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Ao observarmos as lacunas da historiografia, a qual delega ao indígena um papel coadjuvante 
como agente constituidor histórico e do universo simbólico brasileiro, buscaremos refletir 
neste trabalho refletir a respeito do papel do indígena em nossa formação cultural, bem como 
na composição do universo objetivo e subjetivo do povo brasileiro. Nos centraremos no papel 
do indígena em todos os segmentos da vivência nacional, ressaltando que a miscigenação e a 
interação cultural ocorrida resultou em uma identidade comum, fundindo-se em uma cultura 
singular. A memória é sabidamente um direito que nem sempre é estendido a todos, assim 
como os organismos, instituições e suas articulações ideológicas, e interesses políticos que 
terminam por selecionar o passado de uma coletividade. O legado cultural de grupos menores 
ou de menor representação política acaba sendo deixado em sub-plano, encoberto por aquilo 
que se denomina memória oficial. A atualidade do tema se fundamenta num momento em que 
as políticas governamentais de ação afirmativa objetivam a inclusão de grupos que o senso 
comum considera como sectários. O que está sendo analisada é a perspectiva do meio rural e 
urbano em face ao papel estigmatizado do indígena no processo histórico, tendo como 
categorias de análise a historiografia, a construção de uma representação do que seria a noção 
de pessoa indígena e sua contribuição para a constituição da identidade brasileira. Também 
será avaliado o processo educacional, político e social vigente em nossos paradigmas atuais, 
quando procuraremos, através de uma problematização do tema, abrir um campo para 
discussões. Com isso, objetivamos uma releitura da concepção do papel estigmatizado do 
indígena ministrado pelo senso comum. Abordaremos informações pertinentes à constituição 
do ethos cultural brasileiro, através de trabalho de campo etnográfico, pesquisa documental e 
entrevistas informais junto à comunidade do município de São João Nepomuceno e seus 
distritos e meio rural, no estado de Minas Gerais. Após diagnosticar que a população de 
ascendência indígena tem tido sua identidade cultural historicamente negada, e que ao 
elemento indígena coube o silêncio quebrado, ainda hoje, apenas pelas esparsas lembranças 
de seus descendentes, tentaremos romper com a visão distorcida que se criou do elemento 
indígena renegado pela historiografia brasileira. 
 


