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RESUMO 

 

O presente trabalho visa à realização de uma análise comparativa sobre os índios no 

Brasil presentes no livro didático de História, tomando como parâmetro a Lei 11.645/08. O 

intuito foi entender como as populações indígenas aparecem nesses livros, percebendo assim, 

se houve alguma mudança significativa após a Lei 11.645/08, ou se a temática já vinha sendo 

exposta de forma satisfatória antes da referida lei. Para tanto, foi realizada um reflexão a 

respeito da historiografia indígena no Brasil, tomando como referência inicial os relatos 

quinhentistas, para entender como a imagem do índio foi construída pelos viajantes 

portugueses. Uma análise a respeito do processo de educação escolar brasileira, desde o 

período colonial, bem como a trajetória histórica sobre os livros didáticos, foi importante para 

percebermos o lugar da historiografia didática presente no Brasil. Notando assim, tanto as 

principais mudanças no contexto da educação escolarizada no Brasil, ao longo dos anos; as 

políticas que envolvem a produção e distribuição de livros didáticos nas escolas da rede 

pública de ensino; bem como a construção da temática indígena pelo livro didático de História 

mediante a lei 11.645/08.  

           

     

Palavras-chave: Educação escolar, livro didático, Índio.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to conduct a comparative analysis on the Indians in Brazil present in textbook 

history, taking as parameter the Law 11,645 / 08. The aim was to understand how indigenous 

people appear in these books as they realize, if there was any significant change after Law 

11,645 / 08, or if the subject had already been exposed satisfactorily before the said law. 

Thus, a reflection on Indian historiography was held in Brazil, taking as reference the initial 

reports sixteenth century, to understand how the image of the Indian was built by Portuguese 

travelers. An analysis about the Brazilian education process, from the colonial period as well 

as the historical trajectory of the textbooks, it was important to realize the place of didactic 

historiography present in Brazil. Noting thus, both the major changes in the context of school 

education in Brazil, over the years; policies involving the production and distribution of 

textbooks in schools of public schools; well as the construction of indigenous issues by 

history textbook by law 11,645 / 08. 

 

Key-words: school education, textbook, Indian. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como finalidade realizar uma análise comparativa sobre os índios 

no Brasil presente no livro didático de História, tomando como referência a lei 11.645/08, que 

trata da obrigatoriedade da temática indígena nas salas de aula. Para tanto, foram verificadas 

coleções de obras didáticas editadas antes e depois da referida lei, com a intenção de perceber 

o lugar reservado pelas obras didáticas a referida temática.   

O interesse pelo tema surgiu a partir da minha inquietação a respeito das diferentes 

formas de expressão cultural, em especial a cultura dos povos indígenas, levando em 

consideração também, a experiência vivida em algumas disciplinas estudada durante o curso, 

que proporcionaram um entendimento mais amplo acerca da vida desses povos, no que tange 

a vivência coletiva, costumes e tradições. 

As obras selecionadas foram às coleções do autor Alfredo Boulos Júnior: História 

Sociedade & Cidadania. Trata-se de coleções aprovadas pelo Programa Nacional do Livro 

Didático, sendo uma na 1ª edição do ano de 2006 e a outra, na 1ª edição “Nova edição” 

editada em 2009. Assim, foi feito uma opção metodológica pela escolha do mesmo autor e da 

mesma editora.  

Cabe destacar, que o foco central do trabalho é tão somente de entender através dessas 

obras qual a abordagem reservada às populações indígenas diante da promulgação da lei 

11.645/08, ou perceber se essa temática já estava sendo discutida de forma satisfatória. Para 

tanto, foram observado às várias seções apresentadas pelo livro didático e em quais lugares 

dessas obras a temática indígena era contemplada. 

Sabe-se que ao analisar apenas duas coleções didáticas, mesmo sendo do mesmo autor, 

não evidencia que todas as outras obras didáticas estejam enquadradas na mesma linha 

metodológica, ou seja, não comprova uma totalidade. Portanto, o nosso interesse não se 

relaciona à ideia de totalidade, mas, à compreensão do livro no que se refere à aplicabilidade 

da lei 11.645/08.     

Contudo, a pesquisa pode sinalizar mesmo de forma bem específica e direcionada, a 

necessidade, ou não, de uma discussão mais significativa a respeito do tema, além de chamar 

a atenção tanto dos autores de livros didáticos, como das editoras que a temática Indígena 

vem sendo alvo de pesquisas e debates no meio acadêmico, e que esse diálogo é importante. 

Por outro lado, sinaliza ao corpo docente, empenhados nos diversos estágios de escolarização, 

para a importância do estudo dessa temática em sala de aula. 
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Sabe-se que os livros didáticos são materiais de grande utilização nos 

estabelecimentos escolares e funcionam como um importante meio de produção do 

conhecimento histórico escolar. Contudo, cabe salientar, a função ideológica contida nessas 

obras, configuradas desde o período em que eram chamadas de “manuais didáticos”, 

utilizados pelos jesuítas no período da colonização brasileira. Segundo a autora Circe 

Bittencourt “o papel do livro didático na vida escolar pode ser instrumento de reprodução de 

ideologia e do saber oficial imposto por determinados setores do poder e pelo Estado”
1
. 

Além do mais, por entender que os primeiros registros sobre os povos indígenas no 

Brasil são oriundos do período colonial e muitos foram feitos pelos próprios colonizadores 

europeus, a exemplo de Caminha, Hans Staden e do Padre Manuel da Nóbrega, entre outros, 

carece recorrer ao conceito de representação do autor Roger Chartier, para entender a 

dinâmica historiográfica que perpassa a temática indígena em sala de aula. Assim, o autor 

compreende que as “lutas de representação têm tanta importância como as lutas econômicas 

para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 

concepção de mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio”
2
.  

Associado a essas questões, e por saber que as obras didáticas possuem em seus 

capítulos uma grande quantidade de imagem, cabe informar que estas, são utilizadas pelos 

autores para complementar certo dado exposto no texto, proporcionando assim, novas 

possibilidades de conhecimento e aprendizagem. Conforme Circe Bittencourt: 

 

No caso de uma análise das populações e culturas indígenas, por exemplo, 

um estudo das ilustrações das diferentes épocas proporcionadas por livros 

didáticos produzidos em diferentes períodos pode se constituir em rico 
material didático de apoio, transformando o livro em documento da época e 

possibilitando, por intermédio do método do historiador, uma leitura crítica 

de imagens.
3
 

 

Cabe salientar, que o lugar das discussões das temáticas indígenas no livro didático 

condiciona professores e alunos a determinadas compreensões, se o conteúdo, por exemplo, 

aparecer de modo secundarizado, ainda que traga uma discussão importante pode 

comprometer o entendimento do leitor. 

Nesse caso, para o estudo das fontes serão observados tanto os discursos, vistos na 

produção textual, como as imagens, correlacionada com o tema em questão, bem como os 

lugares ocupados pela referida temática.  

                                                             
1
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro Didático entre textos e imagens. In: O Saber histórico na sala 

de aula. SP, 1997, p. 73. 
2
CHARTIER, Roger. A história Cultural: Entre práticas e representações. Lisboa, Difel: 1990 pag. 17. 

3
BITTENCOURT, op. Cit, p. 85. 
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Importante perceber, que essas investigações estão centradas no campo da História 

Cultural, e tem como premissa abordar as diversas especificidades dos grupos humanos. 

Segundo o autor José Assunção, essas discussões surgiram com maior ênfase no final século 

XX, contudo, já eram percebidas desde o início do século
4
. 

Em relação à parte estrutural, este trabalho está dividido em três capítulos: O primeiro 

– O Índio nos registros históricos no Brasil – possui dois tópicos: Os primeiros relatos dos 

viajantes quinhentistas europeus sobre os povos indígenas no Brasil; e o outro: Algumas 

considerações sobre os povos indígenas no Brasil. Busco analisar os relatos iniciais a respeito 

das populações indígenas no Brasil, tomando como base os registros do Padre Manuel da 

Nóbrega, do Alemão Hans Staden, a Carta de Caminha, entre outros. A intenção principal é 

perceber como a imagem do índio foi inicialmente propagada no período da colonização 

brasileira, e quais os principais argumentos criados pelos europeus ao longo desse período, 

referente às populações indígenas  

Também nesse capítulo, o intuito foi analisar como a Historiografia vinha construindo 

o discurso a respeito das populações indígenas, e como esses índios foram representados após 

a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Para tanto, foi necessário um diálogo 

com os registros historiográficos mais recentes que aborda o período em questão.    

No segundo capítulo faço uma rápida reflexão a respeito da sistematização da 

educação escolar e do livro didático no Brasil, abordados nos tópico: Reflexões sobre o ensino 

escolar no Brasil; A política do livro didático: trajeto histórico. A intenção do capítulo foi 

abordar de forma sucinta sobre o processo educacional no Brasil, pontuando suas principais 

reformas e leis de cunho educacional, destacando o lugar reservado às populações indígenas 

no Brasil durante os períodos em destaque. Também busco analisar nesse capítulo, algumas 

considerações referentes às múltiplas situações que envolvem o livro didático, destacando sua 

trajetória histórica, a criação de programas nacionais, o dinâmico processo de produção e 

distribuição de livro didático nas escolas da rede pública, bem como as práticas de utilização e 

leitura protagonizadas por professores e alunos.  

O terceiro capítulo destina-se à análise das fontes, propriamente dita, que no nosso 

caso, constituídas por duas coleções de livros didáticos, já sinalizados anteriormente. Procuro 

perceber, através de análise comparativa, como a temática indígena está sendo abordada nas 

referidas coleções didáticas, para entender se houve ou não um novo direcionamento nas 

discussões após a lei 11.645/08, ou se o livro didático de história, já vinha tratando o assunto 

de forma satisfatória. 

                                                             
4D‟ASSUNÇÃO, José Barros.  O Campo da História: Especialidades e abordagens. Editoras Vozes, 

Petrópolis, RJ. 2004. p. 54. 
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1º CAPÍTULO  

 

OS ÍNDIOS NOS REGISTROS HISTÓRICOS NO BRASIL. 

 

Não poderemos, portanto, discutir a cultura assim como 
seus aspectos globais, sem reconhecer, em primeiro 

lugar, o fato de que tratamos desse assunto apenas 

segundo um certo lugar, o nosso. Nunca podemos 
obliterar nem transpor a alteridade que mantêm, diante e 

fora de nós, as experiências e as observações ancoradas 

alhures, em outro lugares
5
 

 

A história dos povos indígenas no Brasil foi ao longo dos anos, ganhando conotação 

importante no cenário mundial e principalmente brasileiro. As raízes dessas discussões estão 

centradas nas observações feitas pelos viajantes cronistas europeus do século XVI, que 

buscaram mesmo que de forma singular e estereotipada, trazer visibilidade às populações 

indígenas na América. 

Nessa época, muitas informações a respeito dos índios do Novo Mundo chegavam 

através dos relatos dos viajantes às grandes metrópoles européias, especialmente em Portugal, 

que havia pleiteado o direito pela exploração e colonização das terras brasileiras de acordo 

com os parâmetros legais da época, o contestado, Tratado de Tordesilhas
6
.   

Muitos relatos, escritos tanto por parte dos colonos como pelos religiosos portugueses, 

a respeito das populações indígenas, sofreram modificações ao longo dos séculos XVI e XVII. 

A imagem, inicialmente propagada pelos portugueses a respeito dos índios, identificava-os 

como indivíduos ingênuos, dóceis, e que não possuía na sua estrutura organizacional a figura 

do rei, isentos de leis e das questões ligadas à fé religiosa, conforme já relatava os registros de 

Pero de Magalhães Gândavo
7
.  Logo, esses relatos colocariam os índios em posição de 

                                                             
5CERTEAU, Michel de. 1925-1986. A cultura no plural/ Michel de Certeau; tradução Enid Abreu Dobránszky-

Campinas, SP: Papiris. 1995 - Coleção Travessia do século p. 222. 
6Segundo o autor Sérgio Buarque de Holanda (HOLANDA, 1981, p. 33), ocorreram muitas discussões entre 

Portugal e Espanha em relação à posse das terras americanas, assim, “Novas negociações resultariam na 

assinatura do Tratado de Tordesilhas (7 de julho de 1494)”. Inicialmente estabeleceu um meridiano passando a 

250 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde “e outro – que realmente valeu – a 370 léguas o ocidente estariam às 

terras espanholas, a oriente, as portuguesas”.  
7GÂNDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da Terra do Brasil, (1570); História da Província Santa Cruz, Belo 

Horizonte: Itatiaia, 1980. In: A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. Disponível em: 

<www.bibvirt.futuro.usp.br>. Acesso em: 30 out. 2013.   
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submissão, deixando posteriormente transparecer a ideia de selvagens e demoníacos, capazes 

de prejudicar o processo colonizador. 

As ideias divergentes a respeito das populações indígenas foram também percebidas 

nas produções historiográficas de épocas posteriores. Assim, na primeira metade do século 

XIX, os intelectuais de diversas áreas do conhecimento sustentavam uma posição de que os 

índios, aos poucos, iriam desaparecer, alegando principalmente o processo contínuo de 

aculturação. Contudo, a partir da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

especialmente na seção de etnografia instituída na década de 1847, os índios começaram a ser 

percebidos nos discursos de muitos estudiosos como possíveis formadores da nação. Estas e 

outras questões, em relação às populações indígenas no Brasil, passaram, no decorrer dos 

tempos, a ganhar maiores proporções, sendo inclusive, temas centrais de importantes 

trabalhos no âmbito acadêmico, que visavam entender a população indígena de forma plural.      

 

1.1 Os primeiros relatos dos viajantes quinhentistas europeus sobre os povos indígenas 

no Brasil. 

 

Os primeiros registros sobre os povos indígenas na América portuguesa foram 

verificados a partir dos relatos de viajantes e religiosos europeus durante o século XVI, 

momento da dominação e exploração européia. Esses relatos demonstraram inicialmente que 

as populações indígenas, aqui encontradas, eram constituídas por pessoas passivas, e que 

seriam facilmente submetidas às imposições culturais dos colonizadores, tal como foi relatado 

na Carta de Caminha endereçada ao rei de Portugal:  

 

(...) Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e 

eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença 
alguma, segundo as aparências. [...] certamente esta gente é boa e de bela 

simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe 

quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, 

como a homens bons.[...] Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa 
fé católica, deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco 

trabalho seja assim (...)
8
. 

 

Devemos levar em consideração que as populações indígenas existentes no novo 

continente encontravam-se espalhadas por toda a região, povoando tanto a costa brasileira, 

como as áreas mais afastadas, consideradas posteriormente como sertão. Essas indicações nos 

                                                             
8CAMINHA, Pero Vaz de, A Carta, Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento 

Nacional do Livro. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2013. 
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fazem concluir, que os índios que fizeram o contato inicial com a tripulação de Cabral, 

representavam apenas uma pequena minoria das populações indígenas aqui encontradas. 

Segundo o autor Stuart Schwartz, foram os povos indígenas da família linguística 

tupi-guarani que mantiveram os primeiros contatos com os portugueses na época do 

descobrimento, e ocupavam a faixa litorânea do Maranhão até São Vicente, no sul. Entre os 

índios da família lingüística tupi encontravam-se os tupiniquins, os tupinaê, além dos índios 

tupinambás que ocupavam a “região da futura capitania da Bahia”
9
.  

Portanto, foram os índios Tupinambás que serviram de referência para as 

interpretações iniciais dos primeiros viajantes europeus à terra do Pau Brasil, assim, as 

características referentes tanto às aparências, como ao modo de vida destes índios, tomou 

conotação singularizada. Tais análises, que tiveram como referência a cultura européia, 

fomentaram imagens secundárias e estereotipadas das populações indígenas no Brasil.  

Esse pensamento, a respeito das populações indígenas, está diretamente associado às 

intenções políticas e religiosas desses viajantes. Segundo a autora Manuela Carneiro da 

Cunha, os portugueses assumiram uma ideia de pertencimento ao paraíso assim descoberto 

pois praticaram inicialmente uma atividade propriamente adâmica, passando a nomear cada 

lugar aqui encontrado. “(...) Assim, apenas nomeando-o se tomou posse dele, como se fora 

virgem (...)”
10

.    

Consequentemente, os índios que aqui habitavam foram entendidos como indivíduos 

desaculturados, sendo de responsabilidade do “descobridor” aproximá-los aos padrões sociais 

e religiosos do homem europeu. A intenção principal da coroa portuguesa era impulsionar o 

projeto colonizador.  

Essas ideias de pertencimento e dominação, criadas pelos portugueses, serviram por 

muito tempo como base central nesse processo de colonização. Contudo, ao longo dos anos, 

se percebeu uma mudança no relacionamento entre os portugueses e os índios, estes passaram, 

sobretudo, de inocentes, a demonizados. Conforme versa o Ronaldo Vainfas (1995), ao citar a 

descrição do Padre Manoel da Nóbrega: 

 

[...] De certos em certos anos vêm uns feiticeiros de mui longes terras, 

fingindo trazer santidade e ao tempo de sua vinda lhe mandam limpar os 

caminhos e vão recebê-los com danças e festas [...]. Em chegando o 
feiticeiro com muita festa ao lugar, entra em uma casa escura e põe uma 

cabaça que traz em figura humana em parte mais conveniente para seus 

                                                             
9SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: Engenho e escravos na Sociedade Colonial, 1550 – 1835, 1ª 

edição, Editora Schwartz LTDA, p. 41. 
10CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios do Brasil. São Paulo: Cia das Letras; Secretaria 

Municipal de Cultura, FAPESP, 1992, p. 9. 
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enganos e mudando a voz com a de menino junto da cabaça, lhe que não 

curem de trabalhar, nem vão à roça [...]. Acabando de falar o feiticeiro 

começam a tremer, principalmente as mulheres, com tremores em seu corpo, 

que parecem demoinhadas (como decerto o são) [...]
11

.   

 

O relato do Padre Manoel da Nóbrega não foi de cunho exclusivo, outros religiosos 

portugueses a exemplo do Padre João Azpilcueta – testemunha ocular da cerimônia indígena – 

registrou que durante o ritual, os índios “traziam na mão uma cabaça pintada, dizendo que 

aqueles eram os seus santos” 
12

.  

Percebe-se então, que tanto o registro do Padre Manoel da Nóbrega, como do Padre 

João Azpilcueta, buscaram retratar os rituais dos índios tupinambás do século XVI, 

denominadas inicialmente e genericamente pelos próprios portugueses de santidade. Essa 

cerimônia tupi-guarani passou ao longo dos anos a ser entendida como uma forma de 

oposição ao processo de colonização portuguesa, uma vez que, os “feiticeiros” indígenas 

incentivavam os seus semelhantes a deixarem o trabalho, enfrentando e matando os seus 

opositores, com o intuito de acompanhá-lo na jornada em busca da “Terra sem Mal”− local 

sagrado onde os índios poderiam gozar da juventude eterna, e outras vantagens, ainda em 

vida
13

. Logo, a esperança de encontrar um lugar sagrado motivou esses “feiticeiros” indígenas 

a promover um sentimento de resistência contra os colonizadores portugueses.  

Nesse ínterim, cabe observar que tanto o relato de Nóbrega como o de Azpilcueta  

chocam com a versão escrita pelo cronista português Pero de Magalhães Gândavo, que ao 

referenciar sobre as condições e costumes dos índios da terra, afirma que a linguagem dos 

gentis “carece de três letras – Scilicet, não se acha nela F, nem L, nem R”
14

, deixando 

compreender, que os índios não tinham fé, lei, nem rei. Conforme o autor Ronaldo Vainfas, 

esses relatos não passaram de grandes equívocos:  

     

[...] Muitos disseram que os índios não pronunciavam as letras f,l,r porque 

não possuíam fé, lei ou rei, e outros, a exemplo de Nóbrega, disseram que o 

gentio não possuía „nenhum conhecimento de deus, nem ídolos‟. Com o 
tempo mudariam de opinião, e sobretudo diante das chamadas santidades, 

descreveriam festas verdadeiramente diabólicas, réplicas do sabá europeu, 

idolatria rebeldes e heréticas [...]
15

.   

                                                             
11NOBREGA, (1549 – 1560), apud, VAINFAS. 1995, p.52. 
12AZPILCUETA, apud, VAINFAS. 1995, p.59 
13São muitas as discussões acerca da “Terra sem Mal”. Uma delas busca entender se trata ou não de uma 

mitologia tipicamente tupi-guarani, ou sofreu interferência da religiosidade européia; outro ponto de discussão 

tenta entender se a busca da “Terra sem Mal” tem ligação com o processo colonialista português, ou são próprias 

da cultura tupi-guarani. (VAINFAS, 1995, p. 42).       
14GÂNDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da Terra do Brasil; História da Província Santa Cruz, Belo 

Horizonte: Itatiaia, 1980. In: A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. Disponível em: 

<www.bibvirt.futuro.usp.br>. Acesso em: 30 out. 2013. p 13. 
15VAINFAS, Ronaldo, Heresia dos Índios, Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial, 1995, Ed. Schwarcz p. 13.   
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Outro importante relato a respeito dos rituais praticados entre os índios tupinambás, 

que merece destaque, é do calvinista missionário francês, Jean de Léry, que chegou a América 

portuguesa a bordo da embarcação “Grande Roberg (...) em 26 de fevereiro de 1557”
16

. Jean 

de Léry desembarcou no Rio de Janeiro
17

 e conviveu com os povos Tupinambás, conforme 

ele mesmo versa, passou “quase um ano e com os quais tratei familiarmente”
18

. Nesse período 

teve a oportunidade de presenciar um dos rituais de Santidade. 

  Importante destacar, que este missionário, mesmo recomendado pelo intérprete 

normando para não adentrar nas casas onde estavam ocorrendo o ritual, resolveu desobedecer, 

“não se incomodaram os selvagens conosco; conservaram-se em seus lugares e continuaram 

as suas cantorias, em vista do que eu e os meus companheiros nos acomodamos em um canto 

a fim de contemplar sossegadamente a cena”
19

.  

Percebendo como se processava tal ritual, Jean de Léry, passou a fazer algumas 

considerações a respeito do profeta caraíba, que torna-se necessário ser relatado: 

 

Só poderia dar uma ideia exata desses caraíbas comparando-os aos frades 

pedintes que enganam a nossa pobre gente e andam de lugar em lugar com 
relicários de Santo António e de São Berrnardo ou outros objetos de 

idolatrias
20

.    

    

Essas cerimônias indígenas reconhecidas como “heréticas”, ou até mesmo 

enganadoras, pelos religiosos do século XVI, foram também presenciadas pelos viajantes não 

religiosos, a exemplo do alemão Hans Staden, que esteve preso por quase dez meses na aldeia 

tupinambá do Rio de Janeiro, no ano de 1554, na eminência de ser comido em rituais de 

antropofagia. Ao comentar a respeito do ritual entre os índios tupinambás, na sua obra “Duas 

viagens ao Brasil”, Hans Staden relatou, ao contrário dos padres jesuítas, que tanto os 

maracás
21

 como as encenações nas cerimônias não passavam de uma “farça” praticada pelos 

profetas Caraíbas
22

. 

                                                             
16

LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Biblioteca Histórica Brasileira, Tradução e nota Sérgio Milliet, 

Editora da Universidade de São Paulo 1972. p. 27 e 43. 
17O nome “Rio de Janeiro” – conforme a obra de Jean de Lery “Viagem à Terra do Brasil. p.50 –,foi dado pelos 

Portugueses, por ter “descoberto” a região em data de 1º de janeiro.  
18 Ibidem, p.73. 
19 Ibidem, p.163. 
20 Ibidem, p.164 
21 Os maracás, conforme versa Jean de Léry em sua obra Viágem á Terra do Brasil, p. 164 – nota de rodapé –  

trata-se de pedaços écaille cheio de milho e que produzem um som semelhante ao das castanholas. 
22STADEN, Hans. Duas Viagens ao Brasil; tradução de Guiomar de Carvalho Franco. Belo Horizonte, Ed. 

Atalaia; São Paulo, Ed, da Universidade de São Paulo, 1974. p. 174.  
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Além do contexto religioso relatado pelos colonizadores portugueses, as referências 

econômicas, políticas e sociais das populações indígenas também puderam ser percebidas 

durante o processo de colonização. Segundo Schwartz, os povos tupinambás apresentavam 

divisão de tarefas por sexo e idade com intenção de definir responsabilidades e privilégios. Já 

durante as guerras entre os povos indígenas, o inimigo capturado era morto em um “ritual de 

canibalismo”
23

, tais práticas, conforme versa o autor, serviam para engrandecer o índio 

guerreiro que passava a ganhar status dentro do grupo.  

A agricultura tupinambá era praticada pelas mulheres, que cultivavam diversos 

alimentos para o autoconsumo, a exemplo de milho, abóbora e principalmente a mandioca, 

utilizada na produção de farinha − alimento bastante consumido, tanto pelos índios como 

pelos portugueses colonizadores. Esse modo de vida dos índios tupinambás era bastante 

diferente de outros ameríndios. Os índios Aimorés que habitaram o sul da Bahia, por 

exemplo, viviam na floresta sem, no entanto, construir casa, e, “Não praticavam a agricultura, 

vivendo exclusivamente da caça e da coleta”
24

.           

 Através dos relatos, a Historiografia deixa claro não só a pluralidade cultural 

indígena, como também evidencia que a relação entre os colonizadores e os povos indígenas, 

foi desde o início conflituoso. O processo de colonização das terras brasileiras foi marcado 

por embates entre os portugueses − que pretenderam dominar e escravizar os indígenas, 

utilizando-os como mão de obra, tanto para a produção do alimento, como para defesa da 

colônia − e, os índios, que pertenciam a várias etnias e na sua maioria, resistiam a esse 

processo de submissão, principalmente através das “fugas ou pelas armas”
25

. Schwartz 

entende que essa resistência dos índios ao processo colonizador, proporcionou aos colonos o 

pretexto para a escravização dos índios, alegando resgate
 
ou a guerra justa, prevista na 

legislação Régia
26

. 

Foi através desse contexto, que os colonizadores portugueses do século XVI, apesar 

de divergirem a respeito das formas de utilização da mão de obra indígena no processo de 

colonização, contrário às primeiras narrativas dos viajantes, passaram a enxergar os indígenas 

e sua multiplicidade, mesmo que de forma negativa identificaram e caracterizaram suas 

práticas culturais conforme seus entendimentos. Contudo, vale salientar que a mudança no 

discurso a respeito das populações indígenas durante o processo de colonização portuguesa, 

                                                             
23

 Stuart B. Segredos Internos, Engenhos e escravos na Sociedade Colonial, 2005, Editora Schwartz, p. 41. 
24

Ibidem, p. 43. 
25

Ibidem, p. 43. 
26

Ibidem p.54. 
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não foi de exclusividade desses viajantes quinhentistas, os relatos a respeito dessa temática se 

modificaram ao longo dos anos, principalmente a partir do século XIX. 

 

1.2 Algumas considerações sobre os povos indígenas no Brasil 

 

Tomando como base inicial alguns registros historiográficos mais recentes, que 

analisam a construção da imagem do índio na primeira metade do século XIX, percebe-se 

uma ampla influencia das representações estereotipadas criadas pelos cronistas e viajantes do 

século XVI.  Segundo o autor John Manuel Monteiro, os estudiosos desse período apesar de 

tentarem “atribuir um significado à história das populações indígenas”
27

, acreditavam que os 

índios estavam fadados ao desaparecimento, trazendo assim, uma visão pessimista sobre o 

futuro desses povos.  

Esse pensamento negativo, sustentado por parte da elite letrada, estava baseado em 

discursos bastante simplistas, no que se convencionou chamar de “tese da extinção”, tendo 

como principal argumentação, a ideia de que os índios haviam perdido a sua verdadeira 

essência indígena devido ao processo de aculturação a que foram submetidos desde a época 

do contato, além do mais, acreditava-se em uma população indígena homogênea em constante 

decréscimo e, principalmente, em eterno estado de atraso.  

Conforme versa o autor John Monteiro, tanto historiadores, cientistas, como 

antropólogos, buscaram a partir de suas compreensões, identificar ou tratar de forma tênue, as 

questões ligadas às populações indígenas presentes no Brasil. Nesse caso, seria pertinente 

verificar o pronunciamento do historiador Francisco Varnhagen (1850), o qual estava 

convicto de que para os índios “não há história, há apenas etnografia”
28

. 

Outro intelectual que expressou a sua opinião a respeito das populações indígenas, 

foi o médico botânico alemão Von Martius, que esteve no Brasil entre os anos de 1817-20. 

Este, acreditava que a população indígena trazia “já visível o gérmen do desaparecimento 

rápido”
29

. Alguns cientistas por sua vez, baseados nas ideias evolucionistas, mencionavam 

que os índios eram “homens da idade da pedra”
30

, e por fim, certos antropólogos do Brasil 

acreditavam que houve uma “transfiguração das etnias indígenas”
31

. 

                                                             
27MONTEIRO, John Manuel. O Desafio da História Indígena no Brasil. In:SILVA, A.L & GRUPIONI, L.D. 

B. (Org) A Temática Indígena na Escola: Novos subsídios para professores de 1º e 2º Graus. Brasília: 

MEC/MARI/UNESCO, 1995, p. 222.  
28VARNHAGEN, Apud. MONTEIRO, John Manuel,1995. p. 221.    
29 MARTIUS, Apud. MONTEIRO, John Manuel 1995. p. 222. 
30

Ibidem p. 222. 
31 Ibidem p. 222, grifo do autor. 
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Apesar dos discursos do início do século XIX tenderem para um suposto 

desaparecimento da população indígena do Brasil, percebe-se que esta temática pôde ser 

impulsionada no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838, por 

intermédio da seção de Etnografia inaugurada em 1847. A partir deste departamento as 

discussões sobre os índios ganharam mais consistência, objetivando, salvo as divergências, 

trazer uma historicidade para as nações indígenas e, conseqüentemente, posicioná-las na 

construção da história nacional.  

Segundo o autor Rodrigo Turin, as pretensões desse projeto consistiam, em 

“Desvelar a obscura história”
32

 dos povos indígenas, apresentando-se como uma tarefa 

necessária para justificar de maneira segura as “ações adequadas a serem tomadas pelo 

Estado, já que as possibilidades de ação estariam condicionadas ou, pelo menos, justificadas, 

de acordo com o desenvolvimento histórico que fosse trazido à luz”
33

.   

O início dessas discussões proporcionou a história da população indígena no Brasil 

uma perspectiva mais otimista, e o pensamento da elite letrada a cerca desses povos começou 

a mudar, principalmente no decorrer do século XX, onde os indígenas passaram 

gradativamente a ser identificados na historiografia como sujeitos da sua própria história. 

Logo, Rodrigo Turin ao observar o relato de Von Martius, comenta: 

 

Para Martuis [...]. Os indígenas não são considerados como população sem 
história. Muito pelo contrário, eles teriam uma “história própria”. Ora, na 

medida em que essas populações têm um passado qualquer juízo que se 

fundamentasse apenas em sua contribuição presente poderia se mostrar 

equivocado
34

. 

 

Essas mudanças nos discursos a respeito das populações indígenas no Brasil, que 

foram evidenciadas ao longo dos anos, estão amplamente associadas às formas de construção 

do saber histórico. Portanto, seja através dos paradigmas positivistas − serviu de parâmetros 

para muitos estudiosos do século XIX, e início do XX – ou principalmente, através da Escola 

dos Annales − notada no final da década de 1920 – as abordagens relacionadas as populações 

indígenas no Brasil foram mais percebidas, e passam a fazer parte gradativamente de temas de 

pesquisa em âmbito acadêmico.         

  Cabe, porém, um maior destaque às contribuições dos Annales − em decorrência 

das várias formas de apreensão do conhecimento − que possibilitou aos estudiosos mais 

                                                             
32TURIN, Rodrigo. A obscura história indígena: O discurso etnográfico no IHGB (1849-1870). In: 

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado (org.). Estatuto sobre a escrita da História. Rio de Janeiro, Letras, 2006, p. 

90. grifo do autor. 
33 Ibidem p. 90 
34

Ibidem, p. 97 e 98. 
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recentes (historiadores, antropólogos e sociólogos etc.) a desconstrução de certos padrões 

tradicionais, passando a estudar e analisar os índios a partir de suas categorias próprias, 

através dos contos, dos mitos, e demais narrativas das tradições orais.  

Os resultados desses estudos puderam trazer uma visibilidade histórica mais 

consciente para a população indígena, principalmente por contrapor a imagem estereotipada 

criada tanto pelos colonizadores como pelos estudiosos do século XIX. Logo, os povos 

indígenas passaram a ser percebidos como elementos integrantes de uma política que visava o 

interesse das diversas etnias que compõe as populações indígenas no Brasil.  

Foi através desse interesse particular dos índios, associado às políticas indigenistas, 

que determinadas questões passaram a ser melhor entendidas do ponto de vista 

historiográfico. As ações referentes às mobilizações e resistências, que ocorreram entre os 

próprios povos indígenas rivais ou contra os europeus podem ser observadas em estudos 

como o da Manuela Carneiro: 

 

Ora, não há dúvida de que os índios foram atores políticos importantes de 

sua própria história e de que, nos interstícios da política indigenista, se 
vislumbra algo do que foi a política indígena [...]. Essa política 

metropolitana requer a existência de uma política indígena: os tamoios e os 

tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou 
aos portugueses. Os tapuias de Janduí tinham os seus para aceitarem apoiar a 

 Maurício de Nassau. Se nesse caso não é certo a quem cabe a iniciativa, em 

outros a iniciativa é comprovadamente indígena [...]
35

.     

 

Ao analisar os índios dessa forma, os estudiosos de meados do século XX, buscaram 

também identificar as práticas culturais dessas populações como víeis importante para a 

formação do Brasil. Segundo o autor Gilberto Freyre, um dos primeiros intelectuais do Brasil, 

a considerar a dimensão colonizadora das populações indígenas, foi a mulher indígena, que 

proporcionou o melhor da cultura indígena, no que tange a “uma série de alimentos ainda hoje 

em uso, de drogas e remédios caseiros, de tradições ligadas ao desenvolvimento da criança, de 

um conjunto de utensílios de cozinha, de processo de higiene tropical”
36

. Já em relação às 

contribuições do homem indígena, Gilberto Freyre busca destacar, o seu empenho nas 

aberturas de matas e principalmente na “conquista dos sertões, de que ele foi o guia, o 

canoeiro, o guerreiro o caçador e o pescador” 
37

, entre outras. 

                                                             
35CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios do Brasil. São Paulo: Cia das Letras; Secretaria 

Municipal de Cultura, FAPESP, 1992. p. 18. 
36FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal, Rio de Janeiro, Editora Record, 31ª edição., p. 94.  
37 Ibidem. p. 94. 
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Nesse ínterim, vale destacar, que a mulher indígena na sua condição escrava, atuou 

como membro fundamental para formação da família brasileira. Conforme o autor Caio Prado 

Júnior, tanto os negros como os índios contribuíram para formação do Brasil, não só pela via 

do esforço físico como também desempenhou um “papel amplo e fecundo”
38

. Nesse caso, o 

autor chama a atenção para as contribuições demográficas tanto do índio como do negro para 

formação do povo brasileiro, essa indicação nos faz perceber que houve grande ligação sexual 

entre os diferentes grupos raciais. Segundo Caio Prado Júnior:  

 

A contribuição do escravo preto ou índio para a formação brasileira, é além 

daquela energia motriz quase nula. Não que deixasse de concorrer, e muito, 

para a nossa “cultura”, no sentido amplo em que a antropologia emprega a 
expressão; mas é antes uma contribuição passiva, resultante do simples fato 

da presença dele e da considerável difusão do seu sangue, que uma 

intervenção ativa e construtora
39

. 

           

Desta maneira, os estudiosos mais contemporâneos, ao trazer novas abordagens 

relacionadas à população indígena – não só as discussões relacionadas ao processo de 

colonização, como também, referentes às questões contemporâneas – conseguem apresentar 

uma discussão mais significativa e consciente a respeito dos índios, que podem e devem ser 

estudadas na Educação Básica brasileira.  

Contudo, carece evidenciar, que apesar da visibilidade histórica impulsionada em 

âmbito acadêmico sobre a temática indígena no Brasil, principalmente a partir da criação do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, deve-se levar em consideração que um dos 

principais meios de combate à chamada “tese da extinção”, foi provocado pelos próprios 

índios, que passaram a reivindicar e reconquistar os seus direitos históricos. Conforme a 

autora Maria Regina C. de Almeida: 

 

Os recentes episódios envolvendo os conflitos e o julgamento sobre as terras 
da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, é significativo a esse respeito. 

Em dezembro de 2008, cinco povos indígenas (macuxi, wapixana, incaricó, 

patamona e taurepang), há 30 anos em disputa pela demarcação de suas 
terras nessa reserva, tiveram seus direitos defendidos pela advogada indígena 

Joênia Batista de Carvalho. Índia wapixana, Joênia foi a primeira indígena a 

defender uma causa no Supremo Tribunal Federal
40

. 

 

                                                             
38JÚNIOR Caio Prado. Formação do Brasil Contemporâneo, 23ª edição, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1997, p. 

273. 
39

Ibidem, p. 272. 
40ALMEIDA, Maria Celestino de. Os Indios na História do Brasil, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p.19. 
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 Além do mais, essa nova postura da população indígena passou a receber apoio do 

meio antropológico e principalmente dos vários movimentos sociais, tanto nacional como 

internacional das organizações indigenistas
41

.  

Cabe perceber agora, como a educação escolar implantada no Brasil no que se refere 

ao Ensino de História, ao longo dos anos, buscou abordar os assuntos ligados às populações 

indígenas. Observando assim, as diversas reformas que ocorreram no contexto educacional 

brasileiro, bem como, as possibilidades de conhecimento através do Ensino de História.    
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 MONTEIRO, John Manuel. O Desafio da História Indígena no Brasil. In:SILVA, A.L & 

GRUPIONI, L.D. B. (Org) A Temática Indígena na Escola: Novos subsídios para professores de 1º e 2º 

Graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995, p. 223. 
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2º CAPÍTULO 

EDUCAÇÃO ESCOLAR E LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL. 

 

(...) a educação é inerente à sociedade humana, 

originando-se do mesmo processo que deu origem ao 
homem. Desde que o homem é homem ele vive em 

sociedade e se desenvolve pela mediação da educação
42

.    

 

 

As práticas de ensino estiveram presentes em terras brasileiras desde o processo de 

colonização, e funcionaram como uma das estratégias importantes para consolidação do 

domínio português. Esse ensino que fora ministrado inicialmente pelos jesuítas, tinha como 

principal premissa adequar a população indígena aos padrões culturais europeus, 

principalmente através da religião e da língua.  

Portanto, o intuito desses religiosos, chefiados pelo Padre Jesuíta Manuel da 

Nóbrega, no processo de ensino nas terras brasileiras, seria cumprir “mandado do rei de 

Portugal, D. João III, que formulara nos „Regimentos‟, aquilo que poderia ser considerado a 

nossa primeira política educacional”
43

. Percebe-se, que o sistema educacional implantado na 

América Portuguesa, funcionava especialmente como um instrumento ideológico das forças 

dominantes, e foi sendo propagado ao longo dos anos, especialmente na educação escolar.  

Conforme versa o autor Michael Foucault “Todo sistema de educação é um maneira política 

de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que 

trazem consigo”
44

.  

Com o passar dos tempos, nota-se que essa educação escolarizada assume no Brasil 

uma postura mais organizada, pois os conhecimentos passam a ser administrados de formas 

específicas, dentro de uma concepção de disciplina escolar. Essa nova estruturação da 

educação brasileira, proporcionou um status mais definido para outras áreas de conhecimento, 

inclusive a História. 

Assim, o contexto escolar brasileiro não pode ser pensado como algo estático, as 

várias reformas percebidas ao longo dos anos estão amplamente vinculadas às mudanças 

políticas e sociais do país. Além do mais, leva-se em consideração que os grandes problemas 

                                                             
42SAVIANE, Dermeval. A nova lei da educação: trajetórias limites e perspectivas. Campinas, SP, autores 

associados 1997, 01. 
43

Ibidem, p. 04. 
44FOUCAULT, Michael. A Ordem do Discurso, Aula Inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970. Tradução: Laura F. de Almeida Sampaio, editora Loyola, 1996, p. 44. 
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enfrentados pela educação escolar serviram de estímulo para se pensar novas possibilidades 

de ensino e aprendizagem, orientada inclusive, por políticas educacionais. Nesse caso, vale 

observar as leis de cunho educacional, presentes na Constituição Federal de 1946-88, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional promulgada em 1961, e reformulada no ano de 

1996, bem como a Lei 11.645 de 2008 – que trata a respeito da obrigatoriedade da temática 

indígena na escola – entre outras. Estas leis foram criadas a partir de muitas discussões, e 

algumas objetivaram uma melhor reorganização do sistema educacional do país, outra, a 

exemplo da 11.645/08, propuseram rearranjos curriculares.  

Associados a estas questões, percebe-se que o contexto escolar brasileiro 

principalmente no que tange ao Ensino de História, buscou através de novas fontes de 

pesquisa, a ampliação da produção de conhecimento histórico, passando a estudar a sociedade 

não só através dos acontecimentos políticos, como também pelo viés econômico, social e 

cultural etc.   

Além dessas mudanças ocorridas no sistema educacional brasileiro, seja através das 

políticas educacionais, ou por novas possibilidades de construção do conhecimento histórico, 

deve-se considerar também, que o processo de ensino e aprendizagem escolar, principalmente 

os da rede pública, foi impulsionado pela distribuição gratuita de materiais didáticos, 

financiados pelo governo
45

. Nesse caso, os livros didáticos passam a atuar como importante 

recurso pedagógico que dialoga tanto com professor, quanto com o aluno. Cabe perceber, 

como se procede a escolha, circulação e distribuição desse material, até a sua utilização em 

sala de aula. Entretanto, se faz necessário observar primeiramente, mesmo que de forma 

sucinta, como foi organizada a educação escolar brasileira ao longo dos anos.  

 

2.1 Reflexões sobre o Ensino escolar no Brasil. 

 

 A chegada de Tomé de Souza – primeiro governador geral do Brasil – durante o 

processo de colonização português, foi marcada com a presença dos jesuítas, liderado pelo 

Padre Manoel da Nóbrega. Cabiam inicialmente a esses jesuítas a função catequizadora, de 

difundir, principalmente o ensino religioso aos chamados “índios aliados”, formando assim 

grandes aldeamentos próximos às zonas de concentração dos colonos. 

Esse ensino religioso que fora ministrado, inclusive, para os pequenos indígenas e 

filhos dos colonos portugueses, era incentivado e subsidiado pela coroa portuguesa. Trata-se 

                                                             
45Acerca do processo de inscrição, produção e avaliação das obras didáticas ver a obra de: LUCA, Tania Regina 

de. MIRANDA, Sonia Regina. O livro didático de história hoje: um panorama a partir do PNLD, Revista 

Brasileira de História. São Paulo, 2004, v.24, nº 48. P. 126. 
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de um projeto educacional colonialista que passou a ganhar conotações mais abrangentes a 

partir da criação do “plano geral dos jesuítas, a „Ratio Studiorum‟ com o que se privilegiou a 

formação das elites, centrada nas chamadas „humanidades‟ ensinadas nos colégios e 

seminários”
46

, sendo instituídas nos povoados mais importantes.   

Com a expulsão dos jesuítas e o fechamento dos colégios e seminários no ano de 

1759, coube ao Marques de Pombal – Ministro português, no reinado de D. José I – a 

chamada “reforma pombalina da instrução pública”
47

. Esta, amplamente ligada às ideias 

iluministas de progresso e civilidade, teve como principal aliado o Estado, e passou a atuar de 

forma mais efetiva nos processos educacionais.  

Segundo a autora Thais Nívia, a reforma de Pombal, pelo fato de ter sido 

aristocrática, servindo exclusivamente à população elitizada, não alcançou grandes proporções 

no Brasil, e as principais causas ficaram por conta do “sistema das aulas avulsas, pela falta de 

recursos, de professores e de materiais”
48

, forçando assim, as pessoas de maior poder 

aquisitivo, a custear as despesas com a educação de sua própria família.               

Já no período da consolidação do Brasil como Estado Nacional, sobre o reinado de 

D. Pedro I, a educação brasileira passou a tomar novos rumos. Segundo Dermeval Saviani
49

, a 

promulgação da Lei em Outubro de 1823, tirava o caráter prioritário do Estado nas questões 

da educação, deixando espaço para uma educação privada, que posteriormente fora atribuída 

as províncias a competência sobre o ensino primário. De modo geral, conforme versa o autor 

Marcos de Oliveira, “o poder central encarregou-se do ensino superior em todo o país e os 

demais níveis ficaram a cargo das províncias – com exceção do Colégio Pedro II”
50

.  

Vale salientar, que nessa nova fase da política brasileira, foi criado o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que teve como uma das suas primeiras funções e desafio  

“elaborar uma história nacional e a difundí-la por meio da educação, mais precisamente por 

meio do ensino de História”51. 

 A ênfase dada pelo Estado através do IHGB, na construção da História da nação, 

proporcionou a ampliação da temática indígena, principalmente nas academias brasileiras. A  

                                                             
46SAVIANE, Dermeval. A nova lei da educação: trajetórias limites e perspectivas. Campinas, SP, autores 
associados 1997, p 04. 
47 Ibidem, p.04. 
48FONSECA, Thais Nívia de Lima e, História & Ensino de História, 2ª edição, 1º reimpressão, Belo Horizonte, 

Autêntica, 2006, p. 41. 
49SAVIANE, Op. Cit. p 05. 
50OLIVEIRA, Marcos Marques de. As Origens da Educação no Brasil. da hegemonia católica às primeiras 

tentativas de organização do ensino. Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ, Rio de Janeiro, v.12, nº 45, out./dez. 2004. p. 
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Ibidem, p. 46. 
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intenção seria pensar a construção da identidade nacional a partir dos habitantes da América, 

nesse caso, o índio seria o principal elemento na estruturação dessa identidade.  

Apesar desses estudos centrarem no viés antropológico, através da seção de 

etnografia do IHGB, percebe-se que nesse período, o Ensino de História começou a se 

estruturar como disciplina escolar, apresentando métodos pedagógicos específicos, fazendo 

inclusive, parte dos programas curriculares do Colégio Imperial D. Pedro II, do Rio de 

Janeiro, até então, referência nacional no que tange ao ensino. Conforme a autora Katia Abud: 

 

Sem entrar na análise da disposição na grade curricular e no número de aulas 

de História, o que se pode perceber pela análise dos programas é a 

permanêcia de um código curricular desde o início da História na escola. 
Primeiramente, destaca a cronologia. Elza Nadai nos lembra da importância 

da influencia francesa na criação do Pedro II na elaboração dos programas 

de História e na centralização do seu ensino nos manuais franceses, 

traduzidos ou não, para uso dos alunos
52

.   

 

Ao analisar o contexto educacional do início do século XX, ainda nota-se a  

influência dos paradigmas positivistas
53

, perceptíveis principalmente na disciplina “Instrução 

Moral e Cívica”, que encontrou um ambiente favorável para se propagar o engrandecimento 

da nação, focado na História nacional. O intuito seria provocar na população brasileira o 

sentimento de amor à pátria. Para a autora Kátia Abud “A leitura dos programas elaborados 

pelas escolas estaduais autônomas não fugia aos cânones já consagrados pelo Pedro II, 

mantendo para o ensino secundário as concepções de História que vinha do século anterior”
54

.  

Logo após a “Revolução de 1930”
55

, que culminou com reestruturação política, 

econômica e social do país, a educação brasileira passa a ser entendida como uma questão de 

ordem nacional. Percebe-se então, a Reforma de Francisco Campos em 1931 – que instituiu o 

“Ministério da Educação e Saúde Publica”, com a responsabilidade de elaborar os programas 

curriculares, até então de competência das escolas – e a Reforma Gustavo Capanema em 1942 

– que visava principalmente restaurar a História do Brasil.  

Segundo a autora Selva Guimarães Fonseca, essas reformas ainda reservavam para a 

História o modelo “quadripartite francês de História Universal e a História do Brasil dividida 

                                                             
52ABUD, Kátia Maria. A guardiã das tradições: a História e o seu código cirricular. Educar em Revista, 

Curitiba, Brasil, nº 42, p. 163-171, out./dez. 2011. Editora UFRJ, p. 165.  
53Busca enfatizar basicamente a política, através das narrativas dos acontecimentos dando ênfase aos feitos dos 

grandes homens, estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos. 
54ABUD, Op. Cit, p.168. 
55Muitas são as discussões a respeito do caráter histórico desse evento ocorrido no Brasil em 1930: Revolução ou 

Golpe?. A respeito desses assuntos ver as obras de: Boris Fausto, “A Revolução de 1930” – defende a ideia de 

que, o que houve em 1930 foi uma revolução; já Edgard De Decca, “ O Silêncio dos Vencidos” discorda desse 

ponto de vista.   
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em duas séries”
56

, sendo que a primeira abrange a História do contexto colonial, e a segunda 

estende-se até o Estado Novo. Já “no colégio, repetiam-se os programas do ginásio, os 

chamados ciclos concêntricos que deveriam ser ampliados ou aprofundados”
57

.              

Nesse período não tivemos alterações significativas nos programas curriculares de 

História, especialmente para o curso ginasial, devido à permanência do estudo linear da 

história, pela organização dos conteúdos de forma cronológica e a tendência para as 

abordagens de cunho político.  

Portanto, o quadro de mudanças na educação brasileira foi notado com maior ênfase 

a partir de 1946, com a promulgação da Constituição Federal, quando a educação passa a ser 

definida “como um direito de todos e o ensino primário como obrigatório para todos e 

gratuito nas escolas públicas”
58

. Além do mais, coube à União a incumbência de instituir leis 

que organizassem a educação do país, nesse caso, a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (LDBEN) – sendo influenciada pelas reformas educacionais de 1931 e 1947 – foi 

iniciada no ano de 1947, e após 13 anos de tramitação e mudanças na redação, teve sua 

promulgação em 1961. 

Nesse período, torna-se pertinente ressaltar, que antes mesmo da criação e publicação 

da LDBEN/61, os assuntos relacionados às questões indígenas, voltam a ser impulsionados no 

Governo do presidente Getúlio Vargas. Tal iniciativa passou a fazer parte da pauta de governo 

do então presidente, frente à crise econômica que havia se instalado no final da década de 

1920. 

No ideal dessa reorganização política brasileira, cabia entre outras coisas, a 

integração mais efetiva do índio na sociedade. Evidente que se tratava de uma postura ousada 

e pretensiosa do Estado, que pleiteava um controle total da sociedade, inclusive, sobre as 

questões relacionadas aos povos indígenas. Conforme versa os autores, Seth Garfield e 

Bowdoin College:  

      

Os índios, que representavam uma porcentagem minúscula da população 
brasileira situada predominantemente nas fronteiras remotas, foram de 

repente convocados para o palco da política. Diferentes fatores provocaram o 

seu aparecimento: o esforço do Estado Novo para consolidar o poder e 

redefinir o território nacional; e as preocupações da elite sobre as origens da 
nação e a composição racial da época. Tudo isso influenciaria uma 

                                                             
56FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História Ensinada, Coleção: Magistério Formação e Trabalho 

Pedagógico, Editora Papirus,9ª edição, 2006, Campinas, SP, p. 49. 
57 Ibidem, p. 49. 
58SAVIANE, Dermeval. A nova lei da educação: trajetórias limites e perspectivas. Campinas, SP, autores 

associados 1997, 15. 
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formulação do Estado sobre a identidade cultural dos índios e uma política 

para a sua integração
59

. 

 

Foi nesse período que o Governo Federal através do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), e posteriormente do Conselho 

Nacional de Proteção ao Índio, criado em 1939, buscou ratificar a sua política de controle 

social. Por isso, seria necessária a aproximação com as populações indígenas brasileiras, mais 

precisamente com os índios Karajás. Com o tempo, esse interesse foi ganhando forças em 

decorrência, principalmente, das influências externas, oriundas do próprio continente, a 

exemplo do Congresso de Pátzcuaro realizado no México em 1940
60

. 

No ano de 1934, o índio passou a ser “consagrando um ícone cultural, Vargas 

decretou que o dia 19 abril seria o Dia do Índio. Nos anos seguintes, o Dia do Índio ocasionou 

numerosos eventos culturais e cerimônias públicas”
61

. 

Voltando a atenção para as questões educacionais implantadas durante a Ditadura 

civil militar no Brasil, percebe-se certa permanência de componentes que já haviam sido 

constituídos desde o Estado Novo. Nesse caso, a educação no Brasil ainda continuava sendo 

de competência da União, além da conservação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

promulgada durante o governo de João Goulart. Segundo a autora Katia Adud, essa lei 

proporcionou as seguintes mudanças: 

 

(...) criou e eliminou disciplinas, alterou sua distribuição pelas diferentes 

séries e modificou a carga horária de cada uma delas. As disciplinas 
escolares relativas às ciências Humanas sofreram cortes que as mutilaram 

para atender às necessidades provocadas pela entrada de disciplinas 

profissionalizantes no currículo – História e Geografia perderam espaços... 

não se ensinava História na 3ª série e não se ensinava Geografia na 4ª série.. 
Houve então uma troca de conteúdos e nas primeiras duas séries passou a 

ensinar a História do Brasil e na 4ª série do ginasial distribuiu-se a chamada 

História Geral
62

. 

 

Apesar das modificações acima destacadas, alguns artigos ou títulos da LDBEN/61, 

sofreram modificações, conforme observação de Saviani, os “dispositivos referente ao ensino 
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superior através da lei 5.540/68 e as normas correspondentes ao Ensino Primário e Médio que 

através da lei 5.692/71, passou a se chamar de primeiro e segundo grau”
63

. 

A lei 5.692/71 proporcionou a criação de curso integrado para o primeiro grau, sendo 

que a “Historia e Geografias desapareciam como disciplinas independentes e seus conteúdos 

surgiam diluídos nos conteúdos de uma nova disciplina imposta ao primeiro grau: Estudos 

Sociais”
64

.  

Segundo a autora Thais Nívia, a disciplina Estudos Sociais, na ótica do Conselho 

Federal de Educação, tinha como objetivo preparar o aluno para exercer o papel de cidadão na 

sociedade, no que diz respeito ao “cumprimento dos deveres básicos”, para tanto, seguia os 

padrões tradicionais do ensino de História, destacando os eventos políticos de forma linear  

cronologicamente, focado nos grandes acontecimentos políticos e nos “grandes vultos” da 

História.
65

  

As propostas da lei 5.692/71 foi alvo de muitas críticas no meio escolar. Alguns 

professores entendiam “que ao retirar de História e Geografia a autonomia como disciplina 

escolar, seus métodos de produção de conhecimento também seriam excluídos do seu 

ensino”
66

.     

Contudo, durante o processo de redemocratização do país coube ao recém-

estruturado Congresso Nacional, a incumbência de elaborar uma nova Constituição Federal, 

sendo promulgada no ano 1988. Dois pontos merecem ser observados nessa Constituição: um 

relacionado ao lugar do índio na sociedade, e o outro referente aos rumos da educação escolar 

brasileira.  

O primeiro ponto pode ser observado nos artigos 210 e 230, que versam a respeito 

das questões indígenas, referentes tanto às manifestações culturais, como ao reconhecimento 

de sua organização social. Segundo a autora Maria da Penha da Silva, os assuntos 

relacionados à população indígena presentes na Constituição Federal buscam garantir, entre 

outras coisas, a “diversidade étnica, representa a garantia do direito à diferença, à educação 

diferenciada, onde inclua a valorização das suas práticas socioculturais, religiosas e 

preservação das línguas originárias de cada povo”
67

. 
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A Constituição também mantinha sobre jurisdição do Governo Federal as questões 

referentes à educação, conforme versa o artigo 22, inciso XXIV, “Compete privativamente à 

União legislar sobre: (EC.nº19/98) diretrizes e bases da educação nacional”
68

, sendo esta, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, através da Lei nº 9.394.   

  Entre as várias mudanças percebidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, destaca-se a conquista de autonomia e, consequentemente o poder de decisão, por 

parte das instituições de ensino, tanto no nível estadual como municipal, proporcionando 

assim, a reorganização de ações que visam contemplar diferentes realidades da sociedade.  

Outras questões importantes da LDBEN/96 – Constituída de 92 artigos, organizados 

em nove títulos – encontra-se no texto que comenta a respeito “Dos Níveis e das Modalidades 

de Educação e Ensino”, este, busca no Artigo 26 § 4º, trazer alguns princípios básicos na 

prática de ensino, inclusive, ao Ensino de História, que merecem ser citados: “O ensino de 

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”
69

. 

Entretanto, deve ser levado em consideração, que apesar dos muitos artigos dispostos 

na LDBEN tendenciar para uma reorganização do ensino brasileiro, percebe-se, que tanto os 

setores ligados à educação, inclusive, o próprio Ministério da Educação, continuaram os 

debates a respeito das propostas curriculares durante toda a década de 1990. 

 Assim, profissionais de diversas áreas do conhecimento se reuniram para a 

elaboração das bases curriculares para educação no Brasil. O resultado desse esforço foi à 

criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais no ano de 1997, que tem como a função 

principal, orientar e nortear ações de ensino, além de acentuado viés pedagógico. 

Nesse caso, o texto voltado ao ensino de História chama a atenção para ampliação  

dos debates em sala de aula acerca da diversidade cultural. Nota-se, portanto, que os 

Currículos “foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, 

culturais, políticas existentes no país e, por outro, considerar a necessidade de construir 

referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras”
70

.     

Percebe-se, portanto, que nesse panorama de discursos e consequentemente de 

mudanças na educação escolarizada do Brasil, o Ensino de Historia tanto sobre a ótica da 

LDBEN como nos Parâmetros Curriculares, buscou direcionar as discussões para o estudo das 
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questões socioculturais. Nesse caso, o estudo dos povos indígenas já era uma proposta 

evidente e necessária no ensino brasileiro. Contudo, do ponto de vista efetivo, essas 

discussões ainda eram insuficientes e pouco fundamentadas no ambiente da sala de aula.  

Logo, como forma de ratificar a implantação do ensino da temática indígena nas 

escolas, e ao mesmo tempo atendendo às demandas relacionadas às novas políticas 

educacionais vigentes no país, foi promulgada a Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que 

versa a respeito da obrigatoriedade do ensino da temática indígena nas escolas. A referida lei: 

 

Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n

o
 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
71

. 

 

Existem muitas discussões relacionadas à Lei 11.645/08, no que tange especialmente 

à sua abrangência. Segundo a autora Maria da Silva a aplicabilidade da lei não atinge todos os 

níveis de escolarização, conforme versa o artigo 26 – 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 – ficando “excluído a Educação Infantil e Educação de 

Jovens e Adultos como modalidade de ensino a serem contempladas”
72

. Além do mais, 

quando é citado na lei que a referida temática será ministrada especialmente nas disciplinas de 

Educação Artística, Literatura e História Brasileira – artigo 26 § 2º – fica, portanto, o 

questionamento da citada autora: “Se deverá estar presente em todo currículo escolar, porque, 

entretanto, atribuir responsabilidade a determinadas áreas mais que em outras para inserção 

dos referidos conteúdos?”
73

. 

Apesar das dúvidas e questionamentos, a Lei 11.645/08, chega com a ideia de tornar 

o estudo da cultura indígena em sala de aula um aprendizado mais fundamentado e 

significativo, e que de fato, venha fazer um diálogo com a cultura não indígena presente na 

nossa sociedade. Entender dessa forma, nos permite repensar a história dos povos indígenas 

sob uma perspectiva não mais de preconceitos e estereótipos, produzidos pelos viajantes 

cronistas portugueses, que foi por longos anos reproduzida pelas academias e principalmente 

                                                             
71BRASIL. Lei 11.645 de 10 de março de 2008. Disponível em: 
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72SILVA, Maria da Penha da. A Temática Indígena no Currículo Escolar à Luz da Lei 11.645/2008. Cad. 

Pesq., São Luiz, v. 17, nº 2, maio/agosto. 2010, p. 42. 
73 Ibidem, p. 42. 
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pelos livros e manuais didáticos que circulam e/ou circulavam em salas de aula. Por isso, a 

necessidade de perceber como as obras didáticas atuam dentro dessa nova dinâmica de ensino.    

 

2.2 A política do livro didático: trajeto histórico.  

 

O livro didático está amplamente associado à ideia de material impresso destinado às 

práticas pedagógicas, ou seja, são empregados na construção do ensino e aprendizagem, 

presentes nas instituições educacionais, seja de caráter público ou privado. Nesse caso, os 

grandes personagens ligados ao uso desse material didático, são “predominantemente alunos e 

professores, e que tem a função de transmitir saberes circunscritos a uma disciplina escolar”
74

.  

Levando em consideração o contexto mais contemporâneo, percebe-se que o livro 

didático busca atuar como um importante produto cultural, que visa representar de forma mais 

ampla, saberes escolares vinculados aos aspectos sociais, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, em dado tempo e espaço. Entretanto, por trás dessa proposta de aprendizagem, 

encontram-se importantes princípios de valores e ideologias, que acabam trazendo sentidos de 

extrema complexidade aos manuais didáticos e com significados diversos. Segundo Chartier: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 
determinadas pelos interesses de grupo que os forjam. Daí, para cada caso, o 

necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem 

os utiliza
75

. 
 

Atento para essas questões, torna-se pertinentes, uma vez que o livro didático vem 

sendo amplamente distribuído gratuitamente nas escolas de ensino público, e passam a ser 

utilizados na preparação do planejamento do ano letivo. Além do mais, por se tratar de um 

material pedagógico mais próximo do aluno, acaba sendo empregado como recurso prático e 

às vezes único recurso na obtenção do aprendizado. A respeito dessa situação, cabe observar o 

que versa a autora Circe Bittencourt: 

 

A complexidade da natureza desse produto cultural explica com maior 

precisão o predomínio que exerce como material didático no processo de 

ensino e na aprendizagem da disciplina, qualquer que seja ela. O livro 
didático tem sido, desde o século XIX, o principal instrumento de trabalho 

de professores e alunos, sendo utilizado nas mais variadas salas e condições 
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pedagógicas, servindo como mediador entre a proposta oficial do poder 

expressa nos programas curriculares e o conhecimento escolar ensinado pelo 

professor
76

. 

 

 Cabe destacar, que o uso do livro didático no Brasil passou a ganhar maior 

notoriedade a partir de 1930. A crise econômica que assolava a economia mundial provocou 

“o encarecimento do livro estrangeiro (...) permitiu ao compêndio brasileiro – antes mais caro 

do que o francês – competir comercialmente com este”
77

. 

No ano de 1938, durante o estabelecimento do Estado Novo, os livros didáticos 

passam a ser impulsionados com uma lógica de mercado, especialmente após a promulgação 

do decreto-lei nº 1.006 de 30 de dezembro de 1938, que buscava ratificá-los nas práticas de 

ensino escolar, conforme versa o Art. 2º - “Livro de leitura de classe são os livros usados para 

leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados de livro de texto, livro-texto, 

compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, livro didático”
78

. 

O decreto-lei 1.0006/38, também versa no artigo 3º a respeito das regulamentações 

de produção e utilização do livro didático em circulação no Brasil, fossem aqueles de autoria 

particular – empresas editoriais – ou da iniciativa pública. Essa regulamentação seria 

efetivada a partir do mês de janeiro de 1940. Além do mais, cabia ao referido decreto, à 

legalização e criação da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), composto por 

membros de áreas específicas de conhecimento, nomeadas pelo Presidente da República.  

Segundo o autor João de Oliveira, incluía na lista de competência dessa comissão 

“examinar e proferir julgamento dos livros didáticos que lhe fossem apresentados; estimular a 

produção e orientar a importância de livros didáticos; indicar livros de valor para serem 

traduzidos e editados por poderes públicos”
79

. 

  Nesse caso, durante a triagem feita pela CNLD, os livros didáticos poderiam ou não 

ser aprovados, ou até mesmo, sofrer modificações em seu texto original para adequar aos 

padrões impostos pela comissão. Entretanto, muitos livros didáticos não puderam ser 

analisados, em decorrência do pequeno número de avaliadores, o que ocasionou um balanço 

desfavorável para as editora e autores das obras didáticas, que passaram a exigir prazos 

maiores para efetivação do decreto lei 1.006/38, principalmente no que diz respeito ao artigo 

3º. Conforme o autor João de Oliveira, como forma de agilizar o processo de legalização do 
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livro didático, coube ao Instituto Nacional do Livro (INL), criado pelo decreto-lei 93/37, a 

incumbência de fazer a publicação dos livros aprovados que seriam utilizados nas escolas
80

.   

Já na década de 1960 o Sistema Nacional de Educação ficou marcado com a criação 

de dois projetos que acabaram sendo revogados em um curto espaço de tempo: um que visava 

a redução dos preços dos livros didáticos – decreto-lei nº 50.489/61 – o outro viabilizava a 

compra de livros didáticos pelo MEC, com o intuito de distribuir e/ou reduzir preços de 

mercado – decreto-lei n° 53.583/64. Outro momento importante nessa época foi à criação da 

Comissão do Livro Técnico e do Livro didático (COLTED), a partir do acordo firmado entre 

o MEC/USAID
81

 em 1966. Vale salientar, que foi nesse período que o sistema escolar do 

Brasil recorreu às tendências tecnicistas, conforme versa Dermeval Saviani: 

 

Em 1971 vem a Lei 5.692, com a tentativa de profissionalização universal do 

ensino de 2º grau. A influência tecnicista, então, se impõe; é na década de 

1970 que o regime militar tenta implantar uma orientação pedagógica 
inspirada na assessoria americana através de acordos MEC-USAID, centrada 

na ideia de racionalidade, eficiência, e produtividade, que são as 

características básicas da chamada pedagogia tecnicista.
82

  

 

Nessa nova fase da educação escolar brasileira, caberia a COLETED – aprovada no 

ano de 1967 – “a responsabilidade de coordenação de todos os trabalhos relacionados com a 

produção e aquisição do material didático”
83

. A medida teria um duplo resultado: o primeiro 

seria a compra de materiais e livros didáticos nas editoras, para abastecer as bibliotecas 

escolares, com isso, os exemplares adotados pela escola ficariam a disposição dos alunos; o 

segundo ficaria por conta do aumento de produção do livro didático, que consequentemente 

impulsionava o mercado editorial do Brasil. 

Com a revogação do decreto que instituía a COLETED em 1971, devido as várias 

situações de irregularidade na compra do material didático, o INL ficou incumbido em 

“desenvolver o Programa Nacional do Livro Didático”, no que consiste na formulação de 

diretrizes, “planos de ação do MEC”, contratos etc. Conforme versa Oliveira, a partir de 1971, 

coube o INL a expansão dos Programas dos Livros Didáticos que atendesse aos vários níveis 

de escolarização, a exemplo do PLIDEF relacionado ao Ensino Fundamental; PLIDEM ao 
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Ensino Médio; PLIDES, Ensino Superior; PLIDESU, Ensino Supletivo e o PLIDECOM ao 

Ensino de Computação
84

.     

Contudo, na segunda metade da década de 1970, o Programa do Livro Didático fica 

sob a responsabilidade da Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), que passa a 

organizar a distribuição de livro didático juntamente com as Secretarias Estaduais de 

Educação, tendo como público alvo o alunado do 1º grau. Nesse caso, cabia um incentivo 

financeiro por parte do Governo Estadual, que seria redistribuído para o desenvolvimento de 

atividades ligadas a área educacional.  

Segundo o autor Kazumi Munakata, foi nesse período que o livro didático passou a 

ganhar maior centralidade, “Embora os dados disponíveis não permitam avaliar a participação 

dos livros didáticos no total da produção brasileira de livros até o início da década de 70, há 

certo consenso de que nesses anos verificou-se um grande crescimento na área”
85

. 

Cabe destacar que as obras didáticas publicadas durante o Regime Militar, 

adquiriram fortes conotações ideológicas. O motivo para essa indicação ficou por conta da 

própria grade curricular que havia substituído as disciplinas de História e Geografia pelo 

Estudos Sociais, além da inclusão das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização 

Social e Política do Brasil. Conforme versa Munakata: 

 

(...) uma série de pesquisas acadêmicas dedicaram-se a flagrar nos livros 
didáticos e paradidáticos a presença insidiosa da mentira, da manipulação, 

do preconceito, da mistificação, da legitimação da dominação e da 

exploração burguesa – em suma, da ideologia. Os títulos e os subtítulos de 

algumas dessas pesquisas já indicavam-lhes a intenção: „versão fabricada‟, 
„história mal contada‟, „belas mentiras‟

86
.       

 

Conforme as observações do referido autor, essas cargas ideológicas presentes no 

livro didático, não só no período da Ditadura Militar, como em outros momentos, buscavam 

atender a demanda dos respectivos períodos, pois sendo “Mercadoria, o livro precisa adaptar-

se á demanda. Se a ventura sopra a favor das reivindicações democráticas, progressista,... a 

empresa capitalista que produz livros a esse respeito prefere atender a essa demanda”
87

. Nesse 

caso, as editoras de livros didáticos entendem que a demanda do mercado é que molda o 

aspecto ideológico das empresas.  
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Direcionando os olhares para década de 1980, impulsionado pelo projeto de 

redemocratização do país, a educação escolar volta a ser alvo de novos debates, agora 

motivado no interior da FAE – Fundação de Assistência ao Estudante – que discute questões 

relacionadas ao livro didático. Nesse mesmo período, foi criado o Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD)
88

, em 1985. Segundo a autora Tânia Regina de Luca, “foram sendo 

incluídas no programa as distintas disciplinas componentes do currículo escolar e o programa 

foi delineando no sentido de incorporar os professores no processo de escolha”
89

. 

A respeito da incorporação da figura do professor na escolha do livro didático, o 

autor Munakata entende que as obras avaliadas pelo PNLD do ano de 1997, que foram 

enquadradas em um nível “recomendado”, ou seja, aptas a serem usadas em sala de aula, não 

representava o ideal nas escolhas dos professores. Esta situação suscitou discussões 

importantes: uma criada pelo MEC, e outra que coloca em questão a própria comissão 

avaliadora. Sobre esse assunto, cabe recorrer novamente ao Munakata: 

 

O que ressalta nesses dados é, mais do que um „descompasso‟, uma inversão 

completa entre os critérios da escolha dos professores e os da avaliação do 
PNLD. O que isso significa? A incompetência dos professores, incapazes de 

optar pelo melhor? (...). Não é possível que os próprios avaliadores tenham 

uma formação inadequada? Como é recrutado?
90

. 

 

O efeito dessas indagações é interpretado pelo MEC, como uma via de mão única, 

pois entende que as causas desse „descompasso‟ centram-se na má formação dos professores, 

e exime de qualquer responsabilidade a comissão avaliadora, pois estes, além de serem 

especialistas, capacitados, são oriundos das universidades e com experiências na docência.
91

   

O problema é que esses guias do PNLD, elaborados no momento das avaliações dos 

livros didáticos – especialmente aqueles do início do século (2001, 2002) – não fazem 

“menção à figura do avaliador”, nesse ponto, as questões referente às escolhas dos avaliadores 

não são claras ou “não é dado a conhecer”
92

. 

Esta falta de transparência proporcionou dúvidas em relação ao posicionamento do 

MEC, uma vez não identificados os membros avaliadores, não há como colocar a culpa 

apenas na formação dos professores. A esse respeito Munakata conclui que: 
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Do lado da formação dos professores, é preciso fazer distinção entre 
formação inadequada e atitudes por vezes inesperadas que eles tomam 

perante necessidade do dia-a-dia. Podemos não concordar com o uso de um 

livro didático como suporte de exercício de leitura, mas isso não significa 
que esse professor tenha tido necessariamente uma formação inadequada

93
. 

 

Além desse contexto de divergências, nota-se que a triagem, compra e distribuição 

de livros didáticos que eram realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – criado no final da década de 1960, sob o Regime Militar – foram cercadas por 

muitos problemas, evidenciados pelo complicado trâmite na aprovação do livro didático, falta 

de pontualidade na distribuição do guia, no recebimento dos livros didáticos nas escolas, entre 

outros. Segundo Tânia de Luca, foi no ano de 1996 que ocorreu uma tentativa de reorganizar 

as questões referentes a aquisição das obras didáticas: 

 

(...) se iniciou efetivamente a avaliação pedagógica dos livros didáticos... . 

Desde então, se estipulou-se que a aquisição de obras didáticas com verbas 

públicas para distribuição em território nacional estaria sujeito a inscrição e 
avaliação prévia, segundo regras estipuladas em edital próprio

94
.    

   

Assim, mesmo sabendo da importância dos livros didáticos nas instituições 

escolares, há a necessidade de observar esses nuances que envolvem não apenas a situação de 

mercado, como também as questões ideológicas inseridas nos seus conteúdos. Bem como o 

próprio livro, como esse adquire centralidade inadequada nos processos de ensino e 

aprendizagem em História. 

Por isso, torna-se indispensável recorrer a outros recursos didáticos no processo de 

construção do conhecimento. Segundo a autora Circe Bittencourt, apesar da variação na 

utilização do livro didático nas salas de aula, cabe tanto aos professores quanto aos alunos 

“transformar esses veículos ideológicos e fontes de lucros das editoras em instrumentos de 

trabalho mais eficiente e adequado a necessidade de um ensino autônomo
95

. 

  O que fica evidenciado nessa relação de aprendizagem em sala de aula é justamente 

a necessidade de sempre inovar para galgar novos conhecimentos. Conforme, o autor Paulo 
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Freire o ensino deve estar associado à ideia de pesquisa para “conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade.”
96

.  

Nesse caso, no processo de educação escolar, o educador deve direcionar a sua 

atenção a outros meios de aprendizagem, incluindo novas linguagens e abordagens 

metodológicas, que complemente as propostas de ensino do livro didático, pois, ensinar não 

significa expor certo conhecimento, mas, possibilitar ao aluno o desenvolvimento do censo 

crítico. Conforme Paulo Freire “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o 

aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não 

uma cantiga de ninar
97

”. 

Percebe-se, portanto, que as possibilidades de ensino e aprendizagem no contexto 

escolar são múltiplas, que envolve tanto materiais didáticos como também a dinâmica 

interação professor/aluno. Contudo, direcionando a atenção para os livros didáticos, se fez 

necessário analisar, qual o espaço oferecido por essas obras, as populações indígenas no  

Brasil, tomando como referência a lei 11645/08, conforme informado anteriormente.  
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3º CAPÍTULO 

LIVRO DIDÁTICO: DISCUSSÕES SOBRE OS POVOS INDÍGENAS 

NO BRASIL. 

 

Ler é produzir sentido a partir da experiência do leitor. É 

praticar leitura. É usar, empregar os textos
98

.  

 

Torna-se importante destacar que o processo de leitura no Brasil remete ao período 

colonial. Nessa época, a prática inicial da leitura só era permitida as pessoas ligadas à corte 

portuguesa, ou seja, aos senhores portugueses e seus filhos, além dos religiosos. Segundo o 

autor Cipriano Luckesi, às outras pessoas eram usurpadas o direito da leitura, nesse caso, 

cabia ao índio e ao negro a tarefa de obedecer “sem questionamento e crítica, aos planos que 

os senhores lhe preparavam”
99

. 

Essa prática de leitura, caracterizada pela seleção de temas e de grupos, se estendeu 

por longos anos, conforme observação do próprio Luckesi, a “realidade atual da leitura nos 

mostrará a presença, ainda hoje, do mesmo processo discriminatório (...), embora revestido de 

outras roupagens”
100

.  

Essas discussões suscitam uma reflexão a respeito do contexto escolar, pois, trata-se 

de um espaço dado tanto à leitura como a escrita, onde o livro didático funciona como um 

produto cultural fundamental para a construção do aprendizado. 

Sem pretender analisar o contexto educacional brasileiro – uma vez que já fora 

discutido no capítulo anterior – percebe-se que a escola atua como um ambiente em que o 

aprender ganhou conotações mais específicas. Segundo o autor Kazumi Munakata, antes o 

aprendizado “efetivava-se pela observação do fazer e pelo treino do próprio fazer (...). Na 

escola ao contrário, ensina-se a todos um conjunto de saberes e valores independente da 

especialização a que cada aluno se destina ou almeja”
101

.  
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Engajado nesse processo de educação nota-se desde o Ratio Studiorum – comentado 

no segundo capítulo – o apoio dos manuais de ensino, apesar das diversas recomendações 

referentes à sua leitura, serviu como orientação na prática ministrada pelos jesuítas.  

Como vimos no capítulo anterior, o processo de consolidação dos livros didáticos 

assumia um caráter indispensável na aprendizagem escolar. Nesse caso, cabe salientar que a 

apropriação desses livros feita tanto pelo aluno como pelos professores, se enquadra em uma 

lógica de uso e não de leitura. Segundo Kazumi Munakata:  

 

Os usos que um e outro fazem do livro didático são diversos, múltiplos: nem 

sempre se leem esses livros porque se desconhece o seu conteúdo. (...) Não 

há apenas uma maneira de ler um livro – ainda mais se tratando de livro 
didático, para o que é mais conveniente falar em „uso‟ do que em 

„leitura‟(Lajolo, 1996).
102

   

 

A recusa de uma leitura sequencial do livro didático sinaliza não uma deficiência do 

professor, e sim uma forma criativa no manuseio desse material didático, “cuja escolha esses 

professores nem sempre foram responsáveis”
103

. Além do mais, muitos temas discutidos nos 

livros didáticos se apresentam de formas fragmentadas, necessitando assim, recorrer a outra 

fontes de pesquisa para construir um aprendizado mais consistente. 

Cabe destacar, que a referida pesquisa dialoga com o conceito de “representação”, por 

isso, esse foi apreendido na perspectiva do autor Roger Chartier, como forma de compreensão do 

livro didático, que é nosso objeto de estudo. Assim, o referido autor, em estudos mais antigos 

define representações em dois sentidos: o primeiro como sendo a “exibição de uma presença, 

como apresentação pública de algo ou alguém” já o segundo – bem mais associado a este trabalho 

– refere-se à “representação como dando a ver coisa ausente”, trata-se de inserir uma imagem em 

substituição àquilo que não está presente104 . Torna-se importante destacar, que os livros didáticos 

apresentam códigos escritos e iconografia que visam a condicionar determinadas situações de 

aprendizagens.   

Atento a essas considerações, nota-se que o Ensino da História percebido no sistema 

escolar, está apoiado principalmente nos livros didáticos, buscam representar fatos históricos, 

seja através de registros escritos ou por intermédio de imagens. Segundo o autor Roger 

Chartier: 

 

                                                             
102MUNAKATA, Kazumi, O Livro Didático a Formação de Professores,.In: Congresso Brasileiro de Qualidade 

na Educação – Formação de Professores, Simpósios, org. Marilda Almeida Marfan, Brasília 2002 p 92 
103

Ibidem, p. 92. 
104CHARTIER, Roger. A história Cultural: Entre práticas e representações. Lisboa, Difel: 1990, p 20. 
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A problemática do „mundo como representação‟, moldado através das séries 

de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a 

uma reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser 

apropriada pelos leitores dos textos (ou imagens) que dão a ver e a pensar o 
real. Daí, neste livro e noutro, mais especificamente consagrados às práticas 

de leitura, o interesse manifestado pelo processo por intermédio do qual é 

historicamente produzido um sentido e diferenciadamente construída uma 
significação

105
. 

 

 

Percebe-se na fala de Chartier, que a leitura é dada tanto aos registros textuais como  

através das imagens, e ambos buscam atribuir significados diversos perante o leitor. 

Conforme Chartier “O essencial é, portanto, compreender como os mesmos textos – sob 

formas impressas possivelmente diferentes – podem ser diversamente apreendido, 

manipulado, compreendido”
106

. O autor coloca em questão o que nomeou de “mundo do texto 

e o mundo do leitor”
107

, e evidencia a necessidade de uma leitura que não restrinja apenas “em 

silêncio e com os olhos, mas tem a tarefa de redescobrir os gestos esquecidos, os hábitos 

desaparecidos”
108

 

Para o autor Peter Burke, o estudo das imagens possui grande importância, pois 

“constituem-se no melhor guia para o poder de representações visuais nas vidas religiosas e 

políticas de culturas passadas”
109

. Entretanto, se faz necessário uma analise crítica quanto à 

legitimidade daquilo que é exposto. A esse respeito, Marc Bloch já chamava a atenção para a 

“preocupação de não se aceitarem cegamente todos os testemunhos históricos.”
110

, inclusive a 

leitura de imagem, incumbida de representar as diversas culturas de épocas e locais diferentes. 

Segundo Burke: 

 

Seja quando pensamos sobre as intenções dos artistas ou sobre as maneiras 

pelas quais diferentes grupos de espectadores olhavam para o trabalho desses 

artistas, é interessante refletir em termo do olhar ocidental, por exemplo, o 
olhar científico, o olhar colonial, o olhar do turista, ou o olhar masculino. O 

olhar freqüentemente expressa atitudes sobre os quais o espectador pode não 

estar consciente, sejam elas de medo, ódio ou desejo projetado no outro
111

.   

 

                                                             
105CHARTIER, Roger. A história Cultural: Entre práticas e representações. Lisboa, Difel: 1990 p. 23e 24. 
106CHARTIER, Roger. O Mundo como Representação, texto publicado com permissão da Revista Annales 
(Nov.dez. 1989, nº 6, 181). 
107 O mundo do texto e o mundo do leitor, refere-se a construção do sentido. Chartier entende como a circulação 

de escrito impresso mudou a forma de pensar da sociedade do Antigo Regime durante o século XVI e XVIII 

(Chartier, 1989, nº 6, p 718). 
108 Ibidem, p. 181. 
109BURKE, Peter. Testemunha Ocular: História e Imagem; tradução: Vera Maria Xavier dos Santos; revisão: 

Daniel Aarão Reis Filho, Bauru, São Paulo, EDUSC, 2004, p. 17 
110BLOCH, Marc  Léopold. Introdução à História, Europa-América, 1796, Coleção Saber, 3º edição, p 73.  
111BURKE,Op. Cit, p.156. 
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Atento a essas condições, cabe observar como a obra didática mais recente vem 

contemplando a temática indígena, e se de fato busca atender as demandas impostas pelas leis 

educacionais vigentes no país, principalmente a Lei 11.645 de 10 de março de 2008. Por isso 

optamos por fazer um recorte e examinar a coleção de História do Ensino Fundamental séries 

finais (6º ao 9º ano) do autor Alfredo Boulos Júnior: História Sociedade & Cidadania, 

publicado pela Editora FTD. Trata-se de duas coleções classificada como “recomendadas” 

pelo Programa Nacional do Livro Didático, sendo uma coleção com edição em 2006 e a outra 

em 2009.   

 

3.1 A Temática Indígena no Livro Didático de Alfredo Boulos Júnior: História 

Sociedade e Cidadania, edições de 2006 e 2009, a luz da lei 11.645/08.  

 

Alfredo Boulos Júnior é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e 

Doutor em Educação pela PUC-SP. Foi professor da rede de ensino público e particular, é 

autor das coleções Construindo Nossa Memória e O Sabor da Historia
112

.  

Para uma melhor compreensão as coleções foram analisadas de forma comparativa, 

ou seja, séries idênticas de cada coleção – 5ª série/6º ano da edição de 2006 e 2009 – até 

completar toda coleção, observando a parte textual como as imagens, editoração projeto 

gráfico seções, entre outras.  

Cabe destacar, que a coleção do autor Alfredo Boulos “História Sociedade & 

Cidadania” editada no ano de 2006, encontra-se organizada por capítulos e geralmente 

apresenta as seguintes seções: Página de abertura, Corpo do Capítulo, Atividade, Leitura de 

imagem, Leitura para o aluno, Sites para pesquisa, Leitura de texto, Leitura de texto 

complementar e Debate da História. Atuando da seguinte forma: 

 Página de abertura – destina-se em levantar questões referentes ao assunto que será 

estudado, normalmente vem acompanhado de uma imagem correlacionada.  

 Corpo do Capítulo – reservado para a explicação do assunto, através dos textos e 

imagem que buscam complementar ou dialogar com o assunto em questão. São 

acrescidos também de tabelas, gráficos, mapas, informações adicionais em boxe e 

glossário. 

 Atividade – destina-se a aplicação de exercícios como forma de apreensão do 

conteúdo em questão. 

                                                             
112 ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição( novaedição), São Paulo, 2009, p. 1. 
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 Leitura de Imagem – estimula o aluno a ler e interpretar uma imagem relacionanda à 

época e ao contexto em que foi produzida. 

 Leituras para o Aluno – trata-se de sugestões de leitura suplementares para o 

aprofundamento do estudo, do assunto tratado no capítulo. 

 Sites para pesquisas – busca auxiliar o aluno em pesquisas acerca do conteúdo 

abordado no capítulo. 

 Leitura de texto – ajuda o aluno a perceber que a História é construída a partir de 

vestígios deixada pelos seres humanos. Normalmente utiliza texto de autores com 

formação reconhecida na área. 

 Leitura de texto complementar – são leituras de textos conceituais, jornalísticos e 

literários, escritos por diferentes autores. Busca contribuir para que o aluno entre em 

contato com diferentes visões, e não somente com a do autor. 

 Debate da História – apresenta versões divergentes sobre um mesmo episódio 

produzidas por historiadores e/ou outros estudiosos. Visa estimular o aluno a 

confrontar tais versões e, com isso, ajudá-lo a construir a sua interpretação dos 

fatos
113

.   

Já a coleção de Alfredo Boulos “História Sociedade & Cidadania” editada no ano de 

2009, tal como a edição do ano de 2006, encontra-se organizada com as seguintes seções: 

Página de Abertura, Corpo do Capítulo, Atividades, Atividade de Aprofundamento, Imagem 

como Fonte, Texto como Fonte, Debate da História, Dialogando, Livros, site e filmes, Para 

Saber mais, Para refletir. Percebe-se, se compararmos com a coleção de 2006, que alguns 

títulos das seções foram apenas modificados, contudo, trata-se da mesma abordagem. Por 

isso, tratarei de analisar apenas as seções que ainda não foram citadas anteriormente, ou seja, 

que não estão inclusas na edição de 2006. Assim, destacamos: 

 Dialogando – são pequenos enunciados que aparecem no corpo do texto uma ou mais 

vezes. Busca dialogar com o aluno a partir de uma indagação, não possui imagem 

nessa seção.  

 Livro, sites e filme – nesta seção o autor amplia a possibilidade de pesquisa, inclui 

além dos sites (como vimos na edição de 2006) livros de cunho acadêmico e filmes. 

 Para saber mais – são seções que podem aparecer mais de uma vez nos capítulos, tem 

um caráter informativo, e sempre vem acompanhado de uma imagem, geralmente 

aborda as questões que não foram bem trabalhadas no corpo do texto ou trazem 

informações mais recentes, correlacionado com o tema do capítulo. 

                                                             
113 ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição, São Paulo, 2006, p. 3. 
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 Para Refletir mais – nem todos os capítulos possuem essa seção, são isentos de 

imagens e geralmente no título ou no corpo do texto aparece alguma indagação. O 

intuito é levar o aluno a refletir e problematizar algum assunto que tenha relação com 

o tema.     

A coleção “História Sociedade & Cidadania” editada no ano de 2006, encontra-se no 

Guia do Livro Didático de 2008. E tem um aspecto metodológico voltado para a “História 

Intercalada”, pois busca “ordenar a História do Brasil e da América junto com a História 

Geral.”
114

 No corpo de cada capítulo possui imagens diversas: mapas, gráficos, objetos 

antigos e atuais, cidades e regiões etc.    

Já a coleção editada em 2009 – nova edição – encontra-se no Guia do Livro Didático 

de 2011, e foi inserida dentro de uma perspectiva metodológica como “História Integrada”
115

, 

focado na linearidade, com textos de caráter informativos e de perspectiva crítica-reflexiva. 

Também são inseridas imagens nos capítulos, associadas ao tema. 

Ao comparar uma coleção com a outra, o que se percebe – apesar do guia definir a 

coleção de 2006 como sendo “História Intercalada” – é que ambas as coleções seguem o 

mesmo modelo metodológico de apreensão dos conteúdos históricos, apresentando uma 

perspectiva linear, compartilhando, inclusive, da mesma lógica “quadripartite” do currículo – 

História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea – conforme foi sinalizado no capítulo 

anterior, através da observação da autora Selva Guimarães Fonseca.  

Outro ponto que merece ser comentado, a título de comparação entre as coleções, 

refere-se à inserção das imagens. É nítido, que a coleção do ano de 2009 possui uma 

quantidade de imagens muito maior, a esse respeito, já foi evidenciado no início do capítulo, 

através do autor Peter Burke, a importância da leitura da imagem, mas apenas quando inserida 

como uma fonte de pesquisa e que precisa ser problematizada e não como mera ilustração.    

Portanto, ao analisar a temática Indígena no livro didático da 5ª série (6º ano) tanto da 

edição de 2006 como da edição de 2009, percebe-se, a presença da temática indígena de 

forma indireta. Assim, iremos nos concentrar primeiramente na coleção editada em 2006, 

onde o índio é citado no tema que aborda a Noção de Tempo; Diversidade Cultural; Sobre a 

origem do ser humano; e os Povoadores da América.  

No capítulo 2, que aborda o tema “A noção de tempo”, o índio aparece na seção 

“Corpo do Capítulo”, para exemplificar os diferentes tempos históricos, evidenciando modos 

                                                             
114Guia do Livro Didático, PNLD 2008, História. Disponível em: <www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico>. 

Acesso em: 12 jun. 2014. 
115Segundo a autora Flávia Eloisa Caimi, a história integrada foca no processo histórico com múltiplas 

temporalidades, possui a pretensão de abordar toda a História. 
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de vidas e características de grupos distintos. Já o capítulo 3, que fala sobre cultura, e tem o 

título “Nós e os outros”, o índio aparece de uma forma bem discreta, secundarizada, na seção 

“Para Saber Mais”, que utiliza um texto do antropólogo Darcy Ribeiro, que fala sobre cultura. 

Carece, portanto, fazer algumas considerações a respeito desses capítulos. No segundo 

capítulo o autor utiliza a imagem de um pequeno indígena chamado “Jorge Xavante, de 10 

anos” que mora em uma aldeia em Mato Grosso; uma menina chamada “Andreia Yumi, 11 

anos” que mora na região do ABC em São Paulo; e um menino, “Critiano, 11 anos” que 

também vive em São Paulo no bairro de Livieiro
116

. O que pode ficar também evidenciado – 

já que o texto refere-se ao modo de vida de cada personagem citado, correlacionando ao 

tempo histórico – é que nas cidades existem múltiplas condições de vida e às populações 

indígenas cabe apenas a singularidade, como se todos os povos indígenas vivessem ou 

dedicassem o seu tempo às mesmas tarefas. Esse tipo de interpretação pode ser percebido nos 

relatos dos cronistas viajantes – discutido no primeiro capítulo – que busca classificar as 

populações indígenas de forma mais genérica e curiosamente em determinadas abordagens 

presentes nos livros didáticos.  

No terceiro capítulo, o que chama a atenção e o próprio título “Nós e os outros”, a 

questão de existir sempre o “outro”, já causa um distanciamento, um olhar ao que é diferente, 

e se não for bem trabalhado pelo professor acaba fazendo divisões preconceituosas. Contudo, 

é certo afirmar, que muitas das reivindicações das populações indígenas no Brasil, a exemplo 

do direito à terra, são motivadas por eles possuírem uma cultura própria, que difere do não 

índio, por isso, dependem desse reconhecimento perante a sociedade brasileira para garantir 

os seus direitos. Porém, esse reconhecimento da identidade indígena, não deve ser entendido 

como homogeneidade cultural.      

No Capítulo 4 “Sobre a origem do ser humano” destaca-se a posição do autor quando 

se refere ao tópico “evolucionismo”. Que ao tentar exemplificar que o ser humano busca se 

adaptar no meio em que vive, fez o seguinte destaque: 

 

 

 

 

 

                                                             
116 ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2006, 6º ano, pp. 19 a 
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Imagem 1
117

  

   

 Pessoas andando na rua da Islândia, Corel Stock Photo.        Indígenas no rio Amazonas, Peru. Corel Stock Photo. 

 

 O autor insere uma imagem de pessoas andando na rua de uma cidade européia, ao 

lado de outra imagem, de uma comunidade indígena do rio Amazonas, e completa o discurso 

informando o seguinte: “Ao longo de milhões de anos, foram ocorrendo mudanças no meio 

ambiente. Os seres vivos que conseguiram adaptar-se sobreviveram e evoluíram, enquanto 

aqueles que não conseguiram se adaptar desapareceram”
118

. Tal proposta pode evidenciar, 

caso não haja a devida interferência do professor, que a comunidade indígena representa um 

estado de atraso em relação a imagem das pessoas andando na cidades, ou pior, que de fato 

essas populações desapareceram. A questão relacionada à adaptação aos meios, seria melhor 

exemplificado se as imagem fossem postadas separadamente, evitando assim, a manutenção 

de um discurso  de invisibilidade dos indígenas nas sociedades contemporâneas.   

Outro ponto a ser analisado encontra-se no capítulo 6 “Os povoadores da América.” 

Ao referir ao modo de vida dos primeiros habitante da América o autor propõe na seção 

“Atividade”, o seguinte:  

 

4 Faça uma tabela em seu caderno resumindo as características dos modos 

de vida dos primeiros americanos. 

5 Em dupla: No Brasil há povos indígenas que vivem de modo semelhante 

ao dos habitantes pré-histórico. O que se pode deduzir isso?
119.  

 

Tais questões que buscam comparar as populações indígenas do Brasil aos povos 

primitivos, homens pré-históricos, evidenciam um pensamento restrito, estereotipado, tal 

como foi percebido no século XIX. Assim entendido, a população indígena continua sendo 

                                                             
117ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2006, 6º ano, p. 40 
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alvo de críticas negativas, e os alunos não são levados a perceberam esses povos na sua 

multiplicidade cultural, muito menos em sua condição histórica.   

Já o livro didático do 6º ano, editado no ano de 2009, menciona a temática indígena no 

capítulo 2 “Cultura e Tempo”. Onde o autor deixa claro a existência da diversidade cultural 

em várias partes do mundo, seja ela africana, européia, ou indígena cada uma possui 

particularidades, e informa que “não há cultura superior a outra. Conforme a Antropologia, 

nenhum povo pode ser chamado de „selvagem‟ ou „primitivo‟ porque se veste, enfeita-se, se 

alimenta ou pensa diferente de outro”
120

. Percebe-se com isso, que essa edição aborda o tema 

de forma mais cautelosa, direcionando as discussões  de modo a conscientizar os alunos para 

um olhar mais crítico e sem conotação preconceituosa. 

Se compararmos as obras das duas coleções acima relatadas, nota-se certo 

descompasso entre a edição de 2006 e a de 2009. O livro da edição de 2006 apresenta várias  

situações preconceituosas. Enquanto na obra da edição de 2009, a temática indígena, apesar 

de aparecer de forma indireta, foi posta de maneira mais adequada ao que tem sido discutido 

nos diversos espaços de reivindicação política, bem como pela historiografia, o que pode 

evidenciar uma influência dos ditames da lei 11.645/08, uma vez reconhecido que não existe 

“cultura superior”, já deixa um caminho aberto para um estudo mais significativo de diversos 

povos, inclusive, as populações indígenas. Embora possamos reconhecer os ganhos em termos 

de abordagens, devemos sinalizar para as perdas do espaço de discussões no livro didático, 

para essa temática.  

O livro didático da 6ª série (7º ano), da coleção do ano de 2006, aborda a temática 

indígena no capítulo 09 “As Grandes Navegações”, capítulo 13 “Astecas Maias e Incas”, 

capítulo 14 “A Conquista das Terras Astecas e Incas”, capítulo 15 “Povos Indígenas do 

Brasil”, capítulo 17 “Colonização espanhola na América”. 

No Capítulo 9 “As Grandes Navegações” os índios da América Portuguesa são citados 

em três seções: no Corpo do capítulo – primeiro contato de Pedro Álvares Cabral, celebração 

da primeira missa, e um pequeno trecho da Carta de Caminha, conforme versa: “Porém, o 

melhor Fruto que podemos tirar dela, me parece, será salvar esta gente, tornando-a cristã,”
121

 

nas outras duas seções: “Para refletir” e “Atividades”, o índio também aparece de forma 

indireta, e mais abrangente, ou seja, refere-se ao índio da América.  

                                                             
120

ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2009, 5ª série/6º ano p. 
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O que fica evidenciado nesse capítulo é uma tendência em reproduzir os registros 

quinhentistas dos viajantes portugueses. O trecho da carta de Caminha ficaria mais bem 

entendido, se estivesse na seção “Debate em História”, com a inserção de um texto que 

discutisse a ideia do índio contida na carta, a exemplo das obras das autoras: Maria Celestino 

de Almeida e Manuela Carneiro da Cunha, citados no primeiro capítulo.  

Nos capítulos 13, 14, 17 acima citados, a abordagem sobre temática indígena é 

percebida em contexto mais amplos, a título de Continente Americano, principalmente as 

civilizações Maias, Asteca e Incas. Já em relação as populações indígenas em terras 

brasileiras o autor dedicou o capítulo 15, com o título “Povos Indígenas no Brasil”, nas página 

202 a 217. 

Nesse capítulo o tema indígena aparece em todas as seções, referindo-se tanto ao 

período colonial, como aos tempos mais atuais. O texto desconstrói vários preconceitos e 

desinformações a respeito dos índios, conforme percebido na seção “Para saber mais”, que 

inicia as discussões perguntando “Índios ou Povos Indígenas?”
122

, buscando esclarecer aos 

alunos que nem todos os índios são iguais e que as diferenças podem ser percebidas na etnia, 

língua, e nas práticas culturais.  

A respeito do contexto mais atual, o autor destaca alguns pontos importantes 

relacionados ao acréscimo da população indígena, contradizendo assim, a chamada “tese da 

extinção”. Além de tecer maiores informações relacionadas as questões de distribuições das 

terras Indígenas “A Constituição garante a demarcação das terras indígenas, porém isso não 

impede que áreas demarcadas sejam invadidas”
123

. O autor conclui o capítulo referindo-se 

sobre as reivindicações indígenas na luta pelos direitos e melhorias nas condições de vida. 

Já o livro didático do 7º ano, editado em 2009 segue praticamente a mesma estrutura  

citada na edição de 2006. O índio aparece no capítulo 10 “As grandes navegações”; no 11 

“Astecas, Maias e Incas; no 12 “Povos indígenas no Brasil” e no capítulo 13 “Colonização 

espanhola da América. Contudo, inclui mais dois capítulos relacionados à América 

portuguesa: o capítulo 14 “Colonização portuguesa: administração” e no capítulo 15 

“Economia e sociedade colonial” 

O capítulo que versa sobre as grandes navegações não ofereceu mudanças em relação 

à edição de 2006, inclusive cita o mesmo trecho da Carta de Caminha. O mesmo pode dizer 

dos capítulos 11, 13, que tratam da temática indígena no contexto da América espanhola. 

                                                             
122ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2006, 6ª série/ 7º ano, 

p. 204 e 205. 
123 Ibidem, p. 211. 
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Os capítulos que abordam sobre a colonização portuguesa, citados acima, seguem uma 

linha política e econômica, em que o índio aparece inicialmente como agentes pacíficos 

submetidos às ações missionárias, e em seguida em contexto de resistência, propícios a 

guerras.   

 Contudo, o capítulo que se refere aos “Povos Indígenas do Brasil”, centra-se as 

discussões na atual realidade dos povos indígenas, para tanto, o autor explora todas as seções 

do capítulo. Entre os temas discutidos aparece a questão das etnias, língua, divisão do trabalho 

etc., sempre acompanhado de muitas imagens da contemporaneidade. Discuti também, as 

lutas organizadas pelos próprios índios pelo direito as terras, e consequentemente as 

conquistas políticas mais recentes, a exemplo da Lei 11.645/08. Cabe, portanto, observar o 

importante comentário da historiadora Zeneide Rios: 

   

Não se trata apenas do cumprimento da Lei 11.645/08, mas da compreensão 

de que o silêncio da nossa historiografia acerca desses povos deve ser 

rompido, pois do contrário estamos alimentando o desconhecimento que tem 
gerado equívocos, desrespeito, preconceitos, exclusões, omissões. 

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 das lutas cotidianas 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, a falta de direito, a tutela permanente, apesar de a Constituição 
ter rompido com a mesma, 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”. Trata-se de povos 
que afirmam e reafirmam suas identidades num processo de luta 

permanente
124

. 

 

Nesse ponto, o que se pode concluir, é que de fato, tanto a obra do 6º ano da edição de 

2006, como o da edição de 2009, traz abordagens específicas a respeito da temática indígena 

no Brasil, indicando mesmo que deforma sucinta a atuação desses povos na lutas pelos seus 

direitos. Também pode evidenciar, se bem explorado pelos professores, as contribuições que 

os índios trouxeram para a formação da nação, destacando especialmente a necessidade do 

reconhecimento dos seus direitos históricos. Contudo, não podemos deixar de citar, que essa 

obra didática apresenta alguns descompassos, principalmente, quando as populações 

indígenas aparecem nos capítulos apenas para exemplificar ou justificar algum dado exposto 

pelo autor – foi, por exemplo, o que evidenciamos no capítulo que aborda a questão do 

                                                             
124JESUS, 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, p. 04. Disponível em: 

<http://www.ifch.unicamp.br/ihb/SNH2011/ST111.htm>. Acesso em: 12 jun. 2014. 
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“Evolucionismo”, citada anteriormente –, já a coleção do ano de 2009, o autor foi um pouco 

mais cauteloso. Entretanto, com exceção do capítulo específico sobre os índios no Brasil, 

percebe-se que essa referida temática desaparece das páginas do livro, ou seja, as populações 

indígenas no Brasil passam a ser silenciadas pelo autor.  

Nesse caso, nota-se a falta de uma bibliografia mais recente para uma discussão  

consciente sobre os índios, sobretudo na obra didática da edição de 2006. Assim, as 

populações indígenas mesmo aparecendo nesses capítulos em seções secundarizadas podem 

ser vistas como sujeitos de sua própria história.   

Nos livro didático da 7º série / 8º ano editado em 2006, a figura do Índio aparece no 

capítulo 1 “Economia no Brasil colonial”, no 3 “Administração no Brasil colonial”, no 4 

“Colonização da América Inglesa”, no 7 “A marcha da colonização na América portuguesa” 

no 12 “Independência na América do Norte” 15 “Independências: Haiti e América 

espanhola”,  no 18 “Regências: a unidade ameaçada” e no capítulo 20 Estados Unidos no 

século XX” 

Nos capítulos 1, 3 e 7, acima citados, os índios aparecem na seção do “Corpo do 

capítulo”, apesar de ocupar a parte central nas discussões, as referências aos índios são 

poucas, e serviu apenas para explicar o processo econômico e o político na América 

Portuguesa, enfatizando a importância da mão de obra e resistência indígena.   

Nesse momento histórico, predomina nos referidos capítulos a ideia do índio 

selvagem, resistente às imposições dos colonos e a escravidão, por isso se encontravam em 

guerra constante com os europeus, “Os colonizadores chamavam os povos indígenas de 

„bárbaros‟. Com isso, justificam a guerra contra eles”
125

. Contudo o próprio texto destaca, 

mesmo sem oferecer muitos detalhes, as alianças que os índios faziam com os próprios 

europeus, com o intuito de combater um inimigo em comum conforme imagem abaixo.   
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ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2006, 7ª série/ 8º ano, 

p. 12. 
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Imagem 2 

 

Théodor de Bry Séc. XVI. ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª 

edição – São Paulo – 2006, 7ª série/ 8º ano, p. 30. 

 

 

  

Apesar de expor a imagem criada por Théodor de Bry
126

 contextualizada, onde sinaliza 

um conflito entre os portugueses e os índios Tupinambás aliados dos franceses, no Rio de 

Janeiro no século XVI, evidenciando as múltiplas relações entre os povos indígenas e os 

europeus, o tema poderia ter sido aprofundado – mesmo que em seções secundárias – para 

provocar o leitor a pensar a respeito do significado dessas alianças, naquele período histórico, 

ampliando assim, as discussões acerca dos índios, tal como versa a autora Manuela Carneiro 

sobre o assunto:  

 

Essa política metropolitana requer a existência de uma política indígena: os 

Tamoio e Tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos 
franceses ou aos portugueses. Os Tapuias de Janduí tinham os seus para 

aceitarem apoiar a Maurício de Nassau. Se nesse caso não é certo a quem 

cabe a iniciativa, em outros a iniciativa é comprovadamente indígena
127

. 

 

No capítulo 18 no tópico que refere-se ao “contexto das revoltas do período 

regencial”, nota-se um dado sucinto e importante, que aparece no “Corpo do capítulo‟ e 

demonstra de forma clara a contribuição dos indígenas no processo de formação nacional: 

 

Por isso, no período regencial ocorreram vários protestos populares e 
rebeliões nas províncias  do Império. Pobres e ricos, peões e fazendeiros, 

indígenas, mestiços, negros e brancos chegaram a se unir para combater o 

governo central, sediado no Rio de Janeiro. Mas os objetivos não eram os 

                                                             
126 Pintor Francês que chegou ao Brasil no ano de 1816, como integrante da Missão Artistica Francesa. 
127

CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios do Brasil. São Paulo: Cia das Letras; Secretaria 

Municipal de Cultura, FAPESP, 1992, p. 18. 
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mesmos: enquanto as elites das províncias exigiam maior autonomia os 

índios, mestiços, negros (escravizados ou libertos) e brancos pobres lutavam 

por melhores condições de vida
128

.   

 

Os capítulos 4, 12, 15 e 20, abordam questões relacionadas às populações indígenas no 

contexto da colonização espanhola, inglesa, além da América Norte do século mais recente. 

Não carecendo, portanto, uma discussão aprofundada, tendo em vista, que o foco da pesquisa 

são indígenas no Brasil.   

Percebe-se nessa edição, que apesar do índio aparecer em vários capítulos, mesmo que 

de forma secundarizada, o que impera é uma análise vaga em relação a sua atuação no 

processo histórico do Brasil. Claro que existe algumas exceções, em determinados tópicos do 

livro, conforme foi relatado, que se bem explorado pelo professor pode trazer pontos 

significativos na discussão da referida temática.   

Já livro o didático da 7ª série/ 8º ano, editado em 2009, o índio aparece no capítulo 2 

“A marcha da colonização na América portuguesa” no 7 “Formação dos Estados Unidos”, no 

10 “Independências: Haiti e América espanhola” no 13 “Regências: a unidade ameaçada” e no 

capítulo 16 “Estados Unidos no Século XIX”. Percebe-se que todos os títulos encontram-se na 

edição do ano de 2006, não trazendo, portanto, nenhum dado que possa complementar as 

discussões relacionadas à temática indígena.  

Se compararmos as duas séries da coleção de 2009 e 2006, não percebemos mudanças 

significativas no discurso. Como forma de exemplificar essa situação, destaca-se parte do 

texto citado acima, referente às revoltas do período regencial, que também encontra-se 

transcrito da mesma forma na edição de 2009
129

.  

Portanto a temática indígena nesses dois livros – apesar de sinalizar sucintamente a 

participação dos índios nas guerras coloniais e nas lutas regenciais, não buscou sinalizar qual 

foi a motivação dos mesmos, frente aos conflitos – carece uma abordagem mais significativa, 

que busque esclarecer algumas atitudes dos povos indígenas frente às imposições dos 

colonizadores.   

   Na última série da coleção de 2006 e 2009, o 8º e 9º ano, as populações indígenas 

aparecem, quando o autor discorre a respeito da Constituição Federal de 1988. Na edição de 

2006, aparece no  capítulo 21 “Brasil contemporâneo: de Sarney a Lula”  na seção “Corpo do 

capítulo”. E na edição de 2009, no capítulo 16 “A distensão do Regime Militar: Geisel a 

                                                             
128ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2006, 7ª série/ 8º ano, 

p.206. 
129 Na edição do ano de 2009, o texto encontra-se na p. 217.  
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Sarney”, na seção “Corpo do capítulo”; e no capítulo 19 “Brasil contemporâneo: de Collor a 

Lula”. 

Ambas as edições buscam comentar a respeito do que versa a Constituição de 1988, 

pontuando inclusive, o direito a terras adquiridas pelos índios, e a necessidade do Governo 

Federal demarcá-las. Essa discussão tem outro momento de destaque apenas no livro da 

edição de 2009, quando se refere ao Governo do então Presidente Lula, que é sinalizado pelo 

autor, que o referido presidente estava consciente da necessidade em agilizar a demarcação de 

terras indígenas, “Um número grande de terras indígenas aguarda demarcação e titulação, 

embora a Constituição de 1988 tenha garantido aos indígenas o direito sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam”
130

. 

Percebe-se, que tanto em uma obra como na outra, a temática indígena aparece 

sucintamente. Apesar da importante do assunto – pois busca situar as populações indígenas na 

Constituição Federal – o autor da pouca ênfase nas discussões. 

Portanto, vimos de forma comparativa, como as obras didáticas tanto da coleção 

editada no ano de 2006, como a editada no ano de 2009, buscaram conduziram a temática 

indígena E percebemos, tomando como parâmetro a Lei 11.645/08, que apesar da coleção 

editada no ano de 2006, contemplar um capítulo para a temática indígena no Brasil – 

discutindo temas ligado a atualidade –  as discussões como um todo, ainda está impregnada de 

passagens secundarizada quando não, estereotipada que acabam não trazendo uma abordagem 

consciente a respeito da temática em questão.  

Já na coleção do ano de 2009, é percebido um direcionamento um pouco diferente 

(grifo meu). As discussões apresentadas no capítulo específico da temática indígena no Brasil, 

refere-se a temas mais contemporâneos, o que não deixa de ser bom, contudo, as populações 

indígenas, que frequentemente apareceram na edição do ano de 2006, de forma secundarizada 

ou estereotipadas etc., normalmente – refiro a algumas séries – não apareceram na coleção de 

2009, pelo fato do autor ter simplesmente silenciados esses povos. Já para outras séries – 

Conforme percebemos – o trato foi o mesmo empregado na coleção de 2006.     
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ALFREDO, Boulos Júnior. História Sociedade e Cidadania, 1ª edição – São Paulo – 2009, 8ª série/ 9º ano, 

p. 304. 
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Conclusão 

 

Este trabalho buscou realizar uma análise comparativa sobre os índios no Brasil nos 

livros didáticos de História tomando como parâmetro a Lei 11.645/08, que versa sobre a 

obrigatoriedade da temática indígena na sala de aula. Para tanto, busquei verificar a coleção 

didática do autor Alfredo Boulos Júnior “História Sociedade e Cidadania”, da editora FTD, 

sendo uma coleção editada no ano de 2006 e a outra editada no ano de 2009.  

Buscamos entender primeiramente, como havia sido construído os discursos a respeito 

da temática indígena, a partir dos relatos dos cronistas viajantes e religiosos portugueses, no 

período colonial do Brasil. Estes evidenciaram uma imagem estereotipada, singular, e 

bastante preconceituosa, que foi sendo disseminada por longos anos principalmente no mundo 

europeu.  

O intuito de recorrer a esses registros serviu para confrontar com a historiografia 

Brasileira mais recente, para perceber como o olhar sobre as populações indígenas foram 

tendo conotações diferentes ao longo dos séculos. Assim, com o advento do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro criado na década de 1838, as populações indígenas que 

eram enquadradas em discursos que evidenciavam o seu total desaparecimento, passaram a 

possuir uma historicidade, e consequentemente foi posicionada na construção da história 

nacional. 

A análise das historiografias mais recentes também sinalizou de forma clara, as 

diversas contribuições que as populações indígenas proporcionaram para formação do povo 

brasileiro, seja através dos hábitos alimentares, expansão demográfica etc. Além de evidenciar 

os índios não mais como ingênuos e inocentes, mas, como sujeitos de sua própria história. 

Buscamos também entender como havia se processado a educação escolar no Brasil, 

desde o período da colonização, verificando as principais reformas e leis de cunho 

educacionais criadas ao longo dos anos. Pontuando o lugar reservado ao ensino de história na 

relação do ensino e aprendizagem escolar, além de situar a posição dos povos indígenas nos 

períodos Históricos do Brasil. 

Já que o referido trabalho está voltado para uma analise comparativa do livro didático. 

Fez-se necessário verificar como o livro didático assumiu características importantes no 

processo de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino. Percebendo desta forma, a 

complexidade que envolve o processo de triagem, produção, distribuição do livro didáticos 

nas escolas de ensino publico. E quais foram os principais programas do Governo Federal 

criado para gerir o quadro educacional do Brasil. 
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Por fim, foi realizado as analises nas fontes indicadas anteriormente. E após tais 

estudos, percebemos vários descompassos nas duas coleções didáticas quando o assunto 

refere-se à temática indígena no Brasil. 

Iremos, portanto, focar no objetivo da pesquisa, que foi perceber, através de análise 

comparativa, como a temática indígena está sendo discutida no livro didático de História, 

tomando como parâmetro a lei 11.645/08. Nesse caso, não posso deixar de informar, que 

existem em ambas as coleções, um espaço reservado para a discussão da temática em questão, 

o que pode trazer um entendimento que a referida abordagem estava sendo contemplada antes 

mesmo da promulgação da lei. 

Porém, o importante é perceber, que apesar da coleção de 2006 ter dedicado um 

capítulo referente à temática indígena no livro da 6ª serie – bastante sucinto diga de passagem 

– é que, em outros momentos da coleção, as abordagens referente às populações indígenas, 

aparecem ainda presas as ideias formuladas em épocas anteriores, e de um modo ou de outros, 

as abordagens referente aos índios não contemplam na sua totalidade o que versa a Lei 

11.645/08, principalmente no seu parágrafo 1º “O conteúdo programático a que se refere este 

artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira”
131

.      

Já a coleção de 2009, está bem associada à análise da coleção de 2006. As diferenças, 

inclusive comentada anteriormente, é que a coleção de 2009, em alguns capítulos, resolve 

optar pelo silenciamento, ou seja, nada é abordado a respeito da referida temática. O que 

configura também, apesar de ter sido editado após a promulgação da Lei, a referida temática 

ainda requer um maior aprofundamento no tema em questão. Inclusive, torna-se importante 

sinalizar, que ambas as coleções não fazem nenhuma referência a respeito da religiosidade 

indígena, como tentativa de desconstruir a visão que se propagou desde os registros dos 

viajantes, percebido no primeiro capítulo deste trabalho.     

Carece esclarecer novamente, que ao analisar apenas duas coleções de obras didáticas, 

mesmo sendo do mesmo autor, na consegue apreender de forma ampla, o que de fato vem 

sendo discutida em sala de aula, ou se outras obras didáticas, mesmo antes da lei, já vinha 

contemplando as referidas discussões.  Contudo, evidencia a importância que os centros 

acadêmicos vem dispensando a temática indígena, e que esses trabalhos possam trazer cada 

vez mais visibilidade as questões relacionadas a essa temática, e sirva como mola propulsora 

nas mudanças do trato com as populações indígenas no Brasil. 

 

                                                             
131BRASIL. Lei 11.645 de 10 de março de 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 09 jan. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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