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RESUMO 

Neste artigo discuto as imagens e o lugar reservado aos indígenas na formação do mestiço na 

obra Fidalgos e Vaqueiros de autoria de Eurico Alves Boaventura, considerando sua relação 

com a historiografia do pós-1930, período em que a construção da identidade nacional se deu 

por meio dos debates em torno da ideologia da mestiçagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Eurico Alves Boaventura; Povos indígenas; Mestiçagem;  

   

INTRODUÇÃO 

 

Levando em consideração o conceito de silêncio construído por Orlandi1, o 

qual ajuda a compreender o jogo de sombras e luz, entre o dito e não dito através da 

palavra, é possível perfilar o discurso de Eurico Alves Boaventura entre aqueles que, 

através das palavras, operaram um silenciamento a respeito dos indígenas. 

Relacionar este silenciamento com uma construção discursiva baseada na 

ideologia da mestiçagem presente em Fidalgos e Vaqueiros, levou-nos a identificar a 

visão de Boaventura acerca do papel dos indígenas, sobretudo das mulheres indígenas 

na formação do mestiço. Nosso objetivo é analisar qual o lugar reservado a esses 

povos e especialmente para as mulheres na narrativa acerca da formação histórica da 

sociedade sertaneja e brasileira tecida por Boaventura. 

Para alcance deste objetivo fez-se necessário contextualizar autor e obra no 

claro propósito de elucidação das influências sofridas por Boaventura que direta ou 

indiretamente direcionaram o seu dizer discursivo. Levando em consideração a 

compreensão dos conceitos de representação e o de identidade nacional, trabalhados 

                                                           
 Licencianda em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. cleidekadoshi@gmail.com. 
 Doutora em História Social – UFBA. Professora da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS onde 

ministra as disciplinas História do Brasil, História da Bahia e História dos Povos Indígena e do indigenismo no 

Brasil, zeneiderios@hotmail.com. 
1 ORLANDI. Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 4. Ed. Campinas, SP: Ed. da 

UNICAMP, 1997. p. 59. 

mailto:cleidekadoshi@gmail.com
mailto:zeneiderios@hotmail.com
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por Chartier2 e Hall3 respectivamente, além da leitura sobre a temática da mestiçagem, 

em especial a concebida no pós-1930, Eurico Alves Boaventura pode ser colocado 

entre aqueles que construíram uma identidade sertaneja e nacional baseado em uma 

visão positivada da mestiçagem. 

No propósito de discutir sobre a problemática levantada dividimos o texto em 

três partes. A primeira consta de uma breve apresentação biográfica do autor, 

situando-o no espaço e no tempo levando em consideração as experiências e 

influências vivenciadas por ele, pois dizem muito sobre a construção da obra aqui 

estudada, enquanto uma escrita que procura fundar uma identidade sertaneja e 

nacional. Na segunda parte, em concordância com a interpretação feita por Soares 

acerca da obra Fidalgos e Vaqueiros, assumimos também a interpretação desse autor 

quando indica a referida obra como um “contradiscurso” euriquiano. Para Soares, a 

escrita de Boaventura procura instituir uma imagem do sertão e do sertanejo que se 

contraponha as interpretações feitas por intelectuais que se localizam fora desse 

espaço. Na terceira parte apontamos alguns aspectos em relação aos indígenas na obra 

de Boaventura e destacamos sua intepretação a respeito do papel da mulher indígena 

na formação do mestiço, levando em consideração sua consonância com o debate 

realizado por intelectuais do pós-1930 que se propuseram a escrever uma identidade 

nacional por meio de uma leitura positivada da mestiçagem.  

 

EURICO ALVES BOAVENTURA: ESPAÇO, TEMPO E INFLUÊNCIAS  

 

O feirense Eurico Alves Boaventura (1909-1974) passou a residir em Salvador 

em 1923 quando foi dar continuidade aos estudos no Ginásio Nossa Senhora da 

Vitória. Formou-se em Direito em 1933 e em 1935 mudou-se para Capivari, atual 

Macajuba, em virtude de sua profissão de Magistrado, mudando-se posteriormente 

para outras cidades do interior baiano4.    

Apesar de sua formação em Direito e ter exercido a função de juiz, Boaventura 

como boa parte da intelectualidade de sua época dedicou-se a escrever poemas, 

                                                           
2 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

Lisboa, Portugal: Difel, 1990. p. 17. 
3 HALL, Stuart; SILVA, Tomaz Tadeu; LOURO, Guacira Lopez. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. 

ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 65. 
4 Cf. PÚBLIO, Araylton. CRUZ; Cristiane de Magalhães P. Cronologia Biográfica. In: OLIVIERI-GODET, 

Rita. A poesia de Eurico Alves: imagens do campo e da cidade. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo: 

Fundação Cultural: EGBA, 1999. p. 15-16.  
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crônicas, ensaios, diário5. Conforme Santos6, o ensaio Fidalgos e Vaqueiros figura 

como sua obra mais densa. O seu itinerário de produções literárias começa ainda no 

auge de sua juventude e consta desse período a sua ligação com a Revista Arco e Flexa 

(1928-1929) de cunho modernista7, cujo programa foi o “Tradicionismo dinâmico”, 

que segundo definição do próprio Boaventura “significa manter a tradição, 

movimentando-a, agitando-a para não morrer, ou apenas não ser decorativa”8. E esse 

caráter tradicionalista dinâmico extrapola os limites das produções para revista e 

encontra-se presente nas demais obras euriquiana. 

Suas produções ainda integraram as páginas de diferentes periódicos que 

circularam tanto na Bahia quanto nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco9. Só 

pelos anos finais da década de 30, do século XX, Boaventura aplicou-se à produção de 

crônicas e ensaios, bem como de um diário em 195310. O ensaio Fidalgos e Vaqueiros 

começou a ser escrito em 1952, tendo sua conclusão em 1964, porém sua publicação 

só ocorreu em 1989 quando seu autor já era falecido. Parte da sua produção poética só 

veio a ser publicada em livro em 1990, fruto do esforço realizado por sua filha Maria 

Eugênia Boaventura11. 

Soares12 afirma que a migração da poesia para o discurso científico revela a 

aspiração do autor aqui estudado em legitimar e tornar reconhecida suas proposições 

através de pesquisas de caráter histórico e sociológico. Para esse autor, “Nesse ato de 

criação coexistem preocupação estética e propósito político-social. Combinam-se 

arquivo e poesia, imaginação e observação, ciência e arte, num gênero de ensaísmo 

livre”13.  

                                                           
5 DOREA, Juraci. Eurico Alves poeta baiano. Feira de Santana, Ba: Casa do Sertão, Lions Clube de Feira de 

Santana, 1978. p. 65-66. 
6 SANTOS, Grazyelle Reis dos. Lugares de memória em Feira de Santana: notas sobre Eurico Alves. In: SILVA, 

Aldo José Morais Silva (Org.). História, poesia, sertão: explorando a obra de Eurico Alves Boaventura. Feira de 

Santana: UEFS Editora, 2010. p. 94. 
7 SOARES, Valter Guimarães. Outros sertões: a Bahia de Eurico Alves. Sitientibus: Revista da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, n. 24, jan./jun. 2001. p. 109-126. p. 111. 
8 ALVES, Ivia. Entrevista de Eurico Alves Boaventura a Ivia Alves In: OLIVIERI-GODET, op. cit., p. 106. 
9 DOREA, op. cit., p. 33. 
10 OLIVIERI-GODET, Rita. O sertão e urbe: imagens do arcaico e do moderno na poesia de Eurico Alves. In: 

OLIVIERI-GODET, op. cit., p. 44. 
11 SANTOS, op. cit., p. 94. 
12 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador, 

BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. p. 110. 
13 Ibid., p. 67. 
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Nas produções literárias de Boaventura o tema sertão sempre esteve presente. 

Sobre essa assiduidade temática Olivieri-Godet14 informa que nos anos iniciais da 

produção de Boaventura o sertão apresenta-se com timidez sendo predominante o 

elemento urbano, entretanto, quando os poemas são poucos abundantes e as crônicas e 

ensaios ganham uma maior intensidade, o sertão desabrocha como teor central de sua 

produção. Ao ler os poemas15 e o ensaio Fidalgos e Vaqueiros é possível constatar 

afirmativa de que enquanto nos poemas a presença é gradativa, o ensaio constitui a 

própria personificação da centralidade dessa temática. Prosseguindo em sua estrutura 

argumentativa Olivieri-Godet16 aborda sobre o paulatino distanciamento por parte de 

Boaventura da posição de “poeta do mundo moderno”, para o de “cantor do sertão” 

desaguando na “angústia do homem moderno”. Ainda conforme esta autora, os 

sentimentos são assinalados a princípio pela crença no futuro promissor seguida por 

um sentimento nostálgico no que diz respeito ao mundo sertanejo culminando em um 

ânimo angustiante. O que antes era conciliatório ganha acentos de oposição.  

Sobre este processo de transição vivenciado por Boaventura, Soares17 entende 

que se configura como uma recusa da modernidade e como refúgio na tradição. 

Somado a esta afirmação argumenta ser a tradição o alicerce em que Boaventura funda 

sua representação e identidade para Bahia sertaneja, usando como tática a dialética, 

opondo litoral/cidade e sertão/campo, sendo Fidalgos e Vaqueiros a síntese dessa 

construção. 

Esse olhar tradicionalista que Boaventura apresenta em sua obra se insere num 

contexto em que um novo regionalismo se fez presente enquanto instrumento de 

                                                           
14 OLIVIERI-GODET, Rita. O sertão e urbe: imagens do arcaico e do moderno na poesia de Eurico Alves. In: 

OLIVIERI-GODET, Rita. A poesia de Eurico Alves: imagens do campo e da cidade. Salvador: Secretaria da 

Cultura e Turismo: Fundação Cultural: EGBA, 1999. p. 17-47.  
15 Os poemas aos quais me refiro encontram-se em: OLIVIERI-GODET, Rita. Eurico Alves. Poemas. In: 

OLIVIERI-GODET, op. cit., p. 109-215. 
16 Corroborando com Olivieri-Godet no que diz respeito a transmutação vivenciada por Boaventura, Valter 

Guimarães Soares desenvolve a questão econômica sinalizada pela autora para explicar essa circunstância. 

Segundo o mesmo, historicamente a região do então Nordeste brasileiro estava passando por uma crise 

econômica e político-social, que acarretou na perda do prestígio em âmbito nacional. Outras áreas do país em 

especial o eixo Rio-São Paulo ascende econômica, política, social e culturalmente com ideais de modernidade, 

civilização e progresso. É dentro dessa atmosfera que os intelectuais baianos reagem tencionando introduzir a 

Bahia nesse novo arranjo nacional republicano anunciado pela modernidade, não aceitando a posição marginal 

na nova configuração do jogo de poder. Como estratégia abraça-se um passado de glória instituindo e 

preservando uma memória social. Cf. SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a 

invenção da Bahia sertaneja. Salvador, BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. p. 25-28, 39. 
17 Ibid., p. 39.  
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construção identitária. De acordo com Albuquerque Jr. 18, esse novo regionalismo é 

marcado pela nova forma de pensar o espaço e a nação. No Brasil as novas concepções 

acerca de modernidade e modernização, bem como dos impactos da Primeira Guerra 

Mundial19 desencadearam a progressiva superação dos padrões naturalistas e suas 

explicações através de fatores geográficos e raciais por novos parâmetros de âmbito 

cultural e social. A região, bem como a nação passa a ser pensada “não mais como um 

simples recorte natural ou ético, mas como um recorte sociocultural”20. 

No tocante a mudança que se opera na utilização do conceito de raça 

recorremos a Skidmore para concluir que essa categoria conceitual passou pelo que o 

autor chama de “reavaliação de conceito”21. A visão negativa e de importância desse 

conceito para pensar o país começou a perder espaço para uma visão cada vez mais 

positivada. Buscou-se a substituição do conceito de raça pelo de cultura. Porém a 

mudança desses paradigmas no âmbito da prática trouxe consigo um nível de 

complexidade, que culminou inclusive, numa postura ambígua por parte dos que 

utilizavam o conceito em suas produções. 

Segundo Jesus22, ocorre no debate sobre a mestiçagem vigente no Brasil do 

pós-1930 a adoção do termo culturalismo. A utilização do conceito de cultura em 

substituição ao conceito de raça nos escritos da intelectualidade neste período é 

marcada pela ambiguidade ao demonstrarem a persistência da categoria raça23. 

Observa-se que não ocorre nessa nova conjuntura um abandono da concepção 

evolucionista, se na ótica das teorias raciais eram as raças, em seu caráter biológico, 

que passavam por diferentes etapas de desenvolvimento, agora são as diferentes 

culturas que escalam as fases do progresso.   

                                                           
18 Conforme ALBUQUERQUE JR. esse novo regionalismo não é aquele difuso e provinciano presente no século 

XIX e início do XX, mas um regionalismo que reflete as diferentes formas de se perceber e representar o espaço 

nas diversas áreas do país. ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 4. 

ed. rev. Recife: Cortez, 2009. p. 51-77. 
19 Para uma maior compreensão entre Primeira Guerra Mundial e o nacionalismo brasileiro vê: SKIDMORE, 

Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p. 

163-191. 
20 ALBUQUERQUE JR, op. cit., p. 342. 
21 SKIDMORE, op. cit., p. 183, 192-226.  
22 JESUS, Zeneide Rios de. Indígenas no Brasil: as visões de Afonso Arinos (1930-1940). 2016. 344f. Tese 

(Doutorado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em Historia Social, Universidade Federal da 

Bahia, Bahia. p. 169-170.  
23 Cf. Jesus, “Exemplo disso é a obra Casa Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre, apontada como o 

marco dessas mudanças no Brasil. Considerada pioneira na valorização da mestiçagem, essa obra ainda 

utiliza a categoria raça, mantendo uma visão hierarquizada e evolutiva dos povos. Para Freyre 23, a chegada 

do europeu à América “[...] principia a degradação da raça atrasada ao contato da adiantada””. Cf. Ibid., p. 

183. 
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Expor a complexidade desse deslocamento24 tem por intuito chamar a atenção 

para inexistência de uma mudança abrupta. Não se pode contar com um marco que 

delimita o fim de uma vertente de compreensão e início de outra, existe um período 

transitório autores que reinterpretam a problemática referente a mestiçagem  

mesclando concepções naturalistas e culturalistas. É o caso do próprio Boaventura, 

que em seu texto apresenta uma miscigenação positivada, ao mesmo tempo em que 

defende a hierarquização dos povos por meio de um raciocínio evolucionista. Embora 

sua obra seja posterior a esse debate demonstra influência desses autores da década de 

1930. 

Nas primeiras décadas do século XX, sobretudo, nos anos trinta, os intelectuais 

brasileiros buscaram uma maior compreensão do que era o Brasil. A busca por esse 

entendimento, passava pela compreensão da formação do povo brasileiro e sua 

identidade. De acordo com Hall, as construções em torno da identidade nacional são 

marcadas pela característica significativa da escritura dos discursos nacionalistas 

modernos que se baseiam na busca da compreensão do todo através das partes. É 

preciso homogeneizar o que é heterogêneo, unificar para a nação emergir, 

configurando-se, no entanto uma homogeneidade utópica, pois como afirma Hall um 

“breve exame solapa a ideia da nação como uma identidade cultural unificada”25. 

É possível também apreender por meio de Albuquerque Jr.26 que no contexto 

brasileiro em questão, a construção da identidade nacional caracteriza-se pela 

justaposição de um tipo regional sobre o outro no claro propósito de destacar sua 

importância na construção do nacional, pondo, quando muito, em segundo plano os 

tipos regionais subjugados. É o “jogo de poder, de divisões e contradições internas, de 

lealdades e de diferenças sobrepostas”27 se fazendo presente nas lutas regionalistas28, 

conforme indicou Albuquerque Jr. 29
. 

                                                           
24 O termo deslocamento é utilizado por Jesus de acordo com Martínez-Echazábal, que chegou à conclusão de que 

“[...] a suposta ruptura epistemológica que se cristaliza na década de 30 representa um deslocamento dentro do 

discurso da mestiçagem na América Latina, e não numa mudança de discurso”. MARTÍNEZ-ECHAZÁBAL, Lourdes. 

O culturalismo nos anos 30 no Brasil e na América Latina: deslocamento retórico ou mudança conceitual? In: MAIO, 

Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p. 112. 

(Apud. JESUS, Zeneide Rios de. Indígenas no Brasil: as visões de Afonso Arinos (1930-1940). 2016. 344f. Tese 

(Doutorado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em Historia Social, Universidade Federal da 

Bahia, Bahia. p. 183). 
25 HALL, Stuart; SILVA, Tomaz Tadeu; LOURO, Guacira Lopez. A identidade cultural na pós-

modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 65. 
26 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. Recife: FNJ: Massangana; São 

Paulo: Cortez, 2009. p. 117.   
27 HALL, loc. cit. 



9 
 

 
 

No Brasil essa “luta regionalista” ligada a concepção do nacional foi expressa 

no embate entre o movimento regionalista tradicionalista que tinha por propósito 

resguardar e enaltecer uma tradição apontada como já existente, construindo e 

exaltando uma dada região objetivando deter seu desaparecimento no processo de 

integração nacional, e o movimento modernista30 que propunha incorporar o elemento 

regional a uma estética nacional, compreendendo a tradição como algo a ser 

sistematizado. Essas considerações sobre regionalismo tradicionalista se justificam em 

virtude da influência dele sobre a obra de Boaventura31. 

Mesmo que trilhando a mesma via, a da construção de uma identidade 

nacional, as abordagens apresentavam dissonâncias em certos aspectos. Assentados no 

seu lugar de origem, levando em consideração a ocupação espacial, havia aqueles que 

defendiam a ideia do lugar sertão como local de nascimento da verdadeira 

nacionalidade, em contraposição a cultura do litoral. Difundiam a ideia do 

bandeirantismo como responsável pela origem da brasilidade divergindo de uma 

cultura importada fincada no sedentarismo e viam na mestiçagem um elemento 

valorativo na formação do brasileiro.  

Nesse enquadramento delegavam aos povos indígenas, em relação ao negro, 

um lugar de importância nessa miscigenação contrapondo-se aos que conferiam ao 

negro em relação ao indígena maior relevância na composição do mestiço. Gilberto 

Freyre pode ser listado entre os que ressaltam o litoral, o sedentarismo e dá destaque 

ao negro em relação ao indígena na miscigenação, apesar de discutir em seu clássico, a 

influência indígena na formação da família brasileira. Já o nosso autor pode ser 

                                                                                                                                                                                     
28 Cf. ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. Recife: FNJ: Massangana; 

São Paulo: Cortez, 2009. p. 100-108. 
29 Ibid, p. 117. 
30 Salienta-se que o movimento modernista brasileiro segundo Albuquerque Jr. tropeçava no regionalismo, pois 

era uma resposta regionalista contra a preeminência cultural no Rio de Janeiro. Afirma que “o modernismo se 

deixa apanhar na rede das relações regionalistas. [...] Incomodava aos modernistas que o Rio continuasse sendo o 

centro cultural do país. [...] O modernismo se alimentou do regionalismo paulista, como reconhece Mário de 

Andrade [...] o modernismo vai reelaborar o fato regional, mas não abandoná-lo. [...]”. Ibid, p. 68. 
31 Sobre a inserção de Eurico Alves Boaventura entre os regionalistas tradicionalistas Olivieri-Godet afirma: “A 

contribuição de Eurico Alves enriquece a extensa produção literária regionalista nordestina, que se inicia por 

volta dos anos 30, delineando aspectos singulares da cultura de uma região, a zona de Feira de Santana, em torno 

da qual se desenvolveu a ‘civilização do pastoreio’.” OLIVIERI-GODET, Rita. O sertão e urbe: imagens do 

arcaico e do moderno na poesia de Eurico Alves. In: OLIVIERI-GODET, Rita. A poesia de Eurico Alves: 

imagens do campo e da cidade. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo: Fundação Cultural: EGBA, 1999. p. 

36. 
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colocado ao lado daqueles que destacavam o sertão, o bandeirantismo32 e o mestiço de 

índio para pensar a construção do regional e do nacional.   

Após situar o autor no contexto histórico que delimita sua vivência, atentando 

para as influências na sua escrita, apresentar a obra aqui estudada se faz necessário. No 

tópico a seguir, retrataremos Fidalgos e Vaqueiros como representante do 

“contradiscurso” euriquiano, em concordância com a interpretação feita por Soares33. 

 

A HISTÓRIA DO SERTÃO NA PERSPECTIVA DE BOAVENTURA  

 

Nas primeiras páginas do ensaio Fidalgos e Vaqueiros o leitor se depara com a 

afirmação do autor que a obra não constituía um livro de história, nem uma 

interpretação sociológica. Segundo ele, era “apenas meu testemunho. É a minha 

história do sertão e dos seus tabaréus, que quis contar aos meus filhos [...] para lhes 

esclarecer o engano de alguns estudiosos do nosso passado”34 . Tal afirmação foi 

sinalizada por Soares35 como sendo uma “capa de modéstia” a esconder uma grande 

ambição. Para ele, Boaventura estaria a esconder a intenção mais evidente da sua 

escritura apontar os equívocos cometidos por aqueles que o antecederam na escrita 

sobre o sertão. 

Elementos contidos nas linhas dessa escrita carecem de elucidação: quais são 

os autores que influenciaram a obra de Boaventura, quais são os equívocos a que ele 

se refere e quanto sua análise sobre o sertão se diferencia daquelas que ele qualifica 

como engano, uma vez que Fidalgos e Vaqueiros pode ser entendido como prática 

discursiva, que procura instituir no campo da dialética o lugar sertão de forma positiva 

e idealizada. Cabe também questionar-se sobre o que Boaventura intitula de “sua” 

história do sertão. 

                                                           
32Sobre o bandeirante na visão de Boaventura vários fatores são apresentados para discernir o bandeirante baiano 

do paulista, e um deles é o sedentarismo x nomadismo, enquanto o baiano adentra o espaço e sedentariza, o 

paulista adentra no sentido apenas de despovoar, pois nele não se fixa. BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo 

e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro Editorial e Didático, 1989. p. 23. 
33 Cf. SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. 

Salvador, BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009; SOARES, Valter Guimarães. Outros sertões: a 

Bahia de Eurico Alves. Sitientibus: Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana, n. 24, jan./jun. 2001, 

p. 109-126; SOARES, Valter Guimarães. Resposta ao tempo: Eurico Alves e a construção da paisagem 

sertaneja. In: SILVA, Aldo José Morais Silva (Org.). História, poesia, sertão: explorando a obra de Eurico Alves 

Boaventura. Feira de Santana: UEFS Editora, 2010, p. 51-64. 
34 BOAVENTURA, op. cit., p. 11.  
35 SOARES (2001), op. cit., p. 114. 
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Para o entendimento dos elementos citados acima nos baseamos tanto na obra 

Fidalgos e Vaqueiros, quanto na coletânea de textos sobre Boaventura e suas 

produções que constam no livro História, poesia, sertão: diálogos com Eurico Alves 

Boaventura36 organizado por Aldo José Morais da Silva, além da dissertação 

Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja37, e bem como 

o artigo Outros sertões: a Bahia de Eurico Alves38 ambos de autoria de Valter Guimarães 

Soares. 

De acordo com Soares39, dentre os estudiosos referidos por Boaventura estão 

nomes como Gilberto Freyre, Caio Padro Jr., Nelson Werneck Sodré, Capistrano de 

Abreu, Cassiano Ricardo, Euclides da Cunha, Oliveira Viana, Nina Rodrigues, autores 

que discutiram temas como identidade nacional, mestiçagem, racialismo, culturalismo. 

Boaventura tem como propósito “esclarecer enganos” relativos às construções 

sociológicas desses “estudiosos do passado”. 

Ao revisar a historiografia do final do século XIX e da primeira metade do 

século XX, Boaventura localiza “enganos” sobre o sertão levando a qualificar essas 

análises como parte de uma escrita deturpada e silenciosa a respeito desse lugar tão 

caro para ele. A crítica do autor se refere a aspecto que vão desde a discordância do 

lugar de nascimento do Brasil até a formação do mestiço, bem como o silenciamento 

da economia do sertão em detrimento de uma economia mais voltada para o litoral, ou 

de regiões como a mineradora.40 Posteriormente, esses aspectos voltarão a ser 

discutidos, sobretudo, na segunda parte deste artigo quando abordaremos as 

interpretações desse sobre a mestiçagem.  

Em relação ao terceiro elemento, ressaltamos que o ensaio elaborado por 

Boaventura compreendido neste trabalho enquanto suporte cultural constitui-se em 

discurso representativo. E como tal, é importante salientar, tomando Chartier41 como 

referência, que os discursos “não são de forma alguma discursos neutros”. Antes, 

dizem respeito ao “modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

                                                           
36 SILVA, Aldo Jose Morais (Org.). História, poesia, sertão: diálogos com Eurico Alves Boaventura. Feira de 

Santana, BA: UEFS Editora, 2010.  
37 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador, 

BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. 
38 SOARES, Valter Guimarães. Outros sertões: a Bahia de Eurico Alves. Sitientibus: Revista da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, n. 24, jan./jun. 2001. p. 109-126. 
39 SOARES (2009), op. cit., p. 62. 
40 Ver por exemplo: BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro 

Editorial e Didático, 1989. p. 43, 73-90, 49-90,  15, 49-57 respectivamente. 
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realidade social é construída”. São sistemas de significação assentados em percepções 

que fundam uma dada realidade baseada na leitura própria do passado por meio do 

presente, e não é de nenhum modo imparcial. Ainda de acordo com Chartier42, aqueles 

que estruturam tais discursos se envolvem em “lutas de representações” selecionando 

os fatores a serem evidenciados e silenciados de acordo com seus anseios agindo 

diretamente na compreensão que o representado tem de si e do mundo. 

Observando as referências de Chartier, analisando Fidalgos e Vaqueiros e, em 

concordância com a literatura sobre Boaventura e sua obra, é possível afirmar que o 

autor aqui estudado esculpe uma representação apresentando o sertão como espaço da 

gênese da nacionalidade, tendo o sertanejo, mestiço de índio, como elemento matricial 

na formação sociocultural brasileira e a pecuária como atividade econômica 

responsável pela expansão e unidade do território nacional. Portanto, se aproxima dos 

trabalhos os quais revisa, ao produzir também representações sobre o sertão. 

Logo, torna-se questionável a ideia de que seus escritos são apenas 

testemunhos que visam desafazer enganos. Tal quais seus interlocutores, Boaventura 

interpreta os processos de mudanças históricas vivenciadas no final do século XIX e 

início do XX, construindo a sua narrativa sobre identidade nacional e mestiçagem. 

Este propósito nos leva a discordar de sua fala quando afirmou que sua obra não era 

uma “interpretação sociológica”, já que Fidalgos e Vaqueiros estuda a organização e o 

funcionamento da sociedade do sertão pastoril destacando sua importância na 

construção do Brasil. 

As páginas de Fidalgos e Vaqueiros caminham na direção do propósito de 

assentar na história da Nação brasileira o sertão enquanto imagem que representa a 

Nação, aurora da civilização brasileira, paisagem física e social integrante de uma 

Bahia multifacetada43. Apresenta o pastoreio como atributo econômico e social 

idealizado na qualidade de alicerce do lugar sertão e o sertanejo como personagem 

elementar no tracejar dos limites do espaço e, por conseguinte da Pátria, como 

podemos verificar em várias passagens da sua obra: 

                                                                                                                                                                                     
41 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

Lisboa, Portugal: Difel, 1990. p. 17. 
42 CHARTIER, loc. cit. 
43 Cf. Soares: “Embora perceba uma Bahia múltipla (do açúcar, do cacau, das minas), opera um apagamento 

da diversidade do mundo sertanejo. O sertão é representado como um mesmo, como um espaço homogêneo, 

essencializado, portador de uma identidade compacta [...]” SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da 

saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador, BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 

2009. p. 90. 
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Foi o boi que provocou a descoberta do sertão, assinalando os pontos cardeais da 

província com rastro do seu passo vagaroso e constante [...] Foi o pastoreio a razão 

maior da penetração da terra sertaneja [...] Foi o vaqueiro, tangendo a boiada, 

procurando pasto, que descobriu as terras ignoradas do sertão [...] Nascia ao toque 

das boiadas a vida da pátria [...] Na fazenda de criar, a mais forte origem da nossa 

civilização [...]44 

 

Ao percorrer os capítulos é possível visualizar o que Soares denominou de A 

invenção da Bahia sertaneja implementada por Boaventura em seu ensaio. Como que 

revelando as estações vivenciadas no espaço sertão pela civilização do pastoreio, a 

primavera, o verão, outono e o inverno da tradição pastoril são exibidos na 

composição da escrita. A primavera entendida aqui como a primeira estação a ser 

exibida estaria retratada nos primeiros capítulos da obra que abordam o florescimento 

da tradição pastoril, apontando as conjunturas de nascença do lugar sertão, revelando 

nesse contexto de clima agradável o rastro da boiada delineando os limites territoriais 

e sociais do sertão. 

Os capítulos que podem ser compreendidos como o verão dessa tradição que se 

desenha tratam sobre os longos dias de ebulição e glória da “civilização do pastoreio”, 

seus fatores sociais, históricos, políticos e culturais são apresentados a luz de uma 

escrita que parece radiante com a tradição que vai se forjando. Já o capítulo que exibe 

com força os sinais do outono-inverno, são linhas que carregam o estremecer de uma 

dada estrutura social, a aristocracia dos currais, que sente com força o vento invernal 

do tempo pronto a derrubar tal construção. Ainda a obra expõe um capítulo dedicado 

ao local onde o desenrolar dessas estações acontecem com maior destaque. Apresenta 

Feira de Santana com o objetivo de resgatar-lhe a história e preservar-lhe a memória 

juntamente com tudo que diz respeito a ela: sociedade, economia, política e cultura. 

Ainda em concordância com Soares45, outro ponto que merece destaque diz 

respeito ao uso da memória para a construção desse discurso representativo, uma vez 

que por meio desse recurso, Boaventura intervém no presente propondo uma 

identidade nacional brasileira que se confunde com a identidade local, a sertaneja. 

Com saudosismo pelo o que já se abateu e prevendo mais destruições escreve 

em defesa dessa Bahia sertaneja, enquanto tradição inventada, e tudo a ela ligada que 

                                                           
44 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro Editorial e Didático, 

1989. p. 22, 45, 49,15 e 24 respectivamente. 
45 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador, 

BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. p.132. 
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se dissipa. Soares46, assim como Olivieri-Godet47 são concordantes sobre o lugar de 

onde Boaventura escreve não ser um espaço qualquer, mas um ambiente de 

identificação social e afetiva. A palavra do autor em sua obra possibilita tal conclusão: 

 

Quando se tem uma roça e um curral, um tanque, um boi, uma casa-de-fazenda, a 

vida se apresenta ai de forma diferente. Sente-se, na alma, o reflexo das éclogas que 

não se escreveram. Pastor e dono-de-fazenda, mesmo que seja esta pequena, são 

coisas que mudam as cores da nossa paisagem costumeira. Por isso, o amor com que 

foram escritas estas páginas.  E quem não possuir este sentimento há de fechá-las 

entediado. Escrevi-as para tabaréus como eu, que vivem na área que uma cancela de 

fazenda circunscreve. Até porque, possivelmente, me acharão apaixonado, parcial no 

meu julgamento. Hão de entender-me meus vizinhos e outros criadores bem ligados 

pelo coração ao nosso passado. 48 

 

Na visão de Soares, o discurso de Boaventura compõe-se de melancolia, pois 

“soluça a desagregação do mundo patriarcal, agrário e pré-capitalista”49. É pelo lugar 

social e tudo a ele ligado que Boaventura com profundo pesar teme pelo total 

aniquilamento da memória desse local e apagamento de sua história. Olhando para trás 

e mesmo para uma atualidade que esvaece procura resgatar e preservar o tempo, o 

espaço e a cultura vivenciada como parte intrínseca de um coletivo ao qual pertence: 

“Faça-se o reconto do seu nascimento e fixe-se a sua projeção no futuro que construiu, 

para seu estudo perfeito. E se verá, em relevo, a indisfarçável e robusta civilização do 

pastoreio”50. Representação que para ele ultrapassa seu círculo e recai sobre uma 

coletividade sertaneja considerada homogênea.  

Todo esse contexto, segundo Soares, leva-o a “inscrever uma sequência do 

passado no presente e projetá-la no futuro como continuidade”51, ato este gerido na 

qualidade de “homem-memória52, ao mesmo tempo historiador e memorioso”53, já que 

                                                           
46 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador, 

BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. p. 83, 103. 
47 OLIVIERI-GODET, Rita. O sertão e urbe: imagens do arcaico e do moderno na poesia de Eurico Alves. In: 

OLIVIERI-GODET, Rita. A poesia de Eurico Alves: imagens do campo e da cidade. Salvador: Secretaria da 

Cultura e Turismo: Fundação Cultural: EGBA, 1999. p. 42. 
48 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro Editorial e Didático, 

1989. p. 12. 
49 SOARES, op. cit., p. 115. 
50 BOAVENTURA, op. cit., p. 421. 
51 SOARES, op. cit., p. 104. 
52 Em sua dissertação Soares realiza um estudo sobre a compreensão da relação entre História e Memória 

operada por estudiosos como Pierre Nora, Maurice Halbwachs para então introduzir a relação que Eurico 

estabelece entre esses elementos em seu estilo próprio de expressão literária. Ao contrário do que esses autores 

retratados por Soares propõem, a distinção entre Memória e História, Eurico une ambas em seu fazer discursivo. 

Apropriando-se da história salvaguarda a memória do lugar social que lhe é inerente, a aristocracia dos currais, e 

que evapora-se diante de seus olhos, ressuscitando o passado e o entregando ao presente com ambições de fazer 

permanecer no futuro. Fidalgos e Vaqueiros é exemplar dessa prática e o capitulo “Elegia das sombras que 
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faz uso “da memória do grupo, como campo de referência pessoal, para tecer a 

representação”54. Fazendo uso da História como fundamento para preservar a 

memória, Boaventura55 assume a responsabilidade de ele mesmo, através da tinta e do 

papel, traçar o registro historiográfico do sertão e do sertanejo incluindo suas letras e 

os discursos que emanam delas nas estantes que compõem a biblioteca da 

historiografia brasileira. Mas não assume sozinho essa responsabilidade, convida 

outros a engrossar a fileira daqueles que prontamente por meio de seus escritos não 

deixarão a memória sertaneja morrer e com isso parte da história nacional: “Espero 

que os nossos estudiosos me secundem nestas pesquisas sobre o nosso passado pastoril 

e fiquem como verdadeiros biógrafos exatos da nossa gente sertaneja. Ficarei com isto 

recompensado”56. 

É também usando largamente uma memória familiar, dentre outros aspectos, 

que o autor constrói sua “história sobre o sertão”, deixando claro o lugar social de 

onde fala. Por meio desse lugar social, que Boaventura se sente autorizado a fazer o 

que Soares identificou como um “contradiscurso”. Sentindo-se conhecedor da história 

do sertão por fazer parte dela, Boaventura assume uma identidade sertaneja por meio 

da qual reivindica a tarefa de projetar uma imagem desse lugar e do sertanejo que se 

contraponha as interpretações feitas por intelectuais que se localizam fora desse 

espaço.     

 

Compreender a escritura euriquiana como contradiscurso implica entendimento de 

que o sertão é também e principalmente uma invenção costurada por intelectuais do 

Sul do país, no mesmo movimento em que projetam uma imagem para si mesmos e 

para o lugar de onde enunciam, o que esclarece uma luta de hegemonia pela 

competência dos discursos e pela predominância de uns espaços sobre outros. 57 

 

                                                                                                                                                                                     
adormecem” a parte desta escrita que mais pula as vistas do leitor a consternação euriquiana pelo declínio da 

civilização do pastoreio. Vê: SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção 

da Bahia sertaneja. Salvador, BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. p. 127-138. 
53 Ibid., p. 133. 
54 Ibid., p. 132. 
55 As sugestões de Boaventura não limitam-se a produção de escritas historiográficas, mas estende-se a 

preservação de documentos e monumentos e a criação de museus e arquivos. Em resumo busca estabelecer 

lugares de memória, definição de Pierre Nora, trazida por Soares em seu estudo sobre Boaventura. 
56 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro Editorial e Didático, 

1989. p. 12. 
57 SOARES, op. cit., p. 72-73. 
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Prosseguindo em seu argumento Soares58 esclarece sobre a presença constante 

do sertão na construção da ideia de Nação compondo as falas imagéticos-discursivas 

que caracterizavam-se pelo dualismo litoral e sertão.  Ora o sertão é apresentado como 

o lugar do atraso e o litoral como o lugar do progresso, ora o sertão é visto como o 

nascedouro da verdadeira brasilidade e o litoral como espaço de inautenticidade. Neste 

cenário o comum são discursos construídos a partir do litoral a respeito do sertão, 

porém, Boaventura ergue seu discurso de dentro do próprio sertão tomando o litoral 

como elemento de alteridade. 

 Como bem argumenta Soares59, lugar social, saudade, história e memória são 

elementos utilizados por Boaventura no itinerário que mira preservar o universo 

sociocultural do pastoreio com claro objetivo de segundo ele dá a real cor desse espaço 

e sua gente no quadro da História nacional, deixando no eco de suas falas a evidência 

do embate político em torno de um lugar social e a crise vivenciada pela elite do 

pastoreio no âmbito político e cultural. 

Portanto, o poeta baiano da cidade de Feira de Santana traça através da sua 

obra Fidalgos e Vaqueiros60 o seu sistema de significações sobre o sertão e o 

sertanejo. A leitura da sua obra suscitou questionamentos que motivaram a escrita 

desse artigo. Os principais dizem respeito ao lugar que os indígenas ocupam na 

referida obra, quais visões foram construídas acerca desses povos? Quais 

interpretações foram apresentadas em torno das mulheres indígenas? Qual a concepção 

de Boaventura sobre o trabalho indígena? Na impossibilidade de abordar todos esses 

aspectos nos limitados espaços de um artigo, optamos por entender qual a visão de 

mestiçagem nos é apresentada pelo autor enfatizando suas construções acerca da 

participação da mulher indígena nesse processo.  

 

INDÍGENAS NA FORMAÇÃO DO MESTIÇO SERTANEJO: A PRIMAZIA DAS 

MULHERES 

 

                                                           
58 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador, 

BA: EDUFBA, Feira de Santana, BA, UEFS, 2009. p. 72- 97. 
59 Cf. Ibid. p. 106-117. 
60 Faz-se importante ressaltar que a manifestação do enunciado identitário euriquiano não se restringe apenas a 

essa obra, outros trabalhos como seus poemas e crônicas são também revelações de tal discurso. Ressalto a obra 

Fidalgos e Vaqueiros por se tratar de sua obra mais densa, além de ser objeto de estudo do presente artigo. 
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Marginalização, invisibilidade, estereotipização, silenciamento arquitetado em 

torno da figura do índio são conceitos que podem ser relacionados à produção 

discursiva elaborada por intelectuais que abordaram a temática indígena de forma 

direta ou indireta na historiografia brasileira.  

As afirmações de Orlandi de que “elas [as palavras] silenciam”61 e de que 

“silenciamento [...] não é silêncio mas ‘pôr em silêncio’ [...]”62, contribuem para 

compreensão da existência de significados e propósitos bem delimitados na construção 

das representações através da relação entre o dito e não dito por meio das palavras. 

No contexto aqui estudado, o jogo de luz e sombras, de presenças e ausências 

em volta do dito e não dito tem muito a revelar sobre o silêncio “fundado” por 

Boaventura no que concerne a forma como o indígena aparece e desaparece em meio à 

mestiçagem. Sua escrita traz a luz pensamentos e práticas vigentes da época, 

contribuindo na tradução de uma dada temporalidade por intermédio da leitura das 

linhas e entrelinhas constituinte do seu dizer discursivo.  

No Brasil, a mestiçagem sempre constituiu problemática aos intelectuais que 

tencionavam escrever sobre a ideia de nação suscitando discussões nem sempre 

convergentes em torno desse tema. Em diferentes contextos os intelectuais brasileiros 

discutiram essa questão buscando entender melhor as singularidades do país. Três 

momentos desse debate foi apontado por Moreira63. O primeiro momento se localiza 

no pós independência “quando primeiramente foi problematizada a centralidade da 

confluência das três raças para o entendimento da especificidade do Brasil”64. O 

segundo ocorre quando ganham terreno as teorias racistas embasando as reelaborações 

sobre mestiçagem. O terceiro localiza-se no pós-1930 quando se consolidou o mito das 

três raças. 

Destacamos a centralidade do IHGB65 nesse debate, uma vez que ele se 

relaciona diretamente com a construção de uma história nacional, que definiu os 

                                                           
61 ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 4. ed Campinas, SP: Ed. da 

UNICAMP, 1997. p. 14. 
62 Ibid., p. 12. 
63 MOREIRA, Vânia Maria Losada. História, etnia e nação: o índio e a formação nacional sob a ótica de Caio 

Prado Júnior. Memória americana, n. 16-1, p. 63-84, 2008. p. 67.  
64 MOREIRA, loc. cit. 
65 O debate travado no âmbito do IHGB não é homogêneo. Feito por intelectuais diversos, ele traduz os 

interesses de cada um e indica perspectivas que embora pudessem convergir, se orientavam por uma maior ou 

menor defesa em torno da questão indígena, mas, em última instância, esse debate produz o apagamento dessa 

presença indígena na historiografia brasileira. Não é nosso objetivo nesse artigo, apresentar uma discussão 

pormenorizada desse debate, por isso, remetemos o leitor a uma literatura que trata especificamente dessa 

questão. Cf. GUIMARÃES, Manoel Luís Lima Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico 
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lugares destinados a indígenas, brancos e negros na formação da nação. De acordo 

com Guimarães “ao definir a Nação brasileira enquanto representante da ideia de 

civilização no Novo mundo esta mesma historiografia estará definindo aqueles que 

internamente ficarão excluídos deste projeto, por não serem portadores da noção de 

civilização [...]”66. Para indígenas e negros foi definido o não lugar enquanto se 

atribuía ao branco a condição de civilizados a construção da nação.  

É importante salientar que embora a questão indígena tenha ocupado um lugar 

central nesse debate, a escrita produzida pelos membros do IHGB foi predominante 

marcada pelo silenciamento, invisibilidade e inferioridade no que toca aos indígenas. 

Classificando-os de forma simplista, visando a homogeneidade, os intelectuais do 

IHGB produziram o apagamento da diversidade destes povos e definiram o passado 

como o lugar desses povos, por excelência. Nesses escritos, os índios são reconhecidos 

como desprovidos de civilização, e numa perspectiva evolucionista, foram localizados 

no degrau mais baixo da sociedade.  

Ao debater sobre a presença indígena no século XIX os intelectuais afirmavam 

que os indígenas estavam em estado transitório, pois ao se mesclarem com a massa 

populacional, seriam assimilados e civilizados, adquirindo o status do ser brasileiro. A 

esse patamar chegavam apenas os que “educadamente” reconhecessem a soberania do 

“branco”, deixando-se civilizar. Aos grupos étnicos que se opuseram a essa política 

fazendo frente aos propósitos de subordinação, o extermínio foi o fim mais 

apropriado67. 

Ciente da amplitude e da complexidade desse debate em torno do indígena e da 

construção da nacionalidade nos deteremos no terceiro momento, conforme nos indica 

Moreira68, por compreendermos que as visões de Boaventura se aproximam dos 

aspectos tratados nesse contexto, uma vez que pelo viés culturalista, a mestiçagem 

assumiu uma compreensão positivada, passando de problema nacional a “mito 

fundador” da nação. Vista inclusive como solução dos conflitos raciais e contradições 

                                                                                                                                                                                     
Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Revista Estudos Históricos, v. 1, n. 1, p. 5-27, 1988; 

MOREIRA, Vânia Maria Losada. História, etnia e nação: o índio e a formação nacional sob a ótica de Caio 

Prado Júnior. Memoria americana, n. 16-1, p. 63-84, 2008; MOREIRA, Vânia Maria Losada. O ofício do 

historiador e os índios: sobre uma querela no Império. Revista brasileira de História, v. 30, n. 59, p. 53-72, 

2010; SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 

1870-1930. São Paulo, SP: companhia das Letras, 1993. 
66 GUIMARÃES, op. cit., p. 7. 
67 Vê como exemplo: PARAISO, Maria Hilda Baqueiro. Repensando a política indigenista para os Botocudos no 

século XIX. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 1992, v. 35 p. 75-90. 
68 MOREIRA (2008), op. cit., p. 71-73. 
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sociais. A multiplicidade racial e suas contribuições na formação do brasileiro 

autêntico passaram a ser exaltadas. Sem índios, negros e brancos não era possível 

pensar o mestiço representante do ser brasileiro e a própria nação.  

É com base nessas questões tratadas por Moreira, no que definiu como terceiro 

“ato” e que se propaga até pelo menos os anos 1970, difundindo uma visão positivada 

do mestiço que Boaventura aborda o indígena por intermédio da mestiçagem. Seu foco 

de estudo é a formação do sertão e do sertanejo, elemento mestiço, e por conseguinte o 

lugar destes elementos na História da Nação. 

Ao fazer uso do recurso de inserção do índio por meio da discussão da 

mestiçagem em sua escrita, Boaventura acaba por consolidar o passado como lugar 

privilegiado para os indígenas. Seguindo as características dos escritos pós-1930, 

ressalta as contribuições que esses povos deram para a formação do homem sertanejo, 

numa clara alusão ao desaparecimento dessas populações. 

Como já abordado anteriormente, Boaventura inicia sua obra tratando sobre o 

nascimento do lugar sertão. Apresentado como “desertão”69 é possível visualizar sua 

interpretação em consonância com a visão ideológica que perpassa o período colonial 

até os anos de sua escrita e para além dela70. Visão na qual o sertão surge enquanto 

lugar ermo desde o aspecto demográfico até o âmbito econômico e jurídico, como 

espaço suscetível aos influxos civilizatórios, e de direito adquirido àquele que 

bravamente o conquista: “A terra estava aí, nua e núbil, para o consórcio do trabalho. 

Dependendo de coragem e ousadia no conquista-la. Só.”71  

Em consonância com trabalhos historiográficos como os de Capistrano de 

Abreu e de Caio Prado Jr.72, Boaventura apresenta um sertão, virgem, descampado e 

selvagem, quando muito habitado de forma dispersa por grupos indígenas em sua 

maioria expulsos do litoral73. Entretanto, há um paradoxo em sua construção, pois 

mesmo admitindo essa presença diminuta, na maioria das descrições age como se não 

houvesse povos indígenas, apenas os espaços vazios rasgados pela boiada, verdadeira 

“clareiras graminosas”. Não há uma preocupação em descrever a relação dinâmica que 

                                                           
69 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro Editorial e Didático, 

1989. p. 46. 
70 CORRÊA, Dora Shellard. Historiadores e cronistas e a paisagem da colônia Brasil. Revista Brasileira de 

História, v. 26, n. 51, p. 63-87, 2006.  
71 BOAVENTURA, op. cit., p. 27. 
72 Vê como o “vazio demográfico” é concebido por esses autores em: CORRÊA, loc. cit. 
73 BOAVENTURA, op. cit. p. 43. 
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os indígenas estabelecem com o espaço atuando na construção da paisagem, ela surge 

apenas como resultado da penetração do gado. 

Por reafirmar o conceito de “vazios demográficos” Boaventura pode ser 

somado a autores que operaram a construção desta ideia. Tais composições discursivas 

constitui-se um sistema de significações com teor político e econômico bem definido 

sinalizando para o ato legitimador do expansionismo na busca pela posse e ocupação 

da terra. 

De acordo com Boaventura esse espaço concebido como desocupado tem no 

bandeirante baiano o seu bravo construtor da nacionalidade. Concordando com 

Capistrano de Abreu que aponta o bandeirantismo como fundamento para expansão do 

território e vê o bandeirante paulista como “sinônimo de despovoador”74, Boaventura 

estende ao baiano apenas o expansionismo territorial, mas se contrapõe a ideia de 

despovoamento. No caso dos baianos os vê como povoadores, pois diferente do 

paulista, agiria o baiano pelo “determinismo pastoril”75 povoando esse espaço. 

Essa interpretação de Boaventura pode ser questionada por meio de uma 

literatura sobre a conquista do sertão baiano que aponta o caráter despovoador desse 

processo. Exemplo disso é o estudo feito por Marques76 ao analisar a legislação sobre 

a guerra justa na Bahia setecentista. Essa autora demonstra como o recurso da guerra 

justa marcou uma prática costumeira que visava a legitimação da conquista da terra e 

escravização indígena ocasionando o despovoamento destes locais. Portanto apreende-

se que a experiência do bandeirante baiano não se distanciou da bandeira paulista em 

suas ações, como faz crer Boaventura.  

Nos escritos de Boaventura, a vinculação entre a presença humana 

caracterizada pelo indígena e a conquista do espaço, ocorre em dois momentos bem 

delimitados. Quando o autor elege o sangue do indígena que corre no mestiço como 

elemento de contribuição na atuação da conquista da terra e no momento em que a 

ocorrência da guerra justa se faz necessária contra o que denominou “silvícolas 

malcriados”77 que ameaçam o projeto de apossamento da terra. Percorrendo assim a 

trilha discursiva do índio manso versus índio bravo que permeia o tratamento dado aos 

                                                           
74 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgo e Vaqueiros. Salvador, BA: UFBA, Centro Editorial e Didático, 

1989. p. 87. 
75 Ibid., p. 22. 
76 MARQUES, Guida. Do Índio Gentio ao Gentio Bárbaro: usos e deslizes da Guerra Justa na Bahia 

seiscentista. Revista de História (São Paulo), n. 171, p. 15-48, jul-dez, 2014. 
77 BOAVENTURA, op. cit., p. 38. 
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indígenas pela historiografia, em especial a do século XIX, tendo como base a 

resistência ou a submissão desses povos aos projetos colonizadores e expansionistas. 

Pode se apreender pela escrita de Boaventura, que na sua compreensão a 

guerra justa podia ser utilizada de forma legítima para extermínio dos indígenas 

concebidos como agressores. Estes são os considerados bravos que atuam como 

entraves na conquista da terra, descritos como “a maior ameaça, o mais temível 

abantesma que rondava as malhadas”78. Recorrendo a Varnhagen para embasar seu 

parecer, Boaventura79 procura justificar a necessidade da guerra justa contra os índios 

não assimiláveis, os quais só o uso da força poderia conter seus atos de incivilidade. 

Apesar de acreditar na necessidade da guerra justa, Boaventura procura 

caracterizar as ações bélicas baianas contra os indígenas como ação moderada e 

esporádica. Ao assim proceder, busca diminuir a atuação de tal prática no sertão. O 

autor as concebe em sua escrita como já desaparecidas no século XVII, e quando 

realizadas, fez-se necessário auxílio dos paulistas, porque os baianos já haviam 

desaprendido a arte de guerrear contra os gentios. Para o autor, reprovadas e 

censuradas, as bandeiras de prear índios, desapareceram adquirindo assim o perfil de 

práticas acidentais e de defesa.  Sua concepção é de que a bandeira baiana se definia 

pela prática de assimilar o indígena e não pela violência que gerava extermínio e 

escravização, conforme faziam os paulistas80. A conclusão de Boaventura, como já 

observamos, contrasta com o estudo de Marques81, que aponta para o século XVII no 

sertão baiano, uma busca pela legitimação das ações bélicas geridas pelos próprios 

baianos e marcadas por ações de violência, extermínio e escravização contra a 

população indígena. 

Seguindo a tradição historiográfica que perdurou até o final da década de 1970, 

a escrita de Boaventura não encontra espaço para abordar as respostas por parte dos 

povos indígenas arquitetadas enquanto políticas indígenas que denotavam uma 

consciência política contra a violência vivenciada. Ao contrário, as ações desses 

sujeitos são concebidas ora como ação mecânica de defesa contra elementos que os 

incitam, ora como reflexo de incivilidade.82 Tal forma de Boaventura assim conceber 
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as respostas indígenas contribui para silenciar a existência de organização estrutural 

por parte destes no combate a violação de sua ordem social, cultural, política e 

econômica.  

No que diz respeito ao momento de conquista da terra pelo mestiço tal citação 

é elucidativa: “trazendo nas veias a vibração do sangue da terra despertou a volúpia do 

desconhecido [...] impelia para o dorso das montanhas a coragem do branco”83. 

Dissolvido o medo que os indígenas provocavam já que agora podiam ser 

considerados “parentes” e não mais estranhos, brancos e indígenas seriam um só, um 

novo produto, o mestiço eugênico, o brasileiro, a conquistar e povoar o espaço. Para 

Boaventura, foi graças ao sangue indígena no mestiço que o branco perdeu o receio e 

adentrou o sertão operando a consolidação da conquista do território.    

Nesse feito cada um tem sua função especificada. Ao indígena, vale ressaltar 

não qualquer indígena, mas os mansos já “aclimatados, propensos, por índole” 84 que 

“amansavam e auxiliavam o trabalho e ajudavam, sobretudo a povoar a terra”85, 

possuíam os atributos de bravura, coragem, adaptação e conhecimento do espaço, 

positivando assim, sua contribuição na construção do nacional. Ao branco cabia a 

“inteligência prática”86 para fazer desse indígena sua gente, direcionando os atributos 

deste povo para a empreitada de construção da pátria, desempenhando assim o branco 

seus feitos civilizatórios87. 

Mas para Boaventura a proeza maior das bandeiras baianas além da conquista 

do espaço estava no elemento humano que produziu, pois “[...] descobrir, desbravar a 

terra e povoá-las”88 era sua missão. Em seu entendimento, nesse contexto, para além 

da bravura, a conquista pelo sexo teve papel preponderante na construção do sertão e 

do sertanejo.  

Em consonância com intelectuais do pós-1930, que debateram sobre a questão 

racial na constituição da identidade nacional, concebendo a mestiçagem de forma 

positivada, transformando o mestiço “[...] em símbolo de nossa identidade cruzada no 
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sangue, sincrética na cultura”89, Boaventura elege a via sexual para pensar a formação 

do mestiço em meio a uma miscigenação biológica e cultural. 

Segundo Oliveira90, diversos intelectuais, em especial das décadas de 20 e 30 

do século XX, baseado em documentos do período colonial, fizeram uso do discurso 

do excesso sexual para pensar a formação da sociedade brasileira e do que viria a ser a 

identidade nacional. Dentre eles, destaca-se Paulo Prado91 cujas interpretações 

influenciaram autores como Gilberto Freyre que reproduziu a visão do excesso sexual 

que por sua vez culminou numa interpretação positivada da mestiçagem como 

instrumento que favoreceu o processo de colonização. Em consonância a essas 

interpretações, Boaventura92 entende a sexualidade como fator decisivo no processo de 

mestiçagem ocorrido por meio das mulheres indígenas. Além disso, essa mestiçagem 

teria um caráter civilizatório. 

Mesmo entendendo a sexualidade como a via principal da mestiçagem, 

Boaventura93 busca relativizar a ideia de intoxicação sexual, aspecto em que se 

contrapõe a Freyre. Pra ele, mesmo com a facilidade existente em função da 

quantidade de mulheres “de graça, oferecida, dada de mão beijada, tanta carnação 

morena, bem verde, verdinha como frutos agrestes da terra nova, tanta índia nova, a 

escolher [...]” não havia um desregramento sexual, pois o trabalho inerente ao 

processo de conquista não permitia que se pensasse ou se fizesse sexo o tempo inteiro.  

Nota-se que a formulação de Boaventura não visa negar a ideia de sexo fácil, 

nem tão pouco desnaturalizar os papéis de homens e mulheres nesse contexto. Ela, 

abundantes, nuas e fáceis, eles, machos incapazes de resistirem às tentações da carne. 

Dessa forma o comportamento sexual é descrito apenas como elemento que 

desencadeia a mestiçagem, encobrindo um processo violento de abuso e submissão 

das mulheres, fossem elas indígenas ou negras94. 
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A ênfase dessa negação de excesso recai na intenção de refutar o caráter 

degenerativo na formação social do sertanejo. Pois, segundo ele, ao invés desse 

excesso sexual é possível observar que entre os sertanejos a libido não era muito 

perseguida. Para Boaventura a sexualidade normal do sertanejo comprovaria tal fato, 

pois “[...] se de origem deletéria, se pútrida, a célula germinativa deste mundo, como 

se não se encontrarem nele sinais de degenerescência?”95. Porém, ocorre o contrário, 

ao invés de degeneração, o sentimento de imoralidade seria muito restrito, resultando 

num comportamento de calma sexual. Ocorre, portanto uma construção discursiva em 

torno da refutação da intoxicação sexual, do mestiço degenerante e a defesa de uma 

sexualidade naturalizada.  

Em Fidalgos e Vaqueiros, a mestiçagem ocorre pelo viés da conquista em meio 

a prática de assimilação, em que diferentes matrizes formadoras aparecem 

hierarquizadas caminhando na direção da homogeneização, acabando por ter as 

diferenças sociais e culturais apagadas. 

Nessa forma de conceber o mestiço podem ser apreendidos alguns 

fundamentos que permeiam sua argumentação. Com termos como: conquistador, 

conquistado, vencido, vencedor, é possível perceber como em meio a positivação da 

figura do mestiço Boaventura utiliza a concepção evolucionista para construção de 

uma miscigenação hierarquizada onde cada matriz ocupa um grau distinto na esfera de 

contribuição. Boaventura estaria atuando, como afirma Santos, na “legitimação 

intelectual da estratificação que operava na realidade social sertaneja”96. 

Em seu estudo sobre a negação do negro na obra Fidalgos e Vaqueiros Sento 

Sé97 nos alerta para o fato de como a organização social aparece na escrita de 

Boaventura como uma ordem naturalizada. Ao ser interpretada como algo natural ao 

invés de produto social e histórico, acaba por invisibilizar as violências processadas 

dentro desta estrutura social. Exemplo disso é a forma como invisibilizou a violência 

contra a mulher indígena ao defender a facilidade da prática sexual. Prática que foi 
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Alves Boaventura. Feira de Santana: UEFS Editora, 2010. p. 142. 
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justificada e atribuída ao ato de “oferecer-se” destas mulheres98. Essa interpretação se 

aproxima do entendimento que muitos autores, dentre eles, Gilberto Freyre e Afonso 

Arinos tiveram acerca desta questão99. 

Localizado em meio ao período marcado pela ideologia da mestiçagem, não se 

configura surpresa encontrar em seus escritos a defesa de uma democratização das 

relações sociais vigente na sociedade sertaneja. Para Boaventura “Nas cruzas de 

brancos com negras e índias, [estava] a melhor lição de democratização [...] Formou-

se nas fazendas [...] uma sociedade aristocratizada, erguida, porém, em bases 

democráticas”100. Como é próprio desse tipo de concepção Boaventura acaba por 

abrandar, isso quando não silencia por completo, os conflitos sociais apagando-os em 

meio a uma suposta assimilação de “sucesso”101.  

 Seguindo a lógica da assimilação, cara aos povos indígenas, Boaventura define 

os termos pelos quais se dá a incorporação social do indígena na formação da nação e 

do povo brasileiro: “Se desapareceu [o indígena] está disseminado no primitivo 

sangue, na homogênese inicial do povo”102. O indígena, restringido ao nível inferior, 

tem redimida sua miséria e garantida sua sobrevivência. Através da assimilação, seus 

costumes e valores são inteligentemente selecionados pela figura civilizadora, atuando 

na formação do novo ícone nacional, o mestiço, fruto da confraternização ocorrida 

através do sexo, entre “vencido e vencedor”103. Opera-se a construção argumentativa 

de defesa da dissolução indígena por meio da mestiçagem. 

Segundo Boaventura104 o mestiço completo já estava formado desde os 

setecentos. Para o autor105 este mestiço sertanejo não é semelhante ao apresentado por 

Oliveira Viana o qual é mais puro do que o do litoral por haver pouco sangue negro e 

indígena, e nem ao apresentado por Gilberto Freyre do qual participa o negro 

africanizado, produto do litoral. Se valendo da constatação dos traços físicos e da 
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mentalidade presente no sertanejo, Boaventura106 fundamenta seu argumento de que o 

mestiço sertanejo tem predominância de sangue indígena frente ao negro, estendendo 

essa constatação a todo o sertão brasileiro107.  

Conforme Boaventura108 essa mistura teria se forjado graças ao isolamento em 

relação aos homens do litoral, pois o negro quando penetrava ao sertão seria o mestiço 

de negro, e os poucos que adentravam logo seriam diluídos na grossa mistura já 

formada entre brancos e indígenas. A esse respeito afirma Santos, “O sertão era, para 

Eurico Alves, desafricanizado [...] O sertanejo é o miscigenado não-negro (não 

africanizado, ausente de costumes e tradições alienígenas)”109. Na concepção 

euriquiana110 tal miscigenação não seria motivo de vergonha, já que dela participava a 

cultura branca e indígena sendo excluído a negra. Esse isolamento explica a formação 

de um mestiço altivo, independente com uma moral diferente, superior ao litorâneo.  

Boaventura afirma ter ocorrido a miscigenação pela mistura de “três cores 

vivas e não raças. Mais de três raças por aqui passaram”111. Por diversas vezes 

Boaventura utiliza o termo etnia, mas o toma como sinônimo de raça. Ao procurar 

justificar seu argumento o autor lista a diversidade étnica referente ao que ele 

denomina raças brancas ou claras, mas, seguindo o pensamento hegemônico, sequer 

sinaliza a diversidade étnica por parte dos indígenas, e limita a contribuição da etnia 

negra a multicoloridade da pele, já que no sertão não adentra o africano “puro”. 

Contribuindo assim, para um apagamento da diversidade étnica dos povos indígenas e 

africanos. 

Esse cruzamento multicolorido que atua na pintura da obra mestra, o mestiço, 

tem no sexo o seu pincel, e como artistas mestres o homem branco e a mulher 

indígena, pois, “a índia boa e nova, a mameluca em flor não haveria de ser para a 
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brutalidade do negro inferiorizado”112, e nem o homem indígena participaria da 

miscigenação, pois “não encontraria mulher branca e fina para o seu amor.”113 Este 

homem após catequizado foi selecionado para a “companhia”, e com uma 

adaptabilidade própria ao pastoreio foi integrado a função de vaqueiro, além de  ajudar 

a compreender o sertão. Dentre os indígenas o acento recai sobre a figura feminina 

conquistada “para a luxúria fecundante”114. 

O sexo desponta para Boaventura como “[...] a primeira letra para a crônica do 

Brasil sertanejo”115. Ocupando lugar de relevância, constitui meio para a mistura das 

raças, que por sua vez dá origem ao sertanejo e o povoamento do sertão. Portanto, nos 

escritos de Boaventura, como já observamos anteriormente, sexualidade é elencada 

como fator de grande relevância para se pensar a construção da identidade nacional. 

Logo, a cultura brasileira é o que é hoje graças ao amálgama das diversas culturas, 

mistura viável por não encontrar barreiras em função da união que o sexo produz. 

Ao atribuir notoriedade para a questão sexual no processo de construção da 

identidade nacional, Boaventura acaba adotando procedimento análogo ao que Jesus 

observou em relação as construções realizadas por Afonso Arinos no sentido de 

naturalizar a violência implícita nesse tão conclamado processo de mestiçagem, na 

medida em que conforme essa autora, esse procedimento torna 

 

[...] invisível a diversidade das relações de poder existentes no processo de conquista 

e dominação. [...] esse processo inclui, além da conquista militar, uma variedade de 

relações econômicas, sociais e políticas, que desencadearam a dominação 

sociocultural da população nativa.116 

 

Para Boaventura se o sertanejo possui traços culturais indígenas este foi 

adquirido pela hibridação cultural que encontra lastro na cruza sexual. Ganha destaque 

nesse feito o homem branco, aquele concebido como responsável por redigir a 

primeira letra dessa crônica magistral. Enquanto “A índia foi o púcaro que guardou o 

sangue [do branco]”117, este é detentor do sêmen que “transmitia o sortilégio da 
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fidalguia”118. Numa clara alusão à transmissão de civilização aos indígenas 

consolidada na figura do mestiço que traz no sangue as aquisições do caráter 

aristocrático. Esta construção discursiva, ao mesmo tempo em que invisibiliza a 

violência contra a mulher indígena, tem o propósito de colocar a etnia branca em 

posição de superioridade. 

Perseguindo esse propósito de atribuir ao branco papel de superioridade 

procura desconstruir o que ele intitula “lenda do degredado”, que na sua concepção foi 

construída pelo olhar apressado de certos historiadores e pela leitura 

descontextualizada dos documentos jesuíticos. A presença de degredados e de outros 

tipos considerados degenerados na formação do Brasil colocava em descrédito as 

raízes étnicas de origem europeia de nossa nacionalidade. Para contrapor, essa ideia, 

Boaventura se empenha em negar a presença desses degredados no território brasileiro 

em número suficiente para exercer ampla influência na formação do Brasil, alegando 

que veio de Portugal sua melhor semente119. 

Para Boaventura, o sertão contou com famílias brancas de alto nível moral. 

Adentram ao sertão, homens de atitudes limpas provenientes de célula social sadia. 

Estes não seriam desregrados sexualmente, pois dotados de feitos militares não se 

preocupavam apenas com o sexo, mas com a conquista da terra. No entanto, tal 

construção não significa que a ênfase dada a sexualidade foi posta de lado, o que 

acontece é a negação da intoxicação sexual e afirmação dos valores da cultura branca.          

Em consonância com Freyre sobre a plasticidade do português, Boaventura120 

concebe o branco lusitano como dotado de tal atributo. O ato sexual, na realidade 

local, apresenta-se como de caráter mais forte do que as exigências da vaidade que 

firmaria o distanciamento entre os diferentes, além do mais era um povo acostumado 

com a miscigenação, pois eles próprios o eram. 

Para Boaventura121, o conquistador guiado por um determinismo do meio 

social acabou por se envolver principalmente com as indígenas, pois não se 

encontravam mestiças de negras em grande demanda no sertão e as brancas só 

adentraram este espaço depois de consolidada a conquista da terra. Só podia então se 

envolver com as índias, as assimiláveis, vale ressaltar, que para o autor, elas estavam 
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ali de “graça”. “Era livre o sexo, uivando nas cópulas sem censura no campo à-toa”122. 

Eram relações desprovidas também do freio da igreja, já que esta demora a adentrar o 

sertão, o sexo encontra o espaço da liberdade para viver, que somado a facilidade de 

mulheres e das mulheres constitui o verdadeiro paraíso para formação do brasileiro.  

Em Fidalgos e Vaqueiros123 a afirmação do estereótipo de mulher fácil coloca-

se a serviço da fundamentação de uma construção nacional baseada em um contato 

sexual pacífico. Como já observamos, a suposta facilidade para entregar-se a cópula 

atribuída a mulher, conduz a conclusão de que o homem não precisa se valer da 

violência já que a mulher está pronta a oferecer-se. Além de ser um meio para 

valorizar os feitos do homem, ao entregar-lhe o benemérito da civilização, dispondo 

em troca da satisfação do seu apetite sexual. 

 Sobra para a mulher nesta composição os atributos de sujeição, procriação e 

invisibilidade. Além disso, essas construções negam-lhe o poder de escolha, de ação e 

reação diante do fato, enfim tiram-lhe a condição de protagonista de sua história. 

Resta-lhe a construção imagética de “púcaro”124, que significa vasilha, portanto a 

mulher é representada como objeto sexual, a quem é imposta a função de guardar o 

sangue daquele que detêm além do poder de escolha, a capacidade para tal. 

Gerar o mestiço e integrar a formação da família patriarcal, seja amancebada 

seja casada, constitui-se na escrita de Boaventura, destaque para a mulher indígena em 

relação a mulher negra. Uma vez que em sua concepção, essa última teria no sexo a 

utilização do seu corpo majoritariamente para fins econômicos, pois cada rebento 

nascido era mais um a aumentar o rendimento da senzala enquanto que a mulher 

indígena poderia ser escolhida para formar uma família. Há nessa construção de 

Boaventura influência de uma ideia que perdurou por muito tempo na historiografia125 

sobre a negação da família escrava.  Assim , o autor apenas concebe as proposições já 

referidas por Freyre em que os senhores se deitavam com as negras, sem considerar 

que essas relações poderiam extrapolar o âmbito do vínculo senhor-escravo. Além de 

romantizar a união entre brancos e indígenas, assim como Freyre faz ao abordar a “[...] 
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redução das distâncias sociais pela necessidade de reprodução social”126, Boaventura 

reafirma uma concepção comum em sua época de divisão social baseado no sexo 

biológico, onde  à mulher cabia as atividades do universo doméstico e familiar127.   

Outro ponto a ser ressaltado na concepção euriquiana, diz respeito ao efeito da 

mestiçagem enquanto elemento apaziguador do território conquistado. Ao invés das 

lutas de resistência empreendidas pelos indígenas anteriormente, o cenário pastoril 

gozava de paz garantida pela mestiçagem. Pois segundo ele “com os mestiços a noite 

já não se aproximava ameaçadora”128. Verifica-se a construção de uma mestiçagem 

idealizada, portanto sem espaço para conflitos entre os atores desse empreendimento.  

É por intermédio deste mestiço que Boaventura elenca as lembranças que o 

sertanejo trás dos parentes indígenas, “[...] no sangue, na economia, na alimentação e, 

sobretudo na alma”, como é o caso da farmacopéia, da divisão social do trabalho, da 

solidariedade. Porém os hábitos presentes no mestiço se dá graças a uma dominação 

peculiar129, o do “Vencido vencendo o vencedor”130. 

Apesar de sinalizar para um confronto onde o índio detém a vitória, o põe 

subordinado a uma esfera maior, a do triunfo do homem branco ao humanizar essa 

gente incorporando-os a uma nova cultura graças a sua inteligência expressa em seus 

feitos civilizatórios. Exemplo disto se dá quando Boaventura131 cita a participação de 

indígenas, sejam em cargos políticos ou já comerciantes de gado, mas apenas os 

catequizados desempenham tais funções, pois o branco certamente soube prepará-los 

para tal feito. Observa-se como Boaventura apaga toda uma rede de estrutura política 

construída pelos próprios indígenas e os destina papel subordinado na cena da 

construção nacional como se fossem meros fantoches a serviço do protagonista maior.  

Ressaltar a contribuição indígena, seja na conquista do território, seja no 

povoamento da terra, desenhando a pátria, gerando o brasileiro, revela a notoriedade 

atribuída por Boaventura aos indígenas, no entanto, tal posicionamento não prejudica a 

visão de superioridade das instituições da classe dominante, pois a presença dos 
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aportes é apresentada de forma hierarquizada. Se o índio possuía atributos válidos à 

formação nacional, cabia ao branco e ao mestiço dele a tarefa de aprimora-los e fazer 

bom uso de tais bens em favor da emergente nação, incorporando o indígena à 

civilização e destituindo-o da condição que lhe era inerente. Ao indígena restava a 

confraternização e o reconhecimento da grandeza dos êxitos civilizatórios de uma 

classe que lhe era superior. 

Com relação a ideologia da mestiçagem, Costa afirma que a mesma vem 

perdendo sua força integradora e legitimadora a partir do final dos ano 70. A razão 

estaria “[...] nas manifestações culturais recentes [...] [e nos] atores sociais que buscam 

a identificação étnica [...] [exprimindo] o descontentamento com as desigualdades 

estruturais associadas ao processo de construção ideológica da nação mestiça”132. Um 

exemplo seria a existência de um novo direito indígena, expresso no Atr. 232 da 

Constituição Federal de 1988 do qual se depreende que estes não desapareceram em 

meio a assimilação ao garantir o direito dos mesmos “[...] ingressar em juízo em 

defesa de seus direitos e interesses [...]”133. A Constituição coloca em  evidência o fato 

de não serem meros reflexos que integram o mestiço, mas um povo com identidade 

própria que em seu protagonismo atuam fora do espelho da mestiçagem na luta contra 

o silêncio.  

As palavras de Eliane Potiguara, mulher indígena, escritora, poeta, professora 

traduzem um coro que ecoa hoje entre as várias etnias localizadas em todo o território 

nacional : 

Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada 

Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. 

Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão 

Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz.134 

 

 

São palavras que não só atestam que esse povo não desapareceu, apesar da 

propagada ideia de assimilação, mas revela a atuação enquanto sujeitos históricos na 

luta contra toda forma de violência visível ou invisível. 
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