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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende mostrar quais imagens sobre os povos indígenas foram construídas 

sócio-historicamente, desde 1500, e se reiteraram ao longo dos anos sob a forma de 

estereótipos. Este resgate histórico é realizado com base em autores, contemporâneos e 

clássicos, que se dedicaram ao estudo a respeito dos índios como João Pacheco de Oliveira e 

Carlos Augusto da Rocha Freire e, Darcy Ribeiro, Roberto Da Matta, Sérgio Buarque de 

Holanda e Shelton H. Davis. Através desse levantamento histórico se tornou possível observar 

se essas imagens estão presentes nos meios de comunicação do estado de Rondônia 

atualmente. Para dar conta desse intento analisou-se o conteúdo do webjornal rondoniense 

Diário da Amazônia quanto à sua representação discursiva sobre os povos indígenas, 

conforme as concepções multidisciplinares de discurso apresentadas por Norman Fairclough, 

articulando-se os resultados principalmente a partir de ideias sobre as Teorias da 

Comunicação de Nelson Traquina, em conjunto com ideias sobre o importante papel da mídia 

como mediadora dessas imagens/estereótipos para a sociedade. A análise também tem o 

objetivo de constatar se a publicação dessas imagens pré-concebidas mediadas culturalmente 

pelos veículos de comunicação colabora na manutenção dessas imagens padronizadas dos 

autóctones na reprodução social do imaginário coletivo. Para isso, articula-se o conceito de 

reprodução social com os conceitos de tradição e formação de identidades, tanto pessoais 

quanto nacionais. E por fim tenta-se mostrar como a comunicação social é importante nas 

lutas das minorias, no caso os índios. 

 

Palavras-chaves: indígenas, imagens/estereótipos, Diário da Amazônia, comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando o português chegou 

Debaixo de uma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! 

Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português  

 (Oswald de Andrade / Erro de português) 

 

 

 

 Nas últimas décadas, os meios de comunicação publicam amplamente sobre os 

desequilíbrios ecológicos, o aumento da temperatura e as consequências e causas do “efeito 

estufa”. As manchetes que estampam as primeiras páginas captam a atenção do leitor para a 

temperatura mais alta dos últimos trinta anos; a pior nevasca da última década; a enchente 

mais ameaçadora; a mais devastadora seca em um lugar fértil e antes abundante em água. Os 

casos se multiplicam pelo globo, apenas variando a linguagem, idioma e o meio em que são 

veiculados. 

 O meio ambiente torna-se a questão central de diversos debates e embates ideológicos, 

nas arenas econômicas, políticas e sociais, nas rodas intelectuais e nos meios de comunicação. 

É desse modo que o assassinato de Chico Mendes, líder sindical de uma comunidade 

extrativista no Acre, em 1988, ganha notoriedade internacional. E, com a realização da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92, o 

Brasil entra definitivamente no centro da questão ambiental e a Amazônia na pauta das 

grandes discussões (GONÇALVES, 2001, p. 62-63).  

Os “olhos do mundo” voltam-se para países com reservas de florestas. Eles vêem 

nessas matas a tábua de salvação do modo de vida „civilizado‟. A ideia de que as matas 

precisam ser preservadas toma conta do dia-a-dia de pessoas em todo o globo. Armand 

Mattelart (2002, p. 156) chama atenção para a crise que afeta as sociedades pós-modernas, 

que por causa do fenômeno da “globalização” estão constantemente em transformação: 

Estes conflitos potenciais estão projetados num mundo onde o equilíbrio 

ecológico se transforma em questão de sobrevivência para a humanidade, e 

onde ronda o fantasma da “crise alimentar”. Ameaçados por erosões 

provocadas pelo empobrecimento do solo, pelo desmatamento, pelo 
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esgotamento dos recursos hídricos e das terras cultiváveis e pela exploração 

intensiva dos recursos marinhos, e não podendo mais responder ao 

crescimento demográfico, os próprios ecossistemas locais se transformam 

em fonte de crises sociais. 

 

Então, com a intensificação da preocupação mundial pela ecologia, a Amazônia 

tornou-se referência para as questões ambientais. E nesse sentido os índios, primeiros 

habitantes destas terras, ganham significação e são conclamados a guardiões das matas já que 

detém o conhecimento de interação com a floresta sem precisar destruí-la. Povos indígenas 

que vivem de forma harmoniosa com o meio ambiente, pois sua sobrevivência dependente 

diretamente da conservação da natureza (GONÇALVES, 2001, p. 137-139). 

Pensando nessa conjuntura, esse trabalho pretende analisar matérias veiculadas pelo 

webjornal rondoniense Diário da Amazônia (www.diariodaamazonia.com.br). Com isso o que 

se ambiciona é entender como, dentro do contexto sócio-cultural pós-moderno, os povos 

indígenas de Rondônia são representados pelo discurso desse veículo de comunicação e 

divulgados à sociedade. A intenção é observar se nas matérias separadas e avaliadas há a 

menção ou não a imagens estereotipadas, que se formaram através dos tempos juntamente 

com a história do Brasil. Imagens baseadas em preconceitos, que espelham todo um 

imaginário que se repetiu geração após geração, e que se reforçaram no período da “abertura” 

da Amazônia após o Golpe Militar (1964).  

Assim, o objetivo deste estudo
1
 não é ser mais um tratado sobre a história indígena, 

sua epopéia de resistência aos brancos – que serão mencionados como não-índios, para evitar 

tendência a interpretações de preconceito racial. Não pretende ser uma obra a José de Alencar, 

romântica, pintando os índios como “os selvagens bonzinhos” – heróis idealizados mas 

distantes dos reais – ou  àqueles a quem a civilização não alcançou. Muito menos o contrário, 

comentar que eles foram, ou mais temerariamente ainda são, os obstáculos ao progresso e à 

ordem impressos na bandeira do Brasil – o que veremos que é uma das imagens 

estereotipadas que se tem a respeito dos indígenas. 

                                                           
1
 O meu interesse por esta temática surgiu ainda no primeiro semestre do curso de Jornalismo da UNIR, 

particularmente com a leitura da obra do brasilianista Shelton Davis e ao assistir documentários com temas 

semelhantes sobre a realidade regional amazônica. Estas obras mudaram a minha percepção sobre os povos 

indígenas da região onde vivo, cidade de Vilhena/RO, porque até o ingresso no curso superior, o enfoque 

presente nos conteúdos dos livros didáticos sobre história do Brasil enfatizavam quase sempre o olhar do 

dominador, daquele incumbido de desenvolver a Amazônia. A minha experiência de vida também ilustrou os 

conteúdos destes livros do ensino médio, pois da minha infância guardo imagens temerosas sobre os indígenas. 

Aos seis anos de idade, a minha família tinha como vizinhança uma reserva indígena na cidade de Vilhena. E os 

conselhos para que uma criança se mantivesse distante destes vizinhos eram muitos e, quase sempre, alimentados 

por advertências de que estes eram os perigosos “comedores de criancinhas solitárias”. Para uma criança de 

apenas seis anos como eu, o índio era a imagem do terror, que “jogava pessoas vivas na fogueira”. 



12 
 

Partindo da hipótese principal de que os índios são representados de forma inadequada 

pelos veículos de comunicação do estado de Rondônia, a finalidade desde é demonstrar de 

que forma o Diário da Amazônia pinta em seu discurso o indígena da região. E se apresenta 

estes indígenas com base em imagens estereotipadas, pré-concebidas sócio-historicamente, ou 

não. E também mostrar se os índios têm voz nas matérias em que são retratados e em que 

situações essas notícias são divulgadas. 

Para alcançar este objetivo, pretendemos abordar a representação do índio sob um 

contexto social, econômico e político em que se construiu a relação entre indígenas e não-

índios. Dando ênfase em como o jornalismo, que tem papel imprescindível na formação da 

opinião pública, pode corroborar para a difusão dessas imagens historicamente concebidas 

sobre os indígenas. Ponderando que em tempos de Amazônia, e, portanto dos povos 

indígenas, com visibilidade mundial, torna-se necessário descrever melhor os índios e as 

situações em que eles se envolvem. Levando ainda em consideração que a internet veio para 

dinamizar as trocas de informações entre os atores sociais globalmente conectados, o que 

torna estas imagens, veiculadas localmente, propensas a maior divulgação mundial. 

 Então, o que se fala sobre os indígenas – importantes „agentes‟ na preservação 

ambiental? Eles têm voz ativa na construção de sua imagem mediada para a sociedade? O que 

acontece na mídia rondoniense, em plena Amazônia palco global das discussões sobre meio 

ambiente? O que os jornalistas levam em conta ao redigir matérias sobre os povos indígenas? 

São muitas as perguntas que esse tema suscita. 

Mas, para entender o que os meios de comunicação veiculam sobre os índios, é preciso 

ir além. Entender o processo de construção da imagem a qual o índio representa hoje para a 

sociedade brasileira é um passo importante. Saber como essa imagem social se fez ao longo 

desses 511 anos, desde o aparecimento do europeu à costa da “descoberta – Brasil”. E mais 

ainda, é necessário saber como essa pintura do povo indígena ficou, no tempo do avanço da 

fronteira „civilizada‟ na Amazônia, no século passado. Pois, como aponta John B. Thompson 

(2007), o estudo dos contextos sócio-históricos é fundamental para apreender os significados 

das formas simbólicas, às vezes obscurecidos pela ideologia e relações de dominação. 

Ao nível da análise sócio-histórica, a preocupação com a ideologia orienta a 

nossa atenção em direção às relações de dominação que caracterizam o 

contexto dentro do qual as formas simbólicas são produzidas e recebidas. 

(...) existem relações de poder que são sistematicamente assimétricas e 

relativamente duráveis. Entre as assimetrias que são mais importante e 

duráveis nas sociedades modernas, estão aquelas baseadas nas divisões de 

classe, gênero, etnia e estado-nação, elas são alguns dos elementos que 

estruturam as instituições sociais e os campos de interação. (p. 378 – grifo do 

autor) 



13 
 

E esse embate certamente é levado em conta na imagem que a imprensa constrói 

quando representa o indígena à sociedade. Imagem já povoada de percepções pré-concebidas 

arraigadas no imaginário popular por gerações. “O espantoso é que os brasileiros, orgulhosos 

de sua tão proclamada, como falsa, „democracia racial‟, raramente percebem os profundos 

abismos que aqui separam os estratos sociais” (RIBEIRO, 1995, p. 24). Por isso, no capítulo I 

(Os índios, a Amazônia, Rondônia – contexto sócio-histórico), analisaremos como as imagens 

sobre os indígenas foram constituídas ao longo do tempo, desde 1500. Considerando o 

etnocentrismo e o preconceito como marcas dessas imagens. 

No capítulo II (Discurso que representa o índio no jornalismo de Rondônia), será 

realizado um diagnóstico minucioso das matérias coletadas com vistas a detectar ou não a 

veiculação de estereótipos no webjornal Diário da Amazônia. Levando em consideração o 

método crítico de análise de discurso de Norman Fairclough (2001), que tem como parâmetro 

a trimensionalidade do discurso, ao passo que julga este em sua dimensão textual, na sua 

dimensão de interação com outros textos, e na dimensão de prática social, em que conta como 

ele é constituído e constitui o contexto social. Também neste capítulo descobriremos quais as 

etnias apontadas nessas matérias, se os índios são citados como fontes de informação nos 

textos que „falam‟ a respeito dos próprios, e em que situações as notícias sobre os indígenas 

são divulgadas. 

 Por fim, os capítulos III (Os meios de comunicação como espaço de representação do 

indígena) e IV (Representação do indígena: construção e reconstrução no imaginário coletivo) 

traduzem a preocupação de que a divulgação dessas imagens em um meio de comunicação 

regional possa favorecer a uma reprodução de preconceitos historicamente concebidos e desse 

modo contribuir para a manutenção desses estereótipos no meio social. 
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CAPÍTULO I 

 

Os índios, a Amazônia, Rondônia – contexto sócio-histórico 
 

“Mas o Brasil vai ficar rico / Vamos faturar um milhão  

 Quando vendermos todas as almas / Dos nossos índios em um leilão” 

(Renato Russo / Colaboração Adriano Bolzon – Que País é Este?) 

 

 

 

De 1500, quando Pedro Álvares Cabral pisou nas terras do Brasil, aos dias atuais 

ocorreram muitas transformações. Para chegar ao mundo tal como conhecemos, em cinco 

séculos, passou-se economicamente do mercantilismo ao capitalismo e, sócio-culturalmente 

do medieval ao moderno e ao pós-moderno. Nesse ínterim ocorreram diversas revoluções, não 

só tecnológicas, como a Revolução Industrial (século XVIII), mas períodos de mudança social 

por meio de armas, dentre elas, a Revolução Francesa (1789), a Revolução Russa (1917), e 

mais recentemente as duas Grandes Guerras Mundiais.  

As inovações tecnológicas, em conjunto com as mudanças sociais que levaram as 

revoluções, posteriormente transformaram as relações sociais. Mudaram profundamente o 

mundo como lugar físico (a história das colonizações e das neo-colonizações) e as concepções 

da sociedade sobre ele e sobre o próprio homem. Correntes de novas ideias, como o 

iluminismo, o humanismo e posteriormente o positivismo, vão tomando o lugar central que a 

religião tinha como absoluta regente da vivência social. 

O Brasil também passou por transformações desde a chegada de Cabral à essa costa. 

De Terra de Santa Cruz à Brasil – nome da primeira grande riqueza extraída pelos europeus 

da “nova” terra, o pau-brasil (CERTEAU, 2002, p. 12 apud ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2007, p.09). Posteriormente novas riquezas foram vistas, e com elas novas formas de 

exploração foram pensadas, com isso, outras formas de administração foram implantadas ao 

longo dos anos. Então, de Colônia latifundiária de Portugal, passou-se com a Independência 

(1822) à Império, depois à República Federativa Presidencialista (1889), à Era Vargas (1930), 

à Ditadura Militar (1964), à Nova República (1985). 

Ao longo dessa história consequentemente o modo como os indígenas foram tratados e 

representados socialmente adequou-se às conveniências de cada época. Assim, nesse capítulo 

interessa expor quais foram as imagens divulgadas – através de pinturas e estórias contadas e 
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escritas – sobre os povos indígenas brasileiros ao longo da formação do país. Pois como 

pondera Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007, p. 19) é preciso contextualizar 

historicamente para saber como se formaram certas imagens estereotipadas e preconceitos que 

se mantém na atualidade, “nada é assim porque tem que ser ou porque é assim mesmo, mas 

foi produzido pelos próprios homens, em algum momento, e segundo determinados interesses 

e em meio a determinadas disputas, lutas, conflitos”. 

 

 

1.1 O início do contato entre os portugueses os novos povos conhecidos 

 

 

A primeira imagem que se tem da “nova” terra e dos que nela viviam está na célebre 

Carta do “descobrimento”, de Pero Vaz de Caminha. Esses termos – nova e descobrimento – 

vão entre aspas pelo fato de que as terras do Brasil eram novas apenas para o mundo dito 

civilizado, do qual os portugueses faziam parte. Neste território já habitavam diversas 

povoações humanas havia muito. Pesquisas arqueológicas datam em cerca de doze mil anos a 

ocupação do Brasil por populações paleoíndias (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 21). Dados 

presentes no site da Fundação Nacional do Índio (Funai), ponderam ainda que essa data é 

motivo de controvérsias entre cientistas, já que pesquisas em andamento comprovariam ser 

mais antiga essa ocupação
2
. 

Porém, há cinco séculos, como conta a história, os portugueses se depararam com uma 

terra desconhecida e ao pisarem nela viram pessoas desnudas, com cabelos pretos, lisos e pele 

morena. Pero Vaz de Caminha, então, os pintou a D. Manuel: “e pois Nosso Senhor, que lhes 

deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi 

sem causa” (CAMINHA, 1999, p. 54 apud OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 26). 

Era tanta a exuberância das plantas e animais qual a inocência dos que aqui habitavam 

que os portugueses acharam que seria aqui o paraíso perdido, o Jardim do Éden (OLIVEIRA; 

FREIRE, 2006; RIBEIRO, 1995). Sendo esse um dos motivos para os ibéricos (portugueses e 

espanhóis) alegarem direito a esta terra, pois a consideravam uma espécie de herança de Deus. 

O que também ajuda a explicar o porquê de terem considerado, mais tarde, os indígenas como 

seres primitivos, inferiores, visto que por essa teoria cada raça seria diferenciada no 

tempo/espaço da linha evolutiva: 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acessado em: 07/01/2011.  

 



16 
 

Se saíram de um mesmo tronco comum ou de Adão e Eva (como foi de fato 

teorizado nos séculos XVI e XVII) ou se elas haviam sido criadas de modo 

diferenciado desde o começo, o fato é que, tanto na hipótese monogenista 

quanto na poligenista, elas eram tomadas como espécies altamente 

diferenciadas, seja no tempo, seja no espaço, ou em ambas as dimensões. 

Daí a ilação de que as diferenças entre as sociedades e nações expressavam 

as posições biológicas diferenciadas de cada uma na escala evolutiva. (DA 

MATTA, 1981, p. 70) 

 

Deste modo, os portugueses não pensaram nos índios como donos desta terra em que 

habitavam. Até mesmo a partilha dela entre os povos ibéricos já havia sido realizada, com 

aval da Igreja Católica, através de decretos papais como a Bula Inter Coetera em1493 

(RIBEIRO, 1995, p. 40). Segundo Roberto Da Matta (1981), isso aconteceu porque nesse 

período do “antigo regime” os governos eram ideologicamente ligados à Igreja e às leis de 

Deus, que legitimavam seu poder, seu direito à exploração da terra e dos índios que nela 

vivessem. 

Essa era uma época de transição em que saia-se da Idade Média, onde “o mundo era 

organizado segundo leis eternas indiscutíveis, impostas do outro mundo pelo supremo 

ordenador de todas as coisas” (HOLANDA, 1995, p. 34), rumo à modernidade. Darcy Ribeiro 

(1995) e Albuquerque Júnior (2007) entendem que essa transição foi auxiliada pela expansão 

ultramarina dessa época que fez com que, superando o fracionamento feudal, surgissem dois 

Estados nacionais – Portugal e Espanha. Mas esses países ainda estavam assaz ligados ao 

pensamento medieval, o que tornou os índios mais um acessório desta terra, tanto quanto a 

rica fauna e flora que ali brotavam. “[...] a Coroa portuguesa que, legitimada pela religião, 

pela política e pelos seus interesses econômicos, explorava soberanamente o nosso território 

com sua gente, fauna e flora” (DA MATTA, 1981, p. 63-64).  

As vastas extensões de terra não eram cultivadas pelos índios, como na Europa, e nem 

faziam rebanhos domesticados pastarem sobre as planícies, como lembra bem a carta de 

Caminha. Os índios também não se interessavam em acumular as riquezas que os europeus 

tanto ambicionavam. Por isso, nesta época eram vistos como puros e ociosos pelos 

portugueses. “Eram, a seu modo, inocentes, confiantes, sem qualquer concepção vicária [...] 

[mas, o indígena] tinha um defeito capital: eram vadios, vivendo uma vida inútil e sem 

prestança. [...] Viviam suas fúteis vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver” 

(RIBEIRO, 1995, p. 45). 

 

 

 



17 
 

1.2 A colonização portuguesa e o ideal civilizatório 

 

 

 Com o estabelecimento das primeiras povoações portuguesas na costa brasileira, 

ambicionando a afirmação da posse perante os outros europeus, começou-se a criar outra 

imagem dos povos indígenas. Esta foi pintada pelos missionários religiosos, viajantes e 

nobres portugueses, franceses e holandeses que se tornaram os criadores desse imaginário:  

as diferenças de costumes diante dos europeus eram enfatizadas, sendo 

ressaltadas as práticas tidas como bárbaras, como a antropofagia. [...] 

Diversas cenas antropofágicas – reinterpretadas a partir de técnicas européias 

de retalhamento de corpos, formas de assar carne etc. – simbolizaram o 

continente americano nas representações cartográficas produzidas nos 

séculos XVI e XVII. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 28-31). 

 

 Segundo João Pacheco de Oliveira e Carlos Augusto da Rocha Freire (2006) essas 

representações dos índios derivavam de visões de mundo que davam um sentido humanitário 

e religioso ao empreendimento colonial. Portugueses e espanhóis tomaram para si a efígie de 

almas salvadoras, e sob a égide da Igreja Católica assumiram a missão de civilizar povoações 

de homens com costumes desumanos e torná-los cristãos, inclusive protegendo-os de outros 

europeus, salvaguardando-lhes suas terras e riquezas. Ribeiro (1995, p. 39) também partilha 

dessa opinião: 

Eles se davam ao luxo de propor-se motivações mais nobres que as 

mercantis, definindo-se como os expansores da cristandade católica sobre os 

povos existentes e por existir no além-mar. Pretendia refazer o orbe em 

missão salvadora, cumprindo a tarefa suprema do homem branco, para isso 

destinado por Deus: juntar todos os homens numa só cristandade [...]. 

 

Perante essas novas descrições e pinturas, observadas pelo mesmo prisma cultural e 

visão etnocentrista européia, recém saída do período medieval e que ainda estava 

estreitamente ligada à Igreja ou a racionalização do Iluminismo, a imagem dos povos 

ameríndios mudou. “Os índios, vistos em princípio como a boa gente bela, que recebeu 

dadivosa aos primeiros navegantes, passaram logo a ser vistos como canibais, comedores de 

carne humana, totalmente detestáveis” (RIBEIRO, 1995, p. 57).  

Segundo Albuquerque Júnior (2007, p. 25-30), procedendo deste modo os cronistas 

davam “asas à imaginação” e não apenas descreviam relatos realistas. Eles enfatizavam 

“costumes considerados exóticos, estranhos, incompreensíveis, bárbaros”, e assim colocavam 

em funcionamento “não só sua máquina de guerra ou de conquista econômica, mas sua 

máquina de produção de imagens e de símbolos, de conceitos e de preconceitos”. Procuravam 

ainda em seus escritos e pinturas causar “um impacto emocional, visual, sensual nunca 
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experimentado”. Desse modo suas produções são marcadas quase sempre “pelo etnocentrismo 

e [...] produzirá muitas das imagens e discursos [...] que usamos, ainda hoje, para nos referir 

ou caracterizar estas populações e seus territórios”. 

O conceito de etnocentrismo aqui é ponderado como “a nossa própria cultura como 

parâmetro para medir e julgar todas as outras culturas, quase sempre considerando nossos 

padrões culturais como superiores ou como modelos” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 

34). Richard Chapelle (1982), pesquisador da etnia Cinta-Larga, que observa os pecados 

cometidos ao se considerar a sociedade ocidental como superior as sociedades tradicionais. 

Para ele, os índios devem ser respeitados pelos seus valores morais e conhecimentos que 

fazem parte de seu patrimônio cultural. 

Julgar uma cultura diferente sob o olhar etnocentrista abre espaço para o preconceito, 

visto que não se conhece a cultura “do outro”. O preconceito para Albuquerque Júnior (2007) 

é uma descrição breve, previamente concebida, que caracteriza o “outro” sem que se busque 

um conhecimento sobre ele, no sentido de entendê-lo.   

É a estas definições prévias, definições ou descrições que não advêm do 

conhecimento do outro, mas que nascem da hostilidade, da distância ou do 

desconhecimento do outro, que chamamos de preconceito. O preconceito, 

como a própria palavra deixa entrever, é um conceito prévio, um conceito 

sobre algo ou alguém que se estabelece antes que qualquer relação de 

conhecimento ou de análise se estabeleça. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2007, p. 10)   

 

 Para este autor o grande problema desses conceitos apressados, pré-estabelecidos, é 

que uma vez incutidos no imaginário coletivo posteriormente se torna difícil desfazê-los. 

 

 

1.3 As missões religiosas, a escravidão indígena e a formação do Brasil 

 

 

Legitimados com o poder salvador, conferido a portugueses e espanhóis pelo 

Vaticano, os europeus passaram a ver os índios como bárbaros a serem civilizados e 

catequizados. Utilizá-los como mão-de-obra na colonização, como escravos ou como 

expedientes militares contra outros povos indígenas, foi considerado uma boa forma de 

começar nesse intento. Inclusive, colonos e missionários religiosos disputaram esse direito: 

A superioridade cristã diante dos nativos “degenerados” justificava a 

conquista: para mudar costumes e valores era necessário integrar os nativos 

ao trabalho colonial. No Brasil, os diferentes tipos de trabalho compulsório 

dos índios junto aos aldeamentos expressavam os conflitos entre os projetos 
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coloniais dos missionários e os dos colonos, pois envolviam tanto distintas 

visões sobre os índios, quanto a disputa sobre a posse do trabalho indígena 

[...] (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 30) 

 

Para justificar a escravidão indígena no empreendimento colonial, colonos e 

missionários buscavam alguns artifícios, já que as leis da época ora eram partidárias ora 

julgavam como desfavoráveis a prática de tal meio. Dependendo do momento econômico e do 

poder do qual elas eram instituídas – ordens locais ou vindas de Portugal, dadas pela Igreja ou 

pelo Estado. Tanto era confuso que, em 1718, a Coroa portuguesa deu liberdade aos 

indígenas, mas ainda no mesmo ano revogou a decisão (OLIVEIRA; FREIRE, 2006; 

RIBEIRO, 1995). 

Um dos artifícios que se usava eram as chamadas “guerras justas”, que permitiam 

aprisionar escravos desde que fossem hostis, canibais ou polígamos. Outro mecanismo era o 

chamado “resgate”, em que se trocava por algumas bugigangas os índios que estavam 

aprisionados pelos seus rivais e seriam por eles mortos (OLIVEIRA; FREIRE, 2006). Assim, 

no início não faltou mão-de-obra para os cultivos de subsistência, para monocultura da cana-

de-açúcar, para as fazendas de gado, para exploração das riquezas da flora como o pau-brasil 

e mineral como o ouro, para a construção de Igrejas e prédios públicos. Pois como propõe 

Sérgio Buarque de Holanda (1995, p. 49) “o português vinha buscar era, sem dúvida, a 

riqueza, mas riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho”. 

A história brasileira não é uma história pacífica e registra muitos conflitos: entre 

colonos e missionários pelo direito aos índios, entre índios e europeus, entre índios e índios 

em favor ou contra portugueses, espanhóis, franceses ou holandeses. Um exemplo disso são 

as famosas bandeiras que no século XVII saem de São Paulo em busca de escravos pelo 

interior e atacam as reducciones, aldeamentos dos jesuítas espanhóis (CHAPELLE, 1982; 

OLIVEIRA; FREIRE, 2006).   

Em 1757, o Marquês de Pombal reformulou a política portuguesa com a laicização do 

Estado. Como consequência, em 1759 houve a expulsão dos jesuítas do Brasil e o sequestro 

de seus bens. Criou-se então o Diretório dos índios que alterou a administração desses povos e 

propôs sua liberdade. Neste período, a política instituída era tida como assimilacionista. 

Tentava-se incorporar o indígena à sociedade brasileira incentivando principalmente o 

casamento dos colonos com índias, ensinando o idioma português e o trabalho para ser um 

bom colono. (CHAPELLE, 1982; OLIVEIRA; FREIRE, 2006; TEIXEIRA; FONSECA, 

2001). Mas nem todos os índios se comportaram do mesmo modo perante o projeto de 

expansão colonial: 
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[...] no período que vai do Diretório (1757) até o fim do regime imperial 

brasileiro (1889) e nos primórdios da República, foi caracterizada por uma 

pluralidade de formas, definidas conjunturalmente nas inúmeras situações 

históricas vividas pelos povos indígenas. [...] Havia clivagens internas às 

aldeias indígenas provocando conflitos diversos, assim como os problemas 

de sucessão e as guerras intertribais somavam-se às diferentes políticas 

portuguesas para índios aliados ou “bravos”. Ao mesmo tempo em que 

alianças comerciais eram estabelecidas com índios “mansos”, os índios 

“hostis” sofreram com as “guerras justas”. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 

84) 

 

Além das mortes nos conflitos os índios foram dizimados pelas doenças trazidas pelos 

europeus, o que levou ao extermínio diversas etnias. E neste contexto, a imagem difundida 

sobre os povos indígenas estava dividida. De um lado, a de “bom selvagem” corroborada pelo 

ideário iluminista, como em Rousseau, e pelo Romantismo na literatura indigenista de José de 

Alencar (1829-1877) que construíram representações distantes do índio real; era o índio 

elevado ao posto de herói nacional (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007; OLIVEIRA; FREIRE, 

2006). Para Albuquerque Júnior (2007), Gonçalves Dias (1823-1864) também foi uma das 

expressões do indigenismo, mas na poesia. Segundo Oliveira e Freire (2006, p. 95-96) Dias, 

descendente de índios, visitou diversas aldeias e diferentemente de Alencar criticava “a 

conquista e a colonização do Brasil, a ganância e a espoliação que destruíram povos inteiros”.  

Por outro lado acreditava-se na imagem de que os índios eram pertencentes a uma 

“sociedade selvagem, primitiva”; era a imagem do índio como “bárbaro” em todo o seu 

exotismo, ou antagonicamente o “selvagem mau”, aquele que não podia/queria ser civilizado. 

Sucintamente, essa pintura se fazia através do maniqueísmo Tupis/Tapuios que representavam 

aliados/inimigos: 

[...] uma política indigenista que fragmentava a população autóctone em dois 

grupos polarizados, os aliados e os inimigos, para os quais eram dirigidas 

ações e representações contrastantes. [...] Os povos e as famílias indígenas 

que se tornavam aliados dos portugueses necessitavam ser convertidos à fé 

cristã, enquanto os “índios bravos” (como eram chamados nos documentos 

da época) deviam ser subjugados militar e politicamente de forma a garantir 

o seu processo de catequização. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 35) 

 

 Diante desta conjuntura os não-índios ou concordavam com a forma que o Estado 

Português, e posteriormente o Brasileiro, avançava sobre o território indígena, obtendo lucro e 

assimilando estes povos; ou, ao contrário, defendiam a natureza dos índios, apenas analisados 

como estando em um estágio primitivo de civilização, no estado de natureza. Os autóctones 

entendidos sob essa ótica “instrumental e ecológica” não teriam capacidade de realizar 

inovações e evoluir sem a intervenção civilizada (DA MATTA, 1981, 43-44).  
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Por sua vez, os índios que sobreviveram às doenças e às guerras subsistiram de pelo 

menos três modos diferentes: se embrenharam floresta adentro; ficaram confinados nos 

antigos aldeamentos missionários; ou permaneceram em meio à sociedade, participando do 

processo que alguns autores denominam de gestação do povo brasileiro. Da Matta (1981) o 

denomina como “a fábula das três raças”, que se fortalece com a Proclamação da República 

(1889), por essa estar intimamente ligada ao ideal positivista: 

Mas o nosso pendor para determinismos não se esgota nisso, pois logo 

depois do “racismo” abraçamos o determinismo dado pelas teorias 

positivistas de Augusto Comte, teorias básicas para muitos movimentos 

sociais abraçados por nossas elites. (DA MATTA, 1981, p. 59) 

 

Ainda segundo o autor esse mito é uma forma de racismo, pois mascara as 

desigualdades entre as raças que formam o povo brasileiro: 

Todo o universo social, então, acaba pagando o preço da sua extremada 

desigualdade, colocando tudo em gradações. [...] Neste sistema, não há 

necessidade de segregar o mestiço, o mulato, o índio e o negro, porque as 

hierarquias asseguram a superioridade do branco como grupo dominante. 

(DA MATTA, 1981, p. 75) 

 

A “fábula das três raças” é uma energia cultural no Brasil, que pensa o país como 

integrado socialmente e individualizado em sua cultura. Esse mito tornou-se ideologia 

dominante tendo como tese central a busca do “branqueamento”, e do “aculturamento” das 

raças não-brancas em uma espécie de contrato, é a ideia de “mestiçagem” impressa no 

imaginário coletivo. Essa teoria atribui ainda à sociedade brasileira a ideia de singularidade, 

possibilitada “pelo encontro harmonioso das três „raças”.  Assim “se no plano social e político 

o Brasil é rasgado por hierarquizações e motivações conflituosas, o mito das três „raças‟ une a 

sociedade num plano „biológico‟ e „natural” (DA MATTA, 1981, p.69-70). 

Albuquerque Júnior (2007), observa ainda que  essa tese passa a ser significativa 

juntamente com os movimentos de formação do Estado Nacional, Independência e 

Proclamação da República, e em governos nacionalistas como na segunda metade do século 

XX. Segundo o autor esse mito traz a possibilidade de esquecimento dos sofrimentos e 

“genocídio” que envolveram as raças não dominantes. 

Esse mito foi reproduzido amplamente no Brasil por romancistas como Silvio 

Homero, e por alguns estudiosos como Darcy Ribeiro e Gilberto Freyre. Segundo 

Albuquerque Júnior (2007) o índio na “versão freyreana” é aquele que menos contribuiu à 

cultura nacional. Explica o autor que, os índios para Freyre são considerados “mãos-de-obra 

utilizada em muitas atividades, notadamente as extrativas, que pretensamente estariam mais 

de acordo com sua índole” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 78). 
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1.4 Amazônia - desbravamento dos sertões a procura de bens preciosos 

 

  

Desde o “descobrimento” do Brasil, aqui e ali existiam conflitos entre portugueses e 

espanhóis, pela posse das terras amazônicas e suas riquezas: drogas do sertão, minerais 

preciosos e índios, vistos também como produtos comerciais. Assim o lema da época para a 

Amazônia era “dilatar a fé e o império”. A ideia era povoar a área e tornar os índios 

“brasileiros” através da religião, com vistas à manutenção dos territórios, pois se não o 

fizessem os espanhóis fariam:  

Paulatinamente, os militares portugueses, com o apoio dos jesuítas, 

retomaram a bacia do Solimões e rio Negro expulsando os jesuítas espanhóis 

capitaneados pelo missionário Samuel Fritz. [...] Na disputa pelas drogas do 

sertão no século XVII, os portugueses avançaram sobre a região do Vale do 

rio Negro, na Amazônia, onde a população indígena tinha grande densidade. 

Além de empregarem os índios na coleta dos produtos, interessava aos 

portugueses expandir as fronteiras territoriais do império e comercializar 

escravos indígenas. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 49-56) 

 

 Para garantir essa posse Portugal construiu fortes defensivos como a fortaleza de São 

José da Barra na foz do rio Negro, e o Real Forte Príncipe da Beira no rio Guaporé. Também 

incentivaram várias missões religiosas a tornarem os índios “mansos” e produtivos. Estas 

aceitaram o proposto, ávidas por “salvar almas” fazendo os índios fiéis a fé católica. Mas nem 

todos os índios da Amazônia aceitaram a colonização sem luta. Um dos casos mais 

conhecidos dessa resistência ficou conhecido como Revolta de Ajuricaba (1727), índio que se 

tornou um mito ao vingar a morte do pai e chefe da tribo Manao. Um episódio que 

exemplifica o extermínio imposto aos indígenas: 

Portugal ampliou os recursos militares para o rio Negro, enviando uma 

expedição militar com forte artilharia para bombardear as aldeias indígenas. 

Belchior Mendes de Morais, comandante da expedição, seguiu destruindo 

aldeias e matando os índios habitantes do rio Negro e seus afluentes. 

Cálculos oficiais falaram em mais de 40 mil índios mortos, além do 

extermínio do povo Manao. Aprisionado com centenas de outros índios 

Manao, Ajuricaba rebelou-se a caminho da prisão em Belém, morrendo 

afogado ao se atirar no rio Negro para escapar dos portugueses.  

(OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 57) 

 

 Com a Independência do Brasil, as capitanias passaram à província. Na Amazônia elas 

eram três: Mato Grosso, Grão-Pará, e Amazonas. Por volta de 1877, deu-se o chamado 

primeiro grande ciclo econômico da Amazônia: a extração do látex para a fabricação da 

borracha, o “ouro negro”. A alta lucratividade incentivou, juntamente com a seca devastadora 

que houve no nordeste, o primeiro grande processo migratório para a Amazônia (TEIXEIRA; 
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FONSECA, 2001). Nesse ínterim de aumento populacional e uso dos índios para a extração 

da borracha os conflitos aumentaram (OLIVEIRA; FREIRE, 2006). 

 

 

1.5 O ideal nacionalista de integração: Ferrovia Madeira-Mamoré e as linhas telegráficas de 

Marechal Rondon 

 

 

Dentre os grandes investimentos proporcionados pelo lucro com a borracha figuram a 

construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, parte do preço da anexação do Acre ao país, e a 

instalação da linha telegráfica interligando Mato Grosso e Amazonas. Desses 

empreendimentos decorrem várias mudanças importantes na organização da região que viria a 

ser Rondônia e, também, no posicionamento do Governo perante os índios que habitavam a 

área, considerados os mais hostis da Amazônia segundo Mauro Leonel (1995). 

A Ferrovia Madeira-Mamoré é contada como a epopéia da sujeição da floresta pelos 

homens civilizados. Em 1872, a primeira equipe de trabalhadores chegou ao local da 

construção, mas esta só foi concluída em 1912. Nesse meio tempo muitos trabalhadores, 

brasileiros e de outras várias nacionalidades, morreram de doenças como a malária e a febre 

amarela ou atacados por animais ou índios. Os conflitos contra os “selvagens maus” 

amedrontavam os trabalhadores da ferrovia, e muitos perderam a vida nessa guerra 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2001, p. 136-142). Mas, os índios também tiveram suas perdas, nos 

enfrentamentos e também por doenças trazidas pelos não-índios (LEONEL, 1995). Esses 

conflitos gravaram mais na memória coletiva a imagem do índio como “selvagem mau”. 

A comissão chefiada pelo Marechal Cândido Rondon, por sua vez, visava ligar 

Diamantino (Cuiabá) à Santo Antônio do Rio Madeira (Porto Velho) através de linhas 

telegráficas. O empreendimento tinha como objetivo facilitar a comunicação com os estados 

mais afastados do país, a defesa e a integração do território:   

Após a guerra do Paraguai (1865-1870), o governo imperial brasileiro 

adotou uma série de medidas para a defesa e a ocupação da vasta região 

amazônica, principalmente a fronteira oeste do país, considerada a mais 

vulnerável. Para controlar o território, o governo iniciou o desbravamento da 

região, instalando postos militares e criando vilas e povoados, de forma a 

incentivar as atividades econômicas locais. Isto se deu a partir da instalação 

de linhas telegráficas que ligariam os centros urbanos às regiões remotas de 

Mato Grosso. Os trabalhos, iniciados no final do regime imperial, tiveram 

seqüência com a República. (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 107) 
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Rondon penetrou no sertão, entrou em contato com índios denominados Borôro e 

conseguiu manter um relacionamento pacífico com estes. Esta relação permitiu ao militar 

utilizar a força de trabalho dos nativos para a realização de árduas tarefas – solucionando a 

falta de recursos financeiros da Comissão com a substituição de mão de obra (TACCA, 2001, 

p. 24). Imbuídos pelo ideal positivista, Rondon e alguns dos integrantes de sua comissão 

acreditavam “que os índios ainda não contatados poderiam se tornar bons brasileiros, mão-de-

obra empregada tanto na defesa das fronteiras como no desenvolvimento econômico de Mato 

Grosso” (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 107). 

Os positivistas acreditavam que o ser humano “passa por três fases: o fetichismo, a 

metafísica teológica e o positivismo”. Segundo este ideal os índios são considerados ainda 

estando no estado de fetichistas, por isso devem ser gradualmente amparados na sua evolução 

(CHAPELLE, 1982, p. 24). Agindo assim Rondon e seus companheiros instituíram uma nova 

política indigenista para o Brasil. Sob o lema “morrer se preciso for; matar nunca!”, eles 

criaram o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que colocava sob a tutela do Estado os povos 

indígenas (DAVIS, 1978, p. 25). 

Deste modo, com uma missão civilizatória e integracionista, não-índios entravam nas 

matas para desbravá-las e mostrar aos nativos novas tradições. A ação dos “pacificadores de 

índios” se dava na forma de uma espécie de “namoro”. Eles penetravam na floresta e 

colocavam presentes próximo às aldeias. Depois de esperar algum tempo, os indigenistas 

conseguiam a confiança dos índios e convenciam os chefes de que o Governo queria protegê-

los das ameaças dos colonos, fazendeiros e seringueiros. Mas no fim, estes acabavam 

invadindo os territórios indígenas e os agentes do SPI não conseguiam fazer nada para 

impedir (DAVIS, 1978, p.26-27). Chapelle (1982, p.25) nesse sentido ressalta que o SPI não 

tinha recursos financeiros e humanos suficientes e ainda era subordinado ao Ministério da 

Agricultura, ficando muitas vezes à mercê da burocracia. Surgia o que Da Matta (1981, p. 

206) configura como “a imagem ambígua do Serviço de Proteção aos Índios que, como a 

FUNAI dos nossos dias, oscilava entre a cruz e a espada, ora situando-se do lado das 

sociedades tribais, ora do lado dos poderosos interesses nacionais e multinacionais”. 

 Com a Era Vargas (1930-1945), houve um novo interesse na colonização da 

Amazônia. Um dos estímulos para esse projeto foi a retomada, com o segundo ciclo da 

borracha, da extração de látex para exportação aos Estados Unidos. Este, envolvido na 2ª 

Guerra Mundial não podendo importar borracha da Ásia, tinha no Brasil além de um aliado 

uma base militar importante (DAVIS, 1978, p. 45).  
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Nos anos 50 e 60 houve uma maior migração para o centro-oeste do país, com a 

construção da nova capital Brasília. Nessa época “Mato Grosso, Goiás e Pará estavam entre as 

maiores áreas agrícolas e pastoris do Brasil” (DAVIS, 1978, p. 54). Com essa pressão 

populacional a atuação do SIP começou a ser questionada, pois os planos de ação de 

integração nacionalista do país eram contrários aos seus regulamentos (OLIVEIRA; FREIRE, 

2006, p. 114). Um exemplo é que enquanto seu regimento propunha que se respeitassem as 

terras e a cultura dos povos indígenas, muitos eram transferidos de seus territórios para a 

construção de rodovias federais, ou para liberar as terras para a colonização (DAVIS, 1978; 

OLIVEIRA; FREIRE, 2006). 

Darcy Ribeiro (apud DAVIS, 1978), se tornou um dos estudiosos que passaram a 

questionar as ações do SIP, publicando um relatório em 1957 em que denunciou a situação 

dos índios naquele momento: 

O estudo mostrava que, de 1900 a 1957, mais de 80 tribos indígenas 

entraram em contacto com a sociedade nacional brasileira [...] Nesse 

período, a população indígena do Brasil caiu de cerca de 1 milhão para 200 

mil. Nas áreas de expansão agrícola, seis tribos foram extintas. Nas áreas de 

expansão pastoril (pecuária), 13 tribos desapareceram. Nas áreas de 

atividades extrativistas (borracha e coleta de castanhas, prospecção de 

diamantes, etc.), assombrosamente, 59 tribos foram destruídas. (DAVIS, 

1978, p. 27) 

 

Assim, até pouco mais da primeira metade do século XX, a imagem que se fazia do 

indígena recorria ao humanitarismo e nacionalismo positivistas para ser construída. Os índios 

eram seres que não haviam evoluído no processo civilizatório e cabia ao Estado brasileiro 

protegê-los e fazê-los se integrar a sociedade como trabalhadores, mão-de-obra da frente de 

expansão da integração nacional.  Com isso surge o que Oliveira e Freire (2006) chamam de 

“o paradoxo da tutela”: não se sabia se a tutela que o Estado exercia sobre os indígenas, sob o 

comando SIP, visava proteger o índio, ou defender os interesses, principalmente econômicos, 

mais amplos da sociedade. 

 

 

1.6 A Ditadura Militar, as frentes de expansão, a devastação da Amazônia e os índios neste 

contexto 

  

 

Em 1964, com o golpe militar, o clima político no Brasil se tornou instável. Após 

décadas de nacionalismo o Governo Militar postulou uma série de “novas diretrizes” que 

inverteram a posição de protecionismo para abrir o país ao capital externo, transformando 



26 
 

assim a economia. Internacionalmente, começou-se a ter mais interesse pelo que acontecia no 

país, principalmente a respeito das notícias reveladoras sobre o funcionamento do SPI. 

Segundo Shelton Davis (1978), diante da situação o Governo Militar resolveu 

investigar o SPI. O resultado – Relatório Figueiredo (1968) – eram verdadeiras barbáries 

cometidas pelos homens civilizados: crimes sexuais contra menores, escravidão, corrupção, 

massacres com dinamites, metralhadoras, fora os massacres por agentes biológicos 

introduzidos propositalmente por pessoas infectadas por doenças. Para acalmar os ânimos 

internacionais, abalados recentemente pelo genocídio aos judeus, os militares fecharam o SPI 

e criaram a Fundação Nacional do Índio (Funai). Ainda, anunciaram investimentos de milhões 

na região amazônica e um plano para explorá-la e colonizá-la com vistas ao desenvolvimento 

econômico. 

O espetáculo „exótico‟ das páginas dos jornais internacionais, de tragédia e morte dos 

índios, foi substituído pela iminência do crescimento majestoso do Brasil obtido através de 

obras faraônicas – conhecido como milagre econômico brasileiro. Essa nova postura do 

governo foi trabalhada em diversos planos de ação e frentes econômicas de expansão. Ela 

trouxe várias consequências, tanto para a floresta em si, como para os povos que a habitavam: 

tanto indígenas, como comunidades extrativistas e pequenos colonos (DAVIS, 1978). 

Ainda que já viesse ocorrendo a ocupação da Amazônia Ocidental, o regime militar 

acelerou e definiu suas características com objetivos econômicos e geopolíticos (MARTINS, 

2009, p. 74). O „temor dos militares‟ era que se as tribos continuassem sem contato com os 

brasileiros, seu território mantendo-se „vazio‟, “os colombianos atravessassem as fronteiras e 

explicassem aos índios que eles, na verdade, eram colombianos”, principalmente se eles 

agradassem os povos indígenas com presentes (LONDON; KELLY, 2007, p. 65). Essa visão, 

segundo Carlos Walter Porto Gonçalves (2001, p. 71), foi culturalmente herdada e mostrava 

os índios como “crianças que ficam ao sabor de quem lhes oferece uma bala ou um espelho”. 

Os militares tinham a Amazônia como motivo de orgulho. Queriam, nesse sentido, 

usufruir suas imensas riquezas para aumentar o poder do Estado; para eles a Amazônia 

“representa a última fronteira a ser conquistada e incorporada ao Estado brasileiro” 

(MARQUES, 2006, p. 46). Assim o principal mote do Governo Militar para a região foi 

“Integrar para não Entregar”. 

O pontapé inicial para a colonização da região foi o anúncio da “Operação 

Amazonas”, em 1966, que “gastaria quase 2 milhões de dólares” no desenvolvimento da 

região. Em 1970, foi o Plano de Integração Nacional (PIN) que visava “integrar a Amazônia 
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ao Brasil”. Com a seca devastadora no Nordeste o slogan da vez foi “Homens sem terra no 

Nordeste e terra sem homens na Amazônia”, corolário do pensamento “Muita terra para 

pouco índio”, já que por essa visão entende-se que a região é praticamente um “vazio 

demográfico”. A construção da rodovia Transamazônica possibilitou o transporte dos 

nordestinos para o oeste. Também criou-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) que dirigiria a doação de terras ao longo da Transamazônica, além dos 

incentivos financeiros (DAVIS, 1978, p. 64, passim). 

Outras formas de expansão foram implantadas. A frente de mineração formada por 

empresas multinacionais e estatais; a exploração da indústria madeireira; as atividades 

pecuárias e de agroindústrias empreendidas por empresas nacionais e internacionais. Essas 

frentes tiveram incentivos fiscais e apoio principalmente da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que isentava impostos por 10 anos e reduzia o 

imposto de renda de empresas que se instalassem na Amazônia (DAVIS, 1978, p. 62). Com 

essas práticas, a colonização camponesa deixou de ser priorizada quanto às suas necessidades 

infra-estruturais e, em 1974, “o Governo criaria um novo projeto, chamado Polamazônia, para 

designar 15 „pólos de desenvolvimento‟ na Amazônia de modo a estimular uma série de 

novos empreendimentos de pecuária, mineração e extração de madeira” (DAVIS, 1978, p. 

142). 

Segundo Albuquerque Júnior (2007, p. 86) o período da Ditadura Militar modernizou 

o país, com novas redes de comunicação e o crescimento da economia, mas a um custo alto 

para o aspecto social. Para ele, “promovendo a modernização do latifúndio, incentivando o 

aparecimento de agricultura e de uma pecuária empresariais, aprofundou as desigualdades 

sociais, regionais e setoriais”. Com isso fez aparecer uma maior tensão entre os setores 

envolvidos no desenvolvimento da Amazônia, surgindo ainda mais conflitos com “as 

comunidades indígenas remanescentes, os habitantes seculares da mata amazônica, os 

garimpeiros, membros de organizações de trabalhadores rurais, madeireiros e mais 

recentemente os sem-terra” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 86-87). 

Os indígenas que entravam em contato com os não-índios eram dizimados por doenças 

para as quais não tinham anticorpos, se envolviam em casos de prostituição e alcoolismo, 

perdiam a essência de suas culturas originais, deixavam suas lavouras vindo a passar fome. 

Começavam então a viver às margens das rodovias, à margem da sociedade. A política 

indigenista dos últimos anos do SPI e do início da Funai tinha como características ser de 

[...] natureza desenvolvimentista, baseava-se na premissa de que os grupos 

indígenas deveriam ser rapidamente integrados, como força de trabalho de 
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reserva ou como produtores de mercadorias, às economias regionais em 

expansão e às estruturas de classe rurais do Brasil. (DAVIS, 1978, p. 74) 

 

Oposta a essa visão do Governo Militar estava a política de integração dos irmãos 

Orlando, Claudio e Leonardo Villas Boas que era de natureza protecionista, que culminou na 

criação do Parque Nacional do Xingu. Eles acreditavam ser responsabilidade do governo criar 

uma barreira protetora entre os índios e a sociedade, sob forma de parques e reservas 

indígenas, para que estes tivessem uma base territorial onde pudessem manter suas culturas, 

além de terem assistência médica contra doenças trazidas pelo contato com os não-índios. 

Nesse período de expansão das frentes pioneiras, caminhando do Sul, Sudeste e 

Nordeste para Oeste, sobreveio o que José de Souza Martins (2009, p. 09) caracteriza como o 

fenômeno da fronteira. Segundo o autor a “fronteira, a frente de expansão da sociedade 

nacional sobre territórios ocupados por povos indígenas, é um cenário altamente conflitivo de 

humanidades que não forjam no seu encontro o homem e o humano idílicos da tradição 

filosófica e das aspirações humanistas”. Para o autor: 

A fronteira é, sobretudo, no que se refere aos diferentes grupos dos 

chamados civilizados que se situam “do lado de cá”, um cenário de 

intolerância, ambição e morte. [...] Já no âmbito dos diversos grupos étnicos 

que estão “do outro lado”, e no âmbito das respectivas concepções do espaço 

e do homem, a fronteira é, na verdade, ponto limite de territórios que se 

redefinem continuamente, disputados de diferentes modos por diferentes 

grupos humanos [...] é necessário reconhecer que o “lado de lá” da fronteira, 

o das populações indígenas, também define a convivência e o estranho que a 

protagoniza, que é o “civilizado”. (MARTINS, 2009, p. 09-25, grifo do 

autor) 

 

Para Da Matta (1981, p. 211) é preciso ter atenção para as chamadas “vantagens deste 

„modelo‟ da situação do contato, onde as „frentes de expansão‟ são vistas como segmentos de 

um todo maior – a sociedade brasileira”, pois esse arquétipo tem “uma dinâmica social 

bastante complexa”. Para Martins (2009, p. 25) são os diversos conflitos que dinamizam e 

complexificam a fronteira:  

Nesse sentido, a expressão material e visível do conflito que dá substancia à 

peculiaridade da situação de fronteira está nos numerosos ataques dos 

regionais as tribos indígenas nesta ultimas décadas. E está, também, nos 

igualmente numerosos ataques dos diferentes grupos indígenas as 

populações regionais, e mais especificamente, ainda em meados dos anos 

1990, as grandes fazendas instaladas nas extensas áreas invadidas de seus 

territórios.   

 

Nessa época, envolvida por intensos conflitos a imagem dos índios estava dividida 

contraditoriamente. Havia os que acreditavam que eles precisavam ser protegidos, pois eram 

seres humanos, e os que pensavam nos indígenas como sendo entraves ao desenvolvimento 
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econômico brasileiro, “selvagens” e “brutos”, que estavam sempre “preparados para realizar 

um ato brutal de traição, tudo dentro da melhor tradição brasileira segundo a qual o índio é 

preguiçoso, e acima de tudo, traiçoeiro” (DA MATTA, 1981, p. 206). Essa ideia era usada 

pelos dois lados da fronteira: 

dos regionais ela permitia o ataque aos índios e a tomada, com vistas a 

objetivos “civilizatórios” e cristãos, dos territórios tribais que, alegava-se na 

área, não eram devidamente aproveitados por um bando de índios 

“ignorantes” e “brutos”; por outro lado, servia para amedrontar os próprios 

regionais que, afinal de contas, também acreditavam no estereótipo que 

haviam criado. (DA MATTA, 1981, 207) 

 

Muitos boatos eram espalhados pela imprensa corroborando para uma dessas imagens. 

Pois “para muitos jornalistas e escritores populares, a expulsão de tribos indígenas causada 

por essas estradas era o custo trágico, mas inevitável do „progresso econômico‟ do Brasil” 

(DAVIS, 1978, p. 103). Vale ressaltar que essa mentalidade advém do que Martins (2009) 

denomina de “tempo da reprodução do capital”.  É esse tempo que difere para os povos 

indígenas e não-índios. Para os últimos a lógica é o capitalismo dos tempos modernos, em que 

se trabalha para acumular lucros. Os indígenas, ao contrário, ainda não tinham alcançado essa 

lógica. Para o autor 

[...] o tempo da reprodução do capital é o tempo da contradição; não só da 

contradição de interesses opostos, como os das classes sociais, mas 

temporalidades desencontradas e, portanto, realidades sócias que se 

desenvolvem em ritmos diferentes, ainda que a partir das mesmas condições 

básicas. (MARTINS, 2009, p. 80) 

 

Para Da Matta (1981) isso acontece porque temporalidade e história são faces de uma 

mesma moeda. O autor coloca que todo grupo humano tem conhecimento sobre a duração e a 

passagem tempo, mas nem todos percebem o tempo do mesmo jeito “como uma ideologia que 

serve para expressar sua própria identidade”: 

Embora toda a sociedade tenha que explorar a natureza, nem todas a 

“exploram” do mesmo modo (o termo por si só já revela uma tendência 

ideológica clara e uma projeção do universo capitalista no estudo de outros 

sistemas). Por outro lado, nem todas se utilizam da linguagem da produção 

como um meio para expressar seus conflitos, pois não é no processo 

produtivo que estes conflitos e dilemas surgem entre elas. (DA MATTA, 

1981, p. 119) 

 

Portanto, cada sociedade tem uma dimensão interna da temporalidade e historicidade 

particular e se relaciona com a terra e os meios de sua exploração de uma forma característica. 

Para os indígenas, que não estão envolvidos no modo de produção capitalista, os não-índios 

estão invadindo o seu território, lugar onde estão suas memórias, tradições e que garante sua 

sobrevivência. Para os não-índios, imbuídos de um ideal desenvolvimentista, os povos 



30 
 

indígenas são um obstáculo a melhoria do país e de suas próprias vidas dependentes do 

capitalismo. Um exemplo disso é a política rondoniense que “é dominada por uma elite de 

sulistas adventícios, interessados na fortuna fácil, perfeitamente articulada com a visão 

desenvolvimentista e predatória das mineradoras e madeireiras” (LEONEL, 1995, p.151-152). 

Leonel (1995), observa que assim renasce na Funai “o paradoxo da tutela” dos últimos 

anos do SPI, em que a agência cai no dilema de não saber se está trabalhando para proteger os 

índios, ou se para promover os interesses econômicos do país. A Funai, fortemente 

influenciada pela ação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), passa 

a ser incumbida de pacificar os índios para que estes não ataquem os colonos que estão sendo 

assentados em terras indígenas. Ou seja, não há o pensamento de frear as frentes 

expansionistas, que serviam ao ideal político-econômico do governo, e sim em tirar os índios 

do caminho. 

Da Matta (1981, p. 210) também compartilha dessa opinião “agências com ideologias 

e motivações „desenvolvimentistas‟ como o Incra e a Sudam podem entrar em conflito direto 

com a Funai no que diz respeito a imagem do índio e a prática social e política a ser realizada 

junto às populações tribais”. Observa ainda que há uma “clivagem demarcada por um plano 

de agências federais, em contraste com o plano de agências estaduais e municipais que, em 

geral, são contra os interesses tribais”. 

 

 

1.7 O processo de desenvolvimento de Rondônia 

 

 

Segundo Marco Antônio Domingues Teixeira e Dante Ribeiro da Fonseca (2001) a 

movimentação pelas terras que mais tarde seriam Rondônia começou no século XVII com a 

expedição do bandeirante Antônio Raposo Tavares ao Vale do Guaporé e depois com a 

construção do Forte Príncipe da Beira em 1776. Mais tarde, adveio o primeiro ciclo da 

borracha e com ele a primeira grande leva de migrantes nordestinos, a construção da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré e a abertura da picada para a instalação das linhas telegráficas, 

realizada pela Comissão Rondon.  

Com a produção das colônias inglesas da Ásia, a extração da borracha da Amazônia só 

é retomada com êxito comercial durante a 2ª Guerra Mundial. Segundo Carlos Santos (2001), 

Getúlio Vargas criou o Território Federal do Guaporé, em 13 de setembro de 1943, para 

promover o desenvolvimento da região e assegurar a segurança das fronteiras aproveitando 
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esse êxito para povoar essas terras. Nesse processo surgiu a figura do chamado “soldado da 

borracha”, novamente o migrante nordestino, o qual o Governo conclamou a vir para o novo 

Território e se fazer engajado no desenvolvimento nacional, sendo “parte do esforço de 

abastecimento dos países aliados” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 126). 

Nessa época, se iniciou a construção da rodovia BR-29 que ligaria o Acre ao restante 

do país, via Território do Guaporé e Mato Grosso seguindo o traçado das linhas telegráficas 

de Rondon, fazendo surgir cidades ao longo de suas margens (LEONEL, 1995). A meta era 

possibilitar a chegada de pessoas para povoar e colonizar “os sertões de Rondônia” e, realizar 

o escoamento de todas as riquezas produzidas no Território. Essa rodovia foi concluída com 

melhorias e terraplanagem em 1961, no governo de Juscelino Kubitscheck e a sua 

pavimentação foi realizada no período do Governo Militar, sendo chamada de BR-364 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2001). 

Com o fim da Segunda Guerra, o novo ciclo econômico de Rondônia foi o de extração 

de minérios. Segundo Davis (1978) primeiramente, os minérios eram extraídos de forma 

manual, mas esta foi proibida pela Ditadura Militar, sendo incentivada a garimpagem 

mecanizada de empresas nacionais e multinacionais, visado a maior obtenção de lucros: 

[...] grandes companhias internacionais haviam instalado modernas 

operações de mineração mecanizada em Rondônia [...] Dentre essas 

companhias, uma das maiores era a Mineração Ferro-Union (FERUSA), uma 

subsidiária da multinacional Billinton Internacional Metals, divisão da Royal 

Dutch Shell. [...] a companhia [FERUSA] estava interessada numa 

concessão de 390 mil metros quadrados em Rondônia e desenvolvia no 

momento vários projetos de exploração e prospecção. Dozes outras empresas 

estavam fazendo pesquisas em Rondônia [...] (DAVIS, 1978, p. 108-109)  

 

De acordo com Davis (1978), a partir de 1970 com o Plano de Integração Nacional 

(PIN) a colonização foi mais incentivada pelo governo. Através da distribuição de terras pelo 

Incra, com o Projeto Integrado de Colonização (PIC) e com o Projeto de Assentamento 

Dirigido (PAD), promoveu-se o assentamento dos colonos que procuravam o Território de 

Rondônia. Com essa nova onda migratória, e incentivos federais para a agricultura e pecuária, 

começa a verdadeira explosão populacional em Rondônia, que deixa de ser Território Federal 

passando a estado em 1971. 

Começa então, a devastação da floresta pelas indústrias madeireiras para exportação 

de madeiras nobres e seu uso na construção das novas cidades. Concomitantemente, as matas 

iam sendo substituídas pelas grandes lavouras principalmente de café e cacau (incentivado por 

projetos federais como o Procacau) e pelas imensas pastagens de gado. A partir de 1974, a 

Sudam incentiva ainda mais a colonização do estado distribuindo milhões de dólares para 
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projetos agroindustriais e agropecuários através do Polamazônia. Davis (1978) analisa estes 

grandes projetos governamentais: 

Começando com o programa de incentivos fiscais da SUDAM, em 1966, e 

ganhando força desde o anúncio do novo Programa Polamazônia, em 1974, 

os objetivos da política agrária nacional na Amazônia têm sido duplos: (1) 

lançar bases para a expansão das grandes corporações agroindustriais 

domésticas e multinacionais na Bacia Amazônica; e (2) aumentar a 

capacidade de exportação agropecuária da economia nacional brasileira. 

(DAVIS, 1978, p.163) 

 

Há algumas décadas o PIN juntamente com o PAD e o PIC impulsionaram o 

desenvolvimento do país no sentido econômico. Pois esses projetos tiveram um alto custo 

para o desenvolvimento social, visto que, quem se beneficiou deles economicamente foram 

somente determinados segmentos sociais. Atualmente, o que se discute é o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga que defende os 

direitos indígenas, deu uma entrevista à revista Caros Amigos em que enfatiza que este é uma 

reedição do Plano de Integração Nacional (PIN). O nome da matéria já antecipa: “Brasil 

desenvolvimentista reedita política da ditadura”. Para a antropóloga, o Brasil na política 

internacional é um dos primeiros à “fazer valer seus interesses relativos à diversidade 

biológica e aos conhecimentos tradicionais”, mas, internamente o governo 

favorece o agronegócio, gera ondas de grilagem por meio de anúncios de 

estradas, subsidia energia para empresas exportadoras de alumínio, e de 

forma geral atropela os procedimentos democráticos e coloca em último 

plano as florestas, os recursos genéticos e as populações tradicionais. É 

melancólico ter de assistir à reedição do que foi a política da ditadura. 

(CUNHA, 2010, p. 21). 

 

Rondônia passou por diversos ciclos de expansão econômica que trouxeram nas 

correntes migratórias milhares de pessoas. As tribos indígenas que viviam neste território 

tiveram cada vez mais suas terras invadidas e com isso, além de perder seu habitat cultural, 

perderam com a escassez de caça, pesca e área de cultivo. O resultado dos contatos com os 

não-índios eram doenças e mortes. A tensão era constante na “fronteira” entre as frentes de 

expansão e os diversos povos indígenas que já habitavam as terras de Rondônia. 

Em março de 1972, Apoena Meirelles, diretor do Parque Indígena Aripuanã, 

enviou uma carta formal à FUNAI descrevendo como os colonos haviam 

invadido o parque, causado choques sangrentos com os índios e levando 

doenças infecciosas. Meirelles contou à imprensa brasileira que a FUNAI 

nada fez para remover esses colonos do parque e nem deu permissão para 

que ele, como seu diretor, o fizesse. (DAVIS, 1978, p. 113) 
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Hoje, segundo dados da Funai
3
 – com base nos números do censo 2010 divulgados 

preliminarmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –, existem em 

Rondônia 12.015 índios divididos em 28 etnias
4
. São elas: Aikaná, Ajuru, Amondawa, Arara, 

Arikapu, Ariken, Aruá, Cinta Larga, Gavião, Jabuti, Kanoê, Karipuna, Karitiana, Kaxarari, 

Koiaiá, Kujubim, Makuráp, Mekén, Mutum, Nambikwara, Pakaanova, Paumelenho, 

Sakirabiap, Suruí, Tupari, Uru Eu Wau Wau, Urubu e Urupá. 

Comparativamente, para se entender a perda da diversidade indígena, Curt 

Nimuendaju “assinalou no seu mapa etno-histórico a existência de cerca de 1400 povos 

indígenas no território que correspondia ao Brasil do descobrimento” (OLIVEIRA; FREIRE, 

2006, p. 21); hoje, no Brasil são apenas 220 povos, segundo dados publicado no site da Funai, 

com um número de cerca de “800 mil índios, cerca de 0,4% da população brasileira”. 

 

 

1.8 Imagem e imagens 

 

 

Como descrito nesse capítulo, ao longo do desenvolvimento sócio-histórico do Brasil é 

possível observar a formação de imagens estereotipadas com as quais os não-índios 

personificaram os povos indígenas que habitavam essas terras. Estereótipos que vêm se 

difundindo no imaginário coletivo geração após geração, assumindo o peso de tradição, e que 

atualmente podem estar em um processo de reprodução social mediado pelos meios de 

comunicação.  

O conceito que este trabalho adota quando nos referimos à imagem, é o ligado a 

representação mental que corresponde “à impressão que temos quando, por exemplo, lemos 

ou ouvimos a descrição de um lugar”. Então a representação mental de uma categoria social 

ou de uma pessoa é também chamada de imagem (JOLY, 2007, p. 20-22). Assim, quando 

citamos „a imagem do índio/indígena‟ fazemos referência ao imaginário que se produziu 

sobre os povos indígenas e que se reconhece ao ouvir falar ou ver escrito em algum lugar. 

Não é uma imagem construto física ou representação simbólica (escultura, foto, gravuras, 

                                                           
3
 Dados disponíveis no site da Funai: <http://www.funai.gov.br/mapas/etnia/etn_ro.htm>. Acessado em 

24/08/2011. 
4
  O quadro de etnias ainda não foi atualizado pelo censo 2010. No site da Funai aparece a seguinte explicação: 

“A relação atualizada das etnias levantadas pelo Censo IBGE 2010 será disponibilizada após a sua finalização, 

em 2012”. 

http://www.funai.gov.br/mapas/etnia/etn_ro.htm
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vídeo etc.). É a imagem como representação sócio-cultural, como impressão que se tem sobre 

algo ou alguém. 

Deste modo, partindo do que foi exposto sucintamente sobre os povos indígenas na 

formação do Brasil e na construção da Amazônia e de Rondônia, se torna possível identificar 

as personificações a que estes foram reduzidos desde o “descobrimento”. Então, a partir dessa 

leitura, idealizou-se a relação de imagens a seguir, perfazendo um apanhado geral do que foi 

visto: 

 Povo adâmico: uma das primeiras imagens divulgadas sobre os indígenas 

brasileiros. Pintada na carta do descobrimento de Pero Vaz de Caminha. Na 

época pensava-se que as terras do Brasil poderiam ser o perdido Jardim do 

Éden, e os índios que aqui viviam seriam os descendentes de Adão e Eva. Por 

isso eles eram tidos como puros e inocentes (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 

25); 

 Índios como preguiçosos: quando os europeus aqui chegaram notaram que as 

vastas terras não eram largamente cultivadas, aproveitadas em grandes campos 

de agricultura ou pastagens para rebanhos. Para os padrões europeus, à época 

do mercantilismo (em que era relevante a obtenção de lucros para acumular 

riquezas), o cultivo para subsistência coletiva e a dependência da natureza para 

provimento de caça e pesca, era encarado como improdutividade; como os 

índios não produziam para ter excedentes e acumular capital sua imagem era a 

da ociosidade. Jean de Léry que viveu em meio aos Tupinambás descreve, 

simpático a esse modo de viver, que os indígenas eram “pouco cuidadosos nas 

coisas dêste mundo” (apud OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 66); 

 Bárbaros: os índios antropófagos eram visto pelo olhar cultural europeu 

etnocentrista como violentos e desumanos, pois aos seus prisioneiros de guerra 

era negado ao menos o direito a ser escravo, sendo estes mortos e em rituais 

míticos, tendo a carne de seus corpos comida (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 

28-31). Os europeus não entendiam essa cultura indígena que, 

simplificadamente, via no ritual uma forma de honrar os mortos como 

guerreiros, sendo isso para eles mais digno do que se escravizar. Tanto era 

assim que os índios não matavam os fracos, os que choravam diante da morte, 

imagem marcada no poema de Gonçalves Dias, Y Juca-Pirama; 
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 Primitivos: estavam parados numa fase anterior do desenvolvimento humano e, 

portanto precisavam ser catequizados, civilizados e socializados segundo os 

padrões europeus. Por exemplo, para Pero de Magalhães Gandavo “a falta das 

letras F, L, e R na língua indígena implicaria uma sociedade sem fé, sem lei e 

sem rei”. Assim, os jesuítas e religiosos de outras ordens tomaram para si a 

missão de salvar as almas dos índios, catequizando-os e ensinando-os a 

trabalhar e a viver de modo digno como os europeus católicos. Também os 

colonos queriam o mesmo e, é claro, tê-los socializados facilitava o 

empreendimento colonial (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 27-30). 

 Generalizados como tupis, aliados, e tapuios, inimigos: desde a época da 

colonização os índios eram vistos como e reduzidos a esses dois grupos, sendo-

lhes compactadas as suas diversas etnias. Sendo tratados assim lhes era negado 

sua diversidade cultural (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 51), e identidade 

como povos diferentes. É o índio genérico, como quer Souza Lima (apud 

TACCA, 2001, p. 19); “As diferenças entre um tikuna e um kayapó só não são 

significativas para aqueles que estavam mais interessados em evangelizá-lo 

[...]” (GONÇALVES, 2001, p. 70); 

 Bom selvagem: essa imagem foi divulgada concatenada, às vezes, com a de 

Tupis (amigos) vista acima, eram os índios “mansos”, “cristãos”. Por essa 

visão, os índios tinham boa índole, somente não haviam sido ensinados, 

civilizados. Essa imagem foi difundida, posteriormente, pelo movimento do 

romantismo literário conhecido como indianismo (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2007; OLIVEIRA; FREIRE, 2006);   

 Selvagem mau: já essa imagem era atrelada à de Tapuios (inimigos), são os 

“índios bravos”, como eram chamados na época. Os índios eram vistos como 

sendo bárbaros, de índole sanguinária e não adiantaria tentar civilizá-los. Por 

isso eles combatiam a civilização (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 29-35); 

 Entraves ao progresso e ao desenvolvimento: na época da colonização os 

índios eram vistos, às vezes, como ferramenta ao desenvolvimento, já que eram 

usados como escravos em benefício do progresso; mas às vezes, eram vistos 

como empecilho à frente de expansão territorial e econômica, quando os povos 

europeus eram atacados por eles, ou se, em seu avanço rumo ao sertão, eram 

confrontados por tribos detentoras do território em questão (OLIVEIRA; 
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FREIRE, 2006). Quando a escravidão chegou ao fim, ficou somente uma 

visão, a de entrave ao progresso, a qual foi revivida fortemente no século 

passado, com o processo de neocolonização do Serrado e Amazônia (DAVIS, 

1978). Visão que ainda vem à tona, quando se fala em grandes obras na 

floresta amazônica ou na extração de minérios próximo às terras indígenas 

(GONÇALVES, 2001, p. 76).     

 Ingênuos: por esse modo de ver os indígenas precisam ser protegidos, bem 

como suas terras e seus bens. Esse estigma advém da imagem do índio como 

ser primitivo, que não conhece seus direitos na sociedade “civilizada”, que não 

sabe se defender dos não-índios, pelo menos não de forma pacífica. Assim, 

precisa estar sob a tutela de alguém ou do próprio Estado. Tem-se uma “visão 

de que os índios não são confiáveis para a afirmação da nacionalidade. Ora se 

apresentam como aliados, ora como traidores”. E ainda, “como se fossem 

crianças que ficam ao sabor de quem lhes oferece uma bala ou espelho. São 

ingênuos e por isso devem ser tutelados. [...] a questão passa a ser, então, quem 

fará essa tutela” (GONÇALVES, 2001, p. 71). 

A essas imagens „historicamente pré-concebidas‟, adiciona-se as quatro imagens de 

que fala Fernando de Tacca (2001), no seu livro que estuda a imagética (fotogramas e 

filmagens) produzida pela Comissão Rondon. Essas são o retrato das quatro fases por que 

passa o índio, idealizada pelo sonho positivista de Rondon, do primitivo ao civilizado: 

 “Selvagem”: o índio visto como “primitivo” em seu exotismo. Deste modo 

“enfatizando o roteiro positivista do progresso na nação por meio do sonhado 

roteiro da passagem da condição de „selvagens‟ para a de „civilizados” 

(TACCA, 2001, p.26); 

 “Pacificado”: é um índio “dócil e permissivo em relação ao avanço da 

„civilização‟ como ordem e progresso” (TACCA, 2001, p.56); 

 “Integrado/Aculturado”: para Rondon aqui o índio é chamado a reconhecer “os 

valores da nova pátria, como a bandeira e o hino nacionais”. Mas, segundo 

Tacca, Rondon interessa-se por “preservar e respeitar a origem étnica e os 

costumes tradicionais”, diferentemente dos propósitos na época colonial. “São 

índios e são brasileiros”, estão integrados. Ao mesmo tempo, ressalta que para 

os salesianos “a transformação em cristãos implica a negação de uma 
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identidade indígena”, estão nesse passo aculturados (TACCA, 2001, p. 85-

115);  

 “Civilizado”: “o ciclo rondoniano completa-se ideologicamente na ocupação 

das fronteiras e o índio é incorporado simbolicamente nessa ação como último 

brasileiro nos limites da nação”, é civilizado, e representa o país na defesa de 

sua fronteira (TACCA, 2001, p. 95).  

Entender se essas imagens ainda subsistem atualmente no imaginário coletivo e 

deixam o meio social para serem reproduzidas na mídia é o que é significativo para esse 

estudo. Pois segundo Tacca (2001, p. 130) ao recuperar esses estereótipos se está reafirmando 

o modo como essa “imagem se formou e se estabeleceu de maneira renitente no imaginário 

social”. 

Para John. B. Thompson (2007, p. 61), “[...] as maneiras como as palavras e imagens 

podem reativar uma tradição, servindo para sustentar uma ordem social opressiva e impedir o 

caminho para a mudança social [...]”, são uma mostra do como o imaginário coletivo pode 

servir às ordens dominantes. Eni P. Orlandi (2001, p. 42), por sua vez lembra que estando em 

formas discursivas, imagens podem ser muito fortes, pois são constituídas por relações sociais 

históricas e jogos de relações de poder: 

Na análise de discurso, não menosprezamos a força que a imagem tem na 

constituição do dizer. O imaginário faz necessariamente parte do 

funcionamento da linguagem. Ele é eficaz. Ele não “brota” do nada: assenta-

se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas, 

em uma sociedade como a nossa, por relações de poder. 
 

Nesse sentido imagem é também “uma idéia que pode criar-se [...] então, [é] 

intangível e se conforma a partir de percepções provenientes de estímulos diversos”, que 

podem ser induzidos de formas “predeterminadas” (REBOLLO, 2008, p. 180). Assim, no 

próximo capítulo buscar-se analisar as matérias veiculadas pelo webjornal Diário da 

Amazônia. Neste ponto veremos se estão reproduzidas em seus discursos alguma dessas 

imagens estereotipadas sobre os indígenas, ou se os próprios ajudam na construção dessa sua 

representação. 
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CAPÍTULO II 

 

Discurso que representa o índio no jornalismo de Rondônia 
 

“As imagens engendram palavras que engendram imagens, num movimento sem fim.” 

  (Martine Joly – Introdução à Análise da Imagem) 

 

 

 

Considerados o histórico de conflitos e o choque cultural entre os povos indígenas e os 

não-índios que se estabeleceram na região de Rondônia, além das condições sócio-históricas 

em que se formaram as imagens/estereótipos que se tem a respeito dos índios houve o 

interesse em se verificar o que tem sido divulgado sobre essa questão nos veículos de 

comunicação da região. Com esse intento foi selecionado o webjornal rondoniense Diário da 

Amazônia (DA) para representar parte do universo comunicacional do estado. O site é ligado 

ao periódico impresso Diário da Amazônia, de circulação estadual, fundado em 1993. Ambos 

os veículos pertencem ao grupo midiático Sistema Gurgacs de Comunicação (SGC), de Assis 

Gurgacs Neto. 

A escolha do webjornal DA, ao invés do seu correspondente impresso, se deve ao fato 

de que os conteúdos disponibilizados na internet, são expostos, quase que instantaneamente, a 

um número maior de pessoas, ficando disponibilizados para acesso em todo o mundo; e ainda, 

estes ficam armazenados como arquivos para pesquisa. Este processo dinâmico em rede torna 

os webjornais capazes de reproduzirem formas simbólicas mais rápida e amplamente. 

Características que marcam a prática do jornalismo segundo Nelson Traquina, (2005ª, p. 210) 

nesse novo milênio “globalizando as notícias e as audiências”. 

Selecionado o veículo de comunicação do Estado de Rondônia, foram coletadas 

matérias buscando a obtenção de informações sobre quais imagens a respeito dos índios são 

construídas e divulgadas atualmente pelo DA. Esse é o objetivo da análise neste capítulo. 

 

 

2.1 Material e método 

 

 

Para este trabalho foram observadas durante seis meses – de setembro de 2009 a 

março de 2010 –, a produção de material jornalístico referente à questão indígena no 
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webjornal DA. A compilação contém matérias que têm como ponto de referência as palavras-

chave índio, indígena e Funai. Nesse período, foram divulgadas neste veículo, 18 (dezoito) 

matérias ligadas aos termos: índio (9), indígena (1), e Funai (6) e ainda matérias que 

apareciam quando pesquisada em ambos os termos Funai/indígena (2). Essas matérias 

retratam diferentes etnias indígenas em situações diversas, como veremos a seguir. 

A respeito das mensagens veiculadas buscou-se principalmente evidenciar os 

seguintes aspectos: a) de que forma o conteúdo da matéria jornalística é apresentado ao leitor, 

favorável ou não à questão indígena apresentada pela matéria; b) como essas matérias 

representam os povos indígenas, levando em conta o padrão de imagens/estereótipos visto 

anteriormente nesse estudo; (c) a presença de situações que demonstrem ou não conflitos, no 

âmbito do discurso jornalístico que representa os índios. 

Para a compreensão das matérias catalogadas utilizou-se o método de análise de 

discurso de Norman Fairclough (2001). Esse método é uma reunião da análise lingüística e da 

teoria social estando “centrada numa combinação desse sentido mais socioteórico de 

„discurso‟ com o sentido de „texto e interação‟ na análise de discurso orientada 

lingüisticamente” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22). O autor emprega como base teórica na sua 

forma de análise principalmente conceitos de autores como M. Bakhtin, M. Pêcheux, A. 

Gramsci e M. Foucault, por vezes retomando-os, ampliando-os ou refutando-os. 

Desse modo a “Análise de Discurso Textualmente Orientada – ADTO” 

(FAIRCLOUGH, 2001), não visa somente a compreensão dos discursos baseada na análise 

linguística ou somente em critérios de análise social, reunindo ambas as formas de análise e 

interpretação. Fairclough (2001, p. 22) considera sua análise de discurso como sendo 

tridimensional, pois se interessa, simultaneamente, pela dimensão do texto – em que é 

realizada análise lingüística; dimensão da interação –, onde são observadas questões como 

intertextualidade e interpretação textual; e dimensão da prática social –, que observa as 

“circunstâncias institucionais e organizacionais do evento discursivo e como elas moldam a 

natureza da prática discursiva e os efeitos constitutivos/construtivos” da realidade social.  O 

autor trabalha ainda com uma visão dialética do discurso, como sendo determinado pelo 

social, por um lado e por outro, constitutivo do social. 

Assim, nesse trabalho, tendo como base teórica a tridimensionalidade do discurso e 

seu modo dialético, o que se propõe é entender como o DA posiciona os índios, através de 

seus discursos, no mundo social, o que se fala sobre eles, quais as etnias representadas pelos 

seus textos e quem fala a respeitos dos índios. Com isso pode-se compreender qual o discurso 
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sobre os povos indígenas o DA disponibiliza aos seus leitores, ou seja, qual versão a respeito 

das questões indígenas ele difunde, pois como reforça Fairclough (2001) os veículos de 

comunicação tendem a requerer para si, implicitamente, que suas „versões da verdade‟ sejam 

transparentes, categóricas e imparciais, mas não o são. Para o autor esse “mito sustenta o 

trabalho ideológico da mídia, que oferece imagens e categorias para a realidade; posiciona e 

molda os sujeitos sociais e contribui principalmente para o controle e a reprodução social” 

(FAIRCLOUGH 2001, p. 202). 

 

 

2.2 Apresentação dos dados 

 

 

 Das 18 matérias veiculadas pelo webjornal, como dito anteriormente, 9 estão ligadas 

ao termo índio, 1 à indígena, 6 a Funai e duas concomitantemente à Funai e indígena. Dessas, 

três matérias foram desconsideradas. Duas – “Acre quer gerar renda para índios promovendo 

turismo em aldeias” (ANEXO I) e “Índios avisam que vão resistir fortemente à usina de Belo 

Monte” (ANEXO N) –, por retratarem questões indígenas que remetem a outros estados, 

respectivamente ao Acre e ao Pará. E a terceira – “Tesouro perdido revelado em Médici” 

(ANEXO L) –, por não remeter a questões indígenas em si, e sim retratar uma pesquisa 

arqueológica que leva em consideração descobertas sobre os ancestrais dos povos indígenas 

atuais. 

 

 

2.2.1 Etnias representadas pelo discurso jornalístico 

 

 

Das 15 matérias restantes 11 fazem referência a etnias específicas e 4 não as nomeiam, 

usando-se indefinidamente o termo “várias etnias” ou genericamente utilizando os termos 

índios/indígenas para se referir a todas as etnias em geral. Nomeadamente as etnias 

mencionadas e o número de matérias em que aparecem, respectivamente, são: Karitiana/3, 

Suruí/3, Karipuna/2, Jururei/2, Gavião/1, Arara/1, Nambikwara/1, Cinta Larga/1, Kassupá/1, 

Kaxararí/1. Em determinadas notícias foram citadas mais de uma etnia. Em um caso particular 

– “Extinção: Índio do Buraco sofre ataques de fazendeiros” (ANEXO M) – a etnia não é 
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mencionada por não ser conhecida, tratando-se de um índio isolado que não mantém contato 

com os não-índios. A seguir um gráfico para melhor demonstrar quais etnias são apresentadas 

aos leitores do webjornal Diário da Amazônia, nesse período de seis meses: 

 

GRÁFICO 1. ETNIAS CITADAS NAS 15 MATÉRIAS EM ESTUDO 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011.  

 

 Assim podemos concluir que no período da pesquisa o webjornal representou em seu 

discurso jornalístico 10 etnias conhecidas e uma não conhecida. Sendo Karitiana e Suruí as 

que foram mais vezes apresentadas aos leitores, seguida da etnia Karipuna e Jururei. As outras 

ficaram em segundo plano sendo representadas uma única vez. Além disso, pode-se ver que o 

maior número de matérias (4) tinham a tendência de representar os índios em „geral‟. 

 

 

2.2.2 As vozes que representam os índios no discurso jornalístico 

 

  

A importância da análise das fontes de informação usadas nas matérias em questão, é 

que são essas vozes as que serão ouvidas pela opinião pública. Sua versão é a que será 

publicada, veiculada, vista e levada em consideração pelos leitores, ouvintes ou 

telespectadores, influenciando ou não, positiva ou negativamente a construção de suas 

Karitiana 

3 

Suruí 

3 

Karipuna 

2 

Jururei  

2 

Gavião 

1 

Arara 

1 

Nambikwara 

1 

Cinta Larga 

1 

Kassupá 

1 

Kaxararí 

1 

Não específica 

4 

Etnia 

desconhecida 

1 
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considerações sobre determinado acontecimento. Fairclough (2001, p. 143) entende que 

“eventos dignos de se tornar notícia se originam de limitado grupo de pessoas que têm o 

acesso privilegiado à mídia, que são tratadas pelos jornalistas como fontes confiáveis, e cujas 

vozes são aquelas que são mais largamente representadas no discurso da mídia”. Ainda sobre 

a relevância do estudo das fontes de informação pode-se observar o que Nelson Traquina 

(2005a) relata 

Em um nível, os jornalistas interagem com diversas fontes de informação, 

umas com acesso regular aos jornalistas, enquanto outras precisam perturbar 

a ordem vigente. Muitos, se não todos, agem intencionalmente com o intuito 

de mobilizar as notícias como parte da sua estratégia comunicacional, 

criando mesmo acontecimentos, os pseudo-events na terminologia de 

Boorstein. (TRAQUINA, 2005a, p. 28 – grifo do original) 
 

O conceito de fonte utilizado ao decorrer deste trabalho é o descrito pelo próprio 

Traquina: 

Para os jornalistas, qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação. Uma 

fonte é uma pessoa que o jornalista observa ou entrevista e que fornece 

informações. Pode ser potencialmente qualquer pessoa envolvida, 

conhecedora ou testemunha de determinado acontecimento ou assunto. Um 

dos aspectos fundamentais do trabalho jornalístico é cultivar fontes. 

(TRAQUINA, 2005a, p. 190) 
 

Assim, a respeito das fontes utilizadas nas 15 matérias em análise, foi observada a 

presença de „falas‟ que, ora colocadas entre aspas (discurso direto), ora explicadas pelos 

jornalistas dentro do texto (discurso indireto), foram dividas em dois grupos distintos. Em um 

grupo, as fontes foram definidas como sendo oficiais levando em consideração Felipe Pena 

(2008, p. 62) que diz que essas estão na “clássica condição de Instituição” e são “governos, 

institutos, empresas, associações e demais organizações”. No outro grupo estão as „fontes 

indígenas‟, que no caso „falam‟ em nome dos índios. 

Em cada um desses grupos foram analisados alguns itens para entender como as fontes 

se comportam perante a questão indígena. No primeiro grupo – fontes oficiais – o item (PO) 

analisa de que forma as fontes se posicionam, se fala a favor (AF) ou contra (C) a questão 

indígena exposta no texto; um segundo item observado é o número de vezes (Nº X), dentro da 

matéria em questão, que a fonte é mencionada, tendo sua fala transcrita (Ft), através de 

discurso direto no texto, ou explicada (Fe) pelo jornalista através de discurso indireto. 

Também foi verificada qual a situação (SI) da fonte dentro da matéria: se ela é a única 

(Un) fonte que tem falas citadas, tanto com discurso direto (Ft) ou indireto (Fe); se é uma 

fonte principal (Pr), ou seja, com a maior quantidade de falas representadas nas matérias 

dando a entender o grau de importância que o jornalista garantiu a „voz‟ dessa fonte, ou ao 
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contrário, se ela é „coadjuvante‟ (Co), tendo menos fala dentro do texto, dando a entender que 

foi menor a relevância de sua „voz‟. Um último item analisado, é em quantas matérias essa 

fonte deu seu parecer (Nº M). Para melhor visualizar o detalhamento das fontes organizamos 

a seguinte tabela: 

 

TABELA 1. VOZES OFICIAIS NA REPRESENTAÇÃO INDÍGENA 

NOME CARGO
5
 PO Nº X SI Nº M 

Altamiro da Silva  Porta voz de produtores rurais C 1Ft - 1Fe Pr - Un 1 

Cleber de Oliveira 

Presidente da Associação 

Comercial e Industrial da cidade de 

Alvorada-RO 

C 1Ft Pr - Un 1 

José Neumar da 

Silveira 

Gerente regional do Sipam (Sistema 

de Proteção da Amazônia) 
AF 1Ft Co 1 

Kleber Rodrigues 

Pereira 

Extensionista da Emater (Empresa 

de Assistência Técnica e Extenção 

Rural) 

AF 1Ft - 2Fe Pr - Un 1 

Lucyana M. Pepe 

Affonso de Luca 
Procuradora da República AF 4Ft - 3Fe 

1ª Co 

2ª Pr - Un 

3ª Pr 

3 

Daniel Fontenele Procurador da República AF 2Ft - 1Fe Pr 1 

Reginaldo Trindade Procurador da República AF 1Ft Pr - Un 1 

Altair Algayer 

Indigenista chefe da frente de 

proteção aos índios isolados do 

Vale do Guaporé 

AF 2Ft Pr - Un 1 

Ivaneide Bandeira 
Coordenadora da Associação de 

Defesa Etno-Ambiental Kanindé 
AF 1Ft Co 1 

Anderson Sales de 

Moraes 

Representante da Associação dos 

Servidores da Funai 
AF 2Ft - 2Fe Pr - Un 1 

---- 
Assessoria de Comunicação e 

Educação em Saúde 
AF 1Fe Co 1 

Sansão Saldanha 
Desembargador do Tribunal de 

Justiça de Rondônia (TJRO) 
AF 1Fe Co 1 

Ivani Groomann 
Responsável pela Vigilância 

Sanitária de Rondônia 
AF 2Fe Pr - Un 1 

João Cahulla Vice-governador de Rondônia AF 1Ft - 1Fe Co 1 

Acir Gonçalves 
Coordenador de projetos do 

consórcio Santo Antônio Energia 
C 2Fe Co 1 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011.  

 

                                                           
5
 Os cargos que as fontes ocupam, na tabela 1 e 2, se referem aos que foram descritos nas matérias colhidas no 

período 2009/2010, portanto podem não estar mais em conformidade com suas atividades atualmente. 
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 Temos então em determinadas matérias o aparecimento de mais de uma fonte, como 

no caso das fontes „coadjuvantes‟ (Co) que como têm um papel secundário no texto e 

obrigatoriamente são acompanhadas de uma fonte principal (Pr), ou de outras „coadjuvantes‟. 

Outro caso visivelmente diferente na tabela é o caso da procuradora da República Lucyana M. 

Pepe Affonso de Luca que aparece em três notícias diferentes, sendo em uma delas 

„coadjuvante‟, em outra a principal e única fonte, e na terceira a principal da matéria que 

conta com outras fontes que figuram em segundo plano. Fato que parece sublinhar sua 

importância para a questão indígena em Rondônia, segundo os produtores das matérias.  

Traquina (2005a, p. 178), ao analisar a teoria estruturalista do jornalismo, registra que 

no trabalho jornalístico a pressão na luta contra o tempo e as cobranças por “imparcialidade e 

objetividade – combinam-se para produzir um exagerado acesso sistematicamente estruturado 

aos media por parte dos que detêm posições institucionalizadas privilegiadas”. E mais, a 

conseqüência da “preferência estruturada dada pelos media às opiniões dos poderosos é que 

estes „porta-vozes‟ se transformam no que se apelida de „definidores primários” 

(TRAQUINA, 2005a, p. 178).  

Assim, podemos tirar dessa teoria o termo „definidores primários‟ para classificar 

essas fontes que foram as principais e únicas a dar informações em uma dada matéria. Não 

por eles em si sustentarem um alto grau de poder dentro da sociedade, mas pelo fato dos 

jornalistas delegarem a eles, dentro da matéria, esse poder de sua „voz‟ reinar absoluta, sem 

outra que ofereça dissenso ou mesmo lhe seja favorável. Situação que aparece em 8 das 15 

fontes da Tabela 1. 

Outra coisa explícita na tabela é que o posicionamento das fontes, em sua maioria é 

favorável à questão indígena exposta na matéria, sendo 12 (AF) e apenas 3 contra (C). A 

preocupação posta nesse caso se refere as duas primeiras fontes “Altamiro da Silva” e “Cleber 

de Oliveira”, pois ambos se posicionam contra a questão indígena sendo a única voz em suas 

matérias. Portanto, sem uma voz de dissenso, os leitores ficam apenas com a versão destas 

fontes que figuram respectivamente nas seguintes matérias: “Criação de reserva indígena 

ameaça 10 mil famílias” (ANEXO A) e “Situação dos produtores em pauta” (ANEXO B), a 

última, sendo uma extensão da matéria anterior, veiculada três dias depois. No caso de “Acir 

Gonçalves” que é uma fonte „coadjuvante‟, mesmo ele se posicionando contra a questão 

indígena proposta na matéria “Índios Karitiana e Karipuna alegam que a Funai e a Funasa 

elaboram projetos para recursos das compensações sem ouvi-los” (ANEXO E), sua voz é 
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atenuada por outras de dissenso o que favorece ao leitor compreender os dois lados da 

questão.  

 Em contraposição à tabela das fontes oficiais que somam 15, as fontes indígenas são 

apenas 8. Nesse grupo de fontes, em relação ao posicionamento foi observado não se é a favor 

ou contra a questão indígena como na tabela anterior. Foi analisado se a posição da fonte no 

texto é de reivindicação (Re), no caso de sua „voz‟ requerer algo do governo ou sociedade, 

referente à luta pelos seus direitos, expondo aos leitores do DA quais são esses direitos e qual 

é a sua luta; ou ao contrário, uma posição de agradecimento (Ag), em que a fonte expressa 

reconhecimento ou agrado a „alguém‟ ou „alguma situação‟ da qual foi beneficiário. Abaixo 

podemos ver o predomínio das fontes indígenas em posição de agradecimento, sendo 6, 

enquanto as fonte que reivindicam são apenas 2:  

 

TABELA 2. VOZES INDÍGENAS NA PRÓPRIA REPRESENTAÇÃO 

NOME CARGO PO Nº X SI Nº M 

José Maria 

Karitiana (Poopa) 
Cacique Ag 1Ft Co 1 

Inácio Karitiana Diretor de escola indígena Ag 1Ft Co 1 

Renato Karitiana  
Presidente da associação do povo 

indígena Karitiana 
Re 1Ft - 1Fe Co 1 

Ava Nambikuara Cacique Ag 1Ft Co 1 

Guilherme Nambikuara Professor indígena Ag 1Ft - 1Fe Co 1 

---- 
Presidente do Conselho Indígena de 

Vilhena 
Ag 1Ft Co 1 

Almir Suruí Líder indígena Ag 3Ft - 1Fe Pr 1 

Antenor Karitiana ---- Re 1Fe Co 1 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011.  

 

Pode-se notar também que nesta tabela há uma predominância das fontes como sendo 

„coadjuvantes‟. Ao contrário das fontes oficiais, as fontes indígenas não têm matérias 

fundamentadas somente nas informações que apresentam. Apenas uma fonte indígena é 

destacada como principal, Almir Suruí, na matéria “Índio de Rondônia Ganha prêmio em 

Copenhague” (ANEXO O), por se tratar de uma situação que foge a normalidade. Por ganhar 

um prêmio internacional a fonte ganha notoriedade, ou como prefere Traquina (2005a) 

autoridade. Assim, “quanto mais prestigioso for o título ou a posição do indivíduo, maior será 
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a confiança das pessoas na sua autoridade” (TRAQUINA, 2005a, p. 191). Ainda sobre fontes 

o autor fala que 

o acesso ao campo jornalístico é um bem estruturado socialmente. As fontes 

não são iguais no seu acesso ao campo jornalístico. Segundo Schlesinger 

(1978), as fontes não são todas iguais e todas igualmente relevantes, assim 

como o acesso a elas e o seu acesso aos jornalistas não está uniformemente 

distribuído. (TRAQUINA, 2005a, p. 197) 
 

Pode-se concluir então que as fontes oficiais predominam nas questões indígenas. 

Segundo Traquina (2005a) “diversos estudos empíricos na sociologia do jornalismo 

demonstram a predominância das fontes oficiais”, perante o que chama de „outros agentes 

sociais‟ que “não têm acesso regular aos meios de comunicação social”, no caso as fontes 

indígenas. Como afirma Adilson Citelli (2002, p. 35), há uma perpetuação da relação de 

dominação das fontes oficiais, ou seja, dos que “falam a e pela instituição e os que são por ela 

falados”. Dessa maneira os que são „falados‟ pelas fontes oficiais “ficam entregues a uma 

espécie de marginalidade discursiva: um reino do silêncio, um mundo de vozes que não são 

ouvidas”.  E buscando em Marilena Chauí, o autor propõe ainda que o discurso proposto pelas 

instituições busca “aplainar as diferenças” e ser a” verdade de todos” (CITELLI, 2002, p. 35). 

 

 

2.2.3 Imagens/estereótipos veiculados sobre os indígenas 

 

 

No capítulo anterior desse trabalho vimos que ao longo da história de formação do 

Brasil os indígenas foram percebidos de maneiras diferentes pela sociedade não-índia. 

Dependendo de quem os descrevia e com qual intenção o fazia, os índios eram pintados como 

ingênuos, preguiçosos, bons ou maus. Assim, muitas dessas imagens estereotipadas 

permaneceram no inconsciente coletivo sendo reproduzidas de geração em geração através da 

história. Hoje “[s]em exagero, as notícias constroem a história e o mundo para nós” (FIORIN; 

SAVIOLI, 1996, p. 146). Essa afirmação dimensiona o quanto o trabalho da imprensa 

influencia a vida cotidiana das pessoas no mundo moderno. Atualmente, a imprensa é a 

responsável pela mediação dos acontecimentos para a sociedade, assim é também passível de 

reproduzir imagens incutidas no imaginário de seus produtores, expondo-as para os seus 

leitores. 

Jack Lule (2001) vê nos acontecimentos do dia-a-dia „estórias‟ eternas que 

ecoam narrativas mais antigas que, ao longo do tempo, criaram figuras 

míticas sob a forma de arquétipos como o herói, o vilão ou a vítima inocente. 
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Poder-se-ia dizer que os jornalistas são os modernos contadores de „estórias‟ 

da sociedade contemporânea, parte de uma tradição mais longa de contar 

„estórias‟ (TRAQUINA, 2005a, p. 21). 
 

Sob esse aspecto, levando-se em consideração as imagens/estereótipos do capítulo 

anterior, podemos observar nas matérias, durante o processo de análise, a pronúncia de 

algumas delas. Em seguida, através de uma síntese do conteúdo da matéria será demonstrado 

quais foram essas imagens: 

1. ANEXO A – Nessa primeira matéria o conteúdo gira em torno de uma 

Audiência Pública que foi marcada para discutir a situação de famílias em 

Alvorada D'Oeste e Urupá. Elas foram assentadas pelo Incra, mas poderão ter 

que desocupar  a área devido a tramitação, na Justiça, uma de ação ajuizada 

pela Funai, que visa liberar as terras para criação de uma reserva indígena. Da 

maneira como a matéria está construída a imagem que se tem sobre os 

indígenas é que eles são „entraves ao progresso e ao desenvolvimento‟ da 

região. 

2. ANEXO B – Essa matéria é uma continuação da anterior, e seu conteúdo gira 

em torno da realização de uma Audiência Pública para discutir medidas 

perante a situação dos produtores rurais, afetados pela ação que desapropriará 

terras em Alvorada D'Oeste e Urupá. A imagem indígena nessa matéria ainda é 

a de entrave ao progresso e ao desenvolvimento. 

3. ANEXO C – Conteúdo: foi instalada na Aldeia Kiwoã uma antena parabólica 

que permite o acesso à internet. Essa é a primeira aldeia em Rondônia a 

receber essa antena. A internet também será utilizada pelos funcionários da 

Funai e da Funasa que tem casa na aldeia. Nessa matéria a imagem a respeito 

do índio é a de „ingênuo‟ perante a sociedade por isso precisa ser protegido e 

beneficiado por ela para obter direitos. 

4. ANEXO D – Conteúdo: ocorreu no dia 01/10 o 1º Encontro de Jovens 

Lideranças Indígenas Gavião, Arara e Suruí, com a presença de mais de 300 

índios. No encontro, além das práticas esportivas houveram palestras, e foram 

apresentados projetos, dos quais foram aprovados dois de autoria de Kleber 

Rodrigues Pereira. Como na matéria anterior, nessa a imagem a respeito do 

índio é a de „ingênuo‟ perante a sociedade por isso precisa ser protegido e 

beneficiado, ou seja, por meio da tutela societária é que consegue obter seus 

direitos. 
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5. ANEXO E – Conteúdo: com a construção da barragem das Usinas no rio 

Madeira haverá transformações nas terras dos índios Katitianas e Karipunas. 

Para compensá-los pelos transtornos, a Funai e a Funasa devem apresentar 

projetos que beneficiem os indígenas para o consórcio Santo Antônio Energia, 

que mediante tais define e destina os valores. Segundo os índios esses projetos 

não foram discutidos com as comunidades. Ao contrário da matéria anterior, 

nessa os índios tomam a frente na luta para ter seus direitos respeitados, assim 

a imagem/estereótipo que veicula é a de „integrado‟, pois ele é tido como 

qualquer não-índio que requere junto à sociedade seus direitos. 

6. ANEXO F – Conteúdo: o Ministério Público (Federal e Estadual) está exigindo 

que os Cartórios de Rondônia passem a emitir certidões de nascimento e óbito 

com nomes indígenas, visto que os cartórios estavam se recusando a tal. Nesse 

caso se repete a imagem de „ingênuo‟. 

7. ANEXO G – Conteúdo: participam de uma oficina com a temática 

„autosustentabilidade‟, 80 índios Nambikwara de Comodoro. Na oficina, entre 

outras coisas aprendem sobre higiene pessoal e domiciliar. 

Imagem/estereótipo: „ingênuos‟. 

8. ANEXO H – Conteúdo: o Ministério Público Federal realizou visitas nas 

aldeias indígenas do estado de Rondônia para fazer um levantamento da 

situação dos índios. O resultado foi um conjunto de objetivos que o órgão visa 

atingir através de metas que se definiram perante a situação encontrada. 

Imagem/estereótipo: „ingênuos‟. 

9. ANEXO J – Conteúdo: A Funai prorrogou a restrição de entrada, locomoção e 

permanência  na Terra Indígena de Tanaru por mais três anos. A restrição é 

para pessoas que não são funcionárias da Funai, que só poderão entrar na 

reserva com autorização especial, mesmo policiais. Imagem/estereótipo: 

„entraves ao progresso‟. 

10. ANEXO K – Conteúdo: houve em Cuiabá uma reunião com instituições 

ligadas à questão indígena para tratar o tema da educação escolar indígena do 

povo Cinta Larga. A reunião foi interestadual (Rondônia e Mato Grosso) e 

foram firmados compromissos, com prazos de execução relativos a metas e 

objetivos a serem alcançados. Imagem/estereótipo: „ingênuos‟. 
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11. ANEXO M – Conteúdo: indigenistas da Funai dão conta de ataque a um índio, 

sobrevivente de uma massacre ocorrido em 1995. Segundo um funcionário da 

Funai, o índio é de uma etnia desconhecida e vive sozinho pelas matas da 

reserva de seis fazendas. Os fazendeiros vizinhos negam o ataque que será 

investigado pela Polícia Federal. Imagem/estereótipo: „ingênuos‟. 

12. ANEXO O – Conteúdo: o índio Almir Suruí apresentou na Conferência do 

Clima (COP 15) na Dinamarca, um projeto para obter renda para a comunidade 

Paiter Suruí através da venda de carbono, protegendo a floresta e investindo o 

dinheiro obtido na melhoria das condições de vida indígena. O projeto de 

sequestro de carbono foi bem aceito e ganhou um prêmio. Imagem/estereótipo: 

„integrado‟. 

13. ANEXO P – Conteúdo: com o fechamento da unidade administrativa da Funai 

de Porto Velho, o posto de atendimento, mais próximo, ao indígena da região 

ficará a 300 km de distância. Por isso, e em apoio aos funcionários que podem 

perder benefícios salariais, cerca de 150 índios organizaram uma manifestação 

pacífica, parando veículos e distribuindo panfletos explicativos. 

Imagem/estereótipo: „integrado‟. 

14. ANEXO Q – Conteúdo: correspondendo a primeira etapa (até 19/03) de 

vacinação contra a gripe H1N1, serão vacinados os profissionais de saúde e os 

índios. No município de Cacoal há 2,2 mil doses da vacina para indígenas e a 

meta é vacinar 80% dessa população. Imagem/estereótipo: „ingênuos‟. 

15. ANEXO R – Conteúdo: índios de etnias diversas entregaram, em uma 

cerimônia em Ouro Preto d'Oeste, ao governo do Estado uma minuta que 

sugere um projeto de lei para a criação da carreira pública de professor 

indígena. Imagem/estereótipo: „integrado‟. 

 

 

2.2.4 Enquadramento das matérias veiculadas  

  

 

Nelson Traquina (2001, p. 31) aponta que o jornalista é movido por dois saberes ao 

construir as notícias. O primeiro é o „saber de reconhecimento‟ com o qual ele reconhece 

questões, entre outras, como valor-notícia – quais os acontecimentos que „merecem‟ ser 

divulgados pelos seus jornais. O outro é o „saber de procedimento‟, ou seja, quais “passos a 
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seguir na recolha de dados para elaborar a notícia”, e também de que forma elaborar essas 

notícias. É dentro desse último „saber‟, segundo Traquina, que se define qual será o 

enquadramento da notícia, “isto é, a forma como será apresentada e possivelmente 

interpretada pela opinião pública”.   

Pensando nesse conceito de enquadramento foi possível separar as matérias desse 

estudo em duas situações antagônicas. De um lado situações (1) em que os índios são 

retratados participando de cerimônias, reuniões, oficinas, ou, de acordo com o webjornal, 

recebendo algum benefício – de internet banda larga à vacina contra a gripe H1N1. Sendo 

então, dado um enquadramento de „celebração‟, pois se tratam de matérias exaltando formas 

de „festividade‟ que envolve os índios. 

Do outro lado (2) os indígenas são retratados em situações conflituais não apenas da 

ordem de protestos ou violência física em si, mas expostos em conflitos simbólicos dentro dos 

textos. Segundo Traquina (2005b, p. 84-85), esse é um valor-notícia (dentro da classificação 

proposta pelo autor: valor-notícia de seleção – critérios substantivos) fundamental na escolha 

da „noticiabilidade‟ de acontecimentos. Para o autor, o „conflito‟ ou a „controvérsia‟ – 

“violência física ou simbólica” – apresentam mais „noticiabilidade‟ por representarem uma 

“quebra do normal”, uma forma de ruptura na “ordem social”. Assim, sob esse 

enquadramento as matérias visam noticiar algum grau de conflito envolvendo os indígenas. 

As tabelas 3 e 4 demonstram as duas situações representadas pelos títulos e subtítulos das 

matérias: 

 

TABELA 3. SITUAÇÃO (1) – „CELEBRAÇÃO‟ NA REPRESENTAÇÃO INDÍGENA 

DATAS TÍTULO SUBTÍTULO 

02/10/2009 
Sipam beneficia índios Karitianas 

com internet banda larga 

Parceria firmada entre o Poder Judiciário de 

Rondônia e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai) conecta índios ao mundo digital 

08/10/2009 Índios discutem políticas públicas 
Indígenas também aproveitaram o momento de 

integração entre as comunidades 

13/10/2009 
AUTOSUSTENTABILIDADE - 

Indígenas participam de oficina 
---- 

17/11/2009 Políticas públicas para Cinta Larga 

As secretarias de Rondônia e Mato Grosso 

comprometeram-se a apresentar um plano de ação 

que contemple os índios 

17/12/2009 
Índio de Rondônia Ganha prêmio em 

Copenhague 
---- 

09/03/2010 Índios são vacinados contra gripe ---- 

16/03/2010 
Etnias querem estruturação do 

magistério nas aldeias 
---- 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011.  
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TABELA 4. SITUAÇÃO (2) – „CONFLITO‟ NA REPRESENTAÇÃO INDÍGENA 

DATAS TÍTULO SUBTÍTULO 

25/09/2009 
Criação de reserva indígena ameaça 

10 mil famílias 

Criação de uma reserva indígena para os índios 

Jururei, contactados em 1996 vai atingir 10 mil 

famílias. O prazo para defesa termina em janeiro de 

2010 

28/09/2009 Situação dos produtores em pauta 
A Audiência Pública sobre possível desapropriação 

de agricultores aconteceu na Câmara de Vereadores 

09/10/2009 

Índios Karitiana e Karipuna alegam 

que a Funai e a Funasa elaboraram 

projetos para recursos das 

compensações sem ouvi-los 

Hidrelétricas do Madeira 

10/10/2009 Cartórios barram nomes indígenas 

Ministério Público Federal precisou entrar em 

campo para garantir registros de nascimento e 

óbitos de indígenas 

16/10/2009 
Povos indígenas: estratégias 

garantirão direitos 

Índios pedem melhorias para as áreas de saúde e 

educação, consideradas prioridades 

28/10/2009 Restrições para entrar em Tanuaru 

A proibição se baseia no reconhecimento dos 

direitos indígenas, estabelecidos pelo Estatuto do 

Índio e pela Constituição 

03/12/2009 
Extinção: Índio do Buraco sofre 

ataques de fazendeiros 

Conhecido como 'Índio do buraco', homem vive 

sozinho na floresta 

01/02/2010 
Índios bloqueiam BR 364 contra 

extinção da Funai 

Etnias ficarão a 300 quilômetros de distância do 

escritório mais próximo 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011.  

 

Como pode ser visto acima, somente pelos títulos e subtítulos fica demonstrado qual 

enquadramento apresentarão as notícias. Das 15 matérias em análise, sete enfatizam o 

enquadramento que enfoca a celebração nos acontecimentos indígenas. Enquanto 8 valorizam 

os povos indígenas em situações com determinado grau de conflito, não precisamente 

chegando a envolver violência. 

 

 

2.3 Análise das matérias 

 

 

Nesse tópico serão apresentados os casos específicos de duas matérias profundamente 

analisadas segundo a teoria da ADTO de Fairclough (2001). As notícias foram selecionadas 

dentro do arquivo das 15 matérias coletadas. A primeira foi obtida no grupo em que se 

encontram as que expressam a situação de „conflito‟ na representação indígena. A segunda 

matéria, ao contrário, foi colhida dentre as matérias da situação de „celebração‟. 
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2.3.1 Primeira análise: índios de uma fábula colocam em perigo 10 mil famílias 

 

 

QUADRO 1. TRANSCRIÇÃO DA PRIMEIRA MATÉRIA 
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5º 

 

Data: 25/09/2009 

Título: Criação de reserva indígena ameaça 10 mil famílias 

Subtítulo: Criação de uma reserva indígena para os índios Jururei, contactados em 1996 vai atingir 10 

mil famílias. O prazo para defesa termina em janeiro de 2010 

 

 (1ª) Mais de 10 mil famílias residentes nos municípios de Alvorada D‟Oeste e Urupá estão em 

risco de ter que deixar suas propriedades a partir de janeiro do próximo ano em conseqüência de um 

processo, já transitado e julgado na Justiça Federal, movido pela Fundação Nacional do Índio (Funai). 

(2ª) O motivo seria a existência de índios da etnia Jururei na mesma área delimitada pela Funai para a 

criação de uma reserva indígena. (3ª) A desocupação atingiria dois distritos e quatro escolas pólos. (4ª) 

Uma audiência pública com a presença dos órgãos envolvidos e a bancada federal está marcada para a 

tarde da próxima segunda-feira (28/9) na Câmara de Vereadores de Alvorada do Oeste. (5ª) Tudo 

começou em junho de 1996, quando a Funai ajuizou uma ação civil pública pedindo a desocupação da 

área justificando que uma nova etnia havia sido localizada e que os índios estariam circulando a área 

questionada, sem qualquer tipo de proteção. (6ª) O Ministério Público Federal (MPF) aceitou e abriu o 

inquérito para apurar as informações. (7ª) Os produtores temem que o caso Raposa do Sol, em Roraima 

se repita em Rondônia. 

 (1ª) Em 2001, através do deputado federal, Moreira Mendes foram realizadas três novas 

expedições com o objetivo de se fazer um novo levantamento de habitação indígena na citada área. (2ª) 

Ficou constatado que os índios já haviam retornado para as áreas pertencentes á etnia Uru Eu Wau Wau. 

(3ª) Com isso, o processo de desocupação acabou sendo arquivado em 31 de agosto daquele ano. 

 

Surpresos 

 (1ª) Altamiro da Silva disse que todos os produtores, devidamente assentados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2002, posteriormente acabaram sendo pegos de 

surpresa em 2008 com a reativação do processo de desocupação, tendo sido transitado e julgado no dia 

12 de março do ano passado. (2ª) Os produtores alegam que o processo foi reaberto sem que os mesmos 

tivessem conhecimento, e sem notificação para a apresentação de defesa.  

 

Recurso no Supremo 

 (1ª) Ainda conforme declaração de Altamiro Silva, para evitar que os mais de 10 mil produtores 

não sejam despejados de suas terras, devidamente assentados pelo Incra, será necessário entrar com 

recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), e o prazo, segundo ele termina em janeiro próximo. (2ª) 

“Temos pouco mais de 90 dias para juntar toda a documentação e anexar no processo”, declarou. 

 (1ª) Nesta sexta-feira uma comissão formada por representantes de sindicatos rurais, Associação 

Comercial e Industrial de Alvorada, Emater, Idaron e outros órgãos, se reuniram na sede da OAB de 

Alvorada para elaborar a pauta que será apresentada na referida audiência pública. 

 

Legenda: A matéria foi reproduzida do webjornal Diário da Amazônia, e transcrita mantendo-se os 

traços do original. 
 

 A ordem indireta utilizada no título da matéria coloca a frase em voz passiva, omitindo 

o agente. Segundo Fairclough (2001, p. 226) “uma outra razão política ou ideológica para 

uma passiva sem agente pode ser a de ofuscar a agência e, portanto, a causalidade e a 

responsabilidade”. Omitindo o agente da ação, quem ou o que cria a reserva indígena, 

implicitamente fica sugerido que são os indígenas os responsáveis por ela. Essa idéia é 

reforçada pelo uso da palavra indígena, seguida da palavra ameaça. O termo ameaça tem um 
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sentido negativo que sugere coerção, intimidação contra alguém, é quase sempre ligada a 

expressão „ameaça de morte‟, ou seja, por em perigo alguma pessoa. Assim, a pessoa posta 

em perigo, a „vítima‟ desse verbo, na verdade são 10 mil famílias, um número grande o que 

faz aumentar a dramaticidade do título. 

 Essa mesma apreciação contida no título se repete no subtítulo, acrescida da idéia 

expressa pelos dois verbos „vai atingir‟ o que sugere uma fatalidade, como se uma tragédia 

estivesse prestes a chegar às famílias. Aliás, com os dias contados para acontecer, como uma 

bomba relógio prestes a explodir, como sugere o início do segundo período do subtítulo: “O 

prazo para defesa termina”. É possível ainda observar no título, subtítulo e na primeira frase 

do texto a presença da palavra „famílias‟, que no restante da matéria é substituída por 

„produtores‟. A intenção é apelar emocionalmente com a primeira palavra, pois choca e traz 

mais proximidade ao leitor o fato de „10 mil famílias‟ estarem em risco, do que 10 mil 

produtores. Pois instintivamente, supõe-se que quem seja um produtor, seja proprietário de 

terras, e nelas faça produzir algo que se venda, remetendo-se assim a alguém que tenha 

dinheiro, o que teoricamente não aproxima o leitor de sua perda, colocando-o a favor da causa 

em questão. 

 O primeiro parágrafo começa com uma informação imprecisa. Se no título e subtítulo 

a informação que está dada é que são 10 mil famílias, nesse parágrafo o aditivo „mais‟ sugere 

que o autor da matéria possa não saber o número exato de pessoas. Ainda na primeira frase, o 

período „estão em risco de ter que deixar suas propriedades‟ coloca os produtores expostos 

numa posição de vítima. O próximo período da mesma frase – „já transitado e julgado na 

Justiça Federal‟ – transforma o acontecimento como dado, ou seja, a transferência das 

famílias como um fato certo, algo que realmente irá acontecer. 

   Na segunda frase o verbo ser no futuro do pretérito, „seria‟, coloca em xeque a 

existência da etnia Jururei. Fairclough (2001, p. 200) classifica esse grau de 

comprometimento menos categórico como sendo uma forma de modalidade „objetiva‟, em 

que a “base subjetiva está implícita”, ou seja, “pode não ser claro o qual ponto de vista é 

representado – por exemplo, o(a) falante está projetando seu próprio ponto de vista como 

universal, ou agindo como um veículo para o ponto de vista de um outro indivíduo ou grupo”. 

Essa mesma dúvida é ainda expressa na quinta frase, no período „justificando que uma nova 

etnia havia sido localizada‟, e na expressão „estariam circulando‟. 

 Na terceira frase do primeiro parágrafo o enunciado „atingiria dois distritos e quatro 

escolas pólos‟, reforça a dimensão „trágica‟ do acontecimento prenunciado pelo subtítulo. 
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Finalmente, na quarta frase têm-se as informações do acontecimento que geraram a notícia. 

Tanto é assim que nela estão respondidas às perguntas de construção do lead – o que? „Uma 

audiência [...] está marcada‟, quem? „órgãos envolvidos e a bancada federal‟, quando? „a 

tarde da próxima segunda-feira (28/9)‟, onde? „na Câmara de Vereadores de Alvorada do 

Oeste‟. 

Seguida a essa, a próxima frase começa a relatar a história do acontecimento, ou seja, 

o porquê do processo estar sendo movido, para que os leitores entendam o que aconteceu. 

Nela podemos observar desde o início em „tudo começou em junho de 1996‟ a semelhança 

com uma „estória infantil‟, um „conto de fantasias‟, em que „tudo começou‟ e „era uma vez‟ 

são clichês. Tanto que nessa quinta frase, como vimos acima, os verbos estão no futuro do 

pretérito, dando como incerta a presença dos índios na área em questão, aumentando a idéia 

de que os índios estarem lá não passa de uma fábula, imaginada por alguém. 

O 2º parágrafo começa com o desdobramento da „estória‟ cinco anos depois. É nesse 

item que o produtor da notícia confirma sua tese sobre a presença indígena na área ser uma 

„estória‟. No enunciado „através do deputado federal Moreira Mendes‟, tem-se uma questão 

de autoria, uma vez que através passa a significar „em nome de‟. Mas não é qualquer autoria, 

é uma com status de autoridade federal. Isso reforça, e passa credibilidade à tese, pois é em 

nome de uma autoridade federal que foi realizada a descoberta de que não havia índios na 

área. Idéia reforçada pelo uso da expressão „ficou constatado‟, que transmite a idéia de que o 

fato é veridicamente definitivo. 

O terceiro parágrafo é precedido pelo enunciado „surpresos‟. Ser pego de surpresa 

pressupõe que um agente realizou uma ação a qual não se esperava, nem sempre boa, e que 

um sujeito, vítima da ação, no tempo imediatamente posterior não teve reação racionalmente 

coordenada. A primeira frase é uma transcrição, via discurso indireto, da fala de „Altamiro da 

Silva‟, que se torna porta-voz dos produtores rurais que estão „sob ameaça‟, ao tomar para si a 

responsabilidade de falar em nome de „todos os produtores‟. Para Fairclough (2001, p. 138) 

representar a fala do entrevistado em discurso indireto faz haver “sempre uma ambivalência 

sobre se as palavras reais são atribuíveis à pessoa cuja fala é representada ou ao autor do texto 

principal”.  Assim, o que „Altamiro da Silva disse‟ e o „Os produtores alegam‟ pode não ser o 

que eles disseram literalmente e sim o que o autor da matéria interpretou do que eles falaram. 

No caso dos „produtores alegam‟, o autor coloca no texto, através da fala destes, a informação 

que eles foram vítimas de uma falha no trâmite judicial. Dessa forma, o autor apresenta a 

informação como sendo verídica, e se isenta da responsabilidade de confirmar ou não essa 
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declaração junto ao órgão competente, ou a uma fonte alternativa. Assim, fica subtendido que 

os produtores são os responsáveis por ter dito ou não a verdade.  

Ainda no terceiro parágrafo o enunciado „devidamente assentados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2002‟, demonstra que o autor da 

matéria colocou os produtores rurais sob a égide da justiça, já que explicita que eles foram 

oficial e legalmente colocados na terra pelo órgão regulador das questões agrárias no país. 

Informação reforçada ainda mais, pois é reiterada no próximo parágrafo sob as mesmas 

palavras. Note-se também que foram assentados apenas um ano depois da „comprovação‟ da 

não existência da etnia Jururei na área, em 2001. 

No próximo parágrafo, precedido pelo enunciado “Recurso no Supremo”, o autor da 

matéria continua representando falas tidas como de „Altamiro Silva‟, explicando os 

procedimentos que os produtores realizarão para não serem „despejados de suas terras‟. Neste 

ponto a palavra despejados, sugere algo negativo, sendo que a palavra „deslocados‟ poderia 

ter sido usada sem a perda de significado para a frase, mas com sentido menos pejorativo. A 

primeira frase termina em discurso indireto „segundo ele termina em janeiro próximo‟, em 

que o autor não confirma a informação dada pelo entrevistado, por isso ressalta que é 

„segundo ele‟. 

A outra frase do parágrafo é uma citação de Altamiro, porém agora com discurso 

direto, uma maneira que o autor descobre para comprovar o enunciado anterior, como sendo 

realmente do entrevistado. Segundo Fairclough (2001) nesse caso as palavras representadas 

sãos as “do „original”. Há também, “um limite explícito entre a „voz‟ da pessoa que é relatada 

e a „voz‟ de quem relata e diz-se freqüentemente que o discurso direto usa as palavras exatas 

da pessoa quando as relata” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 140). Assim, ao usar esse recurso o 

autor visa passar credibilidade das informações anteriores como sendo mesmo ditas por 

Altamiro. Ao final desse discurso indireto, o autor usa um verbo esclarecedor. Ao invés de 

escolher um verbo como „disse‟ ou „falou‟, o autor optou por „declarou‟, que é um verbo que 

dá um tom mais formal ao discurso. “A escolha do verbo representador, ou verbo do „ato da 

fala‟, é sempre significativa. [...] é uma questão de impor uma interpretação para o discurso 

representado” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 155). 

O último parágrafo lista os órgãos que tiveram representantes em uma reunião na qual 

se elaborou a pauta a ser discutida na audiência pública mencionada na matéria. A idéia 

passada aos leitores é que essa é uma causa defendida pelas autoridades representantes desses 

órgãos, o que lhe aumenta a importância. Essa impressão é reforçada no enunciado „se 
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reuniram na sede da OAB de Alvorada‟, ao invés de colocar apenas que as autoridades se 

reuniram sem identificar onde, visto que o fato já aconteceu e não há interesse específico na 

divulgação do endereço para que a população o localize. Isso sugere que essa é uma causa 

defendida também por esse órgão, a Ordem dos Advogados do Brasil, o que pode não ser 

verdade. 

As primeiras frases da matéria passam a impressão de terem sido colocadas em 

primeiro lugar após a construção do texto, talvez por um editor que encontrou na informação 

de que „mais de 10 mil famílias [...] estão em risco de ter que deixar suas propriedades‟ mais 

atratividade do que o acontecimento que gerou a notícia: a realização da audiência pública 

que discutirá a questão. Essa frase, lead da notícia ficou então como a quarta frase da matéria. 

Dessa maneira a primeira frase da notícia, se lida isolada, sem que o leitor tenha 

conhecimento dos fatos ocorridos desde 1996, fica sem sentido. Assim, o autor da matéria 

parte do pressuposto que os leitores tenham ciência dessa história, pois só começam a elucidá-

la na frase seguinte. 

Outro pressuposto a que os leitores são expostos é que conheçam „o caso Raposa do 

Sol, em Roraima‟. O episódio da demarcação da Terra Indígena (TI) Raposa-Serra do Sol 

tomou proporções nacionais em 2008, e abarcou várias polêmicas que envolviam declarações 

contra ou a favor à questão indígena: 

A demarcação da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, em Roraima, se viu 

envolta numa grossa polêmica nacional. Embora administrativamente 

concluída desde 2005, com a edição do decreto presidencial pertinente, uma 

operação policial para a retirada de arrozeiros ocupantes de parte da área foi 

objeto de reação violenta e acabou suspensa por decisão liminar do STF, em 

abril de 2008, ensejando uma manifestação contundente do comandante 

militar da Amazônia contra a política indigenista. Manifestações favoráveis 

e contrárias à demarcação se sucederam, com farta cobertura da imprensa.
6
 

 

 As pressuposições segundo Fairclough (2001, p. 156) podem ser sinceras ou 

manipulativas. “As pressuposições manipulativas [...] requerem sujeitos interpretantes com 

experiências e suposições particulares em textos anteriores e, assim fazendo, elas contribuem 

para a constituição ideológica dos sujeitos”. Assim, ao pressupor que os leitores conheçam o 

caso Raposa-Serra do Sol, o autor do texto sugere implicitamente que eles tenham 

conhecimento de toda polêmica que esse representou e de todos os pormenores da questão. E 

mais, ao comparar um ao outro, o autor deixa de levar em conta as especificidades e a história 

de cada um dos episódios. 

                                                           
6
 Informações obtidas no endereço eletrônico do Instituto Socioambiental (ISA), associação qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundado em 22 de abril de 1994. 

<http://www.socioambiental.org/inst/esp/raposa>. Acesso em: 05/10/2011. 
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 Ainda sobre essa notícia é preciso levar em consideração que apenas um dos lados foi 

ouvido. Na sua construção, os produtores rurais afetados pela criação da reserva indígena 

foram as únicas fontes de informação. Nenhum dos órgãos (Funai e MPF) diretamente 

envolvidos na questão foram consultados para prestar esclarecimentos sobre o caso, ou se 

foram a matéria não deixa isso explícito. Podemos concluir desse fato que há na divulgação 

dessa matéria um jogo de interesses sendo apoiado, o dos produtores. Tanto que em uma 

matéria veiculada em outro site
7
 de notícias da região, no dia 15/10/09, sob o título 

“Trabalhadores Rurais pedem esclarecimento a procurador da República sobre situação em 

Alvorada e Urupá”, informa-se que houve uma reunião entre o procurador Daniel Fontenele e 

os representantes dos produtores de Alvorada. Nesta, o procurador confirma que se pensava 

que os Jurureis estivessem extintos desde 1960, mas em 1996 a etnia foi reencontrada e, ainda 

alegou não haver „nenhuma decisão judicial que embase esse temor‟. No mesmo ano, essa e 

outras etnias figuraram outra polêmica, em matérias da assessoria do Ministério Público 

Federal
8
 (MPF-RO) e em documentos do Conselho Indigenista Missionário

9
 (Cimi), desta vez 

discutia-se sobre a pavimentação asfaltica da BR-429 que passa perto das terras indígenas e 

parques de conservação o que poderia estimular o encontro de índios isolados com os não-

índios, o que poderia trazer conseqüências negativas para os primeiros. 

 

 

2.3.2 Segunda análise: Sistema de Proteção da Amazônia – autopromoção 

 

 

QUADRO 2. TRANSCRIÇÃO DA SEGUNDA MATÉRIA 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

Data: 02/10/2009 

Título: Sipam beneficia índios Karitianas com internet banda larga 

Subtítulo: Parceria firmada entre o poder Judiciário de Rondônia e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) conecta índios ao mundo digital 

 

 (1ª) Trezentos e doze índios da aldeia Kiwoã, localizada dentro da Terra indígena Karitiana, 

foram beneficiados com a instalação de antena parabólica VSAT (sigla em inglês para Very Small 

Aperture Terminal) pelo sistema de proteção da Amazônia (Sipam), nessa quarta-feira (30/1). (2ª) A 

                                                           
7
 Disponível em: <http://www.rondoniaovivo.com/noticias/jururei-trabalhadores-rurais-pedem-esclarecimento-a-

procurador-da-republica-sobre-situacao-em-alvorada-e-urupa/55936>. Acessado em 20/10/11. 
8
 Disponível em: <http://www.prro.mpf.gov.br/conteudo.php?acao=diversosLerPublicacao&id=249>. Acessado 

em: 20/10/11. 
9
 Informações disponíveis nos links, acessados em 20/10/2011: 

<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=3511>;  

<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=4172>; 

<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=4360>. 
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3º 

 

 

 

4º 

instalação na aldeia, a 150 km da capital de Rondônia, foi resultado da parceria com o projeto de 

inclusão digital do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai), que ofereceu curso de informática e doou os computadores para a escola municipal da 

aldeia. (3ª) É a primeira terra indígena do estado a receber uma VSAT equipada com sistema de banda 

larga IP Advantage, que permite um melhor acesso à rede mundial de computadores, com dois 

megabytes de velocidade compartilhada. 

 (1ª) Além de funcionar 24 horas por dia, sem interferência de fatores climáticos, a antena 

também permite ligações telefônicas gratuitas para os demais terminais do mesmo tipo (cerca de 700 

instalados em toda a Amazônia Legal) e para linhas convencionais através do direcionamento feito no 

Sipam em Porto Velho. (2ª) “Nossos parentes índios têm direito a conhecer as tecnologias para se 

integrar à sociedade em condições de igualdade”, defende José Neumar da Silveira, gerente regional do 

Sipam. (3ª) Responsável pela preservação da cultura indígena local, o cacique José Maria Karitiana, ou 

Poopa, só vê benefícios no contato dos índios com as novas tecnologias. (4ª) “Nossa cultura nunca 

acaba. Essa ajuda faz crescer muito a aldeia, que precisa estudar para ter os mesmos direitos dos 

brancos”, revela José Maria. 

 

Acesso para escola e órgãos públicos 

 (1ª) Em cerimônia na aldeia nesta manhã treze indígenas receberam das autoridades do Sipam, 

Senai, TJ e da Caixa Econômica Federal seus certificados de conclusão do curso e comemoraram a 

inauguração da sala de informática. (2ª) “Agradecemos ao Sipam pela parceria, sem ela não seria 

possível a nossa inclusão digital”, disse Inácio Karitiana, diretor da escola. 

 (1ª) O acesso à internet também será útil para ações dos agentes da Fundação Nacional do Índio 

(Funai) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que mantêm casas de apoio na aldeia. (2ª) Hoje, o 

Centro Regional do Sipam em Porto Velho é responsável por 108 antenas, que são muitas vezes a única 

forma de comunicação em áreas isoladas como terras indígenas, postos de fronteira e unidades de 

conservação. 

 

Legenda: A matéria foi reproduzida do webjornal Diário da Amazônia, e transcrita mantendo-se os 

traços do original. 
 

 Já pelo título da matéria observa-se o mote que acompanhará o leitor no decorrer do 

texto, os índios recebendo um grande avanço tecnológico da sociedade moderna não-indígena. 

Aliás, os Karitianas aparecem como grandes beneficiados por instituições brasileiras, que se 

tornam então representantes da sociedade do país. A matéria inspira o entendimento de que ao 

proporcionar esse „benefício‟ aos índios, se estaria tirando-os do „primitivismo‟ e trazendo 

eles à era moderna, com o que ela tem de melhor em tecnologia, como se isso bastasse para 

fazê-los se „integrar à sociedade em condições de igualdade‟. 

 No título „Sipam beneficia índios Karitianas com internet banda larga‟, há a presença 

da primeira instituição representativa da sociedade brasileira, o Sistema de Proteção da 

Amazônia, que realiza, diretamente como sujeito, a ação de beneficiar índios Karitianas. 

Notando que a palavra „beneficia‟ remete a idéia de melhorar a algo ou a fazer caridade. No 

subtítulo observa-se ainda a presença de duas outras instituições realizando a ação de conectar 

os „índios ao mundo digital‟. Nesse ponto fica um tanto quanto confuso, afinal qual destes 

organismos – Sipam, Senai ou Judiciário de Rondônia – está conectando os índios à internet? 

 O primeiro parágrafo inicia com o numeral 312, escrito por extenso para indicar uma 

idéia de grandeza. Nessa frase ainda há a reiteração do verbo „beneficiados‟, agora pela 

instalação de um equipamento „de alta tecnologia‟. Equipamento esse que teve as 
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especificações de sua sigla – VSAT – traduzida em inglês, „Very Small Aperture Terminal‟, o 

que teoricamente – já que as inovações tecnológicas primeiramente são lançadas fora do 

Brasil, produz a idéia que seja um novo lançamento –, aumenta o peso qualitativo de tal, sem 

informar o que a sigla realmente que quer dizer. Na segunda frase, se vê a reiteração das 

instituições citadas no subtítulo – Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) –, reforçando seu lado filantrópico através dos verbos 

„ofereceu‟ e „doou‟, „curso de informática‟ e „computadores‟. 

O realce da qualidade da antena VSAT, já proposto no início do texto, é reforçado na 

última frase do primeiro parágrafo que expõe, além disso, que essa é „a primeira terra 

indígena do estado‟ a ter um equipamento como esse – portanto insere uma idéia de que são 

privilegiados; e na primeira frase do segundo parágrafo, em que explica o funciona de „24 

horas por dia, sem interferência de fatores climáticos‟, e ainda „permite ligações telefônicas 

gratuitas‟. Logo após isso há a inserção de uma fala, em discurso direto, do gerente regional 

do Sipam, ressaltando que os „índios têm direito a conhecer as tecnologias para se integrar à 

sociedade em condições de igualdade‟, como se conhecer essas inovações fosse suficiente 

para que os indígenas consigam condições de igualdade social. Nessa fala o gerente do Sipam 

utiliza a expressão „nossos parentes índios‟ para dar uma idéia de proximidade, afinidade com 

a causa indígena, já que a sua „voz‟ fala de uma posição de autoridade institucional, o que lhe 

confere credibilidade. 

Após a fala de José Neumar da Silveira, a próxima frase é uma que interpreta, em 

discurso indireto a „voz‟ do „cacique José Maria Karitiana‟ dizendo que „só vê benefícios‟ 

com a nova tecnologia, justamente a quem o autor da notícia ressalta como sendo 

„[r]esponsável pela preservação da cultura indígena local‟, transformando-o também uma voz 

de autoridade. Para confirmar essa interpretação da „voz‟ do cacique, é transcrita em discurso 

direto uma fala dele reforçando a idéia de que sua „cultura nunca acaba‟ e de que a „ajuda‟ 

que receberam faz a aldeia crescer e „ter os mesmo direitos dos brancos‟. 

Antecedendo o terceiro parágrafo o enunciado „Acesso para escola e órgãos públicos‟ 

esclarece que a internet estará disponibilizada também para Funai e Funasa e não somente 

para benefício dos índios, como ficou posto até este ponto. Na primeira frase deste, há a 

apresentação de três informações importantes. Inicialmente a frase é aberta com a informação 

de que foi realizada uma „cerimônia na aldeia‟, caracterizando uma situação de celebração, 

onde estavam diversas autoridades. 
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A outra informação é a de que „trezes indígenas‟ receberam certificados de conclusão 

do curso de informática, o que parece sugerir que apenas eles estão aptos a operar os 

computadores e, por conseguinte a internet.  A última informação relevante é a de as 

autoridades que estavam na cerimônia eram representantes do „Sipam, Senai, TJ, e da Caixa 

Econômica Federal‟. Essa passagem do enunciado em que são citadas as instituições poderia 

ter sido omitido sem perda do sentido e significado da frase, mas a escolha para apresentar 

uma lista com elas parece uma questão de valorização dos órgãos responsáveis pelo projeto. 

Depois desse enunciado há a fala, em discurso direto, do diretor da escola indígena, Inácio 

Karitiana, agradecendo ao Sipam pela „inclusão digital‟, ressaltando ainda mais a valorização 

do agradecimento a instituição.  

No quarto parágrafo a primeira frase reitera o enunciado que precede o terceiro 

parágrafo, pronunciando que a internet será utilizada também por agentes da Funai e da 

Funasa, o que põe em dúvida a informação apresentada desde o título de que o „Sipam 

beneficia índios‟, pois agora fica esclarecido que outros serão igualmente beneficiados. 

A última frase da notícia evidencia o trabalho do Sipam no estado de Rondônia. Esse 

último enunciado e o tom de enaltecimento do Sipam e de outros órgãos no transcorrer da 

matéria, levou à suspeita de que o texto provinha da assessoria de imprensa de uma das 

instituições citadas. No Diário da Amazônia essa notícia foi veiculada sem citar fontes ou dar 

créditos a qualquer assessoria. Mas, após uma pesquisa rápida na internet ficou constatado 

que o mesmo texto do DA foi publicado, um dia antes (01/10/2009) no site do Instituto 

Socioambiental
10

 (ISA) citando como fonte a Assessoria de Comunicação Social do Sipam. 

Dessa forma, as informações da matéria publicada pelo DA tem sua credibilidade afetada pela 

não citação da fonte como sendo de assessoria. Há, ao invés da valorização da informação de 

que aquela era a primeira tribo a receber uma antena de internet banda larga, uma priorização 

à relevância do Sipam nesse processo. Ao publicar uma matéria de assessoria na integra sem 

esclarecer aos leitores esse fato, o DA acaba passando a idéia de que as informações da 

notícia foram checadas pelo seu editor, que a publica como se fosse isenta de influências 

externas. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/caracterizacao.php?id_arp=3725#72734> . Acessado em: 

20/10/2011 
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CAPÍTULO III 

 

Os meios de comunicação como espaço de representação dos povos 

indígenas 
 

“Viver eficazmente é viver com a informação adequada” 

(Norbert Wiener – Cibernética e Sociedade) 
 

 

 

Ao redigir um texto o autor está propenso a escolhas de palavras, de enquadramentos, 

ao uso de determinada fala de uma ou outra fonte, como vimos anteriormente. Essas opções 

são resolvidas levando-se em consideração fatores como a posição do veículo de comunicação 

no qual o autor trabalha, o meio social em que está inserido e sua própria experiência de vida 

com relação ao tema trabalhado. Deste modo, neste capítulo se faz necessário entender de que 

modo o Diário da Amazônia utilizando seus discursos, veicula ideologias propagando as 

imagens estereotipadas a respeito dos indígenas. Então, os índios são representados no 

discurso do DA levando em consideração o que veremos a seguir. 

 

 

3.1 As mediações e os meios de comunicação 

 

 

É fato que atualmente a comunicação se tornou essencial para a vida do ser humano. 

Segundo Armand Mattelart (2002, p. 16), “a invenção da comunicação como ideal ocorreu 

sob o signo da modernidade e perfectibilidade das sociedades humanas”. Para o autor, “o 

iluminismo preparou seu advento ao propor o comércio como gerador de valores”. Assim, a 

comunicação nasce juntamente com a modernidade, em uma época em que a racionalidade 

era vista como a forma de tirar as pessoas da “idade das trevas”. Racionalidade esta, preceito 

do “pensamento ilustrado”, que se torna agente “do funcionamento da hegemonia”, sendo que 

“está contra a tirania em nome da vontade popular mas está contra o povo em nome da razão” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 36).  

 O século XIX e suas muitas inovações tecnológicas, o aumento da população urbana e 

o menor índice de analfabetismo nas sociedades ocidentais, estão dentre os fatores que 

favoreceram o desenvolvimento da comunicação como empresa e como meio para a 
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propagação de idéias para a sociedade (THOMPSON, 2008, p. 73). Segundo Mattelart (2002), 

é esse o século que faz da comunicação um “fator civilizatório”. Como empresa, a 

comunicação buscou meios para se desvencilhar da censura governamental operada 

diretamente, com a possibilidade de vetos sobre determinados assuntos, ou economicamente, 

através de impostos. Deste modo surge o tão aclamado direito à liberdade da imprensa, que é 

o corolário da livre circulação de capital. Os dois motes foram desenvolvidos por John Stuart 

Mill (1806-1873) “em 1848 em seu livro Principes d’économie politique, onde ele denuncia 

os impostos que atravancam os fluxos de informação ao onerar os anúncios publicitários, os 

jornais e serviços postais” (MATTELART, 2002, p. 16-22). 

No século XX contribuem para o fortalecimento sócio-econômico da empresa 

jornalística, a liberdade de imprensa, a maior comercialização das informações, o livre fluxo 

de capital, bens e serviços, o fortalecimento da publicidade e mais novas tecnologias – 

telefone, rádio, televisão e posteriormente internet –, que colaboram no surgimento do que se 

convencionou denominar de comunicação de massa.  

Desse processo também surgiram os conglomerados da comunicação, que vieram de 

fusões de grandes empresas e se tornaram detentores de um grande domínio da mídia em 

escala global (THOMPSON, 2008, p. 74-75). Tendência que continua atual: “vivemos a era 

dos conglomerados multimídias, estruturados para exercer hegemonia em todas as pontas da 

revolução digital” (MORAES, 2000, p. 13). Então esta comunicação de massa do século XX 

“se tornou o canal mais importante para a circulação de informação de vários tipos, e toda 

tentativa de repensar a natureza e o papel da ideologia nas sociedades modernas deve prestar 

uma atenção total a esse desenvolvimento” (THOMPSON, 2007, p. 135). 

Portanto, ao passo em que a empresa de mídia conseguiu o direito a liberdade de 

expressão perante o estado “muitas dessas instituições se tornaram prisioneiras de um 

processo que resultou de um grau nunca imaginado de concentração – tanto de recursos como 

de poder – dentro do campo privado”. De tal modo que “a teoria liberal tradicional da livre 

imprensa, vista como um veículo da expressão livre dos diferentes pensamentos e opiniões, 

assume um valor limitado”. (THOMPSON, 2007, p. 327). Nesse ínterim de aumento do poder 

da mídia surge a preocupação dos meios de comunicação de massa contribuírem para a 

manutenção do status quo. Thompson (2007, p. 133) descreve esse processo abrangendo o 

fenômeno aos produtos da indústria cultural, mas podemos empregá-lo, sem medo, para os 

produtos da comunicação de massa: 

Os produtos da indústria cultural se apresentam como um reflexo direto, ou 

uma reprodução, da realidade empírica, e, devido a esse “pseudo-realismo”, 



63 
 

normatizam o status quo e suprimem a reflexão crítica da ordem social e 

política. O que as pessoas lêem, vêem e ouvem é algo familiar e banal, e 

nessa esfera simbólica de familiaridade repetitiva é inserida uma cadeia de 

slogans aparentemente inocentes – “todos os estrangeiros são suspeitos”, 

“uma garota linda não pode fazer essas coisas erradas”, “o sucesso é a 

finalidade última da vida” – que se apresentam como verdades autoevidentes 

e eternas. 

 

Jesús Martín-Barbero (2003, p. 240) apóia essa conjectura, descrevendo como peculiar 

o papel de meios de comunicação de massa que “constroem seu discurso com base na 

continuidade do imaginário de massa como a memória narrativa, cênica e iconográfica 

popular, na proposta de uma imaginária e uma sensibilidade nacionais”. Deste modo, 

podemos pensar que as imagens estereotipadas sobre os indígenas podem ser repetidas na 

mídia sob a forma de “slogans inocentes” – “os índios são inocentes que precisam ser 

protegidos”, “os índios são selvagens, não são civilizados”, “os índios são preguiçosos, não 

trabalham”. Mas, como estão tradicionalmente impregnados no imaginário coletivo, esses 

arquétipos são recebidos com familiaridade, banalidade, e servem então para continuar o 

processo de perpetuação dessas imagens. 

Para corroborar com essa situação, eis que os meios de comunicação de massa 

“implicam um alto grau de distanciamento, tanto no espaço como no tempo”. Desse modo 

tem maior “capacidade de difundir as formas simbólicas num amplo raio de regiões 

dispersas”, tanto espacialmente quanto temporalmente. Deste modo, o “caráter ideológico das 

mensagens da mídia é [...] fortemente realçado, em principio” (THOMPSON, 2007, p. 291). 

Com isso podemos observar o papel de relevância que coube a mídia em geral, perante 

a sociedade nas democracias contemporâneas. Uma das decorrências dessa importância é a 

responsabilidade que ela deve desvelar para com suas atividades. Segundo Wilson Dizard 

(2000), Walter Lippmann abordou esse assunto em seu livro Public Opinion, “uma crítica 

arguta sobre o papel da mídia numa democracia”. Segundo Lippmann (apud DIZARD, 2000, 

p. 50), “a maioria das nossas decisões se baseia [...] [em] „imagens em nossas cabeças‟, isto é, 

percepções e preconceitos estanques”; nesse ponto a “idéia de uma opinião pública informada 

decidindo questões e ações”, “é uma fantasia desejável”; No entanto, observa que a “mídia de 

massa nunca pode fazer o trabalho sozinha, [...] mas tem a grave responsabilidade de servir 

como provedora de informações adequadas e como cão de guarda do interesse público”.  

Ainda sobre a responsabilidade dos meios de comunicação, é preciso ter em mente 

dois fatores, de que fala Martín-Barbero (2003), a socialidade e a institucionalidade, que 

afetam diretamente essa relação mídia/sociedade. A sociabilidade é o “lugar de ancoragem da 

práxis comunicativa e resulta dos modos e usos coletivos de comunicação, isto é, de 
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interpelação/constituição dos atores sociais e de suas relações (hegemonia/contra-hegemonia) 

com o poder”. É nesse processo de sociabilidade que são moldadas e conformadas as diversas 

competências receptivas. Por sua vez a institucionalidade é formada por “discursos que, da 

parte do Estado, buscam dar estabilidade à ordem constituída e, da parte dos cidadãos – 

maiorias e minorias –, buscam defender seus direitos e fazer-se reconhecer, isto é, re-

constituir permanentemente o social”. Resumindo: “vista a partir da socialidade, a 

comunicação se revela uma questão de fins – da constituição do sentido e da construção e 

desconstrução da sociedade”. Por sua vez “vista a partir da institucionalidade, a comunicação 

se converte em questão de meios, isto é, de produção de discursos públicos cuja hegemonia 

encontra-se hoje paradoxalmente do lado dos interesses privados” (MARTÍN-BARBERO, 

2003, p. 17-18). 

 

 

3.2 Novas tecnologias de comunicação 

 

 

O mundo encontra-se cada vez mais mediado, principalmente pelas mídias eletrônicas 

convergentes como as novas gerações de aparelhos de televisão, internet, aparelhos de 

telefone portáteis e etc. A difusão de formas simbólicas através dos meios eletrônicos 

alcançou importância significativa na modernidade, tanto que a comunicação direta, oral ou 

escrita, parece que tornou-se apenas complementar.  

É o que Thompson (2007, p. 297) denomina de cultura eletronicamente mediada. Isso 

acontece segundo o autor devido a ruptura que esses novos meios causam na temporalidade e 

espacialidade. Assim as pessoas têm, cada vez mais, acesso a informações de fora de seu local 

de residência, e podem fazer isso a qualquer momento, possibilitando essa forma de 

transmissão cultural deslocada no tempo e espaço, e a difusão destas para mais pessoas.    

Mas, se por um lado esse fenômeno é benéfico, possibilitando acesso das pessoas a 

informações de todos os lugares do mundo de uma forma mais rápida e prática (sentado no 

sofá de casa ou indo para o trabalho). Por outro lado, não se pode deixar de pensar como esse 

fenômeno pode contribuir para a maior difusão de idéias e imagens pré-concebidas: 

Se concebermos a ideologia em função das maneiras como o sentido 

presente nas formas simbólicas serve para estabelecer e sustentar relações de 

dominação, então podemos ver que o desenvolvimento da comunicação de 

massa, e, especialmente, dos meios eletrônicos, tem enormes conseqüências 
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para a propagação e difusão dos fenômenos ideológicos. (THOMPSON, 

2007, p. 343) 

 

Para Dizard (2000, p. 25) realmente “o poder da internet está baseado na sua 

habilidade de superar as barreiras que limitavam o acesso de uma enorme massa de 

informação para os consumidores comuns”. Mas, ele também faz considerações sobre os 

problemas que as novas mídias podem causar. Na sua visão as formas como vemos a nós 

mesmos e os nossos valores comunitários podem ser transformados por esse acesso a 

informações mediadas pelos novos meios de informação. Por exemplo, a exposição a 

determinadas informações, repetidas vezes, pode fazer com que se acredite em uma 

inverdade, que se acredite em imagens pré-concebidas a respeito de outros. 

Nos Estados Unidos a partir de 1990, a internet deixou de ser um recurso de poucos e 

passou a ser um bem de consumo de massa. Fenômeno que se repetiu, posteriormente, ou 

ainda mais ou menos na mesma época, pelo mundo todo. Mas os meios de comunicação 

descobriram as vantagens da internet, apenas no final dos anos 90 quando “milhares de jornais 

e revistas” começaram a oferecer “resumos ou versões integrais de seus conteúdos através da 

America Online e de outros serviços de informação”. Atualmente “a distribuição de notícias 

dá-se em sua maioria, através da Internet e de outras redes online” (DIZARD, 2000, p. 14, 

passim).  

Tem-se aí, nessa passagem de conteúdos do jornalismo impresso para a internet, o 

início do que se convencionou chamar de webjornalismo. Certamente que da década de 90 do 

século passado aos dias atuais muitas coisas mudaram, se modernizaram, e o webjornalismo 

tomou novas formas emprestadas de outras mídias (imagens em movimento da televisão, sons 

do rádio), proporcionou a interação dos leitores através de comentários, modificou sua 

linguagem. A “Internet evoluiu de um simples canal de textos para distribuir serviços 

digitalizados de impressos, voz e vídeo. No processo, ela vem representando um desafio à 

forma como todo o setor de mídia de massa produz e comercializa seus produtos” (DIZARD, 

2000, p. 81). Ou seja, as forças tecnológicas não estão somente transformando as indústrias da 

mídia, no sentido de inovações, estão movimentando as formas de organização das empresas 

detentoras dos meios de comunicação. Assim: 

Essas forças podem reforçar a influência corporativa dominante da mídia 

tradicional centralizada, ou dispersá-la de maneiras novas e mais 

democráticas. [...] As novas tecnologias das comunicações podem ampliar e 

diversificar o controle da informação, dando mais poder aos usuários 

individuais e aos grupos. (DIZARD, 2000, p. 275-276). 
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Se pensarmos que as novas tecnologias abrem o leque democrático a grupos e 

indivíduos, como elas servem à transmissão de informações sobre as populações indígenas? 

Gonçalves (2001, p. 137-138) acredita que essas novas tecnologias podem sim ajudar na 

divulgação das questões indígenas, pois elas abrem acesso a novos indivíduos e esses podem 

se expressar livremente, divulgando suas situações e denunciando abusos. Mas o autor ainda 

vê com preocupação que esses novos meios ainda não sirvam para a maior divulgação sobre 

as populações indígenas, principalmente a visão que as próprias fazem de si mesmas. Mas há 

também os que têm uma visão contrária a essa e dizem que “hoje, salvo exceções isoladas, a 

voz dos índios se faz ouvir sozinha e com a devida força” (CUNHA, 2010, p. 21). 

 

  

3.3 Mídia, discurso e ideologia 

 

 

A mídia apresenta à sociedade, rotineiramente, uma infinidade de informações. São 

tantas que Antônio Albino Canelas Rubim (2000, p. 82), fala em uma “onipresença tentacular 

desta infra-estrutura de comunicação e sua imanente exposição através da permanente 

fabricação e mediação de sentidos pela mídia”. Deste modo, muitas vezes não nos damos 

conta que “as palavras simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregadas de sentido 

que não sabemos como se constituíram e que no entanto significam em nós e para nós” 

(ORLANDI, 2001, p. 20). 

Nesse sentido ainda pode-se dizer que os significados dos discursos, às vezes 

veiculados pela mídia, são determinados pelas “posições ideológicas colocadas em jogo no 

processo sócio-histórico”. Ao produzir algo um sujeito está “impelido, de um lado, pela 

língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que reclamam sentidos, e 

também por sua própria memória discursiva, por um saber/poder/dever dizer” (ORLANDI, 

2001, p. 42-53, grifo nosso). 

Considerando que o conceito de discurso utilizado nesse trabalho faz referência aquele 

que propõe que tal não é meramente uma “atividade puramente individual ou reflexo de 

variáveis situacionais”, e sim uma “forma de prática social”. Discurso passa a ser então “um 

modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente 

sobre os outros, como também um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90-91). 

Podemos destacar também que as palavras usadas para expressar-se em um discurso não são 
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puramente parte de uma escolha aleatória, sendo parte de um processo de significação mais 

amplo: 

Outro foco é o sentido da palavra, particularmente como os sentidos das 

palavras entram em disputa dentro de lutas mais amplas: quero sugerir que 

as estruturações particulares das relações entre as palavras e das relações 

entre os sentidos de uma palavra são formas de hegemonia (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 105). 

 

Deste modo, considerando que as palavras e discursos, das conversas informais aos 

veiculados pela mídia, são escolhas frutos de motivações ideológicas, que muitas vezes não 

são notadas, pois estão tradicionalmente ligadas à sociedade de forma implícita fazendo parte 

do senso comum. Norman Fairclough (2001, p. 117) entende “que as ideologias são 

significações/construções da realidade [...] que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a 

transformação das relações de dominação”. 

Fairclough (2001, p. 117) também indica que “ideologias embutidas nas práticas 

discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem status de „senso 

comum”, mas ao mesmo tempo revela que  

Não se deve pressupor que as pessoas têm consciência das dimensões 

ideológicas de sua própria prática. As ideologias construídas nas convenções 

podem ser mais ou menos naturalizadas e automatizadas, e as pessoas podem 

achar difícil compreender que suas práticas normais poderiam ter 

investimentos ideológicos específicos (FAIRCLOUGH, 2001, p. 120). 

 

Portanto, mídia, discurso e ideologia estão intrinsecamente ligados, fazendo parte do 

dia-a-dia da sociedade, e participando da construção histórica desta. Mas, não devemos pensar 

ideologia somente como dominação de uma classe sobre a outra, devemos “interessar-nos por 

outros tipos de dominação, tais como as relações sociais estruturadas entre homens e 

mulheres, entre um grupo étnico e outro, ou entre estados-nação hegemônicos e outros 

estados-nação localizados à margem do sistema global” (THOMPSON, 2007, p. 76). Deste 

modo, pode-se proferir que o discurso do Diário da Amazônia manifesta essa reprodução de 

posições ideológicas estruturadas por meio de imagens estereotipadas, pré-concebidas sócio-

historicamente, que foram verificadas nas matérias analisadas. 

Thompson (2007, p. 62), a esse respeito, fala sobre uma concepção ideológica latente 

nos trabalhos de Marx: “é uma concepção que nos obriga a examinar as maneiras como as 

relações sociais são criadas e sustentadas por formas simbólicas que circulam na vida social, 

aprisionando as pessoas e orientando-as para certas direções”. O autor também lembra que 

para analisar ideologia é preciso pensar que os fenômenos simbólicos estão inseridos em 



68 
 

“contextos sócio-históricos, dentro dos quais esses fenômenos podem, ou não, estabelecer e 

sustentar relações de dominação” (THOMPSON, 2007, p. 76). 

 

 

3.4 A mediação social na representação dos indígenas 

 

 

 Nesse contexto os meios de comunicação são fatores relevantes para a mediação 

social, e o jornalista por ser influenciador na dinâmica que entremeia as classes e grupos 

sociais deve se preocupar mais com o que produz. Cremilda Medina (1996) propõe que as 

notícias sejam contextualizadas espacial e temporalmente, para que não fiquem apenas no 

relato tradicional regido pelo imediatismo consumista. Isso por que na prática jornalística do 

dia-a-dia, com “mecanismos e rotinas mecanicistas”, a comunicação social ideal não se 

realiza. Assim, fica no plano dos “relatos monológicos”, sem entrevistas com diálogo 

interativo e sem a observação do fato pelo próprio mediador. “Por qualquer um desses 

ângulos, encontramos uma mediação defeituosa, monádica, unidirecional, ideologicamente 

preconceituosa” (MEDINA, 1996, p. 12-13). 

O jornalista trabalha com idéias, imaginário coletivo e comportamentos culturais, por 

isso ele precisa ser “revelador de acontecimentos, atos, idéias e mitos sociais ocultados pelos 

jogos de poder, velados pela retórica das fontes, inacessíveis pelas insuficiências do 

observador”. Assim, como mediador social ele “tem responsabilidade firmada quanto à visão 

de mundo com que opera no cotidiano da informação” (MEDINA, 1996, p.12-23). 

Voltada a compreender a produção da mídia, Cremilda (1996, p. 18-20) entende que 

“três feixes de forças” fazem pressão no discurso jornalístico, mas podem ser evitados pelos 

seus produtores. São eles: (1) os jogos dos grupos de poder que são “da própria empresa 

emissora aos grupos externos organizados econômica, política, social e culturalmente”; (2) as 

forças culturais que se subdividem em: “arquétipos, conteúdos universalistas que lidam com 

os valores e comportamentos míticos”; “lidertipos, conteúdos elaborados nas grandes matrizes 

urbanas e industriais e exportadas para o resto do mundo”; “osmótipos (...) conteúdos que 

denotam a capacidade dinâmica das culturas de competição”; (3) o próprio produtor, “de 

pauteiro a editor”, que com certas competências pode “modificar o status quo (hegemonia do 

emissor) e praticar um discurso polifônico e polissêmico”.  

Salienta Cremilda (1996, p. 219) que se trate com mais atenção as culturas próximas: 
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Pode-se alegar que as circunstâncias não alimentam o olhar amoroso no 

jornalista. O que não justifica o olhar raivoso ou de menosprezo com que 

pauta as culturas que lhe são mais próximas. A humanização das 

circunstâncias é um dever do mediador social: a circunstância brasileira não 

pode ser tratada exclusivamente por gráficos, balanços numéricos, no 

esquematismo das tendências das elites ou das falas fáceis e demais 

aleatórias do povo da rua. O perfil humanizado da circunstância exige o 

encontro profundo com o tônus cultural. 

 

 De encontro com esse pensamento de Cremilda, com relação a influência sobre o 

produtor de lidertipos e/ou osmótipos, e o menosprezo com que pautam culturas próximas, 

Ortiz (2003, p. 220-221) menciona um paradoxo importante que leva em conta esse binômio 

próximo/distante. Segundo ele, na atualidade, “o „desencaixar‟ do espaço torna próximo o 

distante, estendendo sua presença aos territórios afastados”, ao mesmo em que “faz do 

próximo o distante, separando-nos daquilo que nos cerca, ao nos avizinhar dos lugares 

remotos”. Ou seja, ao passo que nos preocupamos com o distante, deixamos de lado o local. 

Martín-Barbero (2003) também coloca em debate a questão do desprezo ao local, enquanto 

visto sob à luz da “concepção do poder como produção de verdade, de inteligibilidade, de 

legitimidade”: 

à negação de sentido e legitimidade de todas as práticas e modos de 

produção cultural que não vêm do centro, nacional ou internacional, à 

negação do popular como sujeito não só pela indústria cultural, como 

também por uma concepção dominante do político que tem sido incapaz de 

assumir a especificidade do poder exercido a partir da cultura, e tem 

achatado a pluralidade e complexidade dos conflitos sociais sobre o eixo 

unificante do conflito de classes. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 97) 

 

Portanto às questões indígenas tratadas em matérias jornalísticas não cabem visões 

simplificadoras, estereótipo de imagens pré-existentes. Valorizar o próximo, em suas culturas 

diversas, não é estar na contramão da pós-modernidade. Pois esta trouxe a constituição do 

“sujeito pós-moderno” que é permeado por diferentes identidades, o que fez surgir “uma 

fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da „alteridade‟. Há, juntamente 

com o impacto do „global‟, um novo interesse pelo „local‟” (HALL, 2005, p. 77). 

Mattelart (2002, p. 163) também corrobora com essa opinião. Para ele com o 

fenômeno de globalização as novas hipóteses sobre as relações interculturais “indicam que 

iniciou-se, um pouco em toda parte, um processo de revalorização das culturas particulares, 

condição indispensável para a criação de um modelo econômico e social menos submisso aos 

ditames do mercado externo”. Fenômeno esse que é denominado por Ortiz (2003, p. 63) de a 

“mundialização da cultura”, e que segundo ele é apoiado pelas inovações tecnológicas que 



70 
 

causam o deslocamento do tempo e desterritorialização no espaço, assim “um evento remoto 

torna-se próximo, e o que nos rodeia pode estar afastado”. 

Deste modo, uma cultura próxima pode, via meios de comunicação, ir longe e ser vista 

no mundo inteiro, pois como bem lembrou Gabriel Tarde (apud MATTELART, 2003, p. 59) 

na virada do século XX, o jornalismo é uma bomba aspiradora e centrifugadora de 

informações propagadas nos quatro cantos do globo. E isso é concebível, já que a 

preocupação da atualidade é que “agora cada indivíduo tem consciência de ser parte do 

planeta. Todos são contemporâneos uns dos outros, embora em meio a uma pluralidade” 

(MATTELART, 2002, p. 163). 
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CAPÍTULO IV 

 

Representação do indígena: construção e reconstrução no imaginário 

coletivo 
 

“A problemática indígena está indissoluvelmente ligada [...] 

 à nossa tradição de vermos os índios como seres inferiores.” 

(Carlos Walter Porto Gonçalves – Amazônia, Amazônias) 
 

 

  

Após a reflexão de como as imagens que se tem sobre os povos indígenas são 

transmitidas pela ideologia nos discursos, podendo ser veiculadas pelos meios de 

comunicação, se torna necessário entender o que é tradição, o que são as formas simbólicas e 

como elas são veiculadas nas mídias para reprodução dos contextos sociais e como, em 

determinadas circunstâncias, levam à formação do imaginário social. Também é preciso 

perceber como essas imagens que foram pré-concebidas, forjadas ao longo dos anos, desde 

1500, ajudam hoje na formação das identidades sociais e como contribuíram para a formação 

da identidade nacional brasileira. Por último esse capítulo pretende demonstrar a importância 

do espaço que a mídia proporciona para a divulgação das questões que envolvem as minorias, 

no caso os indígenas.  

 

 

4.1 Formas simbólicas, tradição e reprodução social  

  

 

Descritas quais são as imagens que se tem sobre os povos indígenas no Diário da 

Amazônia, vejamos agora como pode ser o processo de consolidação destas no imaginário da 

sociedade. Primeiramente entendamos que esses estereótipos formaram-se no seio da 

sociedade e se mantiveram sendo passadas de geração em geração. Esse é um fenômeno que 

tem implicações na divulgação e reprodução da imagem sobre os índios. É a tradição, 

percebida como uma reprodução social do imaginário coletivo perpetuado de geração em 

geração, e não como algo ao qual se denomina tradicional por ser antítese ao moderno (cf. 

THOMPSON, 2008).  

Como objetivamos neste estudo, tradição “designa, ao mesmo tempo, um legado 

cultural ou, se preferirmos, um objeto, o produto da atividade humana, e a sua reprodução ou 
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transmissão no tempo: o processo por meio do qual esse produto é socialmente elaborado” 

(COUTINHO, 2005, p. 86). Assim, como entendemos, uma tradição pode levar a 

perpetuarem-se preconceitos, imagens, palavras, estórias e mitos estereotipados, por que 

cada classe, cada povo, cada grupo social constrói suas tradições, 

interpretando e se apropriando do passado de acordo com perspectivas e 

interesses efetivamente definidos pelas relações sociais existentes. As 

tradições aparecem, nesse sentido, como construções ideológicas. 

Construções que, sendo verdadeiras ou não do ponto de vista 

epistemológico, se apresentam como uma realidade prática. (COUTINHO, 

2005, p. 87 grifos do autor) 

 

Deste modo, reiterando o passado no presente, as tradições restauram as relações 

sociais existentes ao longo de sua formação. Analisando os estudos de Marx sobre os eventos 

de 1848-51 na França, Thompson (2007) preocupa-se também com as formas simbólicas 

transmutadas em tradições. Segundo ele, estas podem levar o povo “a acreditar que o passado 

é o futuro”, servindo para “manter uma ordem social em que vasta maioria da população 

estaria sujeita às condições de exploração e dominação” (THOMPSON, 2007, p. 61), e ainda 

“em circunstâncias específicas, [...] esconder, obscurecer ou mascarar o presente” 

(THOMPSON, 2007, p. 361). 

Com as tradições nos meios de comunicação, se garante maior visibilidade através dos 

tempos e dos espaços territoriais. A tradição, nessas condições, também “adquire uma certa 

autonomia e uma autoridade própria, como conjunto de valores, crenças e pressuposições que 

existem e persistem independentemente dos indivíduos que podem estar envolvidos na sua 

transmissão de uma geração para outra” (THOMPSON, 2008, p. 173). Ou seja, com a fixação 

das tradições nos meios de comunicação, elas podem ser vistas em outras partes do mundo, 

além da que a produziu, e por várias gerações, já que ficam neles armazenadas. 

Desse modo, essas imagens/estereótipos devem ser entendidas como formas 

simbólicas. Thompson (2007, p. 92, passim – grifos do autor) propõe que as formas 

simbólicas devem ser entendidas como “ações, objetos, e expressões significativas de vários 

tipos”, que são “produzidas, transmitidas e recebidas dentro de contextos e processos 

historicamente específicos e socialmente estruturados”. Observa ainda que elas são 

imprescindíveis para se entender certos fenômenos sócio-culturais, pois em determinadas 

circunstâncias “o sentido mobilizado nas formas simbólicas serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação”. Isso acontece porque elas, além de serem expressões do “sujeito-

produtor”, podem ser portadoras das condições sociais em que estes estão inseridos.  

Ou seja, as formas simbólicas produzidas por sujeitos em determinada realidade sócio-

histórica são portadoras e transmissoras de determinadas ideologias. Mas, entende-se que nem 
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sempre essas ideologias são premeditadas propositalmente pelos produtores. Às vezes, as 

formas simbólicas podem impetrar um significado que o produtor não tencionou por que suas 

intenções simplesmente não ficaram expostas de maneira clara. Ou ainda, o produtor pode em 

determinadas ocasiões ser induzido “inconscientemente” a um determinado conceito 

preestabelecido socialmente (THOMPSON, 2007, p. 185).  

Cremilda Medina (1996, p. 23) também corrobora com esse pensamento. Para ela, 

além do “esforço racional, o jornalista administra pressões externas e sentimentos coletivos 

quase sempre inconscientes”.  Diz ainda que se “fosse possível flagrar este conflito íntimo, 

quase sempre se surpreenderia a fragilidade do produtor simbólico para sucumbir à 

cosmovisão oficial e, portanto, monolítica”. 

Com o advento da comunicação de massa houve aumento na produção, reprodução e 

difusão das formas simbólicas com vistas à comercialização. Conseqüentemente a 

importância destas no cenário social e suas implicações ficam mais expressivas. Comunicação 

de massa é entendida nesse caso como “a produção institucionalizada e a difusão 

generalizada de bens simbólicos através da transmissão e do armazenamento da 

informação/comunicação” (THOMPSON, 2007, p. 288 – grifo do autor). Sendo que massa 

não se refere à quantidade de consumo ou público homogêneo, pois as audiências não são 

“inertes e indiferenciadas” e os produtos precisam apenas estar disponíveis a uma pluralidade 

de pessoas.  

Nesse cenário em que emerge “uma era de consumo” (MARTÍN-BARBERO, 2003, 

p.71), crescem as responsabilidades das empresas de comunicação, expostas a tratarem as 

formas simbólicas visando apenas que elas sejam “mercantilizadas e tratadas como objetos 

para serem vendidos, como serviços pelos quais se deve pagar ou como meios para facilitar a 

venda de outros objetos ou serviços”.  (THOMPSON, 2007, p. 287-289 – grifo do autor).  

Inerente a esse processo de produção e difusão das formas simbólicas há o fenômeno 

de reprodução social, acelerado ultimamente pelos meios de comunicação de massa. Assim, 

as formas simbólicas, carregando traços ideológicos ou não, estão engrenadas no processo 

cíclico do trinômio sociedade/mídia/sociedade, ou produção/reprodução/recepção. 

Compreendendo, deste modo, “por „reprodução‟ os mecanismos por meio dos quais as 

sociedades mantêm suas estruturas sociais e relações sociais ao longo do tempo” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 24). 

Ou seja, as formas simbólicas, vias que carregam comportamentos, crenças, imagens e 

mitos contidos no imaginário coletivo, são reproduzidas nos meios de comunicação e 
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apreendidas novamente pela sociedade. “Dessa maneira, confere-se à mídia em geral um 

papel central como mecanismo de reprodução, o que descrevi como a teoria geral da 

reprodução social organizada pelo estado e legitimada pela ideologia” (THOMPSON, 2007, 

p. 345). Portanto, ao receber e interpretar formas simbólicas os indivíduos estão envolvidos em 

um processo contínuo, parte do que Thompson (2007, p. 202) denomina “reprodução 

simbólica dos contextos sociais”.  

 

 

4.2 A comunicação na formação de identidades  

 

 

Esse item se propõe a compreensão do que são identidades sociais e identidades 

nacionais, como elas se formam, e porque são relevantes no entendimento da questão 

indígena. A formação de „identidades sociais‟ próprias acontece conforme as relações sociais 

e contexto no qual um sujeito está inserido. Fairclough (2001, p. 64) considera, que os 

discursos são também responsáveis pela formação dessas identidades: 

A primeira é uma visão constitutiva do discurso, que envolve uma noção de 

discurso como ativamente constituindo ou construindo a sociedade em várias 

dimensões: o discurso constitui os objetos de conhecimento, os sujeitos e as 

formas sociais do „eu‟, as relações sociais e as estruturas conceituais. 

 

Também é preciso lembrar que o discurso é produzido por um sujeito com identidade 

própria, e que esta “identidade social da pessoa afetará a forma como ela usa a linguagem [...] 

a identidade (origem social, gênero, classe, atitudes, crenças, e assim por diante) de um(a) 

falante é expressa nas formas lingüísticas e nos significados que ele(a) escolhe.” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 70). Desse modo, a mídia se torna parcialmente responsável, como 

provedora de discursos produzidos por sujeitos com identidades próprias, pela formação das 

“identidades sociais‟ e „posições de sujeito‟ para os „sujeitos‟ sociais e os tipos de „eu” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Além disso, “o discurso contribui para construir as relações 

sociais entre as pessoas [...e] para a construção de sistemas de conhecimento e crença 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

Para Stuart Hall (2005, p. 47) quando falamos que somos brasileiros, por exemplo, 

estamos falando metaforicamente: “essas identidades não estão literalmente impressas em 

nossos genes”. Assim, pertencemos a um grupo ou nacionalidade em termos de identificação 

cultural. É essa a identidade que surge para legitimar o estado-nação, que atentará para a 
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coesão social. Este nasceu das idéias racionais dos iluministas “e sua „realização‟ se deu a 

partir da Revolução Francesa” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 140). 

Assim, a formação das identidades nacionais foi realizada por um processo sócio-

histórico lento e nem sempre pacífico. Processo em que as diferenças étnicas e culturais 

procuravam ser suprimidas, buscando-se representar a todos como uma “mesma e grande 

família nacional” (HALL, 2005, p. 49-59).  

É o caso dos indígenas durante a formação do Estado brasileiro, em que buscava-se, ao 

custo de massacres e dizimação, „integrar/aculturar‟ o índio, negando-lhe sua diversidade 

cultural. Mas para suavizar ideologicamente essa situação e integrar a nação alguns 

antropólogos culturalistas evitavam falar em “choque das civilizações”, chamando a isso de 

“contrato cultural”. Assim, “o relativismo cultural é uma maneira cômoda de se evitar o 

drama da desigualdade” (ORTIZ, 2003, p. 97). 

 Deste modo uma cultura “passa a ser o lugar onde tais diferenças são encobertas e 

negadas”. O que não acontece apenas como um “estratagema dos dominadores, e sim como 

elemento constitutivo do novo modo de funcionamento da hegemonia burguesa” (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p. 180). 

 Pode-se dizer então que as culturas nacionais são discursos ideológicos ao passo que 

constroem os “sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que 

temos de nós mesmos”. Sentidos que são reiterados “nas estórias que são contadas sobre a 

nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 

construídas” (HALL, 2005, p. 50-51). Martín-Barbero (2000, p. 37) expõe que a formação 

desse sentimento nacional na América Latina se deve em grande parte ao rádio e ao cinema, 

sendo verdadeiros porta-vozes dos interesses dos Estados. Isso corroborado com o que Renato 

Ortiz (2003, p. 137-138) denomina de memória nacional: 

[...] a nação se define pela sua capacidade em transcender a diversidade da 

população que a constitui. [...] Ela [memória nacional] pressupõe um grau de 

transcendência, envolvendo os grupos e classes sociais em sua totalidade. 

 

Portanto, para integrar diversas culturas, a memória nacional por vezes funciona 

através de esquecimentos. “Ao se afirmar a plenitude das diferenças, esquece-se que elas se 

situam no contexto hierarquizado das sociedades” (ORTIZ, 2003, p. 97, grifo nosso). Assim, 

através de esquecimentos dos conflitos ou memórias relembradas, as imagens que se tem dos 

índios se formaram no imaginário da sociedade brasileira, e foram contadas e recontadas. É 

como propõe Ortiz (2003, p. 139): “a construção da memória nacional se realiza através do 

esquecimento. Ela é o resultado de uma amnésia seletiva. Esquecer significa confirmar 
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determinadas lembranças, apagando os rastros de outras, mais incômodas e menos 

consensuais”.  

Orlandi (2001, p. 35) numera esse tipo de esquecimento como o de número um, ou 

“esquecimento ideológico”.  Assim, “ele é da instância do inconsciente e resulta no modo 

pelo qual somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a 

origem do que dizemos quando na realidade, retomamos sentidos pré-existentes”. Temos 

assim, nessa amnésia um silêncio que pronuncia uma realidade convenientemente esquecida. 

Mas como Da Matta (1981, p. 45) bem coloca “às vezes o „clamor do silêncio‟ é bem maior e 

mais eloqüente que os gritos de quem discursa”.  

Deste modo “as questões de subjetividade, identidade social e domínio do eu devem 

ser do maior interesse nas teorias de discurso e linguagem, e na análise discursiva” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 69). Isso “porque as formas pelas quais as sociedades categorizam 

e constroem identidades para seus membros são um aspecto fundamental do modo como elas 

funcionam, como as relações de poder são impostas e exercidas, como as sociedades são 

reproduzidas e modificadas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 209). 

 

 

4.3 A importância dos meios de comunicação na questão dos índios, entendidos como minoria 

 

 

Muniz Sodré (2005, p. 11-12), conjetura que quando se pensa em minoria, logo se tem 

em mente um significado de “inferioridade quantitativa” como sendo “o contrário de 

maioria”. Mas, na verdade o termo tem que ser entendido como os alemães o faziam, no 

sentido em que “menor é aquele que não tem acesso a fala plena”. Assim, minoria “refere-se à 

possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas instâncias decisórias do Poder” aquelas 

classes ou frações delas, ou ainda setores sociais, que são comprometidos com as lutas sociais, 

em diversas modalidades. Sodré ainda exemplifica que “por isso, são considerados minorias 

os negros, os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, os ambientalistas, os 

antineoliberalistas, etc.”. Assim, 

Se entendermos à maneira de Lênin e Gramsci, hegemonia como dominação 

por consenso [...] minoria é uma recusa de consentimento, é uma voz de 

dissenso em busca de uma abertura contra-hegemônica no círculo fechado 

das determinações societárias. (SODRÉ, 2005, p.14) 
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Ainda, as minorias têm basicamente quatro características: (1) são vulneráveis 

jurídico-socialmente, ou seja, “diante da legitimidade institucional e diante das políticas 

públicas”; têm (2) “Identidade in statu nascendi”, isto é, ela apresenta-se “na condição de uma 

entidade em formação que se alimenta da força e do ânimo dos estados nascentes”, ou seja, 

está sempre recomeçando; estão engajadas na (3) luta contra-hegemônica, mas não pretendem 

tomar o poder pelas armas, “nas tecnodemocracias ocidentais, a mídia é um dos principais 

„territórios‟ dessa luta”; e, empregam (4) estratégias discursivas e “ações demonstrativas” a 

exemplo de “passeatas, invasões episódicas, gestos simbólicos, manifestos, revistas, jornais, 

programas de televisão, campanhas pela internet”, como recursos em suas lutas, (SODRÉ, 

2005, p. 13-14).  

 Para buscar essa dissonância societária, que as minorias buscam, é preciso que elas 

sejam vistas e ouvidas, principalmente pelos meios de comunicação. Pois são eles que 

ampliam a acessibilidade das formas simbólicas no tempo e no espaço, e fazendo isso 

possibilitam a ampliação de horizontes para determinados acontecimentos ou pessoas, não 

havendo mais a necessidade de estarem ligados diretamente à “partilha de um local comum”. 

Deste modo, estes podem se fazer visíveis longe de seus locais de ocorrência ou residência. 

Isso “tornou os acontecimentos mais públicos (mais visíveis) e tornou sua publicidade mais 

acessível a mais pessoas” abrindo, portanto, novas possibilidades (THOMPSON, 2007, p. 

314-319). 

Para Raquel Paiva (2005, p. 16), porém, a nova ordem que conjuga mídia e consumo 

torna visível poucos escolhidos ao invés de uma minoria cada vez maior. E se esta tem 

publicidade (no sentido de visibilidade) é, na maioria das vezes, por causa de algum 

fenômeno considerado exótico ou espetacular. O que acontece por causa de lógicas de 

mercado, que, em busca de cada vez mais lucro, procuram a “espetacularização do cotidiano”. 

Com o que corrobora Thompson (2007, p. 148) entendendo que a comunicação com 

objetivo único de comercialização perde “seu caráter como um meio da esfera pública, pois o 

conteúdo dos jornais e dos outros produtos [se torna] despolitizado, personalizado e 

transformado em sensacionalismo com o fim de aumentar as vendas”. De tal modo que, “os 

receptores [são] tratados mais e mais como consumidores tanto dos produtos da mídia quanto 

daqueles produtos dos quais as organizações da mídia recebem suas rendas devido à 

publicidade”. 
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CONCLUSÃO 

 

Todo dia era dia de índio 

Mas agora eles só tem o dia 19 de Abril 

 (Composição Jorge Benjor – Todo dia era dia de índio) 

 

 

 

O meu interesse em pesquisar a respeito do que os meios de comunicação divulgavam 

a respeito dos indígenas e de que forma eles eram representados nas matérias veiculadas, 

surgiu ainda no primeiro semestre da graduação em Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo. Na época, os meus conhecimentos sobre o tema eram norteados pelo imaginário 

povoado de mitos trazidos da época da infância. E também da vida escolar, ensino básico e 

médio, que não contribuiu o bastante para desfazer estes estereótipos, mas que, ao contrário, 

aumentaram ainda mais a distância entre os „heróis portugueses‟ e àqueles a quem tiveram 

que „enfrentar e civilizar‟. 

No ambiente do ensino superior – o acesso ao conhecimento sobre a articulação da 

ideologia, da lógica do capitalismo, dos meios de comunicação, sobre a história de abertura da 

Amazônia e do estado de Rondônia, principalmente após o Golpe Militar, e da política da 

época para essa região –, o exercício de desmistificar a imagem criada historicamente do 

índio, despertou o meu interesse por esta questão. No entanto, como esse é um assunto 

complexo e delicado ainda mais para aquele que está inserido neste contexto, ao ponto de 

qualquer deslize poder ser encarado como preconceito ou como protecionismo a um ou outro 

lado da história (índios/não-índios), o desejo de realizar a pesquisa ficou incubado por quatro 

anos.  

O primeiro passo para realizar esta pesquisa, foi buscar informações de como os meios 

de comunicação rondonienses veicularam matérias sobre as etnias da região. Para responder a 

essa questão, alguns jornais e webjornais estaduais foram escolhidos aleatoriamente e 

passaram a ser observados. Com base nessa pré-análise a hipótese que se definiu foi a de que 

os índios eram representados de forma inadequada pelos veículos de comunicação locais. 

Dentre os meios analisados o webjornal Diário da Amazônia (DA) se destacou, pois possuía 

em seu arquivo maior quantidade de matérias com o assunto, tornando-se o meu objeto de 

pesquisa. 
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Paralela a essa motivação pessoal, havia ainda a relevância da temática para a 

atualidade.  Se pensarmos que nas últimas décadas, com o aumento da preocupação 

ambiental, a Amazônia brasileira se tornou o centro de discussões sobre a questão. E assim, 

que os indígenas, que possuem conhecimentos seculares a respeito da floresta, passaram a 

assunto de interesse mundial. Então, o que se publica sobre eles localmente passa a ser visto e 

interpretado simultaneamente por pessoas que não precisam estar necessariamente em 

Rondônia. Sendo imprescindível refletir sobre o que os meios de comunicação locais 

veiculam sobre os indígenas, peça importante em discussões sobre preservação, 

sustentabilidade e ecologia. 

Levando em conta essas pressuposições, os objetivos desse estudo foram demonstrar 

de que forma o DA representa em seu discurso os indígenas do estado; se apresentam estes 

com imagens pré-concebidas sócio-historicamente ou não; e também mostrar se os próprios 

índios têm voz na construção de sua representação nas matérias, e em que situações essas 

notícias são veiculadas. 

Visando o proposto, o primeiro passo foi recorrer a história de formação do Brasil, da 

Amazônia e de Rondônia para entender de que maneira e em que contexto sócio-histórico 

algumas imagens a respeito dos índios, que ainda subsistem no imaginário coletivo, foram 

concebidas. Partindo dessa questão para a leitura de João Pacheco de Oliveira e Carlos 

Augusto da Rocha Freire, foi possível ter um panorama sobre a representação do indígena em 

alguns momentos históricos. E também, como os dominadores, usando algumas estratégias 

especificas, difundiram um imaginário distorcido sobre os nativos para conquistar 

determinadas benesses. 

A esses autores acrescentaram-se clássicos como Darcy Ribeiro, Shelton H. Davis, 

Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, que também mostravam outra versão da história 

deixando transparecer o que aconteceu aos índios diante da ocupação de seu território. E, com 

Roberto Da Matta e Durval Muniz de Albuquerque Júnior se tornou possível o entendimento 

de quais mecanismos corroboraram para a formação e divulgação desse imaginário pré-

concebido e distorcido a respeito dos índios. 

Desse levantamento sócio-histórico realizado com base nas leituras, idealizou-se a 

relação das treze imagens estereotipadas que figuram no final do primeiro capítulo. Imagens 

que são diferentes em suas significações e em suas referências à época e situações em que 

foram divulgadas, mas que demonstram como alguns estereótipos, que ainda persistem 
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atualmente, são frutos de distorções proporcionadas por uma visão de mundo marcada pelo 

etnocentrismo e preconceitos com que se retratou o índio no passado. 

De tal modo, ao se analisar as matérias colhidas no DA, no período de seis meses, foi 

possível observar a presença ou ausência de tais imagens em discurso, o que comprovaria se 

essas imagens ainda subsistem no imaginário coletivo e deixam o meio social para serem 

reproduzidas nos meios de comunicação. O resultado foi a exposição de três dos estereótipos 

listados no trabalho, que se alternam repetidamente em todas as quinze matérias analisadas. 

Este e, posteriormente outros resultados foram obtidos através da análise e 

interpretação dos dados contidos nas matérias, observadas segundo o método de Análise de 

Discurso Textualmente Orientada, da multidisciplinar Análise Crítica de Discurso 

desenvolvida por Norman Fairclough. Que leva em consideração as organizações internas das 

formas simbólicas, com suas características, seus padrões e relações. Os frutos dessa atividade 

foram expostos no segundo capítulo do trabalho, por vezes articulando-se os resultados a 

ideias sobre as Teorias da Comunicação, principalmente de Nelson Traquina. Nesse item 

também se observou que as etnias que estavam representadas nesses discursos eram dez, 

sendo as mais lembradas Karitiana e Suruí, em três matérias cada, seguidas de Karipuna e 

Jururei vistas em duas matérias. 

Ainda foi verificado que as fontes de informação são as responsáveis pelo diálogo nas 

matérias, contribuindo para que estas não sejam um monólogo. Suas vozes é que serão 

ouvidas pela opinião pública e ajudarão na construção de suas considerações sobre 

determinado acontecimento.  Mas, dentro das matérias em análise foram observadas apenas 

oito fontes indígenas em contraposição com as fontes oficiais que somaram 15. Além disso, 

havia uma predominância das fontes indígenas em segundo plano, apenas complementando 

informações citadas por outras fontes, enquanto as oficiais tinham matérias fundamentadas 

somente em suas opiniões. Fatos que denotam que, por parte dos produtores de notícias, 

houve preferência por um ponto de vista com mais „autoridade‟ a respeito dos assuntos 

indígenas. 

Outro ponto observado foi quais as situações em que os índios foram representados e 

divulgados. Isso porque ao elaborar as notícias os jornalistas têm o poder, a que Nelson 

Traquina denomina de „saber de procedimento‟, de dar um determinado enfoque ou 

enquadramento à matéria. É claro que esse poder leva em conta o que Cremilda Medina 

designa de feixe de forças que atuam sobre o produtor de notícias, e há ainda fatores 
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ideológicos conscientes e inconscientes – o saber/poder/dever dizer de que fala Eni P. 

Orlandi. 

Desse modo podemos observar duas situações antagônicas que as matérias analisadas 

focalizaram. A primeira foi a de celebração, na qual os índios foram retratados em situações 

de reuniões e cerimônias. Na outra os indígenas foram pintados em situações de conflito físico 

ou simbólico, não necessariamente chegando a envolver violência. Para demonstrar esses 

pontos, foram separadas duas matérias para análise mais profunda e detalhada, levando-se em 

consideração o discurso visto como texto, prática discursiva e prática social. 

Na última etapa do trabalho, com os autores dos estudos culturais, tenta-se entender se 

a publicação de imagens estereotipadas sobre os indígenas, mediadas culturalmente pelos 

veículos de comunicação, colabora na manutenção dessas na reprodução social do imaginário 

coletivo. A esse respeito ficou claro o papel de importância e a influência dos meios de 

comunicação junto à sociedade. Motivo pelos quais deve ter responsabilidade na divulgação 

dos seus conteúdos. 

Também se verificou que as novas tecnologias de comunicação requerem ainda mais 

zelo com a veiculação de informações, por estas ficarem mais acessíveis no tempo e espaço, 

possibilitando sua maior visibilidade. Ao mesmo tempo em que estas tecnologias podem ser 

vistas como um fator positivo ao abrir espaço a novos atores sociais, democratizando a 

comunicação. Outro fato de relevância visto foi a grande responsabilidade por parte dos 

jornalistas ao entrevistar suas fontes e ao redigir suas matérias, podendo e devendo dar espaço 

e valorizar os conteúdos locais. 

Nesse processo ficou evidenciado o peso de uma tradição – reprodução do imaginário 

coletivo através de gerações –, e que esta reproduzida pela mídia, nem sempre de forma 

consciente, colabora para sua manutenção de forma mais intensa. Ainda, que os discursos são 

construídos por sujeitos com identidades sociais próprias que ficam marcadas nos textos e 

corroboram para a formação das identidades sociais de outros sujeitos. 

Além disso, os discursos também colaboram na construção das identidades nacionais, 

através dos esquecimentos de determinados conflitos, tem-se o conceito da „grande família 

nacional‟, sem problemas, diferenças e preconceitos. Por fim, com a consideração sobre 

minorias entende-se o porquê é importante que os índios tenham espaço nos meios de 

comunicação e o porquê de sua representação nas matérias veiculadas deve ser realizado de 

forma séria e responsável. 
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 Assim, o que se pode concluir deste trabalho é que em pleno século XXI ainda habita 

em meio à sociedade brasileira imagens estereotipadas que se formaram desde a época da 

chegada dos portugueses nesta terra. Imagens que são povoadas por preconceitos, advindos de 

uma visão etnocentrista que a cultura européia trouxe juntamente com seus navegantes. Foi 

possível ainda observar que o DA ajuda na manutenção de alguma dessas imagens ao divulgá-

las em suas matérias que retratam o indígena. Principalmente porque, sendo o DA um 

webjornal, é possível que as informações contidas em suas notícias se espalhem de forma 

mais rápida, e, pela internet se tornem acessíveis não somente no estado de Rondônia, mas 

mundialmente. 

Por isso não se pode retratar as várias etnias indígenas sob esses estereótipos. Ou 

pintar os índios pelos arquétipos de herói/vilão, nesses termos ambíguos e maniqueístas. E 

sim como uma cultura, com valores diferentes aos quais portugueses e espanhóis estavam 

habituados, que foi sujeitada a várias violações desde que o Brasil começou a ser construído 

como nação. Deste modo, surgiu o “selvagem bonzinho” que precisava ser civilizado para ter 

sua alma salva, e a sua antítese o “selvagem mau”, que em sua essência era cruel e bárbaro, 

precisando ser destruído pois era uma ameaça a civilização, e consequentemente ao progresso 

da humanidade. 

Entender isso historicamente, não é difícil. Incompreensível é ver ainda esses 

estereótipos expostos nos meios de comunicação do mundo pós-moderno. Portanto, se faz 

necessário que estes veículos de comunicação e comunicadores sociais, repensem sua posição 

como formadores da opinião pública, não como estando a serviço destes ou daqueles grupos 

de poder. 

Neste trabalho a hipótese inicial foi comprovada por hora, levando-se em consideração 

o período no qual as matérias foram coletadas. Pode-se dizer que o webjornal Diário 

Amazônia, de setembro de 2009 a março de 2010, veiculou, sobre os indígenas, matérias 

inadequadas que podem contribuir para a manutenção da reprodução social de estereótipos 

sobre estes. 

Nesse sentido, seria válido saber, porventura em trabalhos futuros, se esses problemas 

se mantém ainda no webjornal, ou se repetem-se em outros veículos de comunicação do 

estado. Ou ainda se em outros estados da região amazônica também acontece um processo 

equivalente, ou se comparativamente acontece em estados de outras regiões do Brasil, ou em 

outros países da América Latina. E, mais efetivamente, como os próprios indígenas lidam 

com essa divulgação distorcida de sua imagem pelos meios de comunicação. 
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