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A perda do tradicional sentido de lugar mostra-se como um dos referenciais 

expressivos da pós-modernidade. Em sua análise das questões do tempo e do espaço na 

pós-modernidade, Joseph Francese lembra que “o trabalhador alienado e migrante da 

modernidade se metamorfoseou em sua contraparte pós-moderna, que é fragmentada 

pela perda do sentido de lugar e de comunidade.”1 Por outro lado, essa mobilidade de 

tempo e espaço permite uma re-orientação no tratamento desses aspectos redefinindo 

espaços e permitindo a convivência de passado e presente. Nesse presente constante 

contracenam as tendências primordiais das culturas tradicionais e o sujeito desnudado de 

ligações geo-espaciais da pós-modernidade.  

Em seu ensaio crítico, “Postmodernism as Border Pedagogy: Redefining the 

Boundaries of Ethnicity”, Henry Giroux, observa que o discurso dominante da modernidade 

reduziu raça e etnias a um discurso do Outro, que freqüentemente essencializa e reproduz 

a distância entre os centros e as margens de poder. Essa visão mostra o Outro como 

alguém a quem faltam tradições comunitárias e peso cultural já que se baseia no 

pressuposto da existência de um sujeito eurocêntrico que ocupa um ponto de 

convergência de poder. Giroux explica porque a alteração de fronteiras da alteridade é 

possível apenas à luz da perspectiva pós-moderna, já que esta proporciona a abertura de 

posicionamentos políticos no discurso e na representação. Em suas palavras, a perspectiva 

pós-moderna sugere o seguinte: “ela abre uma nova fronte política dentro do discurso e 

da representação.”2 Em outras palavras, a eliminação da noção de um centro, que é uma 

das premissas das teorias pós-modernas traz à tona uma política de transgressão. 

Conforme essa perspectiva, segundo Giroux, é possível se ter uma visão crítica distanciada 

de um sujeito eurocêntrico unificado destinada a legitimar uma ideologia de colonização e 

marginalização dos Outros os quais define da seguinte forma: “aqueles Outros que não se 

adequam aos padrões de um "eu" "nós" exercendo controle do poder do centro do 

                                                           
1 FRANCESE,  p. 3. Minha tradução. 
2 GIROUX, p. 461. Minha  tradução. 
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mundo.”3 Assim sendo, a visão pós-moderna estabelece uma condição primordial que 

possibilita que modos heterogêneos de vida desempenhem papéis iguais também do 

ponto de vista educacional de acordo com aquilo que é definido por Giroux como uma 

pedagogia de resistência: “uma pedagogia de fronteira de resistência pós-moderna.”4 O 

objetivo deste trabalho é realizar uma abordagem de um ensaio da autora indígena 

canadense, Emma LaRocque e de obras do autor indígena brasileiro Kaka Werá Jecupé de 

acordo com uma perspectiva pós-moderna de variação de fronteiras culturais e políticas.  

 A pedagogia definida Giroux a que me referi acima pressupõe uma visão pluralista 

segundo a qual abrem-se as fronteiras para que se possa ouvir o Outro. Giroux explica o 

que significam diferença e pluralismo de acordo com essa pedagogia de resistência: “o 

que está sendo proposto é uma linguagem na qual diferentes vozes e tradições existam e 

floresçam a tal ponto que ouçam as vozes dos outros.”5 Esta é, portanto, uma perspectiva 

política que combina uma filosofia democrática pública com uma teoria pós-moderna de 

resistência a uma rigidez de limites que leva a uma redefinição de fronteiras culturais. 

A redefinição de fronteiras, entretanto, esbarra em uma questão fundamental para 

os povos indígenas, que é a de sua ligação com a terra natal. É importante lembrar que, 

para as sociedades indígenas, os fios que ligam passado e presente através do constante 

rememorar da narrativa oral ligam também os seres à terra - essa força agregadora de 

sua cultura. As ligações geo-espaciais das sociedades indígenas não se dão em termos de 

linhas divisórias geo-políticas, diferentemente das sociedades hegemônicas nas quais se 

encontram de forma superposta. A conexão se faz, de forma simbólica, através da 

tradição das narrativas orais relacionadas a locais históricos, com um ponto imaginário - 

centro do planeta. Linda Hogan, poeta e escritora indígena norte-americana, explica a 

tendência, que considera inerente a seu povo, de buscar nas marcas deixadas pela história 

a delimitação geopolítica do presente da seguinte forma: 

Nós precisamos, sem mesmo dizê-lo, ver os caminhos em forma de arco, fósseis, fragmentos 
de uma civilização mais antiga, a fim de ler a linguagem de um passado remoto que ainda é 
falado na pedra, pelo vento, nos petróglifos. Nós desejamos tecer juntos os fios de onde viemos 
com aqueles que somos agora e para onde estamos prosseguindo. Nossa jornada humana aqui 
reúne as histórias de cobras, corujas, camaleões, aos ventos longínquos e às águas sinuosas. 
Nós mensuramos o nosso lugar através dessas histórias, através do nosso movimento e da 
nossa definição da intensa luta humana pela sobrevivência, seja qual for o significado e a 
revelação viva nessa ardente luz do dia.6 
 

                                                           
3 GIROUX, p. 461-62. Minha  tradução. 
4 GIROUX, p. 479. Minha  tradução. 
5 GIROUX, p. 480. Minha  tradução. 
6 HOGAN, p.223. Minha tradução. 
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Tomando-se a perspectiva anteriormente referida como presente contínuo, pode-se 

buscar formas de contracenar tempos e locais diversos das vozes dos escritores indígenas 

norte-americanos com aquelas dos escritores indígenas do Brasil. Emma LaRocque 

encontra na tradição de contadores de histórias do povo Cree uma forma de demonstrar o 

seu apreço pela palavra, oral e escrita. Nas referências que faz a um confronto entre 

aspectos culturais da sociedade indígena a que pertence e diferentes aspectos culturais da 

sociedade canadense evidenciam uma estratégia literária de revitalização do passado dos 

povos indígenas através da narrativa do presente. Os deslocamentos da personagem 

central de sua narrativa autobiográfica em um espaço intermediário entre o mundo 

mágico de seus pais e o ambiente escolar que lhe fora imposto é pontuada por 

considerações a respeito das características dos dois mundos e da possibilidade de um ser 

"contaminado" pelo outro, permitindo uma convivência entre espaços diferenciados. As 

noções de ”contaminação” e de “pureza” parecem estar, também, em duas obras, que 

contêm dados autobiográficos, do autor indígena brasileiro Kaka Werá Jecupé: A Terra dos 

Mil Povos: História Indígena do Brasil Contada por um Índio e Todas as Vezes que 

Dissemos Adeus.  

 O jovem narrador de Jecupé tem de enfrentar o escárnio das pessoas que vêem a 

ele e sua família como diferentes e sem asseio quando ele e seus amigos tentam trocar 

peças de artesanato por comida. Jecupé e sua família foram obrigados a sair das terras 

onde moravam porque estas não lhes pertenciam e sim a imigrantes brancos. Foram 

informados que a terra fora doada a imigrantes alemães pelo Imperador Dom Pedro I I  no 

século dezoito. Sua família teve de se mudar para o litoral, já que os descendentes dos 

imigrantes alemães diziam possuir documentos que permitiam que a “civilização” 

expropriasse e destituísse os primeiros brasileiros de sua ligação com a terra. Jecupé 

comenta com amargura sobre o poder das leis: “Nessa parte do país a civilização é mais 

moderna. Lá no Norte ainda expulsa-se a bala. Aqui documentos do imperador.”7 

 Para a narradora de LaRoque, o seu deslocamento, forçado pelas autoridades 

governamentais, com a finalidade de freqüentar a escola, que mais tarde ela associaria à 

noção de colonização, trouxe inúmeras complicações para sua identidade familiar e 

cultural. Em seu ambiente familiar original, antes de ir para a escola, a narradora explica 

que pais e filhos se viam engajados em atividades em comum tais como, caçar, pescar, 

preparar o alimento, entre outras, que lhes proporcionava a possibilidade de criar e re-

                                                           
7 JECUPÉ, s/d, p. 26.  
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criar o conjunto “que formava uma cultura bem integrada e funcional”8. E acrescenta: 

“Nossa cultura perpassava todas as estações e geografia”9. Juntamente com a ida 

compulsória à escola, a narradora viu ainda as terras ocupadas por sua família ao longo 

de uma linha férrea serem confiscadas pelo governo. Tudo isso fez com que a ligação 

desse grupo familiar com a terra e com o estilo de vida ligado a ela lhe fosse arrebatado e 

tivesse que se adaptar a condições desagregadoras de seu universo cultural. Para 

LaRoque a escola apenas reforçava imagens projetadas pela cultura popular da sociedade 

majoritária sobre o povo indígena, ou seja, imagens construídas de “selvagens 

sanguinários” 10. O deslocamento da narradora entre as duas culturas é, portanto, gerador 

de inúmeros conflitos de identidade. O espaço fronteiriço entre culturas chega a lhe 

parecer um imenso abismo quando diz:: “Desde bem cedo em minha infância, tornei-me 

consciente dos imensos vácuos entre o mundo no qual nasci e o mundo da cidade com o 

qual tinha de lidar.11”. Trata-se, portanto, de uma fronteira conturbada, apesar da 

existência do trânsito.  

  Para Jecupé, constitui parte de sua estratégia enquanto escritor escrever para 

ajudar seus leitores a identificar as características da cultura dos Txukarramãe ou dos 

Guarani dos estereótipos de índios como são vistos e reconhecidos pela sociedade branca 

majoritária das cidades grandes nas quais ele era visto como um pária. Demonstra, 

entretanto, através de uma definição qual é sua imagem do índio – ser humano ligado à 

terra:  

Em essência, o índio é um ser humano que teceu e desenvolveu e civilização ligado à natureza. 
A partir dela elaborou tecnologias, teologias, comosmologias, sociedades, que nasceram e se 
desenvolveram de experiências, vivências e interações com a floresta, o cerrado, os rios, as 
montanhas e as respectivas vidas dos reinos animal, mineral e vegetal12.  
 

Para o narrador de Jecupé, seu nome possui a função de um escudo que o protege 

de todos os tipos de comportamento agressivo contra ele e contra seu povo, uma vez que 

ele mostra a sua consciência do poder que as palavras encerram não só em sua cultura 

como fora dela: “Kaka é um apelido, um escudo. De acordo com nossa tradição, uma 

palavra, uma palavra pode proteger ou destruir uma pessoa; o poder de uma palavra na 

boca é o mesmo de uma flecha no arco, de modo que às vezes usamos apelidos como 

                                                           
8 LAROQUE, p. 363. Minha tradução 
9 LAROQUE, p. 363. Minha tradução 
10 LAROQUE, p. 360. Minha tradução 
11 LAROQUE, p. 367. Minha tradução 
12 JECUPÉ, 1998, p. 14. 
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patuás.”13. Jecupé, descobre, assim, de acordo com a importância dada a palavra na 

cultura indígena, uma forma de se proteger dos conflitos gerados pelo confronto de 

valores culturais. A proteção é dada pelo significante e pelo significado de seu próprio 

nome, pela força da palavra. 

De forma semelhante à da narradora de LaRocque, o narrador de Jecupé atravessa 

fronteiras similares entre aquela e o mundo dos Txukarramãe. Descobre, fascinado, que a 

aprendizagem da escrita, na escola pode ser também uma forma de se defender da 

construção de imagens estereotipadas de seu povo:  

O Pai me disse que era uma maneira de nos defendermos. Perguntei o que era escola. Me 
respondeu que era um lugar onde se riscava com traços o que se falava, e que qualquer um 
podia dizer exatamente o que se havia falado olhando para aqueles traços, mesmo que se 
passassem sóis e luas. Isso me deixou fortemente encantado.14 

 
 A possibilidade de trânsito entre fronteiras culturais é o que permite que se 

vislumbre um enfoque das variações de espaços culturais. No caso de LaRocque, ao 

focalizar sua narrativa em "Tides, Towns, and Trains" em uma personagem que viaja de 

trem em um trânsito constante entre o mundo indígena e o mundo da cultura branca 

majoritária, os conceitos de "contaminação" ou de "pureza" em relação às mesclas 

culturais não se evidenciam tanto como no caso de Jecupé. A estratégia literária de 

LaRocque parece abrir-se de forma evidente para a possibilidade de existência de uma 

zona fronteiriça entre culturas, uma zona de resistência, com características feministas, 

evidenciando um espaço político sujeito a variações. 

Uma redefinição de espaço político é o que motiva Russel Thornton, um 

antropólogo Cherokee a perguntar: "A quem pertence o nosso passado?" Este é o título de 

um artigo de Thornton sobre a repatriação de restos mortais e de objetos culturais 

indígenas com a sua retirada de museus. O ensaio de Thornton é um exemplo significativo 

de como o conceito de Giroux de uma pedagogia de fronteiras pode motivar uma 

redefinição das noções de comunidade e de língua. Nas palavras de Thornton, entra-se 

em contato com um fato marcante nas relações das sociedades indígenas norte-americana 

com um doloroso passado de massacre de seus membros que tem início nos tempos 

coloniais e que se prolonga através dos anos deixando profundas cicatrizes no presente. 

No evento narrado por Thornton, um grupo indígena Cheyenne do norte dos Estados 

Unidos chega ao Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian com a 

finalidade de demandar a posse de seus mortos. Esse evento ocorre 115 anos após o 

                                                           
13 JECUPÉ, 1998, p. 11.  
14 JECUPÉ, s/d, p. 21. 
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massacre da população indígena localizada próximo a Fort Robinson, no estado de 

Nebraska. De acordo com Thornton, o massacre ocorre como uma tentativa desesperada 

de liberdade."15 

Esse mandado judicial de repatriamento, relatado por Thornton, fez com que fosse 

possível a reencontro simbólico de uma menina indígena com sua família. Durante a 

cerimônia de repatriamento, descobriu-se que uma parte inferior de um crânio rachado do 

museu de Harvard se encaixava com a parte superior de um crânio do Smithsonian. A 

cabeça da menina havia sido despedaçada e cada parte terminou por ser colocada em um 

local diferente. Como um jovem indígena comentou com o autor do artigo, naquele 

momento a menina estava feliz pois voltara a reencontrar-se com seu povo, após a 

recomposição de seu crânio. Esse acontecimento ganha especial importância para as 

sociedades indígenas na medida em que seus valores éticos e culturais e seus conceitos 

podem ser reintegrados através desse fato emblemático. Ele representa o reconhecimento 

da soberania dos povos indígenas e seu direito de enterrar seus mortos de acordo com 

suas tradições após terem se deslocado de seu espaço delimitado para buscarem 

emblemas de sua herança cultural no espaço restrito e público dos museus da sociedade 

hegemônica. 

A cerimônia de repatriamento dos restos mortais indígenas à sua própria terra, ao 

seu espaço imaginado, está em sintonia com o ponto central das obras de LaRocque e 

Jecupé. No caso deste último, a personagem central das narrativas retorna ao seu local de 

origem depois de se distanciar de sua terra natal por um longo tempo, por diferentes 

razões. No caso de LaRocque, a personagem central relata a primeira visita de sua mãe ao 

que chama de "meu mundo," ou seja, o espaço por ela ocupado e do qual se apropriou na 

sociedade branca canadense. A presença de sua mãe no "Manitoba Museum of Man" faz 

com que o tempo passado, documentado através de objetos culturais, que caracteriza os 

museus, se torne presente e vivo. A personagem de LaRocque redescobre sua mãe como 

"grande oradora, educadora e uma enciclopédia ambulante" 16, quando esta explica a ela 

e a uma amiga como os objetos culturais são feitos e utilizados, reconhecendo-se por 

inteiro nos objetos.  

Por meio da movimentação das personagens através das fronteiras entre o mundo 

indígena e o mundo da sociedade majoritária, a voz dos autores aqui focalizados se opõe 

a uma projeção dos povos indígenas a um passado para eles construído através da 
                                                           
15 THORNTON, p. 385. Minha  tradução 
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manutenção de seus artefatos e restos mortais em museus. Para os dois autores, o 

trânsito entre fronteiras, carrega momentos de revolta que se traduz em uma resistência 

política aos efeitos desagregadores de uma cultura sobre a outra. Para o narrador de 

Jecupé, o momento de revolta se delineia quando constata a degradação de seu pai pelo 

vício da bebida, apresentado a ele por um homem da cidade: 

Quando um senhor do vilarejo crescido à nossa volta ensinou ao pai que me semeara a tomar 
certo líquido que dizia anestesiar as feridas do espírito. Um líquido ardente que cicatrizava a dor 
que doía dentro. O pai, no início, passou a bebê-lo, mas depois, com as luas, o líquido é que lhe 
bebia. Liquidava-se. E o tempo fez com que sobre uma velha canoa de pesca seu corpo 
esquecido anoitecesse sob as últimas estrelas de sua vida. Sendo que a represa ainda lhe 
consentiria a graça de trazê-lo esparramado com a manhã, dentro de um grosso e oleoso ritual. 
Foi a partir daí que empunhei a lança da revolta. Munido de flechas de ódio.17 

 
Para LaRoque a resistência se constrói através de uma postura  feminista de 

combate à opressão provocada pelos mecanismos da sociedade patriarcal, que percebe 

tanto na sociedade branca canadense como em sua própria comunidade: 

Aprender que a pobreza e outros problemas em minha comunidade eram devidos a alguns 
processos opressivos reconhecíveis foi para mim liberação da vergonha e da confusão. Eu me 
tornei politizada. E ainda mais, eu estava politizando pelo menos em duas frentes: como 
indígena e como mulher. Os primeiros estágios da descolonização são acompanhados de muita 
ira.18 

 
Tanto Jecupé quanto LaRoque demonstram que o trânsito entre fronteiras é um 

espaço de lutas constantes entre duas culturas, seus sujeitos e suas identidades. O espaço 

pode ser transformado em resistência política, através da palavra. Imagens estereotipadas 

dos povos indígenas são aí confrontadas com imagens de seres humanos que lutam para 

que suas culturas de origem não sejam arrasadas por um conjunto de fatores opressivos. 

Entretanto, nenhum dos dois autores propõe isolamento ou exclusão e sim uma luta 

constante por um espaço político que tem ligações, de forma simbólica, como foi 

mencionado antes, com o centro da terra. Não se trata, portanto, de um espaço 

geopolítico delimitado, mas um espaço de resistência política no qual diferentes vozes e 

tradições, como nos ensina Giroux, possam existir e florescer. Através da palavra, uma 

história está permanentemente sendo contada, juntando passado e presente em um 

presente contínuo no qual é possível perceber uma constante variação de fronteiras 

culturais e políticas. 

 
���
                                                                                                                                                                                                 
16 LAROQUE, p. 370. Minha tradução 
17 JECUPÉ, s/d, p. 28. 
18 LAROQUE, p. 369. Minha tradução. 
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