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Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre aspectos relacionados a história dos cuidados e da
educação da criança no Brasil no processo de colonização. As reflexões empreendidas estão ancoradas nas
contribuições teóricas do indiano Partha Chatterjee, que destaca sobre a predominância de uma visão elitista
e de superioridade da Europa Ocidental sobre os costumes e práticas culturais dos povos colonizados. A
intenção é apontar a partir do conceito de nossa modernidade de Chatterjee, aspectos relevantes da nossa
modernidade no processo de colonização, referente às práticas culturais de cuidado e educação das crianças
exercidas pelos índios, que foi vista e tomada historicamente como inferior às práticas exercidas pelos
europeus.

Palavras-chave: Nossa modernidade, educação, cuidado.

Abstract: This article presents some reflections on aspects of the history of care and education of the child in
Brazil in the process of colonization. The reflections undertaken are anchored in Indian theoretical
contributions Partha Chatterjee, which highlights about the predominance of an elitist vision and superiority of
Western Europe about the Customs and cultural practices of the colonized peoples. The intention is to point
from the concept of our modernity of Chatterjee, relevant aspects of our modernity in the colonization
process, relating to cultural practices of care and education of children pursued by Indians, which was seen
and taken historically as inferior to the practices carried out by Europeans.
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1. Introdução

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre aspectos relacionados a história dos cuidados e da educação da
criança no Brasil advindos com o processo de colonização. As reflexões empreendidas partem das
contribuições teóricas do indiano Partha Chatterjee, que destaca sobre a predominância de uma visão elitista
e de superioridade da Europa Ocidental sobre os costumes e práticas culturais dos povos colonizados. A
intenção é apontar a partir do conceito de nossa modernidade de Chatterjee, aspectos relevantes da nossa
modernidade no processo de colonização europeia, no que se refere às práticas culturais de cuidados e
educação das crianças exercidas por indígenas, e que foram vistas e tomadas historicamente como inferiores
às práticas exercidas pelos europeus.

O destaque às práticas culturais ligadas as crianças no processo de colonização, se faz presente pela forte
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influência, pelo impacto e pelas mudanças que o colonialismo europeu promoveu na vida das crianças. Para
isso recorremos a diferentes registros de pesquisadores da Historiografia da infância europeia e brasileira que
colocam a disposição no assunto uma visão histórica e cultural das diferentes práticas de cuidados e educação
das crianças na Europa e no Brasil. Autores como Chartier, Heywood, Stearns, Pesavento, Del Priore,
Chambouleyron, Caleffi, pautados na abordagem da história cultural, contribuíram para a tessitura das
reflexões aqui empreendidas. A pesquisa histórica tem uma importância fundamental na reconstrução da
historiografia de diferentes grupos e contextos sociais e culturais. Por isso, a opção pelo conceito de “Nossa
Modernidade” de Chatterjee, para escaparmos dos riscos de generalizarmos vivências e práticas que
historicamente se diferenciaram por estarem diretamente relacionadas a classe social, a cultura, ao local, ao
sexo, a etnia.

O termo educação aqui utilizado toma de empréstimo a compreensão de Caleffi (2011) que entende educação
como um processo amplo e que não está vinculado “[...] necessariamente a um sistema de ensino
institucionalizado, mas a educação como o processo de socialização dos indivíduos em uma dada cultura”
(p.32). O destaque às práticas culturais de cuidado e educação ligadas à criança se faz presente pela forte
influência, pelo impacto e pelas mudanças que o colonialismo europeu promoveu na vida das crianças,
trazendo a estes sujeitos novas formas de se vivenciar a infância, por meio da inserção de novos elementos
culturais, em seus costumes e nos processos de socialização com os adultos e com os seus pares.

Percorrer de forma breve as práticas históricas e culturais relacionadas às crianças no Brasil, com o olhar
voltado para grupos que foram subalternizados e desconsiderados como sujeitos da história, tais como os
índios e as crianças, é o nosso desafio. A opção pela História da infância, além de minha relação acadêmica
com este campo, possui relação com o papel dado à criança historicamente nas pesquisas sobre infância e o
distanciamento que lhe foi dado às questões sociais e culturais e a sua história social.

As pesquisas históricas sobre a infância que consideram esta categoria nas suas dimensões históricas e
culturais é de natureza recente. Corsaro (2011) destaca a importância do trabalho de Ariès para a construção
de um campo da pesquisa histórica denominado de Nova História da Infância. Este autor enfatiza que os
estudos de Ariès abriram um caminho considerável e um novo objeto de investigação nas pesquisas históricas
– a infância. Pois, antes do lançamento da obra de Ariès[iii] os historiadores não davam importância a criança
em suas pesquisas.

Apesar de todas as críticas atribuídas a Ariès, a sua contribuição aos estudos da infância é inegável; sua
afirmação de que a infância é uma construção social, abriu um caminho de estudos na busca pela
compreensão dos sujeitos infantis em diferentes contextos. Entender a infância como construção social, nos
conduz a vê-la de forma distinta em diferentes sociedades, é buscar formas de vivências peculiares a cada
local, é buscar o singular, pondo em evidência a pluralidade das construções históricas e sociais. É nesse
sentido que destaco a importância da Nova História da infância, na construção de um corpo historiográfico
que valorize e registre o seu cotidiano, as suas formas de vida e relações com os adultos.

Situamos nesse processo a importância do outro e de suas vivências históricas, sociais e culturais, em que os
diferentes grupos sociais são destacados para a busca e valorização do que lhe é particular e específico nas
suas formas de se relacionar com o mundo. O encontro agora é com os que foram colocados à margem da
história - as crianças, os índios, e tantos outros que por terem sido colocados como diferentes, foram
excluídos dos espaços, dos contextos e das pesquisas. O índio e a criança são vistos e tomados como sujeitos
da sua história, com práticas culturais distintas dos costumes europeus, porém não inferiores.

Este espaço e tempo do outro, daquilo que lhe é singular, sugere novos caminhos à pesquisa, na qual
situamos nesse processo a pesquisa histórica. Os rearranjos neste campo, apontam para a produção de uma
história em que os acontecimentos não sejam abordados de maneira isolada, fragmentada, sem um contexto
que os situe para compreendê-lo em toda a sua complexidade histórica. E a História cultural nos permite isso,
esta abordagem historiográfica propõe uma nova maneira da história trabalhar e pensar a cultura: “[...]
Trata-se, antes de tudo, de pensar a cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_praticas_culturais_de_cuidados_e_educacao_das_criancas_no_bras.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



homens para explicar o mundo” (PESAVENTO, 2008, p.15).

Num mundo complexo, em que a realidade histórica, social e cultural é formada por uma multiplicidade de
grupos com desejos e necessidades diversas, é bastante salutar voltarmos o olhar da história para novos e
outros temas, para questões e problemas que a história tradicional não abarcou, para os sentidos que os
sujeitos atribuem as suas experiências, para os seus discursos que estão presentes nos textos, nas palavras,
nos documentos escritos em determinado momento histórico e que estão relacionados com o contexto
histórico e cultural do período em que foi produzido.

Os caminhos percorridos nesse trabalho iniciaram quando do encontro das reflexões traçadas pelo indiano
Partha Chatterjee que, ao reconstruir aspectos da história indiana suscita-nos a refletirmos sobre a história
brasileira a partir do conceito de nossa modernidade empregado pelo autor. Chatterjee (2004) insere tal
conceito numa perspectiva de tessitura da história indiana que deve ser contada a partir de sua
particularidade, postulando dessa forma, a existência de múltiplas modernidades além da europeia.

Ao destacar o uso do termo nossa modernidade o autor aponta a existência de “[...] outras modernidades que
não a nossa, ou para colocar de outra forma, que há certas peculiaridades sobre a nossa modernidade [...]”
(CHATTERJEE, 2004, p.46), e que podem ser vislumbradas a partir de uma reescrita da história que rompa
segundo Chatterjee (2004) com a base de referência eurocêntrica presentes na historiografia e, acrescento
aqui, não somente indiana, mas também, de tantos outros povos colonizados pela Europa Ocidental, como o
Brasil.

Múltiplas infâncias e crianças se fizeram presentes neste espaço com o processo de colonização europeia.
Primeiramente as crianças indígenas e filhas dos colonos, posteriormente as crianças negras, todas
vivenciaram distintamente as suas infâncias por sua condição social, de sexo, lugar, cultura e raça. Os limites
deste trabalho nos faz enfocar nas práticas de cuidados e educação das crianças indígenas antes da chegada
dos portugueses e algumas mudanças nessas práticas advindas com o processo de colonização.

1. As práticas culturais de cuidados e educação das crianças europeias e indígenas: tecendo o
encontro e o olhar da nossa modernidade com a modernidade europeia.

Quais práticas de cuidados e educação da criança eram exercidas na Europa no período dos grandes
descobrimentos ultramarinos?
O que era considerado natural nas práticas de cuidado e educação da criança indígena, anteriormente à
chegada dos europeus?

A história nos desafia, revela a nossa constituição, as nossas relações em outros tempos e espaços e as
marcas destas que em nós se faz presente. Podemos defini-la como a arte do encontro, com o dito, o escrito,
o fotografado, o contado, enfim, o encontro com o registro, o encontro com os sentidos produzidos pelos
sujeitos às suas experiências passadas, é o encontro com diferentes práticas culturais, situadas em
determinado contexto histórico. Chartier (2010) lembra-nos que, a história é também a leitura de diferentes
tempos, e nesse processo, vamos ao encontro da maneira como os sujeitos e grupos se percebem e
percebem o outro. Num percurso em que a realidade vai tomando outra forma, vai sendo tecida e
compreendida com um novo olhar, desnaturalizando sentidos e práticas.

Na busca de vestígios, de pistas, sobre as formas de educação e cuidados das crianças no Brasil Colonizado,
nos deparamos com a tarefa do encontro e da leitura de diferentes tempos, como nos lembra Chartier (2010).
Nessa busca de informações sobre um determinado tempo histórico, as dimensões culturais e sociais do
contexto em que se situa a criança, se fazem presentes e devem ser vistas, lidas e escutadas, para podermos
entender o que a história nos diz sobre esse tempo e espaço de vivências infantis.

Heywood (2004) informa que na Europa até por volta do séc. XVII, as práticas de cuidados com a criança
eram transmitidas de geração a geração, ou por meio de parteiras “As mães tradicionalmente aprendiam
como criar os filhos a partir de outras mulheres: uma mãe, uma parteira, parentes e amigas [...]”
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(HEYWOOD, 2004, p.97).

Segundo Heywood (2004) era comum a prática inicial no primeiro mês de vida de amarrar os bebês
firmemente com faixas de tecidos sobre as suas roupas. Os braços eram presos próximos a lateral do corpo e
as pernas ficavam estendidas juntas, além do uso de um suporte para manter a cabeça firme.
Posteriormente, os braços e a cabeça ficavam livres para usarem um casaquinho. A justificativa para tal
atitude estava baseada na crença de proporcionar à criança ossos firmes, postura ereta, impedindo-a de
andar de quatro patas como animal. Tal prática só seria criticada no séc. XVII e XVIII, por médicos, ao
afirmarem que esse costume impedia a liberdade dos membros, além das crianças ficarem enroladas em suas
fezes e urinas por um longo período.

Heywood (2004) também informa da prática de enfaixar a criança e deixá-la pendurada em um gancho na
parede por um longo período, para que os pais pudessem sair para o trabalho. O uso dessas faixas era bem
aceito por deixarem as crianças aquecidas e pela facilidade em carregá-las e deixá-las protegidas de mordidas
de animais domésticos. Um outro aspecto referente aos cuidados, e que não era fator de preocupação dos
pais europeus até o séc. XVIII, estava relacionado a limpeza e higiene corporal.

A sujeira, na verdade, cumpria papel protetor simbólico na crença popular. As mães
acreditavam que era melhor secar as fraldas do que lavá-las, em função dos poderes
curativos da urina. Pensavam também que uma camada de sujeira sobre a cabeça
preservava a moleira (HEYWOOD, 2004, p.97).

Longe de parecer um horror e negligência dos pais, tais práticas representavam uma preocupação com a
saúde da criança. É o séc. XVIII que irá marcar as mudanças de comportamento dos cuidados dos pais com
relação aos filhos, com a divulgação do saber científico da medicina sobre os cuidados com as crianças.

Stearns (2006) relata sobre a prática de punições físicas, como surras e exposição a situações vexatórias, que
eram empregadas na criança como forma de disciplinamento “[...] o castigo disciplinar era amplamente
aceito, e mesmo recomendado [...]” (STEARNS, 2006, p.79). A educação da criança por meio do medo e
temor era uma opção aceitável, para impedir que estas se desviassem do caminho do bem. Esse costume era
predominante na Europa no período dos grandes descobrimentos ultramarinos. Havia uma forte influência do
Cristianismo que enfocava uma educação da moral e dos bons costumes, por meio de uma disciplina rígida,
da vigilância e controle deste sujeito, por ser visto como incapaz de agir com racionalidade “[...] Viam nelas
frágeis criaturas de Deus, em que é preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar [...]” (ARIÈS, 1981,
p.105).

Os vínculos da sociedade europeia com a doutrina cristã do pecado original vislumbrava uma natureza impura
e fraca da criança, por esta nascer em pecado e, por isso, era vista como inclinada aos desejos e vontades em
que sua fraqueza poderia fazê-la ceder ao mal. Sua crença está baseada na compreensão de que todo o
problema teria começado com Adão e Eva pela mancha do pecado, que seria transmitido a todos pelo ato da
criação, e só o batismo poderia retirá-la.

A igreja exercia atitudes com base em concepções ambíguas sobre a infância, tais como a crença no pecado
original ou na inocência original desses sujeitos. A compreensão de que os primeiros anos de vida são
fundamentais para a formação do caráter da criança, orientou as relações e práticas dos europeus para com
as crianças. Tais ideias foram trazidas pelos colonizadores para países colonizados como o Brasil e orientaram
as relações e as práticas educativas direcionadas às crianças, com o intuito de formar uma nova organização
social.

As práticas de educação da criança pelos colonizadores no Brasil foram iniciadas no século XVI pelos Jesuítas.
No Brasil Colônia, os Jesuítas foram encarregados de ensinar os filhos homens dos indígenas e colonos.
Chambouleyron (2007) informa que a educação das crianças foi uma das preocupações centrais dos jesuítas,
o tratamento diferenciado que foi dado às crianças pelos colonizadores estava pautado na preocupação dos
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jesuítas em aumentar o número de católicos para o combate ao protestantismo. A Companhia de Jesus, de
ordem missionária, transformou-se também em ordem docente, tendo como foco central a conversão ao
catolicismo, por meio do ensino da doutrina cristã, o ensino de ler e escrever e os ensinamentos dos bons
costumes, bem como, a prática da vigilância de crianças e jovens.

Esse processo ocorre paralelo ao momento de construção de um novo sentimento de infância[iv] na Europa
Ocidental e de concepções vinculadas à criança que influenciariam as formas como os Europeus se
relacionariam e educariam as crianças indígenas e os filhos de colonos.

O olhar europeu sobre os habitantes das terras brasileiras é bastante retratado nos relatos dos viajantes
estrangeiros que, descreviam dentre os diversos aspectos locais, sobre as práticas culturais de cuidados e
educação das crianças, e das relações destas com os adultos. Pero de Magalhães Gandavo, visitante
Português ao escrever as suas impressões sobre a terra que conhecera, aponta aspectos dos costumes
indígenas com perplexidade e estranhamento, descrevendo o quanto estes, estavam distantes dos costumes
civilizados europeus. Ao referir-se a educação da criança esta é retratada com críticas pelo autor.

Todos criam seus filhos viciosamente, sem nenhuma maneira de castigo, e mamam
até a edade de sete, oito annos, se as mães té então não acertam de parir outros
que os tirem das vezes. Nam ha entre eles nenhumas boas artes a que se dêm, nem
se ocupam noutro exercicio senam em grangear com seus pais o que hão de comer,
debaixo de cujo amparo estão agazalhados até que cada hum por si he capaz de
buscar sua vida sem mais esperarem heranças delles nem legitimas de que
enriqueçam, somente lhe pagam com aquella criação em que a natureza foi universal
a todos os outros animaes que nam participam de razão. (GANDAVO, 1980, p. 27)

A figura do selvagem, das características animalescas dos indígenas aos olhos europeus, a surpresa em
andarem nus e sem vergonha, foram vistas como inapropriadas. Segundo Lobo (2008), os relatos dos
viajantes sobre as terras brasileiras tinham a intenção de apontar as diferenças dos costumes indígenas com
os dos “civilizados”, em que oscilavam ora na abominação ora na exaltação.

Raminelli (2012) também informa que as diferenças e as comparações feitas pelos viajantes europeus sobre a
cultura indígena, não estava pautada em uma preocupação com as especificidades dos habitantes, mas em
evidenciar a superioridade europeia diante dos índios.

Chatterjee (2004) lembra que, a civilização europeia se colocou acima de países colonizados pela sua
constante procura por conhecimento e a busca por um estado de coisas melhor, por isso, a surpresa nos
relatos de viajantes como Gandavo, da ausência de ambição entre os índios, de não terem fé, nem lei, nem
rei, de viverem sem justiça e desordenadamente. Lobo (2008) informa que, esta era uma prova da
semi-humanidade indígena e da ausência de uma organização social com características de humanidade.

Dessa forma, os colonizadores sentiram-se desafiados pelos habitantes da nova terra, ao se depararem com
os costumes indígenas quanto à educação e os cuidados com as crianças. O olhar dos europeus direcionado
aos indígenas, foi o olhar ao estranho, ao exótico, ao que não estava ligado aos bons costumes. Esse olhar fez
com que os jesuítas direcionassem o seu foco às crianças. Segundo Chambouleyron (2007), o ensino das
crianças foi uma das principais preocupações da Companhia de Jesus. Estas, seres impuros, porém, incapazes
por sua ingenuidade de pôr em prática ações maléficas, deveriam ser salvas da educação selvagem dos
índios, por meio dos ensinamentos católicos.

A concepção da natureza imperfeita da criança foi atrelada a ideia de natureza imperfeita dos índios. Dessa
forma, os índios eram considerados incapazes em educar e produzir sujeitos civilizados, conduzindo os
jesuítas a uma preocupação com a educação das crianças indígenas, pois, estas sairiam do estado primitivo
em que se encontravam, por meio dos ensinamentos dos dogmas cristãos. Os padrões europeus foram
adotados como modelo e sinônimo de modernidade e civilização e as crianças seriam ensinadas nesses
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padrões.

O “novo” segundo Chatterjee (2004), estava relacionado com a educação e o pensamento europeu, assim
como, a ideia de melhoramento e progresso, que eram trazidas pelos colonizadores e que deveriam ser
buscadas e adotadas pelos povos colonizados. Somente assim, os índios alcançariam um nível superior de
perfeição que seria fornecido pelos colonizadores. A ideia do bom selvagem direcionada ao indígena valeria
para a infância, pois os jesuítas tinham o interesse segundo Lobo (2008) em colonizar as almas, para tanto, a
opção educativa teve como foco a criança indígena que seria educada por meio do medo e do temor. Agora o
aprendizado de regras, normas, a imposição de limites, a correção, a censura, a obediência e os castigos
físicos, seriam as bases da educação das crianças indígenas, uma educação para a submissão.

Ao aportarem no Brasil, os Portugueses se depararam com outras práticas de educação e cuidado com relação
à criança, diferentes das práticas europeias. Como as das mães índias que Ostetto (1991) nos informa, em
que estas, usavam uma tira de algodão (tipóia) que permitia carregar a criança no colo, durante o trabalho,
para não ficarem longe dos filhos. A educação da criança indígena estava baseada no amor, liberdade e sem
castigos corporais.

A questão central, na educação, era a adaptação ao meio, a resistência e a conquista
da independência. Por isso davam-lhes banhos frios para robustecer o corpo; os
exercícios corporais; a introdução no trabalho de sobrevivência; os rituais de
iniciação. Ou seja, passavam-lhes os costumes da tribo, ensinando-lhes a viver
"como índios" (OSTETTO, 1991, p.138)

Del Priore (2007) informa-nos das noções de agasalho sobre a criança, trazidas pelos europeus e que foram
consideradas rígidas e bem diferentes pelos indígenas. Os agasalhos pesados, o temor aos banhos e ao ar
livre, eram opostas às práticas dos índios “[...] no qual a criança era livre de panos grossos e agasalhos
pesados como os que enfaixavam a criança europeia afim de dar firmeza aos seus membros[...]” (Del Priore,
2007, p.91).

Del Priore (2007) relata a superioridade dos índios no Brasil Colônia quanto aos cuidados e educação das
crianças, ao relatar que os hábitos de bater nas crianças não era de conhecimento dos indígenas. Hábitos
estes, considerados comuns na sociedade europeia. Os castigos físicos segundo Del Priore (2007) foram
introduzidos no Brasil pelos jesuítas no século XVI, a educação estava baseada nos castigos físicos e nas
tradicionais palmadas. Como meio de correção, os castigos eram vistos como normais e necessários pelos
jesuítas, “[...] Introduzido no século XVI, pelos padres jesuítas, para horror dos indígenas que desconheciam
o ato de bater em crianças, a correção era vista como uma forma de amor [...]” (Del Priore, 2007, p. 97).
Essa prática de violência física às crianças foi trazida da Europa para o Brasil pelos Portugueses, prática esta
inferior a dos habitantes nativos.

Raminelli (2012) aponta outra prática ligada a cultura europeia, que era inexistente no Brasil até a chegada
dos europeus e inadmissível pelas mães índias, a de entregar os filhos para que outros cuidassem como as
amas-de-leite, reencontrando-os depois que atingiam uma certa idade. As índias eram incapazes de
abandonar seus filhos, deixando-os sob os cuidados de estranhos “[...] as índias mesmas nutriam e
defendiam seus filhos de todos os perigos [...]” (RAMINELLI, 2012, p.14).

As práticas culturais de cuidados e educação exercidas pelos indígenas e de conhecimento dos europeus por
meio do processo de colonização, não estavam pautadas pela visão racionalista da sociedade europeia, tão
pouco estavam pautadas em uma abordagem científica na educação das crianças. Caleffi (2011) relata que
toda educação se dava pelos ensinamentos da vida em comunidade, que era repassada pelas pessoas com
mais experiência e idade na aldeia. Assim se dava a educação, na qual as crianças seguiam os adultos nas
mais diversas atividades. As leis, normas que regiam a cultura indígena não eram as mesmas que as dos
europeus e nem tinham o mesmo formato, pois, estas eram transmitidas por meio da tradição oral e não
escrita. Portanto, eram diferentes e não inferiores ou inexistentes.
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É por isso que Chatterjee (2004) convida-nos a repensar o “novo”, o moderno, não com base na educação e
no pensamento europeu, mas pensa-lo a partir da nossa modernidade, da nossa particularidade. A nossa
modernidade construída pelos habitantes dessa terra, percebeu a condição imperfeita dos colonizadores nas
relações e nas práticas de cuidados com as crianças.

Pode ser o caso de que aquilo que outros pensam ser moderno seja inaceitável para
nós, assim como aquilo que estimamos como elementos valiosos da nossa
modernidade, não sejam em absoluto considerados modernos por outros.
(CHATTERJEE, 2004, p.46)

O novo, trazido pelos europeus, suas práticas de cuidado, educação e socialização, não nos parece moderno,
ao contrário, aquilo que era considerado moderno para os europeus, era inaceitável para os índios. As
mudanças nas relações de cuidados e educação das crianças estabelecidas pelos europeus, afetou a nossa
modernidade, pois, o que era de costume de um determinado grupo e que caracterizava a nossa
modernidade, tais como, a liberdade, o diálogo, presentes nas relações dos adultos indígenas com as
crianças, passou a ser visto de forma inadequada.

Freyre (2008), ao abordar sobre as questões higiênicas no Brasil no séc. XIX informa que, os pobres se
banhavam constantemente nos rios, e que as questões de higiene eram muito mais uma questão de falta de
higiene pública, saneamento e coleta de lixo, do que falta de higiene pessoal. O autor destaca o relato do
viajante norte-americano John Esaias Warren, que, em visita ao Pará, ficou encantado com a forma como as
pessoas de todas as idades se banhavam nos rios, afirmando que os moradores do Pará eram muito
asseados, não restringindo seus banhos a horários específicos.

Lobo (2008) destaca os relatos feitos por Charles Boxer[v] sobre os cuidados que os índios tinham com corpo,
em que este afirma a superioridade dos índios em limpeza e higiene em relação aos padrões e costumes
europeus, pois, banhavam-se a vontade ao contrário do europeu que reagiam negativamente diante da ideia
de lavação e banhos frequentes.

Mauad (2007) ao descrever a vida das crianças de elite no império informa que a professora alemã Iva Von
Binzer ao chegar com a missão de educar os infantis, afirmou que estas não deveriam ser educadas por
alemães por ser um trabalho perdido. As crianças eram consideradas verdadeiros selvagens, e eram vistas
com hostilidade por alemães e ingleses em função de seus hábitos e de sua vida doméstica, considerados um
verdadeiro caos.

É nesse sentido que Chatterjee (2004), alerta-nos para a existência de múltiplas modernidades, pois segundo
o autor “[...] a verdadeira modernidade consiste em determinar as formas particulares de modernidade que
são adequadas a circunstâncias particulares [...]” (p.51). Este autor também alerta-nos que, o fato de algo
ser considerado moderno e racional, não está necessariamente voltado para o bem.

Por isso, os relatos históricos de resistência dos índios aos costumes europeus. Chambouleyron (2007)
destaca o processo de resistência das crianças indígenas aos ensinamentos cristãos, pois, os meninos ao
chegarem à puberdade, depois de terem passado por longos ensinamentos pelos padres, retornavam aos
seus antigos costumes. Os índios deram-nos exemplos de não sujeição, de rejeição de modernidades
estabelecidas por outros, da luta em demarcar a sua diferença, de geografia, de meio ambiente, de tempo, de
condições sociais, que promoveram diferenças em suas práticas sociais e culturais.

As contribuições de Chatterjee (2004) nos conduz a questionar o olhar secundarizado e subalternizado a que
as práticas culturais indígenas foram submetidas, por meio do processo de colonização europeia,
inferiorizando as suas experiências. Evidenciamos o protagonismo dos grupos subalternos como os índios e,
do quanto estes, podem ser vistos como sujeitos da história, ao olharmos para as sua práticas culturais a
partir da compreensão da existência de diversas modernidades e não apenas aquelas visibilizadas por uma
perspectiva eurocêntrica de conhecimento e cultura.
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1. Considerações Finais:

Todas as mudanças que ocorreram no Brasil a partir do processo de colonização europeia incidiram
diretamente na vida, nos costumes e nas relações das crianças indígenas com o seu meio social e cultural.
Refletir sobre os costumes deste grupo de sujeitos antes da chegada dos portugueses e da imposição de
novas formas de relações com a chegada destes ao Brasil, é tentar entendê-los em suas especificidades
culturais, é buscar as práticas de cuidados e educação dos indígenas que se diferenciavam dos preceitos
modernos advindos com o processo de colonização europeia. É lembrar que o moderno europeu, é diferente,
porém, não o melhor, como bem nos mostraram as pesquisas históricas. Por isso concordamos com Caleffi
(2011) ao afirmar que a cultura indígena:

“[...] diferente do que pensavam os europeus que aqui chegaram, não era uma
etapa da evolução humana, onde a cultura européia seria a forma amadurecida e
portanto civilizada, mas sim uma maneira original, tão completa e amadurecida
quanto pode ser a europeia ou qualquer cultura, porém diferente, peculiar, uma
outra maneira de ser e estar no mundo” (CALEFFI, 2011, p.33).

Ao lançar o olhar para as práticas culturais dos índios e dos europeus no processo de colonização, vimos que
podemos nos tornar criadores da nossa própria modernidade, divulgando as nossas práticas culturais.
Chatterjee (2004) alerta-nos que temos um conceito da Europa ocidental que se solidificou em nossas mentes
durante os últimos quinhentos anos, que sobreviveu a todo o processo de aculturação e europeização pelos
quais passamos, e que ainda reforça a crença da superioridade do modelo europeu de educação e cultura. E é
essa ruptura que devemos promover, e retirar a ideia de atraso colocada pelos colonizadores.

Os primeiros habitantes dessa terra deram-nos exemplos de rejeição e resistência ao processo de colonização
e de não sujeição a modernidades estabelecidas por outros, da luta que empreenderam em demarcar a
diferença, em seus costumes e práticas culturais.
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