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No discurso colonial, esse espaço do outro está sempre ocupado por uma idée fixe: déspota, 
pagão, bárbaro, caos, violência.  

Homi K. BHABHA, 1998. 
 
 

Em 1904, o Relatório Anual do Departamento de Assuntos Indígenas publicou as 

fotografias do jovem índio Thomas Moore, que freqüentava a Escola Industrial Regina, em 

Saskatchewan, em 1874. Na primeira foto (Anexo 1), pode-se observar uma indumentária 

própria das tribos indígenas, com colares, mocassins, tranças adornadas; na outra foto, 

um menino que não lembra mais a linhagem indígena em nenhum aspecto a não ser pela 

cor. Ali, tem-se o sujeito mímico de Homi Bhabha, transformado num arremedo do 

menino branco europeu do século XIX: o uniforme austero, contrastando com as 

vestimentas típicas nativas; o cabelo curto, tornando-o um quase-adulto, e a postura 

afetada, mascarando a origem indígena.1  

Casos como os de Thomas Moore tornaram-se comuns no Canadá do século XIX, 

quando o primeiro ministro John Macdonald vislumbrou a importância de se educar o 

índio, visando, dessa forma, a eximir-se da obrigação pecuniária de suprir as necessidades 

crescentes das tribos indígenas e dos direitos relacionados com a propriedade da terra. 

Subjacente às aparentes demonstrações de preocupação com o destino da comunidade 

indígena, o governo canadense, juntamente com os grupos religiosos mais influentes da 

época – Igreja Anglicana do Canadá, Igreja Presbiteriana, Igreja Católica Romana, e 

Igreja Unida do Canadá – elaboraram projetos para civilizar o índio através de decisões 

tomadas em gabinete, sem a participação dos líderes indígenas, excluindo-se, portanto, a 

questão da preservação da identidade e cultura indígenas.  

Nasce, assim, o índio reformado, um arremedo do branco, o “quase branco, mas 

não totalmente”, que servirá para ilustrar a ideologia racista dos administradores 

canadenses oriundos da Inglaterra, Escócia, Irlanda. Esses se valeram do arcabouço de 

                                                 
1 Todas as traduções do inglês para o português, com exceção de Said e Bhabha, foram feitas pela autora 
do presente trabalho. 
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idéias, valores, princípios e costumes eminentemente europeus para moldar um povo com 

características absolutamente opostas à sua cultura, forjando o aprendizado de uma 

religião, costumes, valores e uma língua desconhecidas das crianças índias.   

A partir, portanto, dessa política assimilacionista da parte do governo canadense 

em relação aos índios, pretendo analisar o processo de aculturação dos índios e as 

conseqüências nefastas de tal evento para a história e preservação dos costumes 

indígenas. Para isso, valho-me do conceito de mímica utilizado pelo teórico pós-colonial 

Homi Bhabha, em seu livro O local da cultura, bem como da noção do conceito de 

europeu, de Edward Said, e da análise de fontes primárias que compreendem o discurso 

predominante do século XIX no Canadá.  

Nas últimas décadas do século XIX, o primeiro ministro canadense John Macdonald 

encarregou Nicholas Flood Davin de pesquisar sobre a viabilidade de uma política 

educacional para as crianças índias, sendo que o resultado de tal informe ficou conhecido 

como o “Relatório sobre as escolas industriais para índios e mestiços”, que determinou, 

por sua vez, a criação do sistema de escolas residenciais no Canadá. A visita que Nicholas 

Flood Davin fez aos Estados Unidos, no ano de 1879, tinha justamente como objetivo a 

inspeção do sistema de escolas industriais nas reservas indígenas.  

No relatório apresentado por Nicholas Flood Davin sobre as escolas industriais para 

índios e mestiços, comprova-se a retórica colonialista através de várias assertivas sobre o 

caráter dos índios canadenses e da imperiosa necessidade de estratégias para conduzi-los 

a um patamar semelhante ao do europeu. Flood utiliza a mesma série de estereótipos que 

os ingleses e franceses usaram em relação aos egípcios, hindus, africanos, ao enfatizar o 

grau de infantilidade das tribos indígenas, bem como a sua tendência à insinceridade, à 

desconfiança, à crítica.  

Uma análise mais detalhada a respeito de certos trechos do referido relatório 

evidencia uma ideologia fortemente impregnada pelo binômio Europeu (civilizado) X 

Selvagem (todos os que não forem europeus), muito semelhante aos discursos arrolados 

por Edward Said, em Orientalismo, e por Homi Bhabha, em O local da cultura. Said, ao 

analisar a divisão maniqueísta entre o bom ocidental e o bestial oriental, imposta pelas 

potências européias do século XIX, em especial, a França e a Inglaterra, mostra como a 

imagem construída pelos administradores ingleses e/ou franceses dos “súditos” orientais 

apresenta-os como seres infantilizados e incapazes de governar os seus países. 

 



 3 

[ ...]  demonstra-se que os orientais ou árabes são simplórios, “desprovidos de energia e de 
iniciativa” e muito dados a “adulações de mau gosto”, intriga, simulação e maus tratos aos 
animais; os orientais são incapazes de andar em uma estrada ou calçamento (suas mentes 
desordenadas não conseguem entender aquilo que o sagaz europeu apreende 
imediatamente, que estradas e calçamento são feitos para andar);  os orientais são 
mentirosos inveterados, são “letárgicos e desconfiados”, e em tudo se opõem à clareza, 
integridade e nobreza da raça anglo-saxônica (SAID, 2001, p. 49). 

 
O uso reiterado de estereótipos corrobora determinados tropos presentes no 

conjunto de documentos que dá sustentação às políticas de subjugação dos povos 

colonizados. No Canadá, as relações que se estabeleceram entre o governo e as tribos 

indígenas, a partir do século XIX, resultaram em um processo semelhante àquele 

evidenciado nas relações entre a Inglaterra vitoriana e os países asiáticos, em que os 

interesses velados dos administradores europeus quanto ao domínio das colônias eram 

camuflados através de uma retórica fortemente impregnada de valores humanistas e 

iluministas. O que se verificava na prática, entretanto, era uma política de assimilação do 

colonizado ao modelo do colonizador, produzindo o sujeito mímico.  

A política exercida pelo governo canadense, no século XIX, em relação aos índios, 

foi amplamente documentada através de Relatórios Anuais referentes aos Assuntos 

Índios, cobrindo o período de 1864-1990. Nesses relatórios, os administradores 

informavam sobre tratados, leis e estratégias referentes à educação e à assimilação dos 

índios. O Relatório do ano de 1876 ampliava a responsabilidade do governo federal para a 

educação nativa e nele pode-se observar a tutelagem a que os índios foram obrigados 

pela legislação. Conforme David Laird, Superintendente Geral de Assuntos Indígenas: 

 
Nossa legislação geralmente se baseia no princípio de que os aborígines devem ser 
conservados em condições de tutelagem e tratados como dependentes ou crianças do 
Estado. [ ...]  eu estou firmemente persuadido que os interesses verdadeiros dos aborígines e 
do Estado exigem que todos os esforços devam ser feitos para auxiliar o índio a livrar-se de 
sua condição de tutelagem e dependência, e que é nosso dever, através da educação e de 
outros meios, prepará-lo para uma civilização mais adiantada, encorajando-o a assumir os 
privilégios e responsabilidades de uma cidadania plena. 

 
A apropriação de terras indígenas pelo governo canadense e o exercício de tutela 

mantiveram os índios sob estrita vigilância, culminando com as medidas engendradas 

pelos administradores canadenses de exterminar o índio, assimilando-o de forma total à 

civilização branca. A maneira encontrada para destruir o índio e fazer surgir um indivíduo 

semelhante ao europeu deveria seguir um programa rígido escolar dedicado às crianças 

índias, pois, de acordo com Flood, “faltaria aos adultos a receptividade da criança”, bem 

como a sua docilidade.  
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Conforme a versão digital e abreviada do livro A visão de Shingwauk: Uma história 

das escolas residenciais nativas (2000), de James Rodger Miller2, tanto a vestimenta 

quanto o corte de cabelo eram considerados os indicadores mais evidentes do nível de 

assimilação das crianças índias. Dessa forma, os administradores e professores das 

escolas pretendiam tornar os alunos de origem índia o mais semelhante possível às 

crianças brancas. O encarregado de assuntos indígenas, Duncan Campbell Scott, em 

1920, proferia que queria se livrar do problema dos índios. “Nosso objetivo”, dizia ele, “é 

o de continuar até que não haja mais nenhum único índio no Canadá que não tenha sido 

absorvido pelo corpo político e que não haja mais nenhuma questão índia e nenhum 

departamento de assuntos indígenas” (MILLOY, 2001, p. 46). 

O que se verifica, entretanto, ao se olhar para as fotografias dos alunos índios das 

escolas (ver anexos), é a representação parcial do branco. Apesar de as crianças índias 

parecerem brancas pelo uso das roupas, pelo corte do cabelo e pelo inglês precário, 

constata-se que a transformação não atinge o propósito desejado, sendo que essas 

“versões autorizadas da alteridade”, conforme Bhabha (1998), “emergem como sujeitos 

coloniais não-apropriados” (p. 133-134). A transformação da criança índia com adereços 

do colonizador representa um simulacro que não encontra referência na realidade, 

constituindo, assim, uma figura que se encontra “na encruzilhada entre o que é conhecido 

e permitido e o que, embora conhecido, deve ser mantido oculto” (BHABHA, 1998, p. 

135).  

Ao mesmo tempo que os administradores canadenses e religiosos atribuíam aos 

índios epítetos como os de selvagens, ignorantes, supersticiosos, pertencentes a uma raça 

infantil, física e mentalmente inaptos a alcançarem o estágio de civilização dos 

canadenses, eles firmemente acreditavam que os filhos dos índios adultos seriam capazes 

de realizar a tarefa de alcançar a condição de plenos cidadãos. Cria-se, desse modo, uma 

dualidade que anseia por um Outro reformado, um Outro que espelhe a imagem da 

civilização, do progresso, das culturas ocidentais, e, por outro lado, a impossibilidade da 

legitimidade desse sujeito que é construído num discurso eivado de classificações 

estereotipadas baseadas em saberes difundidos no século XIX, como o estudo das raças 

superiores e inferiores. 

O projeto civilizatório desenvolvido pelo governo canadense e grupos religiosos 

propunha que as crianças índias deveriam ser retiradas da convivência com seus pais o 

                                                 
2 Versão eletrônica e resumida de partes desta obra disponível em http:/ /collections.ic.gc.ca/shingwauk. 
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mais cedo possível e só deveriam retornar às suas casas após sólida formação escolar, 

para que não voltassem aos costumes selvagens. Uma outra preocupação dos 

administradores referia-se às garotas índias. Vankoughnet propunha que: 

 
Os jovens índios deveriam procurar esposas tão inteligentes e civilizadas como eles 
próprios, [caso contrário]  eles teriam de selecionar mulheres índias sem educação e se eles 
não retornassem à condição de selvagens como resultado dessa união, a prole desses 
casamentos, ao seguir o exemplo e ensinamentos da mãe, adotaria provavelmente a vida e 
hábitos do índio puro (MILLOY, 2001, p. 41). 

 
 Na prática, os resultados do processo de aniquilamento da raça indígena não 

vingaram ao longo de todas essas décadas, pois o sujeito mímico, no caso, as crianças 

índias, encontraram meios de resistir à avassaladora tentativa de privá-las de sua cultura, 

língua, costumes e religião. Em várias escolas, observou-se repulsa à assimilação 

coercitiva durante e no término do confinamento escolar. Os jesuítas, por exemplo, da 

escola Spanish, relataram que os garotos odiavam a capela; na escola Birtle, por sua vez, 

um aluno que havia se graduado e que tinha professado a sua fé na religião católica 

retornou às crenças indígenas. Conforme William Wuttunee de Saskatchewan, “os índios 

[eram] alertados pelos Cristãos para não freqüentarem as danças em homenagem ao sol, 

mas sempre acabavam indo” (MILLER, versão eletrônica).   

O desejo de construir uma nação onde todos os aborígines fossem transformados 

em cidadãos adestrados para viverem os costumes europeus redundou num fracasso sem 

precedentes. As seqüelas, entretanto, dessa tentativa frustrada de branqueamento dos 

índios canadenses revelam a soberba dos administradores que, através de uma educação 

moldada nos valores europeus, pretendiam dominar uma cultura dessemelhante a sua. Ao 

serem subjugados por tantas décadas, os povos indígenas canadenses foram relegados a 

uma posição subalterna, sendo que os abusos sofridos pelas crianças índias nas escolas, 

por parte dos professores, religiosos e administradores, têm sido objeto de inúmeros 

debates na atual sociedade canadense.  

Contrapondo-se ao discurso colonialista do século XIX e metade do XX, membros 

de várias tribos indígenas que foram alvo de maus tratos nas escolas utilizam a palavra 

escrita para mostrar a sua indignação e revolta pelos anos que foram obrigados a viver 

como prisioneiros. Uma dessas alunas chama-se Shirley Sterling, que se tornou escritora, 

cujo livro, intitulado My Name is Seepeetza (1992), trata justamente da vida de uma 

garota índia numa escola residencial. O seu livro foi escrito em forma de diário, 

explorando os pensamentos, sentimentos e observações da narradora à medida que 
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vivenciava a sua experiência. Sterling, dessa forma, despe o uniforme imposto pelo 

colonizador e expõe a sua visão dos fatos, ou seja, o relato contado pela voz do 

subalterno. 

Gostaria, portanto, de encerrar esta breve exposição com um trecho do diário de 

Sterling: 

 
De uma forma muito estranha, eu sou auxiliada no meu trabalho pelos meus ancestrais. Eu 
nunca me vi como uma pessoa particularmente tradicional ou espiritual da tribo 
Nlakapamux. Na verdade, eu custei a escrever, utilizando a voz dos povos indígenas porque 
eu achava que eu não tinha sido suficientemente exposta aos costumes indígenas 
tradicionais. É surpreendente para mim que eu tenha encontrado essa voz enquanto 
comprometida em um empreendimento ocidental; a de seguir uma carreira universitária. 
Esse é apenas um dos muitos paradoxos. 
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3 Fotos: http://www.afn.ca/residentialschools/photos.html  
http://www.shingwauk.auc.ca/photogallery/photogalleryindex.html.  
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