uma nação étnica indígena que habitava esse território no passado, 

ainda parece haver um silenciamento e esquecimento sobre essa história.  

A palavra Goytacazes parece, assim, não ser um elo suficiente para manter unidas as 

lembranças dessa população. Como salienta Le Goff (1990), memória também envolve jogo 

de poder e interesse. O que consta é que hoje o que podemos falar dos Goytacazes é que fo-

ram índios bravos e corajosos, mas pouco se sabe dessa nação. 
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Quanto às minhas inquietações, em relação aos índios Goytacazes e a retirada da estátua 

não obtive informações sobre o período de sua chegada, quem realizou tal ato e porque, po-

rém,tais inquietações me fizeram refletir acerca da importância da memória social na constru-

ção da identidade étnica de um povo. Lembrando a primeira parte do título desse trabalho: O 

índio sumiu e “ninguém” viu. O ninguém com aspas relativiza minha memória da imagem na 

entrada de Campos, as memórias narradas por Raoni e o nome da cidade que remete à identi-

dade de um povo. O “ninguém” também relativiza os demais pesquisadores, docentes e dis-

centes que versam o interesse sobre a questão indígena. Conforme explica Pollak (1989): 

Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silên-

cios, “não-ditos”. As fronteiras desses silêncios e “não-ditos” com o esquecimento 

definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em 

perpétuo deslocamento. Essas tipologia de discursos, de silêncios, e também de alu-

sões e metáforas, é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser puni-

do por aquilo que se diz, ou, ao menos, de se expor a mal-entendidos. [...] A frontei-

ra entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, em nossos 

exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de 

grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que 

uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor. (POLLAK, 1989, 

p.3). 

 

Deste modo, considero essa pesquisa como uma semente para pensar acerca desses silen-

ciamentos da memória e histórias indígenas em nossa sociedade brasileira, aqui mais especifi-

camente na cidade de Campos dos Goytacazes. Através dos argumentos que aqui foram apre-

sentados, ao longo dos capítulos, é notórioainda a existência de muitas incertezas quanto o 

contexto histórico indígena dessa região. 

Em face a essa realidade busquei mostrar também que é imprescindível que todos se 

conscientizem da importância em pesquisar a presença do índio em nosso país. Há uma neces-

sidade dessa tomada de consciência com um olhar para o passado dessas populações, pois 

conforme apontei na minha investigação, no município de Campos dos Goytacazes, em uma 

escala micro, a falta de uma memória do passado ocasiona o que irei chamar aqui de um pre-

sente líquido/incompleto, que muda e se reescreve a todo instante sem deixar raízes para um 

passado. Finalizo a pesquisa com a certeza da existência de muitos pontos a serem refletidos, 

explorados e desdobrados em outros trabalhos25.  

                                                 
25 Em agosto de 2017 viajei para Moçambique através do programa de Mobilidade Internacional da Universidade 

Federal Fluminense e me distanciei um pouco da pesquisa que vinha desenvolvendo. Em 2018, quando retorno 

para o Brasil, e reinicio a pesquisa, encontro com a professora Sylvia Márcia da Silva Paes durante a segunda 

edição da Feira dos povos, que foi realizada em setembro, onde nesse evento a mesma me explicou sobre estudos 
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Ao fechar o trabalho me deparei com a notícia de dois cursos ofertados em Campos para 

professores: o primeiro denominado “Campos: identidades, memórias e história” para 150 

professores26 e o segundo que será ministrado durante a 10º Bienal no município para 120 

professores27, a fim de tratar a temática da cultura indígena. Tais iniciativas vêm ao encontro e 

somam para um cenário de mudanças quanto à problemática do silenciamento indígena em 

Campos dos Goytacazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
e levantamentos bibliográficos que vem sendo realizados na UENF,  pela busca por expansão do conhecimento 

da história das populações indígenas que ocupavam essa região.  

 
26

A aula foi ministrada pelo professor doutor em Ciência Humanas Carlos Eugênio Soares. Cerca de 150 profes-

sores se inscreveram no curso. Noticia retirada do site: 

<https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=48840> Acessado em: 12/11/2018 

 
27

 “O Curso de cultura indígena será ministrado por Aline Rochedo, editora, produtora e idealizadora da Editora 

Pachamama. Aline é indígena da etnia Puri, doutora em História Cultural pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ), mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora 

ligada à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro”. Notícia do site: 

<https://campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=48622> Acessado em: 12/11/2018 

https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=48840
https://campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=48622
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APÊNDICE 

Questionário aplicado as turmas do Ensino Médio 

Abordar as questões indígenas vem sendo cada vez mais necessário no ambiente escolar; 

visto tudo quem vem acontecendo com esses povos ao longo dos anos. Sendo assim, na 

pesquisa que estou realizando, busco entender até que ponto a história e memória dos 

povos indígenas que habitaram o município de Campos dos Goytacazes ainda estão pre-

sentes nos dias atuais e se de alguma forma o que ficou para esse município a respeito da 

herança memorial além do nome Goytacazes. 

 

 

Thamires P. Angelo 

Graduanda em Ciências Sociais 

Universidade Federal Fluminense. 

Maio/2017 

 

Nome: ___________________________ 

Idade: _______ Bairro:_____________ 

 

1-O que é índio para você? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Você já ouviu falar da Lei 11.645/08 que regulamenta a obrigatoriedade do ensino da histó-

ria e cultura afro-brasileira e indígenas no ensino fundamental e médio? 

 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não   

 

2.1 Se sim, onde teve conhecimento inicial? 

 

a) (  ) Televisão  b) (   )Rádio   c)(  ) Redes Sociais   d) (   )Escola  e) (   )Internet  

f) ( ) Livros/Revistas    

g)( ) Outros/Onde:_________ 
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3-Nas aulas do Ensino Fundamental ou Médio o professor falava sobre a questão indígena? 

 

a)(   ) Sim  b) (   ) Não  

3.1 Se sim, como falava: 

R._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4- O que você já ouviu falar dos índios que habitavam o município de Campos dos Goytaca-

zes?  

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

5- Assinalarem quais desses povos indígenas você já ouviu falar: 

 

a)(   )Suruçus     b) (  ) Coroados  c) (   ) Puris    d) (  ) Guanhans   e) (   )Outros/Qual:_____    

f)(   ) Nenhuma das Alternativas. 

 

6- A seu ver teria alguma importância estudar a história dos índios que habitaram, no passado, 

o município que hoje é conhecido como Campos dos Goytacazes?  

a) (   ) sim   b) (   )Não 

 

6.1-Justifique sua resposta: 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Você possui alguma curiosidade em relação aos índios que aqui viveram? Justifique sua 

resposta. 

 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8-Qual a sua opinião em relação à retirada da estátua do índio que havia na entrada do muni-

cípio de Campos dos Goytacazes? 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- O que você sabe da história da região onde você vive? 

 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


