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Introdução 

O objetivo deste trabalho é analisar 
a ideologia acerca dos índios, externada 
por autoridades, militares, missionários, 
fazendeiros e colonos. Por outro lado, ana
lisar-se-á também a ideologia do índio 
acerca do branco e dos próprios índios. 

Para atingir o fim proposto, buscou
se apoio nos conceitos de ideologia, como 
o de Birou, para quem a ideologia designa 
um conjunto de crenças e idéias mais ou 
menos coerentes, que influenciam os gru
pos ou que legitimam as respectivas for
mas de ação na sociedade 1, e de Domin-

gues, que, citando Escobar, acredita na 
ideologia como 

um sistema de representações que 
possui sua lógica e que se apresen
ta através de imagens, mitos, idéias 
ou noções, cumprindo funções na 
sociedade2

• 

Para Domingues, não só a classe 
dominante tem ideologias, mas também as 
possuem as classes dominadas. Por essa 
razão, decidiu-se incluir neste trabalho a 
ideologia que o índio possui sobre seus 
contrários (outros índios) e sobre os bran
cos. 

, 
1 Localização dos lndlos nos Séculos 

XVI e XVII 

O Brasil, ao longo dos séculos XVI e 
XVII, possuía diferentes grupos indígenas 
etcnicamente distintos, distribuídos pela 
faixa litorânea e pertencentes ao tronco 
Tupi. Nesse período, a ação exploradora 
portuguesa localizou-se nas áreas costei
ras. As obras examinadas para a reali
zação do presente trabalho referem-se ao 
contato entre portugueses e índios que ha
bitavam essas regiões. 

Hans Standem fala em sua obra dos 
índios Caetés, localizados entre Pernam
buco e Paralba, dos Carijós do sul do Bra
sil e dos Goyanos, situados na serra entre 
os Tamoios ou Tupinambás, Tupiniquins e 
Carijõs. 

Anchieta refere-se aos T amoios, no 
Rio de Janeiro. 

Gabriel Soares e Francisco Soares 
discorrem sobre os índios Caetés, no Per-
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da Paraíba ou São Roque, os Tamoios,na 
Capitania do Rio de Janeiro, os Goiana
zes, em São Vicente e Santo Amaro, e os 
Carijós, na mesma capitania. Já Brandão 
fala do gentio potiguar, senhor de todo o 
sertão. Cardim refere-se a dez nações 
indígenas que habitaram as costas brasi
leiras e o sertão, chegando a detalhar os 
subgrupos numa descrição densa que não 
vamos aqui abordar. Diogo Moreno fala da 
terra e de seus habitantes vistos como 
bastante variados, os quais apresentam· 
grande mobilidade pelas terras afora. 

A distribuição dos índios pela costa 
feita por Melatti, citada por Palacín, pare
ce-nos a mais compreensível: 

Tupinambâ, Terembé, entre os rios 
do Pará e Parnaíba; Potiguar desde 
o Paraíba e pelo interior até a serra 
de Capuaba; Caeté entre o Paraíba 
e o São Francisco; Tupinambá entre 
o São Francisco e o Camamu; Tupi
niquins do Camamu ao São Mateus, 
no Espírito Santo; T amoio na parte 
sul do Espírito Santo e o baixo Pa
raíba; de novo Tupinambá na região 
de Angra dos Reis e Alto Paraíba, 
enquanto em São Paulo se localiza
vam os Tupiniquins e mais ao sul, no 
Estado do Rio Grande do Sul, en
trando pelo Uruguai e Paraguai, os 
Carijós. Além destes grandes gru
pos, digo, destas grandes unidades 
tribais, aparecem divisões subtribais 
com nomes próprios em grande 
quantidade3

• 

nhado pela terra na visão de mundo indí
gena. 

Na concepção européia, o índio foi 
tratado como um predador da natureza, 
pois não tinha o hábito de cultivo emprega
do pelo homem branco. Entretanto, a ação 
indígena em sua concepção sobre o traba
lho e sobrevivência era coerente, visto 
que, apesar do interesse pelos bens mate
riais dos brancos - machado, enxadas, 
foice, colares de vidro etc, os próprios 
indígenas selecionavam os valores que 
desejavam incorporar à sua cultura, rejei
tando os demais, às vezes até de forma 
desagradável para o branco, como, por 
exemplo, criticando as maneiras dos euro
peus às refeições ou ridicularizando aber
tamente a acumulação de bens mate-
riais 4 • · 

2 Características Pessoais 

Há unanimidade entre os autores 
quanto às características físicas dos ín
dios: geralmente de cor baça, cabelos li
sos, remoção dos pelos corporais. Alguns 
apresentavam furos nos "beiços" e 
também no rosto, para introdução de pe
dras e outros ornamentos. Andavam nus, 
sendo que os Carijós usavam peles de 
animais curtidas para cobrirem o corpo du
rante o frio. O menosprezo na descrição 
física dos índios evidencia-se no emprego 
de termos que normalmente não seriam 
usados em referência aos brancos em ge
ral. Todos os autores lidos falam de "bei
ços", para se referirem aos lábios. Qualifi
cam os índios, em conseqüência dos as-

A mobilidade indígena nas terras pectos que possuem, como seres "bizar-
brasileiras era relativamente grande, devi- ros", "ferozes", dotados de "bestialidade", 
do à necessidade de preservação ou de chegando mesmo a compará-los ao 
reestabelecimento do equilíbrio da nature- demônio. 
za. Dar ser relevante o papel desempe- Na visão do índio, a nudez que prati-
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cava revestia-se de naturalidade, inocên
cia, honestidade e modéstia. Entretanto, 
para as diferentes categorias de europeus 
que aqui estiveram, padres, militares, co
lonos, fazendeiros, autoridades, foi um fato 
chocante. Esse fato despertou no homem 
branco o interesse em ver esses índios 
cobertos, uma vez que encaravam a nu
dez como hábito impuro, imoral. Tanto é 
assim que Brandão afirma em seus escri
tos que os gentios que habitavam entre os 
brancos andavam cobertos, os machos 

índia dessa tribo que fugiu em sua 
companhia. Ao chegarem na aldeia 
tabajara, após algum tempo aceita 
como amiga, a índia potiguara viu-se 
também como prisioneira, nas mãos 
dos tabajaras. Ao ser colocada no 
terreiro para ser executada, sua 
amiga tabajara salvou-lhe a vida, re
tribuindo o mesmo gesto de que an
tes fora merecedora6

• 

Outros casos dessa natureza foram 
com calções e as fêmeas com camisões encontrados nas obras consultadas. 
grandes de pano alvo, costume consegui-

do com muito trabalho pelos padres da 3 Organização Familiar 
Compar. hia, "porque não havia quem os fi-

zesse apartar de sua natureza, que os in- Nota-se, em todos os textos, re-
citava a andarem nus'.s . Apesar dos es- ferências à poligamia. Quanto à concórdia 
forços dos padres, alguns índios não se entre as mulheres de um mesmo marido, 
adaptaram ao costume do homem branco as opiniões se dividem. Gabriel Soares fa-
de andar vestido, retornando ao estágio la de ciúmes entre elas, o que é confirma-
primitivo rias matas. do por Florestan Fernandes, mas já Hans , 

E constante entre os autores re- Staden diz que, entre os Tupinambás, a 
ferências elogiosas às habilidades indíge- poligamia não gera conflitos. Cardim ques-
nas em meio à natureza: consideram-nos tiona a validade dessas uniões, por serem 
corredores velozes, exímios pescadores e em sua maioria poligâmicas e de ritual 
caçadores, bons nadadores, com exceção pagão. 
dos Aimorés, que não sabiam nadar. Coexistem a prática da poligamia, as 

O uso de bebida, prática comum en- atitudes de castidade dos jovens até a 
tre os índios, forneceu motivos para co- maioridade (homens aos 22 anos, mulhe-
mentários depreciativos dos autores, que o res aos 18) e o respeito à mulher alheia. 
qualificavam de "costume mais ordinário", Quando, entre um casal, as partes ficam 
como se os portugueses não tivessem descontentes entre si, a união poderá ser 
também esse hábito. desfeita, o que é encarado com simplicida-

Com tantas alusões pejorativas so- de. Francisco Soares comenta a existên-
bre os índios, esperar-se-ia que estes se- eia de certa malícia entre os jovens, cuja 
res não tivessem quaisquer sentimentos causa parece não saber explicar. 
de afeição entre si. Constata-se, porém, Na visão dos missionários, as práti-
nos relatos, situações de afetividade e re- cas e rituais pertinentes ao casamento 
ciprocidade vivenciadas pelos índios. achavam-se carregadas de crendices, e 
Brandão cita o caso de uma índia tabajara dava muito trabalho eliminá-las por meio da 
aprisionada pelos Potiguaras que foi salva catequese. Já entre os índios catequiza-
destes inimigos por uma dos, tais práticas passavam a ser motivos 
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de risos e zombarias. 
A procriação entre os índios dava-se 

de forma natural: as índias encarrega
vam-se pessoalmente de seus partos e da 
higiene pós-parto, ocupando-se logo de 
seus afazeres, ficando o homem em re
pouso, na rede. Para os fazendeiros e mili
tares, tratava-se de um costume bárbaro, 
não havendo diferença entre os índios e as 
"brutas feras"7

• 

Por essa mesma visão, os índios 
eram considerados cruéis para com seus 
parentes, chegando mesmo a vendê-los, e 
para com os próprios filhos, inclusive 
recém-nascidos. O relato de G abriel Soa
resª que afirma ter presenciado o resgate 
de uma criança que fora lançada às águas 
do Rio São Francisco por sua mãe, uma 
índia Caeté que se havia enfadado com o 
choro da própria filha, confirma essa con
cepção. 

derassem os índios como seres cruéis e 
ferozes, nas observações feitas sobre o 
convívio familiar indígena registram-se 
gestos e comportamentos carregados de 
afetividade para com a mulher, a criança e 
o ancião. 

Outro aspecto que transparece nas 
obras consultadas diz respeito ao lazer en
tre os índios, ao tempo que empregam pa
ra se enfeitar, o que demonstra existência 
de um espírito nas aldeias. Não há relatos 
que identifiquem situações de depressão 
entre os gentios. Esta provavelmente teria 
surgido a partir do choque com o branco, 
visto que, antes, mesmo a guerra com ou
tros índios era encarada com alegria. Eram 
freqüentes as danças e cantos, muito 
apreciados nos diferentes grupos indíge
nas, para os quais a · música tinha im
portância especial. 

Há, nos textos lidos, coincidência no 4 Organização Económica 
que diz respeito à criação dos filhos e 
convívio com os mais velhos. Merecem A base da sobrevivência dos índios 
destaque os comentários elogiosos quanto constituía-se praticamente da caça e da 
a paciência e dedicação dos pais para pesca. Algumas tribos cultivavam roças, 
com os filhos, aos quais nunca é aplicado com um sistema bastante rudimentar. Do 
qualquer tipo de castigo. Os filhos, por sua contato com o branco através do escam-
vez, são obedientes aos país e aos mais bo, adquiriram ferramentas antes ignora-
velhos em geral. das. Os gentios que tiveram pouco contato 

Segundo Cardim, os índios tratavam com o branco conservavam as práticas 
bem suas mulheres, não as espancavam e antigas, sendo por isso denominados mais 
nem brigavam com elas, exceto por oca- selvagens e "gente de pouco trabalho". 
sião de suas bebedeiras, culpando por is- Aqueles que adotaram as técnicas empre-
so o vinho ingerido. Logo ficavam amigos gadas pelo branco, tanto na lavoura como 
como antes. O ódio entre um casal não du- na pesca, foram considerados de melhor 
rava muito. Durante as caminhadas, o ho- índole e mais trabalhadores. 
mem ia à frente para livrar a mulher de Quanto à divisão do trabalho, os 
possíveis ciladas, nas caminhadas e, em critérios decorriam do sexo e da idade, do 

lugares seguros ou dentro das povoações, peso e do envolvimento temporal das tare-
ª mulher ia adiante, pois o homem gostava tas: aos homens cabia a derrubada das 
de acompanhá-la com os olhos. matas e preparação do terreno (tarefas 

Muito embora os portugueses consi- consideradas pesadas, mas que liberavam 
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o homem para outras atividades); às mu
lheres eram confiados o plantio, a conser
vação e a colheita da roça (tarefas mais 
leves, porém mais longas). 

A ocupação do índio em poucas ho
ras diárias de trabalho e liberação para ou
tros afazeres deram margem à concepção 
do colonizador de que o índio era pregui
çoso. Essa interpretação decorria de uma 
visão acumulada pelo branco de que o ín
dio não tinha conhecimentos. 

Os índios não conheciam o uso do 
dinheiro. Suas trocas efetuavam-se à base 
de objetos para os quais atribuíam valores 
especiais, como vinho e contas brancas 
feitas de búzios. Com os brancos, essas 
relações tornavam-se desiguais, envol
vendo objetos de valores diferentes, com 
prejuízo para os índios. As vantagens au-
feridas pelo branco nessas relações de 
troca foram possibilitadas pela inexistência 
de um conceito indígena de riqueza que 
correspondesse ao que os brancos pos
suíam. No meio indígena, era rico aquele 
que possursse mais penas de aves e mui
tas pedras nos "beiços". 

A idéia individualista de posse, co
mum entre os europeus, não existia entre 
os gentios da terra, para os quais tudo era 
coletivo. Brandão expressa bem essa 
conduta quando afirma que "ninguém colhe 
mais daquilo de que tem necessidade para 
sua sustentação e, por esta via, vem o 
mantimento a abranger todos"9

• 

A escravidão era uma prática co
mum usada pelos europeus em suas 
áreas conquistadas e, no caso do Brasil, 
escravizar o índio era um ato normal e viá-
vel economicamente. Como justificativa 
para o emprego da mão-de-obra indfgena, 
Diogo Moreno diz que ela no Brasil é 
abundante e barata. O próprio Moreno re
conhece que a ação dos jesuítas cria 

obstáculos para essa prática. Daí resulta
rem muitas queixas contra os religiosos, 
os quais não eram rigorosos nas punições 
aplicadas aos índios: 

estão os índios tão mimosos e tão 
pouco práticos no uso de nossa jus
tiça e obediência, que logo se vão ao 
mato, donde fazem, como dito, abo
mináveis vivendas e ritos, juntan
do-se com os negros da Guiné 
também foragidos, do que resultam 
mortes, furtos, escândalos e violên
cia, por cujo respeito não se pode 
atravessar o sertão comodamente 
de suas partes a outras, nem dila
tar-se as povoações pela terra aden
tro 10. 

A partir da chegada do colonizador 
ao Brasil, possuir escravos da Guiné ou 
da terra tornava-se uma necessidade para 
garantir a sobrevivência e consolidação da 
riqueza. Como o ideal de conquista confe
ria a suposta condição de proprietário da 
terra e do que ela contivesse, o português 
agiu, em relação à escravidão do índio, jul
gando-se coberto de legitimidade. 

A escravidão indígena não foi aceita 
de forma passiva pelos habitantes da terra, 
os quais procuraram resistir. Nesse pro
cesso de confronto, muitas povoações 
portuguesas e indígenas acabaram sendo 
destruídas. 

Enfim, se a escravidão do gentio da 
terra não se aplicou em grande escala no 
início da colonização do. Brasil, foi pela 

necessidade de manter uma política 
de boa, digo, uma política prudente 
de paz com os índios vizinhos, dada 
a escRssa potência ofensivo-defen
siva dos pequenos núcleos de colo
nizadores 11 

• 
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5 Princípio da Autoridade e Prática de 
Guerra 

Gandavo12
, no Tratado da Terra do 

Brasil, Gabriel Soares de Sousa 13
, em seu 

Tratado Descritivo do Brasil em 1587, e 
Ambrósio F. Brandão14

, nos Diálogos das 

G ra ndezas do Brasil, referem-se ao fato 
de que no vocabulário indígena brasileiro 
faltam as letras F, L e R. 

Se não tem F, é porque não têm fé 
em nenhuma coisa que adorem; nem 
os nascidos entre os cristãos e dou
trinados pelos padres da Companhia 
têm fé em Deus Nosso Senhor, nem 
têm verdade, nem lealdade a ne
nhuma pessoa que lhes faça bem. E 
se não tem L na sua pronunciação, é 
porque não têm lei alguma que guar
dar, nem preceitos para se governar; 
e cada um faz lei a seu modo, e ao 
som de sua vontade; sem haver en
tre eles leis com que se governem, 
nem têm leis uns com os outros. E, 
se não tem esta letra R na sua pro
nunciação, é porque não têm rei que 
os reja, e a quem obedeçam, nem 
obedecem a ninguém, nem ao pai o 
filho, nem ao filho o pai, e cada um 
vive ao som de sua vontade 15

• 

mais, ou por índios que possuíssem dons 
de oratória, dons especiais para a caça, a 
pesca e a guerra. Também não se pode 
dizer que os índios não possuíssem leis, 
visto que cada grupo indígena seguia suas 
normas próprias, decorrentes de seus 
costumes. 

A guerra era uma das principais ati
vidades dos índios, que a praticavam coa 
mo forma de conquista de outros grupos 
indígenas e de resistência à dominação 
branca. As ações nesse campo eram pla
nejadas, marcadas pelo tempo, com base 
na natureza; apoiavam-se ainda nas con
sultas aos pajés, os quais eram bastante 
valorizados. Nas fases preparatórias para 
guerra, os sonhos desempenhavam um 
papel importante, sendo interpretados pe
los pajés. 

Associavam à guerra o ódio feroz 
contra o inimigo, e seu espírito de vingança 
exigia reparação dos males sofridos. As
sim, na visão de Hans Staden, a maior 
honra para os índios consistia em "prender 
e matar muitos inimigos". Para cada inimi
go capturado, eram acrescidos novos no
mes e, para cada inimigo morto, faziam 
cortes, riscando o corpo. O mais nobre en
tre eles era aquele que possuísse mais 
riscos no corpo, os quais lhes serviam de 
insígnias militares. 

Os índios usavam, como táticas de 
Percebe-se, nessa transcrição, um guerra, os assaltos de surpresa, o sítio às 

conjunto de afirmações que vêm ao encon- aldeias de seus inimigos e a captura. Ge-
tro dos interesses do branco, no sentido ralmente, os assaltos e os sítios obede-
de justificar toda sua ação colonizadora. ciam épocas mais propícias, como durante 
Ocorre que o índio, ao contrário do que o a abundância da caça e pesca, quando fa-
texto expressa, possuía um sistema de au- ziam farofas para seu abastecimento. 
toridade: em cada aldeia, havia um ou mais Também planejavam suas atividades guer-
chefes constituídos a partir de determina- reiras para o período da colheita do milho, 
das e variadas condições. O chefe poderia do qual faziam o cauim, bebida à base de 
ser um índio mais experiente, com grande milho e mandioca. Outro momento propício 
parentela, para infundir respeito aos de- era quando ocorria a desova das aves, 
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ocasião em que as penas eram usadas 
como enfeites. Entretanto, o terror que os 
índios infundiam aos brancos diz respeito 
às formas de execução dos inimigos nos 
confrontos ou dos prisioneiros, pois cos
tumavam esfacelar as cabeças dos inimi
gos com fortes bordoadas e engordavam 
os prisioneiros caprichosamente para, de
pois de um longo ritual, matá-los em meio a 
festanças e bebidas. Outra prática bastan
te comum entre os índios era a de destinar 
uma mulher da aldeia para conviver com o 
prisioneiro, e, se desse convívio nascesse 
uma criança, acabaria morta como o pai. 
Outro motivo de desprezo pelos portugue
ses era o trato indígena com os cadáveres 
inimigos, que eram desenterrados para 
que lhes fossem quebrados os crânios. 
Por outro lado, os brancos também em
pregaram suas táticas e, com o uso do 
canhão, foram desbaratados grupos intei
ros de índios. 

A partir da relação homem/guerra, 
os europeus se atemorizavam sobretudo 
com a prática da antropofagia e as cruel
dades com os vencidos. Anchieta, em sua 
obra De Gestis de Mendi Saa, demonstra 
essa concepção: 

Acostumados a guerras contínuas 
de tribo a tribo, cruéis por natureza 
contra os inimigos pelo vício da an
tropofagia, só se rendiam à civili
zação por uma força maior que lhes 
incutisse respeito. Para este gênero 
de gente não· há pregação melhor 
que a espada e a vara de ferro16• 

Em relação à antropof agia, os bran
cos temiam por sua própria segurança e 
buscavam modos de se proteger. Dessa 
forma, em memorial redigido por habitantes 
do Rio de Janeiro ao Governador Mem de 

Sá, questionava-se a eficácia das medidas 
que ele havia tomado em relação aos ín
dios, proibindo-lhes a guerra e a antropo
fagia. Segundo os signatários do docu
mento, seria mais conveniente que os sel
vagens guerreassem e se devorassem 
mutuamente, o que de certa forma poupa
ria a população branca de sua ferocida
de 11. 

Hans Staden, em seu depoimento fi
nal, expressa sua idéia sobre os Tupi
nambás, dos quais fora prisioneiro: "Caí no 
poder dos povos bárbaros, e entre estes 
povos ímpios e pagãos fui salvo pelo Se
nhor"18. 

6 Relação com o Sobrenatural 

Encontramos, pois, em três autores, 
a afirmação de que na língua indígena não 
existiam as letras F, R e L, conforme já se 
comentou. A falta de fé em um Deus único 
pode ter levado o branco a admitir que o 
índio não tivesse fé. Entretanto, a fé do 
gentio manifestava-se em relação a ele
mentos próprios de sua cultura: tinham 
uma noção do dilúvio conservada pela tra
dição oral e concebida segundo o seu mo
dus vivendi. Tinham como certa a imortali
dade da alma. Criam no demónio, que lhes 
inspirava grande medo, e, para aplacar 
sua ira, ofereciam-lhe prendas em deter
minados locais nas matas. Acreditavam 
em um Deus que fez os trovões e relâm
pagos, deu-lhes as enxadas e mantimen
tos e que eles denominavam Tupã. 

É constante nos textos pesquisados 
referências aos feiticeiros, que na lingua
gem indígena significava aqueles que men
tiam. Esses indivíduos gozavam de certo 
prestígio na aldeia, tanto é que possuíam 
moradas independentes dos demais ín
dios. Exerciam as funções de consultor 
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para os assuntos de guerra e curandeiros. 
Para as curas, usavam ervas, banhos 
frios e a quentura do fogo associados aos 
seus "poderes pessoais". 

Na relação com os feiticeiros, ape
sar de eles serem tidos como mentirosos, 
os índios demonstravam credulidade e in
genuidade, a ponto de serem manipulados 
por esses feiticeiros, o que lhes acarretava 
sérias conseqüências. Segundo os relatos 
de Ambrósio Brandão e Gabriel Soares, os 
índios teriam deixado de plantar suas ro
ças por confiarem na promessa de um fei-

longas, abandonavam o doente, chegando 
a julgá-lo prematuramente morto, negan
do-se a cooperar para seu restabelecimen
to. Ocorreram casos de índios escravos 
dos portugueses que foram assim tratados 
pelos demais índios, sendo que alguns 
doentes, às vésperas de serem sepulta
dos, acabaram por se restabelecer, retor
nando à casa, onde viveram ainda muito 
tempo. O interessante é que quem os ad
mitia como mortos eram suas próprias mu
lheres. 

ticeiro que lhes havia afirmado que as ro- Conclusão 
ças produziriam por si só, sem nenhuma 
cultura ou benefício. O que acabou ocor- A relação índio/natureza pode ser 
rendo com toda a tribo foi uma fome gene- vista a partir de dois ângulos diferentes. 
ralizada, a ponto de levar os índios a ven- Pela visão indígena, a mobilidade através 
derem outros índios, bem como suas mu- da costa brasileira e de incursões pelo 
lheres e filhos, em troca de alimentos. sertão tinha como objetivo a preservação 

Outra constatação entre os índios é ou o restabelecimento do equiUbrio natural 
a existência das superstições. Brandão do meio. Já para o europeu, essa movi-
afirma que, ao iniciarem uma caminhada, mentação tinha um caráter predatório, tan-
bastava que um pássaro, cujo canto fosse to para a terra quanto para os colonizado-
visto como agourento, começasse a can- res que nela se instalavam, cuja seguran-
tar e os índios logo Interrompiam a jornada, ça corria risco. 
regressando à aldeia 19

• Um fator que chama a atenção é a 
As condutas dos índios em relação à divergência do ponto de vista do europeu e 

morte demonstram seu sentimento de per- do indígena acerca da nudez. Tanto os 
da, desconforto, pelo que manifestavam os missionários como as autoridades, os mili-
seus choros, os quais são descritos como tares e os fazendeiros consideravam-na 
intensos, chegando ao exagero. Aquele uma prática imoral, que deveria ser corrigi-
que não chorava quando morria um outro da a qualquer custo, constituindo uma das 
índio era censurado pelos demais, que o preocupações fundamentais no trabalho da 
preveniam de que não seria merecedor de catequese. Já os índios viviam a nudez 
pranto quando viesse a falecer. Na visão com naturalidade, inocência, pureza e ho-
dos autores que observaram situações de nestidade, isentos de qualquer malícia. 
morte, os índios se comportavam de forma As obras consultadas deixam trans-
escandalosa ao chorarem, o que é por parecer aspectos positivos e negativos no 
eles citado como "grande choradeira". tocante à organização familiar indígena. As 

Um aspecto que chama a atenção é formas de união e procriação dos índios to-
a colocação de Gabriel Soares20 sobre os ram rotuladas de bárbaras e eles conside-
Tupinambá: nos casos de doenças mais rados brutas feras. Por outro lado, há una-
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nimidade em ressaltar a paciência, a dedi
cação e o carinho dos índios para com os 
filhos, mulheres e idosos. 

No campo económico, os confrontos 
entre as culturas indígena e européia de
ram margem a estereótipos encontrados 
nas obras consultadas: na visão dos fa
zendeiros, militares e autoridades, os ín
dios eram preguiçosos e indolentes, pois 
se ocupavam pouco com o trabalho. Ocor
re que o índio desconhecia a acumulação 
de riquezas e até a ridicularizava. A idéia 
de índios mansos e selvagens decorre da 
facilidade ou da dificuldade na dominação 
encontrada pelos portugueses no contato 
colonizador I colonizado. 

Os povos, por mais primitivos que 
sejam, sempre possuem suas formas pró
prias de organização, ainda que as normas 
não estejam reunidas em códigos escritos. 
Dar, a negação dos colonizadores quanto 
à existência do princípio da lei e da autori
dade entre os gentios do Brasil. 

A guerra sempre existiu entre os di
ferentes povos com maior ou menor 
violência, mas o que chocou os europeus 
foram as características específicas das 
guerras indígenas, como, por exemplo, a 
prática da antropofagia. Em decorrência 
disso, os índios foram qualificados com 
expressões carregadas de menosprezo e 
hostilidade, como "ferozes", "selvagens" 
etc. 

Nas questões referentes às crenças 
e à morte, o índio é caracterizado como um 
ser supersticioso, ingênuo, crédulo e exa
gerado. Os autores usam critérios de uma 
civilização situada noutro contexto para 

gada de preconceitos, como, por exemplo, 
o uso de "beiços" em lugar de lábios, ex
pressões como "costumes bizarros" e 
"bestialidades estranhas", ao se referirem 
aos ornamentos indígenas, sendo os ín
dios comparados até ao demónio. Vale 
ressaltar que os jesuftas, superados os 
primeiros anos de contato e trabalho com 
os índios, passaram a demonstrar amizade 
e maior consideração por eles, empregan
do expressões mais amenas. Entretanto, 
mesmo nos dias atuais, os preconceitos e 
as ironias a respeito do índio ainda se fa
zem notar pelas formas usuais de ex
pressão. Assim, não é raro o uso da ex
pressão "programa de índio" para designar 
propostas não muito agradáveis. 
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