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urante muitos anos, escolas, professores, centros de ensino, mesmo que 
muitas vezes embutidos de boas intenções, vem irradiando uma visão 
distorcida e estereotipada dos povos indígenas.  As causas são antigas, 

remontam ao “descobrimento” do Brasil: a forma que os europeus invasores 
sempre subjugaram e viram os povos indígenas como inferiores. Por isso, que por 
décadas, nas escolas brasileiras comemora-se o dia do índio, mas não é um índio 
real que é representado e sim uma fantasia, que apenas representa uma alegoria, 
uma paródia e não valoriza a história e tradições das muitas etnias indígenas 
presentes no território brasileiro.  

Muitos professores e educadores, crentes de suas boas intenções, criam 
iniciativas pedagógicas que ao invés de auxiliarem na construção de uma 
educação plural, igualitária, acabam apenas proliferando estereótipos que 
escamoteiam preconceitos e uma visão distorcida da história do Brasil. Desse 
contexto surge um importante questionamento: como professores podem escapar 
de armadilhas de sua própria formação e realmente possam ser provedores de 

 
1 Texto produzido no âmbito do Curso Olhares sobre a Arte, Cultura e Resistência da Etnia 

Munduruku a partir de suas produções literárias, promovido pela Revista África e Africanidades, 
no primeiro semestre de 2020, sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos Santos.  
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uma educação que descontrói estereótipos e preconceitos? São muitas as 
respostas possíveis. Aqui vamos esboçar apenas uma das possibilidades de 
responder a indagação.  

a) Ir além da visão do índio construída no Romantismo Brasileiro: 
Obras como Iracema, O guarani de José de Alencar, os poemas indianistas, como 
I-Juca Pirama de Gonçalves Dias, são obras marcantes e importantes do 
Romantismo Brasileiro. Elas utilizam a figura do índio para estabelecer uma 
identidade nacional. Assim, índios são representados como ou selvagens puros, 
como seres unos e íntegros ou como seres pagãos que seguem hábitos 
pitorescos. Tais representações fazem sentido no contexto da época: são a forma 
que os artistas românticos dão um passado literário para o Brasil e utilizam o índio 
como herói. Porém é preciso ter em conta que esse índio criado no imaginário 
brasileiro é criado com base em estereótipos generalizantes, ele não representa 
a multiplicidade de representações das etnias indígenas. Problematizar e 
compreender o processo de construção dessas obras pode ajudar alunos e 
professores perceberem criticamente também outras obras culturais que 
representam indígenas apenas pelo viés do estereotipo. Um exemplo são novelas, 
filmes e produtos audiovisuais que utilizam a figura do índio de forma caricata.  

b) Conhecer a realidade dos indígenas da sua região: O Brasil foi 
povoado originalmente por centenas de etnias indígenas. Praticamente todo o 
território brasileiro teve presença de povos autóctones. Em muitas cidades e 
regiões, ainda há a presença de reservas, aldeias ou resquícios de ocupação. 
Uma maneira de descontruir os estereótipos é que os alunos conheçam as etnias 
que ocuparam a região em que vive. Visitas a reservas, aldeias, contato direto 
com culturas indígenas seria o panorama ideal. Quando isso não é possível, 
conhecer o grupo étnico que habitava sua região aproxima alunos das etnias e 
possibilita que percebam a multiplicidade cultural. Além de conhecer a realidade 
local, é possível expandir o panorama refletindo sobre a realidade geral dos povos 
indígenas no território brasileiro: ainda uma realidade de luta pela conservação de 
terras demarcadas e pela manutenção de direitos adquiridos a duras penas. A 
compreensão do processo histórico e sociológico que oprime os povos autóctones 
é uma chave para descontruir preconceitos enraizados em relação aos povos 
indígenas, especialmente aqueles relativos às reservas indígenas. 

c) Valorizar e incentivar a leitura de obras da literatura indígena: A obra 
múltipla de Daniel Munduruku prova que está à disposição dos educadores uma 
obra literária consistente que pode apresentar para alunos não-indígenas o modo 
de ver, sentir e compreender o mundo pela ótica indígena. Além de Daniel, que 
apresenta e dialoga com a cultura, com histórias e tradições do povo Munduruku, 
estão surgindo outros autores de outras etnias indígenas.  Além de leitura e 
apreciação, as obras podem servir como ponto de partida para pesquisas, 
discussões sobre políticas públicas, sobre estereótipos culturais, sobre a 
preservação da memória e das tradições indígenas, entre outas possibilidades 
(BONIN, 2013; CLESTE 2017; HARTMANN, 2018).  
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O fundamental para construção de uma educação que combate estereótipos 
é que professores e educadores mantenham sempre a mente aberta a novos 
conhecimentos, especialmente conhecimentos advindos do outro, da cultura do 
outro. 
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