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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as representações sobre os 

indígenas nos livros didáticos de história do Brasil, com a finalidade de analisar o 

espaço que estes povos ocupam na historiografia didática; assim como perceber a 

participação dos manuais didáticos na formação e propagação de imagens estereotipadas 

e/ou omissões e generalizações sobre a história dos povos nativos. Tem-se como 

objetivo, refletir sobre o processo de utilização dos manuais didáticos como fonte 

histórica e ao mesmo tempo traçar uma breve trajetória histórica da utilização desses 

livros no Brasil. As fontes utilizadas foram os textos e as imagens presentes nos livros 

didáticos de História de meados do século XX e início do XXI. Logo, foi possível 

constatar que a representação dos povos nativos nos manuais didáticos de História ainda 

é envolta em estereótipos, preconceitos e silenciamentos, mesmo com os avanços nas 

pesquisas nos grandes centros universitários, a história indígena que chega ao público 

leitor dos livros didáticos ainda é muito superficial e lacunar.   

Palavras-chaves: Representação, Povos Indígenas, Livro Didático. 
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RESUMEN 
 

 
 

 

La presente pesquisa tiene como objeto analizar las representaciones sobre los 

indígenas en los libros didácticos de la história del Brasil, con la finalidad de analizar lo 

espacio que estos pueblos ocupan na historiografia didáctica; así como perceber la 

participación de los manuales didacticos en la formación y propagación de imagenes 

estereotipadas y/o omissiones e generalizaciones sobre la historia de los pueblos nativos 

Tiene como objeto también pensar sobre lo processo de utilizacion de los manuales 

didácticos como fuente histórica y al mismo tiempo hacer una breve trajetoria histórica 

de la utilización desses libros en Brasil. Las fuentes utilizadas fueram los textos y las 

imagenes presentes nos libros didácticos de la História de meados de Siglo XX y inicio 

del XXI. Así, fue possíble constactar que las representaciones de los pueblos nativos en 

los manuales didácticos de História todavia es llena de estereotipos, preconceitos y 

silenciamentos, mismo con los avancios en las pesquisas de los grandes centros 

universitarios, la história indígena que llega al público lector de los libros didácticos 

todavia es muy superficial y lacunar.   

Palabras-clave: Representación, Pueblos Indígenas, Libros Didácticos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho analisa as representações sobre os povos indígenas nos livros 

didáticos de História do Brasil. Para tanto, foi feita uma análise em livros didáticos de 

períodos distintos: meados do século XX, com manuais de Vicente Tapajós (1944) e 

Rocha Pombo (1966), e do século XXI, com manuais de Claudio Vicentino (2005) e 

Alfredo Boulos Júnior (2010). A opção pelo recorte temporal é ambientada na busca por 

perceber as permanências e rupturas na construção das narrativas didáticas sobre os 

povos nativos. A escolha dos referidos livros deveu-se à ampla aceitação deles em 

diversos espaços escolares do Brasil.  

O objetivo desta pesquisa é identificar o lugar que a temática indígena ocupou e 

ocupa na historiografia didática e a contribuição desta na construção e/ou perpetuação 

de discursos e imagens sobre os povos naturais do Brasil. Para tanto, o conceito de 

representação de Roger Chartier será utilizado para desenvolver uma análise desses 

sujeitos históricos que são “velhos desconhecidos” da população brasileira “não índia”. 

A “descoberta” do Novo Mundo foi um momento na história da modernidade 

Ocidental onde o desconhecimento e o estranhamento da cultura do “outro” originou a 

construção de imagens acerca da nova terra e das populações nativas, com o objetivo de 

gestar justificativas para exploração econômica e para o seu projeto de dominação 

política e cultural. Desde a carta de Pero Vaz de Caminha até os relatos de cronistas 

como o francês Jean de Léry ou escritos de jesuítas como Manuel da Nóbrega, os 

elementos culturais indígenas foram enquadrados nas categorias de bárbaros, diabólicos 

ou inocentes. 

As diferenças no modo de vestir, a religiosidade, a dieta alimentar, as condições 

de moradia, as práticas sexuais e os rituais presentes nas populações nativas serviram 

como mola propulsora para que os europeus buscassem estratégias de expurgo, 

condenação e opressão. As descrições dos colonizadores europeus acerca dos hábitos 

dos povos naturais, presentes nos relatos de viagens, sermões religiosos, ou na literatura 

dos cronistas são eivadas de preconceitos, o que resultou na condenação dessas práticas 

como sendo hábitos de selvagens, de indivíduos inferiores, de incivilizados. Todavia, 

essas representações encontram-se em livros didáticos de historia do Brasil, que 

formaram e ainda formam alunos de variadas escolas do Brasil, contribuindo, assim, 

para a perpetuação de estereótipos e generalizações prejudiciais à história desses povos. 
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Essas construções fazem com que esses sujeitos sejam sempre estudados no passado 

como “fósseis vivos” não obtendo o reconhecimento de sua continuidade histórica.  

O livro didático de história apresenta a importante função de divulgar ideologias e 

concepções, consolidando e perpetuando uma dada memória histórica. Dessa forma, ele 

possui a capacidade de fomentar as representações dos variados alunos que passam 

pelas escolas e utilizam este material na construção dos saberes. Na contemporaneidade, 

os manuais didáticos são veículos de informação de grande importância para alunos, 

professores e famílias inteiras que o utilizam como material de consulta, visto que a 

distribuição desse material no Brasil é gratuita. 

As fontes utilizadas são os livros didáticos de História do Brasil de Vicente 

Tapajós para o curso ginasial (1944), o de Rocha Pombo para o curso ginasial (1966), 

com a primeira edição em 1919, os livros didáticos de Claudio Vicentino do Projeto 

intitulado de Radix (2005), e os de Alfredo Boulos Júnior: História Sociedade e 

Cidadania (2010). Além desses manuais, também serviram de fonte histórica relatos de 

religiosos, cronistas e naturalistas. 

O interesse pela temática indígena surgiu em um dos pouquíssimos e ao mesmo 

tempo importante momento onde a história desses sujeitos se fez presente na minha 

graduação: nas aulas da disciplina Brasil I ministradas pela professora Zeneide Rios. A 

vontade de que o meu conhecimento sobre esses povos fosse ampliado fez com que a 

minha pesquisa tentasse perceber o motivo de tanto silenciamento e desprezo pela 

história desses povos. O contato com as escolas e os alunos durante os períodos de 

estágio me mostraram o livro didático de história como um importante instrumento de 

propagação das generalizações, estereótipos e omissões sobre os povos indígenas. Logo, 

tinha em mente a minha “dupla” de análise: os indígenas e os livros didáticos de história 

do Brasil.     

A nossa perspectiva de análise entende o livro didático como um importante 

instrumento de gestação de representações que se orienta em visões de mundo de grupos 

dominantes, ao mesmo tempo em que é um artefato cultural. Tal como salienta Roger 

Chartier: “As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas 
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para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 

concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio” 1 

Este trabalho se insere no âmbito da História Cultural, uma vez que, esta 

possibilita uma pesquisa no âmbito interdisciplinar entre história e educação, ao mesmo 

tempo em que amplia a possibilidade de fontes, fazendo do livro didático um importante 

instrumento para compreensão das representações e ideologias.  

No tocante a estrutura, este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro 

capítulo discute o livro didático enquanto objeto de pesquisa histórica, discorrendo 

sobre o crescimento das pesquisas voltadas para análise dessa fonte. Neste capítulo, 

foram feitas algumas reflexões sobre as plurais situações nas quais este objeto está 

envolto, salientando que não existe uma neutralidade, e mostrando que as variantes 

envolvidas vão desde os processos de construção até a distribuição, passando por 

ditames governamentais e utilização nas salas de aula. Também está presente neste 

primeiro capítulo um breve percurso histórico do livro didático no Brasil. 

No segundo capítulo, há uma discussão sobre os povos nativos na historiografia, 

buscando perceber como as representações foram sendo construídas e propagadas e a 

função da história nesse processo, seja fomentando ou rompendo com as representações 

danosas à história dos povos indígenas do Brasil. Para tanto, está presente uma análise 

das representações que perpassa pelos jesuítas e cronistas do século XVI, os 

evolucionistas e Indianistas do XIX e os historiadores “clássicos” e culturalistas do 

século XX. 

No terceiro capítulo, é analisada a representação sobre os povos indígenas nos 

livros didáticos de história. Foram analisados manuais de épocas distintas, antigos e 

atuais, com o objetivo de perceber se houveram mudanças e/ou continuidades sobre a 

história desses povos. O conteúdo sobre os povos nativos é o foco de análise, ao mesmo 

tempo em que há uma busca por associar as produções acadêmicas com as narrativas 

didáticas. 

 

 

                                                 
1
  CHARTIER, Roger. A história cultural entre praticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, Lisboa, 1990. p,17. 
 

 



CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E LIVRO 
DIDÁTICO NO BRASIL 

 

 

[...] o livro didático é um importante veiculo portador de 
um sistema de valores, de uma ideologia, de uma 
cultura...2 

 

 

1.1 O livro didático como fonte histórica 

 

 

O livro didático é o material impresso mais utilizado nas escolas do Brasil, sendo 

em muitas situações o único instrumento de conhecimento, transmitindo informação não 

só para crianças e adolescentes, mas, para famílias inteiras. A gratuidade de distribuição 

nas escolas públicas nacionais reforça a importância do livro didático como um 

importante instrumento pedagógico mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

[...] diante da realidade brasileira, muitas vezes os livros ou manuais didáticos 
são os únicos materiais de leitura e de acesso de grande parte da população ás 
informações históricas. Cumprem uma função social importante na difusão 
do saber letrado, da cultura. [...] um símbolo de comportamento valorizado 
socialmente3 

 
O que possibilita a utilização desses manuais como fonte de pesquisa é a sua 

capacidade de demonstrar as rupturas e as continuidades no saber histórico que é 

destinado ao público escolar e a sociedade como um todo. Segundo Bittencourt. “Ao se 

considerar o livro como um documento, ele passa a ser analisado dentro de pressupostos 

da investigação histórica e, portanto, objeto produzido em um determinado momento e 

sujeito de uma história da vida escolar” 4. Logo, é preciso salientar que o exercício de 

utilizar o livro didático como fonte para uma pesquisa histórica perpassa pela concepção 

de que esse objeto não é só um depositário de conteúdos escolares, mas, um importante 

transmissor de ideologias e valores, ou mesmo um reprodutor do saber oficial. Ele 

instiga um processo de investigação por parte do historiador, uma vez que ele pode ser 

                                                 
2  BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livros didáticos entre textos e imagens. In: O saber 
histórico nasala de aula. São Paulo: Contexto, 1997. 
3 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história / 
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997, p.81. 
4  BITTENCOURT, Op.Cit. p 86. 
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visto como um objeto cultural dotado de uma enorme carga de significados e símbolos. 

Conforme salienta João Oliveira: 

[...] o livro didático é visto como um meio a serviço de um processo geral de 
transmissão de modos de pensar e agir, modos esses que expressam 
objetivamente a visão de mundo de um grupo ou de uma classe [...] a 
autoridade do livro, ou o seu valor tal como é definido, está em sua função 
expressa de codificar, sistematizar e homogeneizar uma dada concepção 
pedagógica, que por sua vez traduz uma determinada visão do mundo e da 
sociedade consubstanciada em ideologias. Enquanto instrumento 
homogeneizante, os livros devem ser capazes de fornecer uma “base comum” 
um conjunto de informações que confiram uma unidade à “classe” de 
alunos.5 

 

Desde o século XIX que o livro didático conquistou espaço na construção de 

saberes nas escolas brasileiras. Mesmo com as críticas e deformações, ele ainda é 

amplamente utilizado nos espaços escolares, sendo que, em alguns momentos ele figura 

como um simples recurso mediador do processo de ensino e aprendizagem, em outros, 

como objeto imprescindível para mediação do conhecimento; é esse protagonismo que 

aguça a pesquisa histórica e demonstra a potencialidade desse instrumento como fonte. 

Bittencourt salienta a importância desse instrumento para a educação no Brasil da 

seguinte forma:    

 [...] O livro didático tem sido, desde o século XIX, o principal instrumento 
de trabalho de professores e alunos, sendo utilizado nas mais variadas salas 
de aula e condições pedagógicas, servindo como mediador entre a proposta 
oficial do poder expressa nos programas curriculares e o conhecimento 
ensinado pelo professor [...] existem professores que abominam os livros 
escolares, culpando-os pelo estado da educação escolar. Outros docentes 
calam-se ou se posicionam de forma positiva pelo auxílio que os livros 
prestam ao seu dia-a-dia complicado. O livro didático, no entanto, continua 
sendo o material didático referencial de professores, pais e alunos.6 
 

A análise dos manuais didáticos de História traz uma contribuição muito 

importante para o estudo da história da educação brasileira, visto que possibilita a 

investigação das continuidades e mudanças presentes no sistema educacional e permite 

observar uma parte da formação da memória nacional. Assim como é um riquíssimo 

instrumento para perceber como se constrói os estereótipos e idéias distorcidas sobre a 

diversidade de culturas. Tal como Norma Telles chama atenção: 

Os manuais de História do Brasil são uma fonte importante no aprendizado 
de crianças, adolescentes e na formação do Outro. Possuem ainda a 
autoridade suplementar de ser uma obra escrita [...] Os textos de nossa 

                                                 
5  OLIVEIRA, J. B. A.; GUIMARÃES, S. D. P.; BOMÉNY, H.M. B. A política do livro didático. 
Campinas: Unicamp; São Paulo: Summus, 1984. 
6  BITTENCOURT, Op.Cit. p 72. 
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história desempenham o papel complementar de formadores de um quadro 
simbólico explicativo da realidade social, da cultura na qual o aluno está 
inserido, e servem, portanto como fornecedores do referencial para o 
comportamento dos grupos que vivenciam esta realidade7 
  

 O emprego dos manuais didáticos como objeto de análise possibilita a percepção 

de sua natureza complexa, uma vez que desde o processo de elaboração até a sua 

utilização nas salas de aulas, vários sujeitos estão presentes. Dessa forma, o livro 

didático pode ser compreendido como uma fonte que apresenta um extenso potencial 

utilizável para o desenvolvimento da pesquisa histórica, um produto cultural isento de 

neutralidade que envolve o leitor, o autor, os editores, a edição, a escrita, em suma um 

produto complexo permeado por diferentes sujeitos e situações. 

   

 

1.2 O campo de pesquisa sobre o livro didático   

 

O livro didático enquanto fonte de pesquisa ganhou fomento com o crescimento 

dos estudos sobre a História da Educação. A Nova História cumpriu papel importante 

no processo de alargar as fontes históricas; ela permite que haja uma percepção da 

História da Educação como uma área de fundamental importância para se compreender 

a história nacional, ao mesmo tempo em que possibilita perceber a construção da 

sociedade através das instituições de ensino e de seus agentes mediadores do 

conhecimento, dentre eles: o livro didático.  Para ratificar esta reflexão, salientamos que 

Décio Gatti Júnior chama atenção para a ampla relação existente entre o crescimento da 

História da Educação e a História Cultural no processo de inovações paradigmáticas: 

As inovações paradigmáticas ou de procedimentos de investigação no campo 
da história tiveram impacto sobre a produção da história da educação no 
ultimo quartel do século XX. De fato a história da educação, como se sabe 
nasceu no campo da pedagogia. Atualmente, percebe-se que há um 
afastamento da produção proveniente do campo da história da educação de 
caráter prescritivo e justificador de antes e um redirecionamento no caminho 
da elaboração de interpretações sobre o passado educacional brasileiro em 
sua concretude mediante consulta a uma série enorme de fontes primárias e 
secundárias.8 

                                                 
7 TELLES, Norma Abreu. A imagem do índio no livro didático: equivocada, enganadora. In SILVA, 
Aracy Lopes da. (Org.). A questão indígena na sala de aula: subsídios para Professores de 1º e 2º graus. 
São Paulo: Brasiliense, 1993.p. 73-74. 
8 GATTI JUNIOR, Décio. A história das instituições educacionais: inovações paradigmáticas e temáticas. 
In: ARAUJO, Jose Carlos Souza; GATTI JUNIOR, Décio. Novos temas em história da educação 
brasileira. Campinas: Autores Associados, 200. p. 15-16. 
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As pesquisas sobre o livro didático no Brasil desde as décadas de 1950 e 1970 

foram se intensificando ao passo que as mobilizações sociais e a intensa participação 

dos estudantes nestes processos atraíam os olhares para as instituições educacionais. È 

nesse âmbito que os manuais didáticos, um dos principais instrumentos difusores 

ideológicos dessas instituições, começaram a perder o status de fonte simplória. Dentre 

os trabalhos que destacam o livro didático como fonte de pesquisa o estudo organizado 

por João Oliveira intitulado de A política do livro didático, analisa o livro didático no 

âmbito pedagógico, econômico e político-ideológico, além de chamar atenção para o 

seu aspecto mercadológico, e salienta a importância desse objeto como fonte de 

investigação. Tal como podemos observar:  

O livro didático é importante por seu aspecto político e cultural, na medida 
em que reproduz e representa os valores da sociedade em relação á sua visão 
da história, da interpretação dos fatos e do próprio processo de transmissão 
do conhecimento.9 

 
O Trabalho de Bárbara Freitag, O livro didático em Questão10 ao analisar o 

conteúdo do livro didático ressalta que, nos anos 1970 e 1980 houve um processo de 

intensificação das pesquisas sobre o livro didático no Brasil. O movimento de 

contestação à ditadura militar e a busca por democratização do país vão gestar um 

propício ambiente para as produções voltadas para análise dos manuais didáticos e o seu 

potencial ideológico. A relação entre o período da ditadura militar e o aumento da 

utilização do livro como fonte histórica também foi investigado por Kazumi Munakata. 

Sendo, nesse momento, pertinente a transcrição: 

  [...] a crítica do “conteúdo” alimentava-se do crescimento, a partir da 
segunda metade da década de 70, da oposição ao regime militar, e a 
denúncia das “belas mentiras” nos livros didáticos, que tinham a chancela 
oficial, era certamente tomada como parte dessa oposição.11 
 

O trabalho de Kazumi Munakata toma o livro didático como objeto de pesquisa e 

faz uma discussão ampla sobre a dimensão do mercado editorial no Brasil e as suas 

articulações com o Estado. Munakata explora o mundo das editoras e as diversas 

estratégias destas para conseguir se firmar no rentável mercado do livro didático; ele 

alarga as possibilidades de análise desse material tal como podemos perceber: 

                                                 
9 OLIVEIRA, Op.Cit. p.11. 
10 FREITAG, Bárbara; et al. O Livro Didático em Questão. São Paulo: Cortez, 1997. 
11 MUNAKATA, Kazumi. Produzindo livros didáticos e paradidáticos. Tese de doutorado, Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Educação: História e Filosofia da Educação, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 1997, p.18. 
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[...] o texto passa por serie de transformações, que suprimem capítulos, 
episódios, ou divagações considerados supérfluos e simplificam frases; 
subdividem os textos criando novos capítulos, multiplicando os parágrafos, 
acrescentando títulos e resumos, por fim, censuram as alusões tidas como 
blasfematórias ou sacrílegas, as descrições licenciosas, os termos 
escatológicos ou inconvenientes [...] Livro é signo cultural e pela sua 
materialidade, pela sua natureza objetivada como mercadoria, resultado de 
uma produção para mercado. A análise do livro requer, pois, a recusa do 
idealismo que sobrevaloriza a ideação da Obra e desdenha o momento da 
produção material. Ao contrário do que muitos acreditam, não há no livro a 
imediatez das idéias; é a forma (material) como elas se apresentam, tão 
desprezada em certos meios, que lhes conferem possibilidade e ocasião de 
significação.12 
 

Os estudos de Circe Bittencourt trazem uma contribuição valiosa sobre a análise 

de conteúdos dos livros didáticos, uma vez que, tais pesquisas explicitam a 

potencialidade de textos e imagens didáticos na construção de estereótipos e na 

veiculação de ditames sócio-políticos; além de salientar a importância dos manuais 

didáticos enquanto uma mercadoria. Sobre este aspecto mercadológico é pertinente a 

elucidativa transcrição:  

[...] A natureza complexa do objeto explica o interesse que o livro didático 
tem despertado nos diversos domínios de pesquisa. O livro didático é, antes 
de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à 
evolução das técnicas de fabricação e comercialização pertencentes á lógica 
do mercado. Como mercadoria ele sofre interferências variadas em seu 
processo de fabricação e comercialização. Em sua construção interferem 
vários personagens, iniciando pelo editor, passando pelo autor e pelos 
técnicos especializados dos processos gráficos...13 
  

O estudo de Alain Choppin sobre os manuais didáticos salienta que 

“negligenciado, tanto pelos historiadores quanto pelos bibliógrafos, os livros didáticos 

vêm suscitando um vivo interesse entre os pesquisadores” estes utilizam de variadas 

formas de investigação trazendo um dinamismo na construção de pesquisas sobre o 

livro didático. Choppin chama atenção para alguns fatores conjunturais que fomentam o 

crescente interesse na utilização dos manuais didáticos como fonte histórica: 

[...] o crescente interesse manifestado pelos que se interessam pela história ou 
por historiadores profissionais em relação ás questões da educação, área cuja 
demanda social se torna cada vez maior [...] os avanços ocorridos na história 
do livro desde o início dos anos 1980, com a publicação ou produção de 
grandes obras de síntese sobre história da edição contemporânea na França, 
Inglaterra, Espanha [...] a constituição de equipes ou centros de pesquisa e de 
redes cientificas internacionais que se dedicam ás questões especificas do 
livro e das edições didáticas; as incertezas em relação ao futuro do livro 
impresso...14  

                                                 
12 Ibidem. p.18 
13 BITTENCOURT, Op.Cit. p. 7. 
14 CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, set./dez. 2004, p. 549-566. 
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O campo de pesquisa sobre o livro didático tem crescido no Brasil, principalmente 

com a ascensão da História Cultural e da História da Educação. A análise sobre esse 

importante objeto de estudo vem sofrendo uma diversificação, visto que, o caráter 

ideológico mescla-se com a análise sobre a carga simbólica e o mercado editorial dentre 

outros aspectos de investigação. Após as discussões sobre a importância do livro 

didático como fonte para os historiadores e o processo de diversificação e produção de 

pesquisas sobre esse complexo objeto, faremos um breve e ao mesmo tempo importante 

análise do percurso histórico do livro didático no Brasil.      

 

 

1.3 O livro didático no Brasil: trajeto histórico 

 

 

O processo educativo no Brasil foi iniciado pelos jesuítas ainda na Colônia, estes 

fundaram escolas e desempenharam a função de ensinar a ler e escrever. O ensino 

jesuítico não era dotado de maior complexidade, desta forma, não apresentava formação 

superior ou centros de pesquisa. Baseados no Ratio Studiorum (O Plano de Estudos) o 

ensino era voltado para a formação da elite letrada.  

Os povos nativos recebiam instruções voltadas para o aprendizado da religião 

católica, sendo que este objetivo estava inserido na persistente tentativa da metrópole de 

viabilizar a imposição cultural, conforme salienta José Maria de Paiva “[...] os 

portugueses colonizadores só tinham uma visão de sociedade, visão esta que realizava 

na sua sociedade e, portanto, tendo-a como modelo, agiam segundo ela em seu 

relacionamento com as demais culturas.” 15 

Os colégios jesuíticos tinham a missão de preservar a cultura portuguesa e 

promover a doutrinação aos “pagãos”. A educação que estava presente na América 

portuguesa apresentava uma visão etnocêntrica, segundo Paiva “O colégio plasmava o 

estudante para desempenhar no futuro, o papel de vigilante cultural” 16. 

                                                 
15 PAIVA, José Maria de. Educação Jesuítica no Brasil. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA 
FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cynthia Greive (ORG). 500 anos de educação no Brasil. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autentica, 2000. p. 44. 
16 Ibidem, p.49. 
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O desembarque do monarca português na colônia em 1808 vai ser responsável por 

criar instituições com o objetivo de fomentar a reprodução da cultura lusitana na 

América; Segundo Schwarcz “[...] vinculados aos modelos metropolitanos, os primeiros 

centros de saber enxergavam o Brasil ora como um espelho, ora como uma extensão 

dependente da corte portuguesa e a ela subserviente.” 17 

O processo de organização do sistema oficial de ensino no Brasil começou no 

império, em 1827,onde, através da Lei de Ensino foi firmado um compromisso do 

governo com a construção de escolas de primeiras letras para meninas e meninos. Os 

livros didáticos eram traduzidos para o português e a história eurocêntrica reinava nas 

escolas do Brasil. Schwarcz chama atenção para o fato de que os brasileiros no século 

XIX eram, “Grandes leitores da literatura produzida na Europa e nos estados Unidos, as 

elites brasileiras não passariam incólumes aos ditames que vinham do estrangeiro” 18 

Os primeiros manuais didáticos utilizados no Brasil começam a aparecer no século 

XIX, eles eram trazidos da França. Segundo Elza Nadai “[...] a base do ensino centrou-

se nas traduções de compêndios franceses: para o ensino de História Universal, o 

compêndio de Durozoir; para História Antiga, o de Caiz; e para História Romana, o de 

Durozoir e Dumont19.” 

A fundação do primeiro Instituto Histórico e Geográfico em 1838 tem a missão de 

criar a história do Brasil recém emancipado, “[...] Em suas mãos estava a 

responsabilidade de inventar uma memória para um país que deveria separar, a partir de 

então, seus destinos dos da antiga metrópole européia.”20. Nesse período que a História 

assume o status de disciplina escolar na primeira metade do século XIX. 

A História como disciplina escolar da escola secundária se efetivou com a 
criação do Colégio D Pedro II, no final da regência de Araujo Lima, em 1837 
[...] as classes dirigentes se atribuíam o direito de escolha do passado, visto 
como um caminho percorrido pela humanidade em direção ao progresso, 
iluminado pelo conceito de nação.21 
  

Os manuais didáticos passaram a ser produzidos e escritos no Brasil por pessoas 

que faziam parte do IGHB, o fomento ao nacionalismo, elemento essencial na formação 

                                                 
17 SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 
1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 1993. p, 31. 
18 Ibidem, p.30. 
19 NADAI Elza. O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva. Revista Brasileira de História, 
São Paulo, v. 13, nº 25/26, set. 92/ago. p.146. 
20 SCHWARCZ, Op.Cit. p.24 
21 ABUD, Kátia Maria. Formação da alma e do caráter nacional: ensino de história na Era Vargas. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 18, nº 36, 1998, p.108. 
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do cidadão patriota, deveria estar contida na “fórmula” usada para construir a história do 

Brasil. O ensino de História deveria desempenhar a sua principal “missão”: a formação 

das almas e do espírito de brasilidade. Conforme Schwarcz salienta:  

Os programas de ensino de história continham elementos fundamentais para a 
formação que se pretendia dar ao educando, no sentido de levá-lo à 
compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, base do 
patriotismo. Nessa perspectiva, o ensino de história seria um instrumento 
poderoso na construção do Estado Nacional, pois traria à luz o passado de 
todos os brasileiros.22 

 
O uso do ensino de História do Brasil já tinha o seu caminho traçado, construir a 

história da formação do povo brasileiro. Todavia a hierarquia racial vai conquistar um 

espaço privilegiado no delineamento da imatura história nacional do século XIX. E os 

intelectuais do IGHB começam a escrever os primeiros manuais didáticos de história do 

Brasil com ênfase nas origens do povo brasileiro. O naturalista Von Martius ficou 

responsável por desenvolver essa “missão”:  

[...] concurso promovido pelo IGHB em 1844, premiaria o melhor projeto 
sobre “Como escrever a história do Brasil”. O prêmio coube a Karl Friedrich 
Philipp Von Martius, naturalista alemão e sócio correspondente do instituto, 
cuja tese centrava-se na especificidade da trajetória desse país tropical, 
composto por três raças mescladas e formadoras [...] a idéia era 
correlacionar o desenvolvimento do país com o aperfeiçoamento especifico 
das três raças23 

 
A hierarquia racial que deveria compor a história do Brasil apresentava os 

indivíduos brancos como os escolhidos para promover a civilização, os indígenas como 

um elemento redimível e os negros como responsáveis por trazer a inferioridade ao 

povo brasileiro. Esse programa hierarquizante e preconceituoso vai orientar a escrita de 

muitos livros didáticos no Brasil. 

[...] A idéia era correlacionar o desenvolvimento do país com o 
aperfeiçoamento das três raças que o compunham. Ao branco, cabia 
representar o papel de elemento civilizador. Ao índio, era necessário restituir 
sua dignidade original ajudando-o a galgar os degraus da civilização. Ao 
negro, por fim, restava o espaço da detração, uma vez que era entendido 
como fator de impedimento ao progresso da nação24 
 

Os primeiros compêndios produzidos no Brasil deveriam desenvolver uma história 

que privilegiasse os interesses da elite nacional, construindo um sistema de vigilância e 

controle moral, a produção, o conteúdo, e a distribuição dos livros didáticos no século 

XIX eram acompanhados, de perto, pelo Estado.  

                                                 
22 Ibidem, p.110.  
23 SCHWARCZ, op.Cit, p. 112. 
24 Ibidem, p. 152. 
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No início da Primeira República, a História ganhava a missão de desempenhar a 

função de disciplina escolar “formadora da cidadania”; a laicidade do ensino ganha 

espaço, assim como os ideais civilizatórios que tomaram conta da imatura República. 

Nesse âmbito a Europa era o modelo de progresso e civilidade a ser seguido. Logo, a 

história da civilização ganhou espaço no currículo escolar, servindo como objeto de 

explicação para idéias racistas que justificam o domínio do branco sobre os demais 

povos. 

Essa tendência colocava o povo brasileiro sob suspeita pelo excesso de 
mestiçagem. Negros e indígenas haviam “danificado” a população e para 
determinados setores, o estágio de civilização somente seria alcançado pelo 
embranquecimento do povo.25 
 

A reestruturação do sistema educacional brasileiro teve inicio na primeira metade 

do século XX, em 1930, quando o então ministro da educação Francisco Campos 

promoveu uma ampla reforma na educação, viabilizando o aumento da produção de 

livros didáticos de história feitos no Brasil. O plano nacional de educação dos anos 30 

utilizava do ensino de história para fortalecer o nacionalismo e ajudar na construção do 

Estado Nacional. Conforme Salienta Katia Abud, 

Os programas eram periodizados fazendo uso das épocas consagradas pela 
historiografia clássica; no caso da História Geral e quanto à História do Brasil 
a periodização era a mesma que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
havia estabelecido a partir das sugestões de seus sócios que discutiam como 
deveria ser escrita a História do Brasil. Considerando a História como a 
genealogia da nação, esta se iniciava com a História da formação de Portugal 
e os grandes descobrimentos, que incluíam o Brasil no processo civilizatório. 
26 
 

Em 1937 com a instalação do Estado Novo e a larga utilização do autoritarismo 

Varguista o controle da sociedade ganhou atenção privilegiada e o sistema educacional 

deveria ser utilizado como ferramenta na formação do patriotismo, instrumento vital 

para defesa da nação brasileira. Tal como Abud chama atenção:  

As listas de conteúdos, sua distribuição pelas séries da escola secundária, as 
orientações para o trabalho pedagógico elaboradas pelas instituições 
educacionais durante o período Vargas e expressas nas Orientações 
Metodológicas (parte importante dos Programas) traduziam a preocupação 
oficial e as discussões que perpassavam os meios intelectuais brasileiros. 
Mais que isso, eram um instrumento ideológico para a valorização de um 
corpus de idéias, crenças e valores centrados na unidade de um Brasil, num 
processo de uniformização, no qual o sentimento de identidade nacional 
permitisse o ocultamento da divisão social e a direção das massas pelas elites. 
27  

                                                 
25 BITTENCOURT, op.Cit, p. 40. 
26 ABUD, op.Cit. p. 29. 
27 ABUD, op.Cit. p. 34. 
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Na gestão do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema foi criado o 

Instituto Nacional do Livro (INL), com o objetivo de promover a distribuição de livros e  

Bibliotecas nas escolas. Através do Decreto-lei n° 1.00628 de 30 de Dezembro de 1938, 

foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), com a intenção de efetivar 

um controle legal sobre a produção e distribuição dos manuais didáticos. O decreto é 

uma importante fonte para perceber como foi gestada a primeira política para adoção e 

circulação do Livro Didático. Dessa forma é importante a transcrição do Art.10 do 

Capitulo II do referido decreto onde fica patente ás funções do CNLD: 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir julgamento 

favorável ou contrário à autorização de seu uso. 

b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos; 

c) indicar os livros estrangeiros de notável valor que mereçam ser traduzidos e editados 

pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a abertura de concurso a produção de 

determinadas espécies de livros didáticos de sensível necessidade e ainda não existentes 

no país; 

d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos livros 

didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei. 

No artigo 20 do capitulo IV do decreto-lei n° 1006 ficam estabelecidas as 

condições para que o livro não seja autorizado, é possível perceber a imposição 

ideológica e autoritária da qual os livros didáticos eram alvo. Dessa forma, a transcrição 

é pertinente para facilitar a nossa reflexão: 

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a honra nacional; 

b) que tenha de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou indicação da 

violência contra o regime político adotado pela Nação. 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades constituídas, ao 

Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais;  

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as figuras dos 

que se bateram ou se sacrificaram pela pátria. 

                                                 
28 In: BOMÉNY, H M B; GUIMARÃES, S. D. P; OLIVEIRA, J. B. A; A política do livro didático. 
Campinas: Unicamp; São Paulo: Summus, 1984, p 35. 
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e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão que induza o pessimismo quanto ao 

poder e ao destino da raça brasileira; 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de uma região 

do país com relação ao das demais regiões; 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais. 

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva combate a qualquer 

confissão religiosa. 

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade de 

vínculos conjugais. 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento individual, ou combata as 

legítimas prerrogativas da personalidade humana”. 

Conforme salientamos a análise do referido artigo torna possível perceber as 

concepções políticas que a CNLD impunha ao sistema educacional através das 

“censuras” ao livro didático. Helena Bomény produziu um estudo sobre o livro didático 

no Estado Novo e salienta a importância dos manuais didáticos como instrumento de 

transmissão ideológica: 

O período do Estado Novo é rico em legislações e decretos que visam à 
constituição do que na época se denominava, insistentemente, a “consciência 
nacional”, a “construção da nacionalidade” a “afirmação do Estado 
Nacional”. O momento da construção era visto ao mesmo tempo, como o 
momento do expurgo de tudo o que ameaçasse o projeto de definição da 
brasilidade. [...] O livro didático não só não escapou a essa discussão, como 
acabou se tornando, potencialmente, um dos grandes veículos de transmissão 
do ideário Estado-Novista.29 
 

Os ditames da CNLD de 1938 permitem avaliar o uso da educação e 

principalmente do livro como objeto de propagação de uma ideologia e legitimação de 

políticas governamentais centralizadoras como as desenvolvidas pelo do presidente 

Getulio Vargas no Estado Novo (1937-1945). Michel Foucault chama atenção para 

utilização da educação enquanto meio de ratificar um discurso:  

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual 
todo individuo, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue, em sua 
distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão marcadas 
pela distancia pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é 

                                                 
29 BOMÉNY, op.Cit, p.34. 



 

 

25 

uma política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os 
saberes e os poderes que eles trazem consigo.30 
 

Nos anos 50 do século XX, especificamente em 1952, Anísio Teixeira, 

coordenador do Instituto Nacional do Livro Didático (INEP) adquire importância na 

trajetória dos manuais didáticos no Brasil ao promover a Campanha do Livro Didático e 

Manuais de Ensino (CALDEME) com o objetivo de fomentar a produção de livros 

didáticos para uso de professores. De acordo com Kazumi Munakata Anísio Teixeira 

era “um dos principais expoentes da chamada Escola Nova no Brasil, [...] anunciou a 

necessidade de o governo produzir guias e manuais de ensino para os professores e 

diretores de escolas e também  livro didático” 31. Todavia, quando o livro didático passa 

a “ensinar” o professor a ministrar suas aulas ele deixa de ser apenas um suporte 

passível de seleção e passa a funcionar estritamente como um manual técnico de 

transmissão e imposição do conhecimento. Tal como Circe Bittencourt ressalta:  

[...] é comum existirem os “livros do professor” ou  do “mestre”. Ao lado dos 
textos, o livro didático produz uma serie de técnicas de aprendizagem: 
exercícios, questionários, sugestões de trabalho, enfim, as tarefas que os 
alunos devem desempenhar para apreensão ou, na maior parte das vezes, para 
retenção dos conteúdos. Assim, os manuais escolares apresentam não apenas 
os conteúdos das disciplinas, mas como esse conteúdo deve ser ensinado.32 
 

O liberalismo educacional se desenvolveu no Brasil em 1920 e consolidou-se em 

1950. Anísio Teixeira era um importante representante dessa corrente que pensava as 

reformas educacionais com o objetivo de preparar a sociedade para as necessidades da 

“era industrial”. 

O golpe militar de 1964 trouxe uma nova organização da sociedade brasileira, que 

passou a ser alvo de repressão, vigilância e censura e os manuais didáticos e o sistema 

educacional como um todo, sofreram alterações.  No ano de 1966, através do Decreto n° 

59.355 foi instituída a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), o 

programa da COLTED devia promover a distribuição de livros para as bibliotecas 

escolares, atendendo aos três níveis de ensino: primário, o secundário e o superior. Era 

de responsabilidade da COLTED promover cursos de treinamento para professores e 

bolsas de estudo.  

Em 1967, foi estabelecido um contrato entre o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), e a Agência Norte 
                                                 
30 FOUCAULT, op.Cit, p. 43-44. 
31 MUNAKATA,K. “Dois manuais de história  para professores: histórias de sua produção”, Educ. 
Pesqui. v.30, n.3, São Paulo. 2004. p.517. 
32 BITTENCOURT, op.Cit, p 72. 
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Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com o propósito de 

viabilizar a distribuição de 51 milhões de livros, num tempo máximo de três anos. 

Oliveira chama atenção para os interesses do MEC em realizar o referido contrato:  

[...] o acordo MEC/USAID era compensatório para o MEC, sempre limitado 
em recursos e para a política americana, interessada em fortalecer e 
sedimentar laços políticos com o novo regime estabelecido em 64, o que 
estava de acordo com a estratégia americana de criar nos países do Terceiro 
Mundo um elo estreito para impedir a proliferação da doutrina comunista.33 

 
O programa do COLTED foi um dos responsáveis por possibilitar um importante 

impulso no mercado editorial brasileiro. Em 1969 foi criada a Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME) que atuaria juntamente com a COLTED viabilizando os 

programas dos manuais didáticos. A historiadora Dantas Pina chama atenção para as 

imbricações entre os programas para o livro didático e o crescimento do mercado 

editorial: 

[...] a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), juntamente com a 
COLTED, seria responsável pela execução dos programas  do livro didático e 
pelos programas editoriais e cooperação com instituições educacionais. 
Houve um intenso crescimento do mercado editorial graças aos acordos com 
o governo federal de produção e distribuição de livros didáticos em todos os 
níveis escolares. Essas e outras questões sofreram várias críticas, as quais 
denunciaram as intenções políticas dos EUA em controlar ideologicamente os 
países do chamado Terceiro Mundo.34 

 
No período da ditadura militar, a disciplina História não poderia ser muito 

discutida, a censura aos livros didáticos era ampla e os cursos profissionalizantes 

tomaram o espaço do ensino secundário. O incessante objetivo militar de manter um 

controle social trouxe mudanças no sistema educacional do Brasil; a implantação da 

disciplina Educação Moral e Cívica é um exemplo do posicionamento do governo 

enquanto vigilante das posturas sociais. Circe Bittencourt explicita a importância da 

educação Moral Cívica como elemento auxiliar na tentativa de formar cidadãos 

passivos. 

[...] as áreas humanas passam por um amplo processo de descaracterização e 
perde de status. A História do Brasil se mescla a estudos de Geografia, 
Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), 
formando uma amálgama de conhecimentos superficiais e sem base 
cientifica. Os avanços da historiografia e a introdução da formação de 
professores, por intermédio de estudos de nível superior, foram diluídos e 
ignorados nesse processo.35  

 

                                                 
33 OLIVEIRA, op.Cit, p.55. 
34 PINA, Maria Cristina Dantas. A escravidão no Livro Didático de História do Brasil: três autores 
exemplares. (1890-1930). Tese de Doutorado. Campinas SP, 2009, p.32 
35 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do 
saber escolar. Tese (Doutorado em História) - USP, São Paulo, 1993. 
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 O Programa do Livro Didático foi sendo desenvolvido na década de 1970 sob 

responsabilidade do Instituto Nacional do Livro (INL); visto que, em 1971 o convênio 

MEC/USAID  chegou ao término e a COLTED foi extinta.  O programa foi dividido em 

outras cinco partes: PLIDES – Programa do Livro Didático- Ensino Superior; PLIDEM 

– Programa do Livro Didático-Ensino Médio; PLIDEF - Programa do Livro Didático- 

Ensino Fundamental; PLIDESU - Programa do Livro Didático- Ensino Supletivo; 

PLIDECOM- Programa do Livro Didático- Ensino de Computação. 

O programa para o livro didático em 1976 passou a ser de responsabilidade da 

FENAME através do Decreto n° 77.107. O governo e os estados deveriam atuar 

juntamente na compra de livros e na distribuição nas escolas. O trabalho de Oliveira 

analisa esse processo, chamando atenção para a relação entre editoras e as Secretarias 

Estaduais de Educação. 

[...] Pelo convênio firmado entre a FENAME e as Secretarias Estaduais de 
Educação, obriga-se o governo central a distribuir um determinado montante 
de livros ao alunado da rede oficial, cabendo aos estados participarem com 
contrapartida financeira e material. [...] O empenho das editoras será 
concentrado na influência que possam ter juntado ás secretarias de Educação 
para que seus títulos sejam incorporados aos programas. Proliferou 
significativamente a produção editorial, requintando-se sua apresentação com 
formatos e disposições gráficas que possam seduzir o mercado consumidor.36   
 

A FENAME foi substituída em 1983 pela Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE) num ambiente político onde a educação passa a funcionar como agente vital no 

desenvolvimento de políticas assistencialistas. Barbara Freitag discute sobre esse 

processo salientando o papel do Estado: 

[...] O assistencialismo adotado pelo Estado, foi assumindo dimensões cada 
vez maiores, levando no inicio da década de oitenta a uma serie de 
programas de atendimento das populações carentes das periferias urbanas 
(habitação, saúde, educação etc.) È no contexto dessas medidas que se cria a 
FAE, integrando vários programas de assistência à criança carente, 
anteriormente dispersos por outros ministérios e organismo estatais (PNAE- 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, a chamada “merenda escolar”, 
o PLIDEF- Programa do Livro Didático-Ensino Fundamental, Programa de 
Bolsas de Estudos, Programa de Literatura Infantil em Sala de Aula: “Salas 
de Leitura”). 
 

  Através do Decreto nº 91.542, de 19/08/1985 entrou em vigor o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), substituindo o PLIDEF. Uma das principais 

medidas adotadas pelo PNLD foi o fim da produção do livro descartável, esse modelo 

de produção gerava muitos gastos para o Estado que o financiava, além de manter o 

livro com uma qualidade ruim; um dos objetivos do PNLD era possibilitar melhorias na 
                                                 
36 OLIVEIRA, op.Cit, p.64. 
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qualidade do material e também na edição. A implantação do PNLD também trouxe a 

participação do professor para o processo de escolha do livro didático. Todavia, a 

formação de uma comissão para avaliação pedagógica do livro didático  só foi instituída 

em 1996 pelo MEC. Conforme salientam Luca e Miranda: 

[...] foi apenas em 1996, portanto num cenário político não mais 
caracterizado pela presença de um Estado autoritário, que se iniciou 
efetivamente a avaliação pedagógica dos livros didáticos, processo marcado 
por tensões, críticas e confrontos de interesses. Desde então, estipulou-se que 
a aquisição de obras didáticas com verbas públicas para distribuição em 
território nacional estaria sujeita à inscrição e avaliação prévias, segundo 
regras estipuladas em edital próprio.37 
 

O trajeto histórico do Livro didático no Brasil deixa patente que a educação por 

variadas vezes é um importante instrumento na imposição e ou legitimação de interesses 

políticos. O livro didático enquanto um objeto cultural possibilita compreender  muito 

da  história nacional, uma vez, que a análise do histórico desses manuais é repleta de 

rupturas e continuidades. Alain Choppin chama atenção para a riqueza de análise 

presente no livro didático: 

O livro didático não é um simples espelho: ele modifica a realidade para 
educar as novas gerações, fornecendo uma imagem deformada, 
esquematizada, modelada, frequentemente de forma favorável: as ações 
contrárias a moral são quase sempre punidas exemplarmente: os conflitos 
sociais, os atos delituosos ou a violência cotidiana são sistematicamente 
silenciados. E os historiadores se interessam justamente pela análise dessa 
ruptura entre a ficção e o real.38 

 

Como chamou atenção Choppin, o interesse de historiadores pela análise do livro 

didático vem crescendo, independente do referencial teórico que seja utilizado o livro 

didático está ganhando espaço nas pesquisas acadêmicas e ajudando a construir valiosos 

capítulos da história.  

 

 
 
 
 

 

                                                 
37 MIRANDA, Sonia Regina e LUCA, Tania Regina de. O livro didático de História hoje: um 
panorama a partir do PNLD. Revista Brasileira de História, vol.24  São Paulo, 2004.p,127. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102 
38 CHOPPIN, op.Cit, p.557. 
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CAPÍTULO 2 - OS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL: o 
imaginário dos primeiros olhares e historiografia 

 

2.1. Primeiros olhares sobre os indígenas no Brasil 

 

O século XVI é o período de invasão européia na América, o contato com os 

povos naturais, constantemente permeados pelo eurocentrismo, vai ser mediado por uma 

plural construção de discursos que na maioria das vezes, inferioriza os indígenas e/ou 

legitima ações como a escravidão e a tentativa de imposição cultural. Os primeiros 

olhares têm inicio com a carta de Pero Vaz de Caminha, que apresenta uma imagem de 

inocência, nudez e “bestialidade”, além de salientar uma suposta “preguiça” dizendo 

que os indígenas “não lavram nem criam”. O relato de Caminha, apesar de simpático 

aos indígenas, foi responsável por criar estereótipos e negar a pluralidade cultural dos 

povos nativos, considerando-os como uma “tabula rasa” que precisava ser preenchida de 

tal forma que: “imprimir-se-á com a ligeiresa neles qualquer cunho, que lhes quiserem 

dar” 39.  

Os relatos de Pero de Magalhães Gandavo escritos em 1570 são responsáveis por 

criar uma idéia dos indígenas vivendo na desordem e no “barbarismo”: “a língua deste 

gentio toda pela Costa he, huma:carece de tres letras, não se acha nella F, nem L, nem 

R, cousa digna de espanto, porque assi não têm Fé, nem Lei, nem Rei; e desta maneira 

vivem sem Justiça e desordenadamente.”40.Todavia estas  imagens deturpadas ficaram  

cristalizadas  no imaginário dos brasileiros até no presente século XXI. 

O huguenote Jean de Lery, também esteve no Brasil e observou o cotidiano dos 

nativos, escreveu sobre os seus costumes, ressaltando preponderantemente aspectos 

negativos. Em 1578 o livro de Léry foi publicado e serviu como um importante 

instrumento de divulgação dos costumes indígenas para o ambiente europeu; o ritual 

antropofágico foi usado como importante argumento para perpetuação da imagem do 

indígena como “selvagem”, de modo que podemos observar na escrita de Léry: 

Cada vez mais feroz volta-se para ambos os lados exclamando para uns e 
outros: ‘comi teu pai, matei e moqueei a teus irmãos; comi tantos homens e 

                                                 
39 CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a El Rey Dom Manuel. Rio de Janeiro, Ed Sabiá. 1968, p. 80. 
40 GANDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa 
Cruz. São Paulo, Ed. Itatiaia e EDUSP, 1980. 
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mulheres, filhos de vós outros tupinambás, a que capturei na guerra, que nem 
posso dizer-lhes os nomes[...] Imediatamente depois de morto o prisioneiro, 
as outras mulheres, sobretudo as velhas, que são mais gulosas de carne 
humana e anseiam pela morte dos prisioneiros, chegam com água fervendo, 
esfregam e escaldam o corpo afim de arrancar-lhes a epiderme.41  
 

  A descrição de Léry apresenta os indígenas envoltos numa esfera de 

agressividade, sendo, dessa forma, importante na percepção do imaginário que era 

perpetuado sobre os indígenas no século XVI. Conforme chama atenção a antropóloga 

Manuela Carneira da Cunha, a “[...] imagem que se vulgariza, e se torna emblemática 

do Brasil é a dos índios como canibais” 42. Todavia essas imagens foram sendo 

construídas para servir como pretexto para exploração. Conforme salienta Raminelli: 

A imagem do índio foi construída segundo os interesses dos colonizadores, 
ao sabor das disputas pelo controle da nova terra [...] Os epítetos de bárbaro e 
gentio ainda legitimavam a conquista e a intervenção, pois cabia aos cristãos 
livrar os ameríndios do atraso e da penúria. Além de classificar, os 
estereótipos determinaram as ações dos europeus em relação aos ameríndios, 
porque a colonização pautava-se no pressuposto de que os nativos eram seres 
imersos nas trevas e necessitados da intervenção européia para alcançar o 
estado de evolução humana atingido pelos cristãos.43  
    

O padre Manuel da Nóbrega (1517-1570) foi o responsável em organizar o 

primeiro grupo de jesuítas que migraram para América portuguesa. A maior 

preocupação dos inacianos estava na gestão das almas dos nativos; estes deveriam 

receber a mensagem cristã e abandonar os seus costumes de “pagãos”. Dessa forma, os 

jesuítas agiram com afinco na construção de imagens dos indígenas como sendo seres 

“monstruosos e diabólicos” que viviam em meio aos animais, em constante nudez, 

isentos de leis, “preguiçosos e pervertidos”. Logo, todo esse trabalho de elaborar um 

imaginário desastroso e mentiroso dos indígenas era parte do projeto de dominação dos 

jesuítas, visto que, revelar os povos naturais como “monstros” era benéfico para 

legitimar o empreendimento colonial lusitano e reforçar o ideal de “heroísmo” presente 

no seu labor de catequização. Tal como Ronald Raminelli chama atenção: 

O importante era demonstrar a notável metamorfose produzida pelo 
cristianismo e ressaltar o longo caminho trilhado pelos colonizadores para 
restituir a humanidade a seres que, há muito perderam ou adulteraram as 
regras mínimas de civilidade. O nascimento de um novo ser, concebido pelos 

                                                 
41 LÉRY, Jean de.Viagem à terra do Brasil. São Paulo: Martins, Ed EDUSP, 1972.p.176-178. 
42 CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século XVI. Revista Estudos 
Avançados. 4 (10): 91-110, 1990. 
43 RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a Vieira. Rio de 
Janeiro: Zahar, Edusp, 1996, p.165. 
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religiosos e por Deus, promovia a morte de bestas humanas e o surgimento de 
“cidadãos da cristandade”.44 
 

  Em 1556 e 1557, Nóbrega escreve o Diálogo da Conversão do Gentio, obra 

didática para realização da ação catequética. Nela o missionário produz reflexões sobre 

os desafios na conversão dos indígenas: “Com um anzol que lhes dê, os converterei a 

todos, com outros os tornarei a desconverter, por serem inconstantes, e não lhes entrar a 

verdadeira fé no coração” 45. A escrita de Nóbrega deixa evidente o seu preconceito em 

relação aos indígenas e a imagem estereotipada e negativa que foi responsável por 

propagar. De tal modo, que podemos observar no seguinte trecho: 

Por demais é trabalhar com estes! São tão bestiais, que não lhes entra no 
coração coisa de Deus! Estão tão encarniçados em matar ou comer, que 
nenhuma outra bem aventurança sabem desejar! [...] vemos que são cães em 
se comerem e se matarem, e são porcos nos vícios e nas maneiras de se 
tratarem.46 
 

Os jesuítas são responsáveis por criar imagens negativas sobre os indígenas, o 

constante estranhamento aos costumes e valores culturais dos nativos é usado como 

instrumento de legitimação à rotineira tentativa de imposição cultural. A religião 

recebeu uma particular atenção, de modo que, o indígena era desenhado como o próprio 

anticristo e os padres os donos da salvação. Os costumes locais como o xamanismo 

eram objetos de repulsa, visto que, “[...] entre “feiticeiros” e jesuítas instaura-se desde 

cedo uma concorrência, que se trava curiosamente no terreno ora de uns ora de outros: 

ou seja, os jesuítas competem em curas e milagres com os xamãs.”47 

A sexualidade dos povos naturais também despertou muito interesse sobre os 

jesuítas, o ideal de família cristã dos inacianos entrava em conflito com os costumes 

indígenas. Dessa forma, sem procurar compreender ou mesmo respeitar a postura 

familiar dos indígenas, esta era deturpada e utilizada para ratificar os estereótipos de que 

os indígenas eram indivíduos selvagens e luxuriosos. È pertinente ressaltar as reflexões 

da antropóloga Manuela Carneiro sobre esse aspecto: 

A sexualidade indígena, como é de se  prever, suscitou grande interesse tanto 
entre cronistas filosofantes quanto entre gestores de almas. Os costumes 
matrimoniais, o avunculado - ou seja, o privilégio de casamento do tio 
materno sobre a filha da irmã – a liberdade pré nupcial contrastando com o 

                                                 
44 RAMINELLI, op.Cit, p.28. 
45 NÓBREGA, Pe. Manoel da. Cartas do Brasil,Cartas Jesuíticas. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. 
Imagens de índios do Brasil: o século XVI. Revista Estudos Avançados. 1990. 
46 Nóbrega apud BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Catequese e colonização no discurso jesuítico. 
In: BARROS, Diana Luz Pessoa. (Org.). Os discursos do descobrimento. São Paulo, FAPESP. 
2000,p106 
47 CUNHA, op.Cit, p.106. 
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ciúme pela mulher casada e o rigor com o adultério, a hospitalidade sexual 
praticada com aliados, mas também com os cativos, a iniciação sexual dos 
rapazes por mulheres mais velhas, tudo isso era insólito. Os jesuítas 
debruçar-se-ão com especial cuidado sobre estes costumes, e isto por uma 
razão prática: tratava-se de construir famílias cristãs com os neófitos 
indígenas.48  
 

 Os relatos dos viajantes ou jesuítas são importantes instrumentos para que haja 

uma leitura sobre o imaginário criado sobre os indígenas em uma dada temporalidade. 

Apesar das críticas, esses relatos e escritos são fontes importantes de conhecimento 

sobre a origem e o ambiente onde houve a construção de determinadas imagens do 

Brasil Colonial e seus habitantes originários. Todavia, é importante salientar que ainda 

hoje persistem algumas dessas imagens estereotipadas e preconceituosas em 

instrumentos de ampla circulação como os livros didáticos. 

 

 

2.2. Os Povos Indígenas do Brasil na Historiografia. 

 

[...] cabe aos historiadores, através de uma revisão séria das abordagens 
vigentes que relegam os índios a um papel fugaz e mal explicado no início da 
colonização, que reservam aos mesmos índios um enquadramento etnográfico 
e não histórico ou, ainda, que reduzem-nos a meras vítimas do inexorável 
processo de expansão européia, não apenas resgatar mais esses “esquecidos” 
da história, mas antes redimir a própria historiografia de seu papel conivente 
na tentativa fracassada de erradicar os índios.49  
 

Os povos nativos têm sido representados nos livros didáticos de História do Brasil 

envoltos em uma esfera de estereótipos e generalizações. A curiosa capacidade dos 

manuais didáticos em fazer os indígenas “aparecerem” e depois “desaparecerem” da 

história pode ser compreendido como um processo de acompanhamento da própria 

historiografia brasileira que, com exceção de alguns poucos estudos, persistiu na 

apropriação da máxima proferida, no século XIX, por Francisco Adolfo Varnhagen 

sobre os índios: “de tais povos na infância não há história: há só etnologia’’50  

                                                 
48 CUNHA, op.Cit, p.107. 
49 MONTEIRO, John M. O desafio da história indígena no Brasil. In: SILVA, Aracy L.; GRUPIONI, 
Luís D. B. (org.). A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. 
Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995, p. 225. 
50 VARNHAGEN, F. A. História Geral do Brasil. 10ª ed. Integral. São Paulo, EDUSP, 1981, p. 30. (1ª 
ed. de 1867)   
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A fundação do IHGB trouxe como uma das suas principais metas a construção de 

uma história para a nação brasileira. O Alemão Carl Friederich Von Martius51 ao 

escrever sobre a história do Brasil apresenta uma perspectiva pessimista sobre o futuro 

dos indígenas: “não há dúvida: o americano está preste a desaparecer. Outros povos 

viverão quando aqueles infelizes do Novo Mundo já dormirem o sono eterno52”. O 

posicionamento evolucionista de Von Martius foi seguido de perto por Varnhagen e 

alimentou o processo de desprezo para com a história indígena ao mesmo tempo em que 

exaltava o “precioso” legado português. O posicionamento de Varnhagen em elogiar a 

colonização portuguesa é salientado pelo historiador José Carlos Reis: 

[...] Para Varnhagen, nos anos 1850, fazendo uma leitura ultraconservadora 
lusitana do projeto de história do Brasil que Von Martius escreveu para o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1843/44, o Brasil era um país 
branco, monárquico, cristão, centralizado no imperador, em direção a um 
futuro grandioso [...] Varnhagen fez o elogio da conquista e colonização 
portuguesa e esperava que o Brasil não pagasse muito caro por ter em sua 
identidade branco-européia a “mancha” das alteridades indígena, negra e 
mestiça. O problema é que esta “alteridade” reunia quase 90% do tal 
“império colonial” 53 
 

O evolucionismo do século XIX postulava que “certas sociedades teriam ficado na 

estaca zero da evolução e que eram, portanto, fósseis vivos” 54. A idéia de que os 

indígenas seriam extintos obteve sucesso no Brasil e encontrou na historiografia extenso 

apoio. Sobre o pessimismo em relação aos povos indígenas do Brasil Manuela Carneiro 

faz a seguinte reflexão: ”Durante quase cinco séculos, os índios foram pensados como 

seres efêmeros, em transição: transição para cristandade, a civilização, a assimilação o 

desaparecimento”.55 

Os literatos indianistas não concebiam os indígenas como obstáculos para 

civilização, esse era um posicionamento de Varnhagen. Todavia, eles construíram uma 

imagem romântica e idealizadora dos indígenas, necessários na construção e 

enaltecimento do povo brasileiro. Conforme salienta Pedro Puntoni: 

[...] o indianismo, funcionava, em parte, como um mecanismo de 
compensação para a auto-imagem da elite que se tinha por européia. O 
indígena (assim: abstrato e genérico) era preenchido com caracteres, traços, 

                                                 
51 Como já havia mencionado no primeiro capitulo, Von Martius em 1844 foi o ganhador do concurso 
“como escrever a história do Brasil”. 
52 MARTIUS, Carl Friedrich. O Estado de Direito entre os Autóctones do Brasil. São Paulo: 
Melhoramento, 1982, p.70. 
53 REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 4. ed Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
2001,p.20 
54 CUNHA, op.Cit, p.11. 
55 Ibidem, p. 80. 
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que mais os aproximavam dos ideais nobilitantes de nossa elite do que da 
crua descrição etnográfica dos povos indígenas (diversos heterogêneos).56   
 

 Os escritores românticos indianistas como Jose de Alencar, Domingos José 

Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias construíam a figura do indígena brasileiro 

como seres “passiveis de civilização”, todavia, o indianismo acreditava na extinção dos 

povos nativos. Tal com Francisco Cancela salienta: 

Havia entre os sócios do IGHB alguns que vislumbravam um papel diferente 
dos índios na formação da sociedade brasileira. Numa época em que o limite 
entre a literatura e a história não era bem definido, literatos românticos 
iniciaram o movimento indianista que concebia o índio como uma 
particularidade brasileira e, portanto, como um símbolo da identidade 
nacional. Contudo, esse índio não existia mais no Brasil do século XIX, pois 
os românticos aceitavam a idéia evolucionista do desaparecimento dos povos 
indígenas.57    
 

A obra de Capistrano de Abreu “Capítulos de História Colonial” 58 traz um 

capítulo dedicado aos indígenas, mas persiste em fazer uma análise mais intensa do 

ambiente onde se encontrava os nativos, do que, uma história com destaque para estes 

povos: “[...] mais de 70% das páginas foi destinada para uma análise das condições 

geográficas do Brasil, tais como, localização, hidrografia, clima, relevo e solo.” 59 A 

escrita de Capistrano persistiu considerando os indígenas como “inferiores” aos 

europeus, tal como é possível observar nesta passagem: “da parte das índias, a 

mestiçagem se explica pela ambição de terem filhos pertencentes a raça superior...”60    

A obra marxista de Caio Prado Junior, considerada um clássico da historiografia, 

produz uma análise das raças que contribuíram para o povoamento do Brasil, 

salientando os métodos utilizados pelos portugueses para inserir o indígena no ambiente 

de exploração colonial. A obra apresenta os povos nativos como uma “raça inferior” que 

foi submetida facilmente a “impetuosidade característica do português”, sendo desta 

forma, uma vítima do inexorável processo de dominação européia. Apesar de produzir o 

seu trabalho no século XX, Caio Prado continua com o mesmo pessimismo e desprezo 

                                                 
56 PUNTONI, Pedro. O Sr. Varnhagen e o patriotismo caboclo: o indígena e oindianismo perante a 
historiografia brasileira. In: JANGSÓ, István. (Org.). Brasil: formação do estado e da nação. São Paulo: 
Hucitec; Unijuí; Fapesp, 2003, p.637. 
57 CANCELA. Francisco, “Você quer voltar à oca?”: armadilhas, artimanhas e questões da pesquisa 
histórica sobre os povos indígenas in: Revista História em Reflexão: Vol. 3 n. 5 – UFGD - Dourados 
jan/jun 2009.p.15  
58 ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial. 6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976. 
59 CANCELA. op.Cit, p.5. 
60 ABREU, op.cit, p.78. 



 

 

35 

evolucionista, para com os indígenas, utilizados por Von Martius no século XIX. 

Conforme podemos observar: 

    A população indígena, em contato com os brancos, vai sendo 
progressivamente eliminada e repetindo mais uma vez um fato que sempre 
ocorreu em todos os lugares e em todos os tempos em que se verificou a 
presença, uma ao lado da outra, de raças de níveis culturais muito apartadas: 
a inferior e dominada desaparece61 
 

No livro Casa Grande e Senzala, Gilberto Freyre faz uma analise da participação 

do indígena na formação da família brasileira. Todavia nesta obra o indígena da 

América Portuguesa é comparado aos da América espanhola e considerado como 

inferior na escala da civilidade. Freyre salienta que os portugueses:  

[...] vieram defrontar-se na América, não com nenhum povo articulado em 
império ou em sistema já vigoroso de cultura moral e material, com palácios, 
monumentos, pontes, obras de irrigação e de exploração de minas, mas, ao 
contrário, com uma das populações mais rasteiras do continente. De modo 
que não é o encontro de uma cultura exuberante de maturidade com outra já 
adolescente, que aqui se verifica; a colonização européia vem surpreender 
nesta parte da América quase que bandos de crianças grandes; uma cultura 
verde e incipiente ainda na primeira dentição...62 
 

A contribuição do indígena na formação do Brasil foi analisada por Gilberto 

Freyre, visto que, a obra Casa Grande e Senzala ressalta a presença dos indígenas no 

processo de transmissão de hábitos, ou como força de proteção e desbravamento no 

processo de colonização. ”Nossas instituições sociais tanto quanto nossa cultura 

material deixaram-se alagar de influencia ameríndia”. Todavia, a obra de Freyre persiste 

em classificar os indígenas como “atrasados” ou “cultura na primeira dentição”. 63 

O processo de ampliação na escrita da história indígena sofreu fomento com as 

pesquisas históricas que utilizaram das técnicas e teorias da Nova História, o 

alargamento das fontes, com a utilização da oralidade, fotografias e o amplo diálogo 

com a antropologia, arqueologia e etnologia, vem proporcionando que haja uma 

insurgência da história indígena. A escrita da história indígena em parceria com a 

antropologia permite que os povos naturais não continuem sendo retratados como 

“sociedades vencidas” ou povos passivos e inconscientes ao “estrondoso encontro” com 

as sociedades civilizadas do antigo mundo. As novas possibilidades de escrita 

potencializam a concepção do indígena enquanto agente de construção da sua própria 

                                                 
61 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: Colônia. 23ª Ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994, p. 106.   
62 FREYRE, Gilberto. Casa grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia 
patriarcal. 34ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.  
63 FREYRE, op.Cit, p.160. 
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história, “sujeitos da história, desenvolvendo estratégias políticas, moldando o próprio 

futuro diante dos desafios e das condições do contato e dominação”.64 

As pesquisas sobre os povos indígenas conquistaram importante espaço nas 

décadas de 80 e 90 do século XX no Brasil. As mobilizações dos povos nativos em 

defesa dos seus direitos na escrita da Constituição de 198865 e a proximidade das 

comemorações da “invasão” dos europeus na América foram importantes elementos 

impulsionadores para que as pesquisas sobre os indígenas fossem ampliadas, apesar de 

ainda não ter adquirido a intensidade e a quantidade necessária. Acompanhado o 

processo de ascensão da história indígena no Brasil, valiosos trabalhos foram 

produzidos, tais como: História dos Índios no Brasil66 organizado por Manuela 

Carneiro em 1992. Trazendo um amplo leque de discussões sobre os povos naturais, 

através da reunião de 25 artigos que discutem a história dos indígenas de varias regiões 

do Brasil, também oferece discussões sobre a política indigenista. A obra de Jonh 

Monteiro67 de 1994 promove uma análise dos indígenas na construção de São Paulo, 

como força de trabalho escravo e também as formas de resistência, possibilitando um 

novo espaço para os povos naturais na história colonial brasileira. A contribuição de 

Ronaldo Vainfas68 em 1995 ao trazer a história indígena no âmbito da resistência 

cultural, analisando a santidade de Jaguaripe, na Bahia, apresentando a dissimulação e a 

resistência indígena, além de promover a desconstrução da persistente idéia de 

imposição cultural européia uma vez que a obra de Vainfas apresenta o indígena com 

autoridade na escolha dos aspectos culturais europeus que ele quer incorporar ou negar. 

O estudo de Ronald Raminelli69 de 1996 é também de importante contribuição para a 

história indígena, uma vez que, apresenta o processo de construção de estereótipos e o 

ambiente de alteridade que envolveu o contato entre indígenas e europeus, além de 

analisar os discursos de dominação dos colonizadores. 

A historiografia brasileira depois de longos anos de desprezo para com as 

sociedades indígenas vem apresentando um maior interesse em torno dessa temática. Os 

                                                 
64 MONTEIRO, op.Cit, p.227.  
65 No Brasil no início da década de 80, é organizado um movimento indígena forte; que resultou em uma 
nova postura Constitucional em 1988, abandonando os ideais assimilacionistas e reconhecendo os direitos 
históricos dos indígenas, como por exemplo, à posse da terra de tradicional ocupação.   
66 CUNHA, op.Cit. 
67 MONTEIRO, John M. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. 4. reimpr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005.   
68 VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 2. reimpr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
69 RAMINELLI, op.Cit. 
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povos naturais são um dos principais agentes na busca e ascensão de visibilidade para a 

construção de sua história, uma vez que, “ter uma identidade é ter uma memóriaprópria. 

Por isso a recuperação da própria história é um direito fundamental das sociedades”.70  
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 CUNHA, op.Cit, p.20. 
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CAPÍTULO 3 – Livro DIDÁTICO E POVOS INDÍGENAS NO 
BRASIL: análise das representações 

 

Sabemos da importância do livro didático de História na construção de 

referenciais básicos sobre a cultura e também da sua particular contribuição na 

formação de imagens sobre o ‘outro’. Conforme já salientamos no primeiro capítulo, os 

manuais didáticos apresentam-se como um dos veículos de mediação, construção e 

imposição do saber com maior acessibilidade na contemporânea sociedade brasileira, 

por isso, importante objeto de análise para a pesquisa histórica.  

A história dos povos indígenas do Brasil é circundada por generalizações, 

omissões, e imagens estereotipadas, sendo o livro didático um agente de grande 

potencial na elaboração, imposição e perpetuação dessas imagens. Tendo em vista que 

os textos e as ilustrações presentes nos livros didáticos exercem ampla influência sobre 

o público leitor, vamos analisar manuais didáticos que foram utilizados nas escolas 

brasileiras em distintos períodos do século XX e XXI. Para tanto, faremos à descrição 

dos capítulos de cada livro selecionado, buscando perceber os discursos construídos nos 

manuais didáticos sobre os povos indígenas do Brasil.  

Ao tomar a representação dos indígenas nos livros didáticos como fonte de 

análise, torna-se necessário explicitar o que entendemos por este conceito. Dessa forma, 

utilizaremos a seguinte definição de Roger Chartier sobre o que é representação: “um 

conhecimento mediador que faz ver um objeto ausente através da substituição por uma 

imagem capaz de o reconstituir em memória e de o figurar como ele é.”71  

 

 

3.1 As representações dos povos indígenas no livro didático de Vicente Tapajós 

  

 

Vicente Costa Santos Tapajós escreveu vários livros didáticos de História que 

foram utilizados nas escolas brasileiras. Membro do IHGB lecionou  no Colégio Pedro 

                                                 
71 CHARTIER, op.Cit, p.20. 
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II e na UFRJ e as suas obras didáticas, por serem bem aceitas nas escolas do Brasil, 

foram várias vezes reeditadas.  

O livro didático História do Brasil objeto da nossa análise, é dividido nas três 

seguintes partes: 1- Formação da Unidade, que é subdividida em: Inícios da 

Colonização, Unidade do Litoral, Unidade do Interior, Fatores Sociais e 

Desenvolvimento Cultural; 2- O sentimento Nacional, subdividida em Origens: lutas 

contra os holandeses, Primeiras Manifestações: os movimentos nativistas, Preparo da 

Independência, Consolidação da Independência, Desenvolvimento Cultural, Evolução 

Econômica e; 3- Desenvolvimento do País que se desdobra nas seguintes partes: Política 

Interna do Segundo Reinado, Política Externa do Segundo Reinado, Período 

Republicano, Desenvolvimento Cultural e Evolução Econômica. 

Os povos indígenas aparecem nesse livro didático apenas na primeira parte, nos 

seguintes capítulos: Expedições de exploração e policiamento da Costa, Os jesuítas e a 

catequese, Conquista do Sertão, e O indígena. Os povos naturais são apresentados 

apenas na Colônia, “desaparecendo” nos capítulos que tratam do Brasil imperial e 

republicano. 

 O livro de Tapajós após fazer um elogio sobre o pioneirismo dos “bravos” 

portugueses em emigrar para um “ambiente hostil” como a América portuguesa, 

prossegue a sua construção textual, discutindo sobre os primeiros contatos entre os 

nativos e os invasores portugueses. O autor ressalta os seguintes aspectos do “encontro” 

entre europeus e indígenas: “[...] o contato não se fêz sem choque. Um dos elementos, o 

conquistador, mais forte pela cultura, procurava escravisar o gentio. Dêste, a porção 

mais fraca sucumbiu. Os outros refugiaram-se nas matas, só muito mais tarde cedendo à 

civilização72. Tapajós além de classificar o indígena como “cultura inferior” conclui a 

sua discussão com a seguinte máxima: “o selvagem que o português encontrou 

habitando o Brasil, vivia na idade da pedra polida.”73 . Ao longo da escrita os indígenas 

são apresentados como bárbaros e selvagens que vivem no passado e que deixaram 

apenas alguns vestígios para nação brasileira. 

Na escrita de Tapajós é possível percebermos a influência de idéias formuladas 

por Von Martius e Varnhagen74 no século XIX. Na introdução ao capítulo Formação 

                                                 
72 TAPAJOS, Vicente. Historia do Brasil. 10. ed. Sao Paulo: Nacional,1944, p.135. 
73 TAPAJOS, op.Cit, p.135. 
74 A influência de Von Martius e Varnhagen na historiografia indígena foi esboçada no segundo capítulo.    



 

 

40 

Étnica do Brasil, Tapajós deixa claro o seu posicionamento evolucionista de que os 

brancos sobrepujaram os povos indígenas e negros, através da sua impetuosa “raça 

superior” e comunga das mesmas idéias de Varnhagen, aliás, o seu texto enaltece-o em 

vários momentos. Todavia é , pertinente,  a reprodução das palavras  de Vicente Tapajós 

para que possamos perceber ,segundo a sua concepção textual,  qual o lugar  destinado 

ao indígena na formação étnica do Brasil 

   “Um estudo atento mostrará que o elemento branco predominou sobre os 
elementos de côr, o indígena e o negro africano, porque êsses outros 
elementos não eram bastante numerosos para dissolvê-lo. Os brancos 
conquistadores impuseram-se sôbre os demais, não hesitaram mesmo em 
cruzar-se com êles, porque a sua cultura, superior sob todos os aspectos, 
deveria prevalecer. Os negros e os índios foram, pouco a pouco sendo 
absorvidos. Deixaram lembranças de sua passagem, exerceram influências 
diversas. Os conquistadores, porém, fizeram-nos quase desaparecer, 
tornando-se mais numerosos, os únicos donos da terra. Formou-se assim, o 
Brasil”.75   
 

O texto de Tapajós ao trazer a referida sentença deixa patente a importância dos 

livros didáticos na construção de imagens negativas e danosas à dignidade das nações 

indígenas, assim como, demonstra a sua ampla capacidade de fornecer subsídio aos 

anseios da sociedade na qual o livro foi posto em circulação e, aliás, com ampla 

aceitação. A representação que Tapajós elaborou é extremamente prejudicial a história 

indígena ,uma vez que, “representar é fundamentalmente, estar no lugar de, é 

presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência” 76.  

Ao discorrer sobre as sociedades indígenas no seu livro de história do Brasil, 

Tapajós utiliza-se de comparações e generalizações constantes, onde é perceptível uma 

narrativa impregnada de conceitos e conclusões que foram construídas por cronistas que 

habitaram o Brasil ainda do século XVI. A descrição de hábitos de convivência dos 

indígenas perpassa pelo crivo da “moral” cristã e da persistente comparação entre 

culturas totalmente distintas. 

levavam vida livre, moral completamente diferente da nossa. Mesmo nos 
costumes para nós chocantes, agiam naturalmente. Em algumas tribos, por 
exemplo, o adultério nada significava [...] A mulher era simples instrumento 
de procriação. Permitidas, porém, nessas tribos, muitas vezes, até ligações 
mais íntimas, entre mãe e filho, entre irmãos. 77 
 

 A antropóloga Manuela Carneiro discorre sobre a postura dos colonos e jesuítas, 

salientando que havia um constante estranhamento da cultura dos povos nativos, e a 

                                                 
75TAPAJOS, op.Cit, p.134. 
76 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e história cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p, 40. 
77 TAPAJOS, op.Cit, p. 142. 
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incessante busca por fomentar a imposição dos valores necessários à construção de uma 

sociedade amparada nos ditames cristãos no Brasil do século XVI. A escrita de Tapajós 

se apropria das idéias presentes no Livro Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre, 

onde as mulheres indígenas são apresentadas como seres luxuriosos, e sem família. 

 
O texto de Tapajós ao pormenorizar aspectos particulares do âmbito de 

convivência de determinados povos nativos, sem respeitar as diferenças culturais 

fomenta ao público leitor a construção de imagens negativas e deturpadas sobre esses 

povos. Dessa forma, ele incita o repúdio ao que é diferente, gestando um ambiente de 

exotismo e difícil compreensão a respeito dos valores culturais dos povos indígenas.  

Sobre a presença jesuítica na colônia e a sua relação com os indígenas, Tapajós 

produz um visão benevolente e pomposa dos “portadores da moral” e o exercício da 

catequese é visto como um ato de amor, devoção, coragem e até mesmo de heroísmo. A 

presença dos inacianos é apresentada no texto didático de Vicente Tapajós como 

elemento primordial e importante pilar da colonização; todavia a participação desses 

indivíduos na escravização indígena e a violência cultural são escamoteadas. Para 

melhor reflexão a transcrição é pertinente:  

“As missões eram aldeamentos de índios, ensinados e defendidos pelos 
padres contra as violências dos colonos. Nesses aldeamentos os selvagens 
aprendiam a abandonar a antropofagia, eram afastados das bebedeiras, 
acostumavam-se a respeitar os outros e a fazerem-se respeitar, tratavam da 
alimentação, cuidavam do vestuário, da saúde, do corpo, enfim, passavam da 
escala quase animal em que se encontravam para uma situação melhor de  
entes civilizados.”78 
 

A descrição que Tapajós faz é importante  para que possamos perceber o trajeto de 

gestação das representações sobre os indígenas no Brasil. O autor perpetua e inverte os 

acontecimentos históricos, os jesuítas passam de arbitrários violentadores culturais, para 

os “altruístas” que domesticaram os “selvagens”.  

A utilização dos indígenas como força de trabalho é totalmente excluída e os 

indígenas são apresentados como “preguiçosos” que não se acostumavam com o 

trabalho. Logo, não ajudaram os brancos portugueses na construção da grande nação 

brasileira: “experimentado o selvagem na lavoura, não deu resultado. Estavam 

habituados a vida livre e viviam em grau de cultura muito atrasado”79 

                                                 
78 TAPAJOS, op.Cit, p.85. 
79 TAPAJOS, op.Cit, p.146. 
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O livro de Tapajós apresenta os povos nativos em condições de cultura inferior, 

um ser “mentalmente em evolução” e constrói uma imagem desses sujeitos totalmente 

preconceituosa, baseada em conceitos evolucionistas. Entretanto, essas representações 

contribuíram para gestação e cristalização de estereótipos extremamente prejudiciais à 

história dos povos indígenas.  

 

 

3.2. As representações dos povos indígenas no livro didático de Rocha Pombo 

 

José Francisco da Rocha Pombo, teve sua formação em Ciências Jurídicas e 

Sociais e também era sócio do IHGB. Atuou como historiador, jornalista, poeta e 

professor da Escola Pedro II, além de ter sido eleito deputado provincial em 1886 pelo 

Partido Conservador. 

O livro didático História do Brasil de Rocha Pombo, analisado neste capítulo, teve 

a sua primeira publicação em 1919, com a utilização destinada para os dois últimos anos 

do curso secundário e, também, como instrumento de consulta para professores do 

ensino primário e do ginásio. O livro tem em sua composição 23 capítulos, que vão 

desde o Descobrimento do Brasil até a Proclamação da República, com noventa 

ilustrações ao todo; sobre os indígenas o livro apresenta três imagens.  

O primeiro capítulo se apresenta como uma detalhada descrição das navegações 

lusitanas, onde Rocha Pombo se esmera em enaltecer a coragem dos “heróis que pouco 

a pouco se familiarizavam com o mar” 80·. É nesse ambiente de descrição das viagens 

dos “heróis” europeus que o indígena é pela primeira vez retratado por Rocha Pombo: 

“Encontraram os portugueses em Pôrto Seguro uma gente em pleno estado de 

selvageria” 81. A primeira ilustração, sobre os indígenas, que o leitor encontra no livro 

de Rocha Pombo é a imagem do sepultamento de um indígena, produzindo uma idéia 

fatalista de extinção dos povos indígenas. Dessa forma, a utilização da iconografia traz 

uma imagem pessimista desses sujeitos, que no texto didático de Rocha Pombo são 

representados como as vitimas do espetacular processo de colonização lusitana  

                                                 
80 POMBO, Rocha. História do Brasil. 13ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1966. p. 20. 
81 Ibidem. p. 21. 
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Figura 1 Sepultamento de um índio. Tela de Rugendas. Fonte: POMBO, Rocha. História do Brasil. 1966. 

 

No capítulo denominado O íncola, o autor faz uma descrição do modo de vida dos 

indígenas e os separa em dois grupos: tupis e tapuias, considerando aqueles como 

superiores: “Do tupi superior ao ínfimo tapuia a distância era notável.” 82. Esta 

classificação é baseada no suposto caráter amistoso dos tupis do litoral diferenciando-os 

dos rebeldes e “selvagens” tapuias do interior. O capítulo prossegue fazendo uma 

análise dos costumes dos povos naturais sempre pela ótica das comparações, salientando 

ausências e legados: “não havia moeda entre os tupis, o comércio entre as tribos fazia-se 

pela troca direta [...] a terapêutica indígena era tão segura que muitos dos produtos, que 

os índios empregavam, foram aproveitados pela nossa farmacopéia”.83 

No ínterim dedicado a descrição dos detalhes da vida dos indígenas, Rocha Pombo 

deixa claro que estes indivíduos, os tupis, foram importantes colaboradores no empenho 

da colonização. Todavia, fica evidente o esmero em tentar justificar a violência dos 

administradores em relação aos povos nativos. “O europeu não tinha meios de entrar 

aqui senão como senhor, vencendo e oprimindo. [...] tudo se havia de fazer como se fêz, 

proclamando-se logo a proeminência da raça invasora” 84. Para melhor compreensão dos 

objetivos de Rocha Pombo na legitimação da presença portuguesa na colônia, faremos a 

transcrição do seguinte trecho elucidativo: 

[...] Ou tinham de eliminar ou excluir as populações que se encontravam 
aqui, [...] ou haviam de associar-se a elas. Como excluir ou eliminar sem 
sacrilégio, e sem criar para o futuro, no primeiro caso, problema ainda mais 
grave? E como fazer a aliança de duas raças em uma disparidade de cultura 
tão profunda e tão extensa?85 

                                                 
82 Ibidem. p. 25. 
83 Ibidem, p. 45. 
84 Ibidem. p.61. 
85 Ibidem, p. 65. 
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O trecho acima citado revela uma inquietação da sociedade brasileira ,que se 

manifestou ainda no século XIX, estamos falando das discussões acerca do futuro 

indígena em meio a necessidade do país galgar o progresso e a “civilização” nesse 

âmbito a questão era: o que fazer com os “fósseis vivos”? .Todavia Rocha Pombo opta 

pela idéia de aliança e manifesta a admiração ao “fardo do homem branco” em orientar 

a evolução dos “selvagens primitivos”. A edição do livro didático de Rocha Pombo que 

estamos analisando é do ano de 1966 e as representações continuam sendo as mesmas 

do século XIX. Todavia, leitores desses manuais continuam com essas representações 

cristalizadas ainda no presente século.  

 Os jesuítas são apresentados no texto didático de Rocha Pombo como o vital 

instrumento para o sucesso da colonização. Neste livro, assim como no de Tapajós, foi 

dedicado um amplo espaço para enaltecer o “árduo labor” dos jesuítas em promover a 

catequese dos “íncolas” e destruir os costumes “selvagens”. Tal como podemos 

observar no seguinte trecho: 

  

Começariam por aprender a língua do gentio; e em poucos meses já a 
falavam tão bem como o português. E desde os primeiros tempos foram, no 
entusiasmo da sua temeridade, metendo-se pelas aldeias, acariciando as 
crianças, fazendo brindes às mulheres, agradando aos velhos, socorrendo os 
enfermos, mostrando-se com todos invariavelmente afetuosos. O uso mais 
difícil de vencer e extirpar foi aquela hediondez dos sacrifícios humanos. Os 
padres, no seu fervor, deixaram-se arrebatar e atiram-se clamantes contra a 
torpeza, invadindo a arena daquelas lúgubres cerimônias, e com tanta estúrdia 
que os próprios bárbaros se espantam. 86 
 

 

O manual didático de Rocha Pombo apresenta um discurso, tal como vimos na 

citação acima, que localiza os indígenas com seres passivos e de cultura inferior. Assim, 

como os cronistas do século XVI, Rocha Pombo considera os indígenas como um ser 

que precisa ser preenchido de valores concernentes à cultura branca “civilizada”. 

O texto didático de Rocha Pombo, além de omitir o processo de violência que os 

jesuítas aplicaram aos indígenas, reforça o seu discurso com uma ilustração José de 

Anchieta. Este, conforme podemos observar na presente imagem aparece sereno e 

iluminado face ao seu “difícil e benéfico” trabalho de conversão. 

                                                 
86 POMBO, op.Cit, p.75. 
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Figura 2 José de Anchieta. Quadro de Benedito Calixto. Fonte: POMBO, Rocha. História do Brasil.1966. 

 

No texto de Rocha Pombo, além de haver diversos momentos em que os indígenas 

eram considerados inferiores, o autor ainda apresenta estes povos naturais como 

elementos de influência negativa para os colonos brancos, impregnando estes, em 

hábitos degradantes: 

“o colono passou a viver aqui como vivia o selvagem: na mesma ociosidade, 
na mesma desídia da alma, nas mesmas incontinências morais, nos mesmos 
excessos. E tudo isso, quando não requintava ainda os vícios do gentio, como 
não raro acontecia. Casos houve até em que o europeu não teve fôrças nem 
para resistir a gula nefanda do antropófago.87 
     

 O livro didático de Rocha Pombo, assim como o de Tapajós, representam os 

povos indígenas como sendo seres envoltos no “barbarismo” e objeto da benfeitoria dos 

colonizadores e missionários europeus; contribuindo dessa forma para gestação de um 

imaginário deturpado e negativo sobre os povos nativos. Todavia, os manuais didáticos 

de início do XXI persistem em apresentar os indígenas de forma imprecisa e 

estereotipada ou mantêm o silenciamento.     

 

 

3.3 Os livros didáticos atuais e as representações dos povos indígenas do Brasil 

  

Os livros didáticos atuais analisados estão inseridos no início do século XXI, entre 

2006 e 2010. O recorte temático busca observar se as obras didáticas acompanharam a 

                                                 
87 Ibidem, p.181. 
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historiografia sobre os indígenas que ganharam volume com o quinto centenário de 

“descobrimento” da América em 1992 e do Brasil 2000 ou se permanecem as mesmas 

lacunas e conceitos que permeavam a historiografia didática de meados do século XX.  

Para tanto, foram selecionadas obras destinadas ao ensino fundamental e que obtiveram 

ampla aceitação nas escolas brasileiras. 

O livro de história, Projeto Radix, de Claudio Vicentino apresenta os povos 

indígenas em dois volumes da sua coleção: no livro voltado para 5°série (6° ano) e 6° 

série (7°ano). Sendo que esses dois volumes tratam do Brasil colonial, nos volumes que 

trazem informações sobre o Império e a República não foram  destinadas  nenhuma 

linha para discutir a situação dos povos indígenas. No livro da 5° série, o indígena só 

aparece em um capítulo intitulado de Os indígenas no Brasil e no livro didático da 6° 

série os indígenas aparecem no capítulo denominado de, A administração na América 

Portuguesa e no capítulo O açúcar e a América portuguesa.    

O capítulo Indígenas no Brasil ocupa cinco páginas do livro de Vicentino que 

inicia o seu texto informando ao público leitor sobre a diversidade étnica dos indígenas: 

“Quando falamos em “índio brasileiro” não estamos nos referindo a um só povo, mas a 

um conjunto de etnias”88 e a luta desses povos em preservar a sua cultura. O texto de 

Vicentino ao discorrer sobre a presença européia apresenta uma visão genérica e 

estereotipada do indígena em constante paz, coletividade e em simbiose com a natureza 

“A terra era não apenas o lugar de plantar, mas um prolongamento deles próprios.” 89 

Os povos nativos são apresentados como as vítimas do imponente “impacto da 

conquista européia na América”, mesmo com as produções historiográficas atuais como 

a de Ronaldo Vainfas que mostram os indígenas selecionando e modificando a cultura 

européia, o livro didático de Vicentino ainda conserva, a retrograda idéia de imposição 

cultural dos brancos europeus.  

O encontro entre culturas tão diferentes foi um verdadeiro choque para ambos 
os lados e resultou em numerosos conflitos com os indígenas que foram 
mortos [...] Além disso, a fome e as epidemias trazidas pelos estrangeiros 
dizimaram muitas nações indígenas. Das cerca de 1200 línguas faladas em 
1500, hoje não restam mais do que 180 para os seus 215 povos. 90 
 

A narrativa de Vicentino apresenta os indígenas sob uma ótica pessimista e 

passiva. Dessa forma, os leitores vão caminhando para o raciocínio de que os povos 

                                                 
88  VICENTINO, Claúdio. Projeto Radix: História. 1° Ed.São Paulo: Scipione, 2006.p.61 
89 Ibidem, p. 62. 
90 VICENTINO, op.Cit, p.62. 
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nativos não apresentaram resistência e foram caminhando para o desaparecimento 

restando apenas alguns deles na Amazônia, “último reduto dos indígenas.” 

Um momento do texto didático de Vicentino que me chamou atenção,foi quando o 

autor discute sobre a antropofagia.Esta aparece em apenas três linhas haver uma 

problematização ou mesmo informação sobre o seu significado ritualístico, quiçá,  uma 

diferenciação das as etnias que a praticavam: “a antropofagia ou canibalismo, muito 

chocou os colonizadores europeus e serviu para reforçar a caracterização que faziam dos 

indígenas como seres culturalmente atrasados”.91. Através da citação podemos perceber 

que Vicentino “joga” a informação sem apresentar uma discussão contundente e 

satisfatória. Desta forma, o público leitor não sabe se a caracterização dos indígenas 

como cultura atrasada é verdadeira ou uma construção eurocêntrica. Apesar de a 

antropofagia ser discutida em apenas três linhas, uma iconografia extremamente 

eurocêntrica de Theodor de Bry serve também de informação para os leitores, ocupando 

maior espaço que o texto superficial de três linhas e ratificando a visão deturpada de que 

os “indígenas eram selvagens que comiam uns aos outros para encher a barriga”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Canibais. Theodor de Bry. Fonte: VICENTINO, Cláudio. História Projeto Radix, 2006. 

 

O livro de Vicentino se propõe a discutir A historia dos povos indígenas hoje, o 

que resultou na construção de apenas três parágrafos, com vinte e três linhas ao todo. O 

fatalismo continua circundando o texto que apenas faz citações, sem maiores 

argumentações, sobre a devastação das florestas e a construção de rodovias e 

hidrelétricas como sendo uma ameaça ao futuro dos indígenas. Para concluir o texto, 

Vicentino traz a seguinte constatação: “A cada dia os indígenas se vêem mais 

                                                 
91 Ibidem, p. 66. 
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ameaçados pelo avanço da civilização” 92. O estudo da história desses povos aparece no 

texto didático de Vicentino envolto em superficialidades e impressões vagas. Logo, essa 

tentativa frustrada do autor em retratar os indígenas na atualidade, permite a conclusão 

de que a história desses povos aparece nos livros didáticos, apenas, porque o estudo da 

pluralidade cultural é obrigatório93 no Brasil. Donisete Grupioni faz pertinentes 

reflexões sobre as representações superficiais sobre os indígenas do Brasil:  

[...] ou estão no passado, ou vão desaparecer em breve; ou são bons e 
precisam ser protegidos, ou são maus e é preciso trazê-los logo a 
‘civilização’. São imagens fortes, que não devemos tomar de forma tão 
polarizada ou monolítica. [...] nossa sociedade representa os grupos indígenas 
com imagens contraditórias, que simplificam a questão e demonstram nossa 
incapacidade em compreender, em seus próprios termos, um ‘outro’ que é 
diferente.94 
 

O livro didático de Vicentino, no capítulo sobre administração colonial e 

instalação dos governos gerais, analisa a relação dos jesuítas e a catequização indígena,  

diferente dos manuais de Rocha Pombo e Tapajós, que apresentavam os missionários 

como “heróis benevolentes”, o texto apresenta os inacianos como elementos de 

destruição cultural, claro que sob uma ótica de passividade indígena. “Os indígenas, 

entretanto, não estariam ‘a salvo’ nas mãos dos jesuítas: a catequese contribuiu para a 

dominação portuguesa”.95 Todavia, o texto de Vicentino ainda persiste em não discutir a 

participação dos jesuítas na exploração abusiva da força de trabalho dos indígenas, 

apenas, representando estes indivíduos como os “salvadores” dos povos nativos: “os 

jesuítas, voltados para catequese, buscavam proteger seu ‘rebanho’ de fiéis [...] lutavam 

contra a escravização do indígena, num confronto direto com os senhores de engenho e 

com os traficantes” 96. Dessa forma, podemos perceber que o texto de Vicentino não 

acompanhou  estudos como os de Stuart Schwartz, que discute a exploração excessiva e 

escravização dos indígenas no Brasil colônia ao mesmo tempo em que salienta a 

participação dos jesuítas nesse processo: 

 Na Bahia, no início da década de 1580, as aldeias jesuítas forneciam cerca 
de quatrocentos a quinhentos trabalhadores aos colonos, sob um sistema de 
trabalho contratado. Os índios recebiam um parco salário mensal de 400 

                                                 
92 VICENTINO, op.Cit, p. 67. 
93 Sobre a obrigatoriedade do estudo da pluralidade cultural, a Lei de Diretrizes e Base  da Educação 
Nacional (LDB) vem através do art. 26,§4° trazer a seguinte premissa: “O ensino da História do Brasil 
levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígenas,africana e européia” 
94 GRUPIONI, Luís Donisete. Ìndios: passado, presente e futuro In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. 
(Org.). Índios no Brasil. São Paulo: Global, 1998, p.19. 
95 VICENTINO, op.Cit, p.196. 
96 Ibidem, p.210. 
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réis, que mal chegava a um terço do salário de um barqueiro comum, 
contudo até mesmo essa quantia muitas vezes nunca era paga.97 
 

A representação dos indígenas no livro de Vicentino ainda se apresenta forma 

incipiente ,e ao mesmo tempo, permeadas de informações superficiais e estereotipadas. 

Apesar das novas e importantes produções historiográficas sobre esses povos, a 

produção didática de Vicentino ainda se apresenta repleta de falhas, omissões e 

generalizações. 

O livro didático de Alfredo Boulos Junior apresenta os povos indígenas em três 

volumes: 7° ano, 8°ano e 9° ano. No livro do nono ano, os povos nativos aparecem 

deslocados do “corpo” do livro em um único capítulo intitulado de: Povos Indígenas no 

Brasil. Tendo a pretensão de discutir a história desses povos da colônia até os dias 

atuais em seis páginas, o livro do nono ano faz uma pequena e importante citação sobre 

a conquista de direitos na Constituição Federal de1988.  

O livro de Boulos segue a mesma trajetória de Vicentino em iniciar o texto 

explicando sobre a diversidade indígena: “[...] o índio genérico não existe. Existem os 

Caeté, Kaiapó, Yanomami e muitos outros” 98. O texto ressalta o processo de contato 

entre europeus e indígenas e salienta a constante luta desses em preservar a sua cultura, 

para tanto, traz o exemplo da preservação da linguagem Tupi, como exemplo: 

[...] o Tupi era falado e entendido por indígenas, mestiços e colonos 
portugueses.Temendo que a língua do colonizador fosse substituída pela 
indígena, o rei de Portugal chegou a proibir o uso do Tupi e a obrigar o uso 
do português. No entanto, isso não impediu que o português falado no Brasil 
incorporasse muitas palavras Tupi [...] Hoje, a existência de escolas 
indígenas, onde as crianças são alfabetizadas por professores indígenas na 
língua do seu próprio grupo, significa uma esperança de preservação da 
cultura dessas comunidades.99 
 

A escravidão do indígena aparece no texto de Alfredo Boulos, todavia, apenas 

concentrada no século XVI. “Nos engenhos de açúcar durante boa parte do século XVI, 

predominou a mão-de-obra indígena” 100. O livro de Boulos não acompanhou trabalhos 

historiográficos como os de Jonh Monteiro aonde a escravidão indígena aparece além 

dos engenhos de açúcar do século XVI e apresenta importante relevância no século 

XVII para a economia do planalto paulista e o Brasil como um todo. Tal como podemos 

perceber no seguinte trecho: “na segunda metade do século XVII, o preço de um índio 

                                                 
97 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. 
São Paulo: Companhia das Letras, [Brasília]: CNPq, 1988, p.51. 
98 BOULOS, Júnior, Alfredo. História: sociedade & cidadania. 1° ed. São Paulo FTD, 2010. p. 204. 
99 Ibidem, p.206. 
100 Ibidem, p.209. 
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já adaptado variava entre 20$000 e 25$000, ao passo que os índios recém-egressos do 

sertão eram vendidos ou leiloados por 4$000 ou 5$000.” 101 

O livro de Boulos traz constantemente uma visão dos indígenas como sujeitos 

ativos na busca por seus direitos, diferente do texto didático de Vicentino. Boulos 

Júnior, nesse aspecto, demonstra uma ruptura da constante imagem dos indígenas como 

sendo as eternas e passivas vitimas do processo de colonização européia. No tópico 

denominado de A força indígena, é possível percebermos a autonomia desses povos em 

textos e imagens, 

Durante muito tempo, afirmou-se que o contato com “civilizado”levaria os 
povos indígenas ao desaparecimento. Hoje os próprios indígenas discordam 
disso e dizem que acreditam em si e na sua sobrevivência [...] a população 
indígena vem crescendo. Hoje ela é superior a 550 mil pessoas102, agrupadas 
em 235 povos. [...] A luta dos povos indígenas não tem sido em vão. Com a 
constituição Federal de 1988, deram um passo importante como sujeitos de 
sua própria história.103 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Em Brasília, líderes indígenas acompanham os trabalhos da Assembléia Constituinte de 1988. 

Fonte: BOULOS, Júnior, Alfredo. 2010 

 

O livro didático de Alfredo Boulos Júnior apresenta mudanças positivas sobre as 

discussões sobre as sociedades indígenas, ao representar a luta desses povos em 

preservar as suas identidades e buscar os seus direitos. Todavia, a mudança apresentada 

                                                 
101 MONTEIRO, op.Cit, p.156. 
102 O autor utiliza o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) como fonte para os dados sobre o 
crescimento vegetativo das populações indígenas e fornece o endereço da página: www.cimi.org.br. 
103 BOULOS, op.Cit, p. 213. 
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no livro de Boulos é impulsionada pela promulgação da lei 11.645104 de 10 de Março de 

2008 que torna obrigatório o ensino da história indígena nos livros didáticos do Brasil. 

Assim, a imposição da história indígena nos currículos escolares do Brasil é o resultado 

da lutas desses povos pelos seus direitos. Tal como salienta a historiadora Zeneide Rios: 

Ao promulgar uma lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura 
dos povos indígenas nas escolas brasileiras, o governo demonstra que as 
pressões advindas da luta cotidiana desses povos surtiram efeito. Portanto, 
não se trata de boa vontade, mas do resultado das ações do Movimento 
Indígena que há muito tempo vem questionando o total desrespeito com que 
são tratados[..] enfim, um movimento que vem mostrando que não estão fora 
da história, que não foram exterminados na colônia, nem tão pouco 
“assimilados” pela nossa tão pregada “civilização”105 
 

As representações dos indígenas nos livros didáticos vêm passando por um 

processo de reformulações que apresentam os indígenas ora como sujeitos ativos, ora 

como vítimas passivas do processo de colonização. Todavia, é notória as mudanças 

positivas no abandono de termos estigmatizantes como “selvagens” e/ou “bárbaros” 

utilizados por Rocha Pombo e Tapajós e o enfoque que é dado para a “diversidade” 

cultural dos povos naturais. Contudo, esses materiais ainda apresentam análises 

superficiais e silenciamentos que precisam ser repensados, para que o público leitor 

tenha o livro didático como um instrumento de gestação de conhecimentos destituídos 

de estereótipos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104  A lei 11.645/08 no Art.26 A da lei 9.394 traz a seguinte redação: Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena. 
105 JESUS, Zeneide Rios de. Povos Indígenas e História do Brasil: Invisibilidade, silenciamento, 
violência e preconceito. Trabalho Apresentado no Simpósio Temático “Os Índios e o Atlântico”, XXVI 
Simpósio Nacional de História da ANPUH, São Paulo, 17 a 22 de julho de 2011. Disponível em: 
http://www.ifch.unicamp.br/ihb/SNH2011/ST111.htm 
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CONCLUSÃO 
 

Este trabalho analisou a representação dos povos indígenas nos livros didáticos 

de história do Brasil em meados do século XX e início do XXI. A problemática desta 

pesquisa foi desenvolvida, com o propósito de pensar a relação entre os manuais 

didáticos de história do Brasil e as representações, omissões e generalizações sobre os 

povos nativos. 

 A pesquisa se amparou na concepção, de que, os livros de história são objetos 

culturais e ao mesmo tempo importantes instrumentos de propagação de discursos. 

Buscamos salientar que não existe uma neutralidade no processo de construção dos 

livros didáticos e que as omissões e ou imagens deturpadas sobre determinados sujeitos 

obedecem a propósitos ideológicos e de dominação, tais como: os ditames 

governamentais inseridos nas políticas educacionais vigentes, o mercado editorial, e a 

postura teórico-metodológica do autor.   

 Ao longo do texto tentamos mostrar como o ensino de história foi influenciado 

por instituições conservadoras como o IHGB dessa forma, apresentando uma postura 

que privilegiava determinados grupos sociais, em detrimento de outros, tais como os 

povos indígenas, que foram perversamente, rotulados de “povos sem história”. No 

primeiro capítulo nos esmeramos em construir um percurso histórico do livro didático, 

sendo este momento do texto, de fundamental importância para que pudéssemos 

apresentar a origem e as constantes mudanças na utilização do livro didático no Brasil 

,assim como, as intervenções políticas que moldaram este importante objeto que é 

extensamente utilizado no processo de ensino-aprendizagem. 

 Procuramos analisar no decorrer do texto a historiografia sobre os indígenas do 

Brasil e conseguimos perceber que os silenciamentos e estereótipos contidos nos livros 

didáticos encontraram em muitos momentos o respaldo de historiadores respeitados que 

escreveram sobre momentos diversos da história do Brasil.Os livros de meados do 

século XX que foram analisados nesta pesquisa foram bastante reveladores neste 

sentido, algumas idéias preconceituosas e ou evolucionistas que foram cristalizadas no 

século XIX ainda eram extremamente presente nos textos analisados.Todavia obtivemos 

a constatação de que os livros didáticos atuais pouco se empenham em acompanhar as 

contemporâneas pesquisas históricas e antropológicas que trazem os indígenas como 

sujeitos ativos na construção de sua história, contribuindo,dessa forma, na reafirmação 

de idéias equivocadas e superficiais sobre esses povos.  
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 Ao analisar a representação dos povos nativos no livro didático foi de fácil 

percepção que está temática ainda é circundada por escassez de informações e 

representações simplistas. Concordamos com Grupioni106 ao dizer que, “O Brasil ainda 

não conhece a realidade indígena, e sabe muito pouco a respeito dos índios e de suas 

sociedades, suas histórias e seus modos de vida. São muitas as idéias equivocadas a eles 

associadas”. Dessa forma, o livro didático como instrumento de larga utilização e 

aceitação na construção do saber ainda se apresenta muito incipiente na função de 

informar e problematizar sobre a história dos povos indígenas do Brasil. 

 O processo de pesquisa parece estar chegando ao fim nesse momento, trazendo 

consigo algumas respostas que nos buscávamos sobre as motivações de tanto 

silenciamento e desprezo para com a história indígena e a participação dos livros 

didáticos de história do Brasil nesse processo. Entretanto é importante salientar que não 

houve nessa pesquisa a busca por um livro didático “perfeito” e ou completo, mas é 

preocupante e ainda permanece inquietante que a história dos povos indígenas seja 

apresentada de forma tão superficial, lacunar, estereotipada e preconceituosa.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 GRUPIONI, op. Cit, p. 45. 
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