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Resumo 

 

Mesmo com 9 anos de implementação da lei 11.645/2008, uma série de 

preconceitos entornam a figura dos povos indígenas. Diante desse quadro, essa pesquisa 

se propõe a investigar a influência da escola para a manutenção ou reversão dessa 

situação. Esse trabalho tem por objetivo investigar qual a memória construída sobre os 

povos indígenas, sobretudo no âmbito escolar, em estudantes do 1º ano do ensino médio 

em uma escola da educação básica de Feira de Santana. Para tanto foram aplicados 143 

questionários a 5 turmas do 1º ano do ensino médio dessa escola. Também foram 

aplicadas entrevistas aos professores de História que ensinam nessas turmas, visando 

perceber a influência desses professores na construção dessa memória. 

 

Palavras-Chave: Ensino de História – Memória – Povos Indígenas 



  

 

 

Abstract 

 

Even with 9 years of implementation of law 11.645 / 2008, a series of prejudices 

permeate the figure of Indian people. Hence, this research intends to investigate the 

influence of the school for the maintenance or reversal of this situation. This work aims 

to investigate the memory learned about the indigenous peoples, especially in the school 

context, in students of the 1st year of high school in a basic education school in city of 

Feira de Santana. For this purpose, 143 questionnaires were applied to 5 classes of the 

1st year of high school. Interviews were also applied to teachers of History who teach in 

these classes, in order to perceive the influence of these teachers in the construction of 

this memory. 
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1. Introdução 

 

A História é dinâmica. Esse verdadeiro jargão histórico reflete uma realidade 

que já se tornou lugar comum, a História é dinâmica, e é pelo seu dinamismo que ela 

está em constante transformação, “verdades históricas” caem aos montes e novas 

perspectivas e “novas Histórias” surgem trazendo diferentes abordagens para temas que 

já pareciam ter se esgotado. Porém é curioso perceber que alguns outros temas demoram 

a receber essa nova abordagem, sobretudo quando o assunto é a História escolar, isso é, 

a História ensinada nas escolas. 

Alguns temas permanecem nos livros didáticos e, muitas vezes, até mesmo nas 

aulas de História praticamente imutáveis, um exemplo é a temática da História indígena. 

Apesar de alguns avanços, principalmente nas pesquisas de âmbito acadêmico, as aulas 

de História perpetuam uma versão da História indígena que se repete há décadas. Essa 

repetição quase secular passa a constituir uma memória coletiva entre os estudantes da 

educação básica.  

Pensar em memórias, muito mais que pensar sobre o que é lembrado, é pensar 

os esquecimentos. Pensando na História dos povos indígenas, o esforço para lembrar-se 

de uma versão dessa História representa o esboço de um projeto político que vai 

tomando forma ao longo dos anos e que só é possível se tantas outras versões e visões 

da mesma sejam mergulhados em incertezas e incredibilidade histórica. 

A problemática dessa monografia girou em torno da seguinte questão: A 

memória sobre povos indígenas construída em estudantes de um colégio da rede pública 

de ensino de Feira de Santana é compatível com a proposta de ensino desse tema nessa 

instituição de ensino no e dos seus professores de História ou seria ela adquirida através 

de algum outro meio ou veículo de aprendizagem? 

Nessa perspectiva o presente trabalho tem como objetivo geral investigar qual 

a memória construída, sobretudo no âmbito escolar, em estudantes do 1º ano do ensino 

médio em uma escola da educação básica de Feira de Santana sobre os povos indígenas. 

Os objetivos específicos são: 

Compreender se os conteúdos escolares de História podem, ou não vir a fazer 

parte de uma memória coletiva; 
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Perceber o papel do professor na construção dessa memória sobre os povos 

indígenas; 

Entender o papel da História, relacionada a outras disciplinas, para a 

construção de uma memória sobre os povos indígenas. 

O ponto de partida desenvolvido nesse trabalho de conclusão de curso é o de 

que as aulas de História vêm reproduzindo memórias estereotipadas acerca dos povos 

indígenas. Para tornar essa análise exequível foram aplicados 143 questionários em 5 

turmas do 1º ano do ensino médio de um colégio da rede pública de ensino de Feira de 

Santana, situado no Bairro do Sobradinho, na cidade de Feira de Santana, BA. 

 

1.1. Metodologia 

 

Para a construção desse segundo capítulo serão analisados os questionários 

aplicados a 82 estudantes de turmas de 1ª ano do ensino médio de um colégio da rede 

pública de ensino de Feira de Santana e as entrevistas feitas com dois professores que 

trabalhavam com as turmas de 1º ano do ensino médio no período em que essa pesquisa 

foi realizada (2016). Os professores entrevistados estão identificados por pseudônimos, 

um deles será chamado de professor Michael e a outra de professora Madona. Professor 

Michael é um homem que ensina há 5 anos e atualmente trabalha em turmas de 6º e 7º 

ano do ensino fundamental, 1º ano e 2º ano do ensino médio. A Professora Madona é 

uma mulher que ensina há aproximadamente 35 anos, em turmas de ensino médio e 

fundamental. 

 

1.1.1- Tipo de abordagem 

 

Com o intuito de analisar os discursos que construíram e que ainda constroem 

uma noção singular e homogênea sobre os povos indígenas, optamos por uma 

abordagem do tipo qualitativa e quantitativa através de um estudo de caso. 

A abordagem do tipo quantitativa permite ao pesquisador obter dados mais 

objetivos e diretos que podem contribuir bastante para a pesquisa, principalmente no 

tocante à análise de dados propriamente numéricos, enquanto o uso da abordagem 

qualitativa permite ao pesquisador atingir a compreensão de elementos que não podem 

ser reduzidos a operações variáveis. Através da análise do discurso proporcionada pela 
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pesquisa qualitativa é possível perceber a relação entre o sujeito e as culturas 

subalternas e culturas dominantes no complexo processo de circularidade cultural, 

processos que moldam a significação que tal sujeito tem sobre o objeto de pesquisa. 

(GUINZBURG, 1987). 

 

1.1.2- Campo Empírico 

 

A pesquisa vem sendo realizada num colégio da rede pública de ensino de 

Feira de Santana, Situado no bairro Sobradinho, na cidade de Feira de Santana, Bahia. 

O colégio funciona nos turnos matutinos e vespertinos e abrange turmas do 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio, com um total de 1042 

estudantes matriculados, sendo 524 alunos matriculados nas séries finais do ensino 

fundamental, 6º ao 9º ano, e 518 alunos no ensino médio, do 1º ao 3º ano, (Brasil, 2003, 

Secretaria de Educação da Bahia). 

 

1.1.3- Sujeitos de Estudo 

 

Os sujeitos de estudo do presente trabalho são estudantes do 1º ano do ensino 

médio, do turno matutino, num colégio da rede pública de ensino de Feira de Santana, 

estudantes com uma média de idade entre 15 e 20 anos, sendo que a maioria deles 

apenas estuda, enquanto alguns trabalham à tarde. 

A lei 11.645/2008 determina a obrigatoriedade do ensino da História e cultura 

afro-brasileira e indígena no ensino fundamental, o que pressupõe que os estudantes de 

ensino médio já devem ter um conhecimento mínimo acerca das comunidades indígenas 

por meio, principalmente, dos mecanismos políticos de produção do conhecimento, seja 

nos meios acadêmicos, através de aulas de História e/ou literatura e português, ou 

também através de outros veículos de cultura como a TV, internet, cinema e revistas. 

Também são sujeitos participantes da pesquisa profissionais da educação que 

tem experiência de ensino em escolas de rede pública de Feira de Santana, pois estes 

enfrentarem os desafios de fazer cumprir esta lei (11.645/2008) num contexto 

completamente desfavorável, no qual por muitas vezes o cinema e a própria mídia 

brasileira contribuem para a disseminação de uma imagem do índio que nada tem a ver 
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com as comunidades indígenas do Brasil, menos ainda, com as comunidades indígenas 

da Bahia, reforçando o discurso de que o indígena é um bárbaro, que ele é atrasado. 

 

1.2- Coleta de Dados 

 

1.2.1- Entrevistas semiestruturada 

 

Um dos métodos utilizados para a coleta de dados foi por meio da História 

oral, através de entrevistas semiestruturadas com estudantes da rede pública da cidade 

de Feira de Santana que já concluíram o ensino fundamental, com professores de 

História de ensino fundamental e com indígenas que concluíram o ensino fundamental 

entre 2008 e 2014. 

A fala humana é bastante rica no tocante as possibilidades de interpretação, 

“mas é dela que deve-se partir (tal como manifestada) e não falar “por meio dela”, para 

evitar a possível condição de efetuar uma análise baseada, apenas, em um exercício 

equivocado e que pode redundar na situação de uma mera projeção subjetiva.” 

(FRANCO, 2012, p.29, 30) O que não nos impede de fazer uma boa análise do 

conteúdo oculto no texto, esse tipo de análise pode inclusive valorizar o material 

quando utilizados os contextos sociais e históricos em que ele foi produzido por 

exemplo. 

A História oral é um processo historiográfico que visa produzir fontes, tal 

método vai contra os mitos da historiografia de cultura hegemônica e é destoante da 

vertente que valoriza documentos e fontes escritas. Esse método é fundamental para 

análise da memória de grupos ou comunidades por meio de um processo dialético no 

qual a História é trazida para dentro da comunidade e extraída do próprio grupo.  

Thompson (1992) discursa sobre a importância dessa abordagem histórica, 

argumentando que 

 

[...] a História oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 

nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 

pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e 

espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A 

memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência 

dos fatos coletivos (THOMPSON, 1992 p.17). 
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Uma especificidade da História oral muito apontada e criticada pelos 

pesquisadores é a subjetividade a que essas fontes estão sujeitas, sobre isso Thompson 

(1992) argumenta que apesar da subjetividade o uso da metodologia da História oral 

faz-se fundamental, visto que “a evidência oral, transformando objetos em sujeitos, 

contribui para uma História que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mas 

também mais verdadeira” (TOMPSON, 1992 p.137) 

A História oral, em sua fase “moderna” emergia através do programa de 

História oral da Universidade de Columbia, o “Columbia University Oral History 

Research Office”, que tinha como objetivo “coligir material para o uso de 

personalidades destacadas da História norte-americana, homens públicos que tiveram 

participação reconhecida na vida política, econômica e cultural do país.” (ALBERTI, 

2002, p. 156) 

A História Oral teve algumas delimitações de fases. A primeira fase veio com o 

surgimento do gravador e com a publicação do livro composto por relatos de 

recordações dos chefes da revolução mexicana “Ces voix qui nous viennent du passé” 

(Essas vozes que nos vêm do passado). A segunda fase, conhecida como fase 

“militante” (com início em 1960) se caracteriza pela tentativa dos pesquisadores de 

utilizar dessa nova tecnologia (o gravador de voz) para dar voz as “minorias”. 

Porém essa História Oral “militante” trazia em alguns de seus trabalhos alguns 

equívocos como, por exemplo, a crença de que a simples transcrição das entrevistas 

detinha valor de verdade, o que contradiz o princípio de que todas as fontes históricas 

necessitam de interpretação e análise. Outro problema com essa História é que ela 

acabou por passar para alguns a ideia de que as “classes dominadas” não tem 

capacidade para escrever sua própria História. 

Apesar desses pequenos equívocos essa História se popularizou bastante e na 

década de 1970 ela foi passando de História “militante” para História “acadêmica” e aos 

poucos a História Oral deixa de ser uma História apenas “vista de baixo”. 

No Brasil, a História Oral surge em 1975, com o Programa de História Oral do 

Centro de Documentação de História Contemporânea e na década seguinte “formaram-

se núcleos de pesquisa e programas de História oral voltados para diferentes objetos e 

temas de estudo.” (ALBERTI, 2002, p. 161) 

Sobre tal método de pesquisa Burke (2000) adverte: “mesmo os que trabalham 

com períodos anteriores têm alguma coisa a aprender com o movimento da História 
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oral, pois precisam estar conscientes dos testemunhos e tradições embutidos em muitos 

registros históricos.” (BURKE, 2000, p.72).  

Esta opção foi baseada nas vantagens que este tipo de coleta traz para a 

pesquisa qualitativa, pois os entrevistadores e entrevistados estabelecem um contato 

direto, cara a cara possibilitando a conquista de confianças entre ambos os sujeitos, 

permitindo uma maior exploração das informações necessárias para a execução do 

estudo. 

Como a entrevista semiestruturada se trata de uma técnica de pesquisa 

qualitativa, os roteiros de perguntas serão compostos por algumas perguntas objetivas 

que visam saber o nome, idade e série escolar que frequentam, no caso dos estudantes; e 

nome, idade e séries com as quais trabalha, no caso dos professores, além de outras 

questões subjetivas, visando identificar qual a concepção sobre o índio dos 

entrevistados e das entrevistadas.  

No processo para um estudo da História indígena de qualidade nas escolas, 

cabe aos professores superar uma tradição que pretende instituir e dar legitimidade a 

uma História do Brasil extremamente europeizada, que prioriza o branco colonizador 

frente aos povos indígenas e aos negros. Tal superação implica em tornar acessível aos 

alunos o conhecimento sobre as diferentes sociedades e sujeitos históricos, desconstruir 

discursos estereotipados e dar aos estudantes uma compreensão de um Brasil construído 

a partir de diferentes identidades étnicas, cada uma com suas contribuições diversas. 

Logo, o grande objetivo de aplicar as entrevistas aos professores é perceber se estes, a 

priori, sentem-se preparados para tal desafio e, a posteriori, quais são os seus objetivos 

com o ensino, ou não, da História indígena. 

A segunda parte do roteiro trará perguntas norteadoras sobre onde os 

estudantes adquiriram aquelas informações sobre os índios e em quais meios de 

comunicação eles viam aparições de índios e como esses eram retratados; e no roteiro 

específico para os professores, sobre os desafios de trabalhar com esse tema (se existem 

e quais são), além de perceber quais as fontes e recursos utilizados para trabalhar com 

esses temas em sala de aula. 

Já no caso dos indígenas, a entrevista tem por objetivo identificar o 

posicionamento desses sujeitos frente à caracterização atribuída a seu povo, em sala de 

aula, nos manuais didáticos e na TV e internet, assim como, perceber como estes 

acreditam que devem ser representados e quais aspectos de sua cultura ainda deixam a 
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desejar nos meios de disseminação do conhecimento já citados, além de ouvir por quais 

aspectos se sentem contemplados. 

 

1.2.2- Questionários 

 

Os questionários serão aplicados a uma quantidade relativamente maior de 

educandos e de profissionais da educação, portanto estes, apesar de possuírem questões 

subjetivas, serão em grande parte compostos por questões objetivas, o que pode 

proporcionar, através do cruzamento de dados, maiores informações sobre os sujeitos e 

sobre o entendimento que eles possuem sobre o ser índio além de contribuir bastante 

para os vieses que a pesquisa pode vir a tomar, visto que os dados coletados pelos 

questionários podem nortear as entrevistas e todo o decorrer do trabalho, o que faz desse 

ponto um ponto primordial para a pesquisa. 

 

O presente trabalho é dividido em 3 partes, distribuídas da seguinte forma: 

Capitulo I: Uma História Sem Índios? 

Esse capítulo é subdividido em três partes, na primeira delas é feita uma análise 

sobre como os povos indígenas são tratados pela historiografia ao longo dos anos, 

buscando em crônicas escritas, principalmente, pelos jesuítas e em trabalhos de 

historiadores a gênese dos estereótipos que continuam a ser propagados nos dias de 

hoje. Na segunda parte são investigadas obras literárias, buscando a representação dos 

povos indígenas nessas obras. E na terceira parte analisadas as diferentes formas como 

os indígenas deveriam ser tratados de acordo com as ordens religiosas cristãs e de 

acordo a as legislações que afetaram os afetaram ao longo dos anos. 

Capitulo II: Uma fábrica de memórias ou a História escolar 

Procuro perceber, através de um estudo de caso, qual a visão dos estudantes 

sobre os povos indígenas e, através das entrevistas e observações, perceber qual o papel 

do professor de História nesse contexto. 

 

Considerações Finais 

No momento final retomo, de forma sintética, algumas discussões apresentadas 

ao longo do trabalho, apresentando reflexões acerca do ensino de História indígena e 
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sobre a formação do professor de História, problematizando o atual lugar ocupado por 

esses povos na História do Brasil. 

Porém este último momento não representa nenhum “diagnóstico”, o que ele 

traz são problematizações e propostas de discussões. Essa última parte corresponde a 

mais um dos muitos esforços para validar efetivamente a lei 11.645/2008. 
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2. Capitulo I- Uma História Sem Índios? 

 

Os povos indígenas atuais não são os mesmos que os portugueses encontraram 

no “descobrimento” e isso deveria ser algo lógico, afinal de contas, nenhuma civilização 

ou grupo permaneceu o mesmo por cinco séculos. Porém, o que diriam as pessoas se 

fossem questionadas sobre quem são ou como vivem os povos indígenas? Qual seria a 

resposta?  

O programa Índios do Brasil da Tv Escola fez isso e as respostas foram as mais 

inesperadas possíveis, ou talvez não. As respostas dadas pelos entrevistados pareciam 

referir-se às populações que habitavam o Brasil no período Quinhentista. Foi dito que os 

povos indígenas eram selvagens, que não conheciam a civilização, que moravam em 

ocas, isolados do “mundo civilizado” e que chegaram até mesmo a serem comparados a 

criminosos. Essas respostas da população representam uma memória que foi construída 

e que se propagou e se perpetuou durante séculos, espalhando-se de tal modo que sua 

origem encontra-se mergulhada num oceano de ambiguidades. 

A História indígena, muito além de um conjunto de conteúdos sistematizados, 

pode representar a consolidação de uma memória coletiva, que vem sendo construída e 

modificada a cada discurso assimilado pelos estudantes que confrontam e que 

fortalecem suas ideias pré-definidas sobre esses povos, ideias essas que muitas vezes 

são carregadas de estereótipos. O lugar onde esses estereótipos podem e devem ser 

quebrados é a escola, sobretudo com o estudo da História indígena, porém, ao mesmo 

tempo, modificar essa memória histórica sobre os povos indígenas não seria nada 

simples.  

A construção de uma memória é um processo lento que chega a levar gerações 

para se concretizar, do mesmo modo, para se desconstruir uma memória coletiva seria 

necessário um esforço que demandaria igual período. 

Sobre essa possibilidade de alterar uma memória já estabelecida, o historiador 

Peter Burke adverte que “as memórias são maleáveis, e é necessário compreender como 

são concretizadas, e por quem, assim como os limites dessa maleabilidade”. (BURKE, 

2000, p.73). Logo pensar as memórias é, antes de tudo, pensar os sujeitos que as 

expressaram e o seu contexto social e político. 

A memória sobre os povos indígenas vem sendo construída há séculos por 

sujeitos historicamente privilegiados que buscam a manutenção do status quo, 
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inferiorizando e ridicularizando os povos que fogem do padrão branco, masculino e 

europeu, atribuindo lugar de subalternização ao negro, à mulher e aos povos indígenas. 

No entanto, esse panorama não se constitui em um quadro imutável, mas 

representa uma realidade política e social dinâmica. Essa memória coletiva 

estereotipada sobre os povos indígenas pode ser alterada com o uso consciente da 

História trabalhada nas escolas, visto que História e memória estão intrinsecamente 

ligadas, como defende Jaques Le Goff, em sua obra de referência História e memória 

argumentando, que “a memória, onde cresce a História, que por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma 

que a memória coletiva sirva para libertação e não para a servidão dos homens”. (LE 

GOFF, 1994, p.477).  

A memória não se trata de uma verdade incontestável, mas de uma fonte que 

pode e deve ser questionada pelo historiador. As memórias dos sujeitos coletadas nessa 

pesquisa representam a visão desses sujeitos sobre as comunidades indígenas, visão 

extremamente influenciada pelo meio em que eles vivem, pelas informações às quais 

eles têm acesso e pela sua cultura de um modo geral. Um bom primeiro passo para 

pensar a forma como essa memória vem se consolidando é buscar suas origens, e uma 

referência para buscar essas origens são as crônicas escritas, principalmente, pelos 

jesuítas escreveram sobre os “fantásticos” povos encontrados nas Américas. 

Os europeus, que exploraram o “novo mundo”, “descobriram” também um 

novo homem, que num misto de confusão e espanto batizaram de índio1. Seu modo de 

vida e seus hábitos tão diferentes logo chamaram a atenção dos europeus e intelectuais e 

religiosos ficaram incumbidos de estudar, descrever e educar2 esses povos. 

Um desses homens com o encargo de estudar os povos indígenas foi Pero de 

Magalhães de Gândavo, que em sua obra História da Província Santa Cruz (1576) 

apresenta uma descrição ao rei de Portugal sobre os recém “descobertos” povos 

indígenas, fazendo uma analogia sobre a ausência de algumas letras no vocabulário 

desses povos, descrevendo que a língua deles 

 

Carece de três letras, convém a saber, não se acha nela f, nem l, nem R, 

cousa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei: e desta 

                                                 
1 Os europeus chamaram os povos da América de índios por acharem que haviam chegado as Índias. 
2 Essa educação também foi estabelecida numa esfera religiosa por meio da catequização. 
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maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta, nem peso, 

nem medido.3 

 

Gândavo (1576) faz uma confusão entre signos linguísticos e seus respectivos 

significados. O fato de não existir uma letra específica utilizada para pronunciar em seu 

idioma nativo a palavra “Fé” faz com que o europeu infira que os índios não conhecem 

a fé propriamente dita, não apenas enquanto palavra, mas enquanto o seu próprio 

conceito de crença e, a partir dessa análise, Gândavo constrói um argumento largamente 

divulgado e tomado como verdade, de que os povos indígenas partilham de uma 

verdadeira “desorganização social”. 

Essa ideia de um modo de vida desorganizado foi partilhada por diversos 

estudiosos europeus, como Ignácio Barboza (1725), que descreve a civilização indígena 

a partir de uma visão e ideia pré-estabelecida, arquitetada aos moldes do estilo de vida e 

de política europeu. 

 

Como eram e são tão bárbaros, e destituídos de razão, não trataram de 

Escritura, ou de outros monumentos em que recomendassem à posteridade as 

suas Histórias para que dela víssemos os seus Principádos, alianças, Pazes, e 

discórdias de soberanos, sucessos de Estados conquistas de Provincias, 

defensas de Praça, admirássemos vitórias e perdas de Batalhas, e todo o 

memorável com que a fortuna e apolítica vão sempre, com os séculos, 

acrescentando às Histórias das monarquias. Por esta Cauza, ignoramos o que 

se conhece de todas as outras Nações do mundo [...](MACHADO apud 

CUNHA, 1992, p. 9). 

 

Os relatos lusos sobre os indígenas, em sua maioria, descrevem-nos de forma 

pejorativa e etnocêntrica, como o relato escrito pelo padre João de Azpilcueta Navarro 

em uma carta avulsa na qual foram registradas suas primeiras impressões dos índios 

Tupi no século XVI: 

 

É uma geração de índios bestial e feroz; porque andam pelos bosques como 

manadas de veados, nus, com os cabelos compridos como mulheres. A sua 

fala é mui bárbara eles mui carniceiros e trazem flechas ervadas e dão cabo 

de um homem num momento. (NAVARRO apud RIBEIRO, 2009 p.23) 

 

                                                 
3 Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/literatura/obras_completas_literatura_brasile

ira_e_portuguesa/PEROMGANDAVO/SANTACRUZ/SANTACRUZ.PDF 
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Ao longo dos primeiros contatos com os jesuítas, com os lusos e com os 

hispânicos, os povos indígenas passaram a ser sinônimo de mão de obra barata, se não 

livre de custos. Eram os “selvagens” “sem alma” que precisavam ser escravizados. Essa 

visão passa a mudar com a intervenção de ordens religiosas como a dos jesuítas no 

século XVI, que defende que os índios têm alma, só que são pobres coitados que 

precisam conhecer o “Deus verdadeiro”, o Deus cristão. Logo começaram planos para 

aldear os índios, de modo a cristianizá-los e a civilizá-los, o que demonstra que a 

intenção desses jesuítas não era nem um pouco altruísta. 

O sentimento de superioridade que fez com que os europeus escrevessem e 

descrevessem os povos indígenas foi o mesmo que fez com que eles determinassem de 

forma impositiva sua religião e sua língua, e que julgassem as terras brasileiras como 

terras virgens, inexploradas, precisando ser “civilizadas” assim como deveria ser feito 

com os “nativos”. 

O fato de ainda hoje os povos indígenas serem vistos como primitivos, segundo 

Cunha, deriva de 

 

Hoje ainda, por lhes desconhecermos a História, por ouvirmos falar, sem 

entender-lhe o sentido ou o alcance, em sociedades “frias”, sem História, 

porque há um tropo propriamente antropológico que é chamado “presente 

etnográfico”, e porque nos agrada a ilusão de sociedades indígenas de agora 

são a imagem do que foi o Brasil pré-cabralino [...] (Cunha, 1998, p.11) 

 

É uma ideia equivocada pensar que os povos indígenas não têm participação no 

transcurso da História do Brasil. Essa visão de que os povos indígenas apenas 

participaram da formação do Brasil, muitas vezes reproduzidas em aulas de História e 

nos livros didáticos, é, segundo Silva (2013), uma ideia equivocada 

 

[...] pensar e afirmar que os índios apenas participaram da formação do 

Brasil, como se os indígenas estiveram presentes somente no momento 

inicial da colonização portuguesa na fundação do nosso país, e assim 

negando que os povos indígenas estão presentes ao longo da História do 

Brasil. (Silva, 2013, p.3) 

 

Para além do período colonial, os povos indígenas participaram ativamente da 

História do Brasil enquanto sujeitos de sua própria História, ao contrário do que afirmou 

Varnhagen (1857, p.30): "de tais povos na infância não há História: há só etnografia". 



  

13 

 

O comentário de Varnhagen constitui um argumento que se torna ainda mais 

consolidado no advento Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB). O IHGB 

representou a origem da construção de uma História oficial do Brasil, que buscava a 

gênese do “novo mundo” e para a sua constituição foram propostas várias versões do 

que seria essa História. A proposta de Varnhagem que sugeria uma História do Brasil 

protagonizada pelos “desbravadores”, pelos europeus que “descobriram” o Brasil, uma 

proposta extremamente etnocêntrica4 era perfeita para a manutenção das elites no poder. 

No debate e na disputa de poderes, a História proposta por Varnhagem se tornou a 

versão oficial, o que provocou, a longo prazo, a marginalização dos povos indígenas, ao 

passo que heroicizou os colonizadores. 

De acordo com Rodrigo Turin (2006), esse modo estereotipado como os povos 

indígenas são tratados vêm desde o período colonial com as crônicas escritas, 

principalmente, pelos jesuítas e a carta de Pero Vaz de Caminha, e se cristalizou com o 

advento do IHGB no período imperial, como ele demonstra em seu texto A obscura 

História Indígena.  

 

Claro está que, se o elemento europeo é o que essencialmente constitue a 

nacionalidade actual, e com mais razão (pela vinda de novos colonos da 

Europa) constituirá a futura, é com esse elemento christão e civilisador que 

principalmente devem andar abraçadas as antigas glorias da patria, e por 

conseguinte a historia nacional. (Varnhagen, 1857, p. 25) 

 

A escolha de privilegiar uma História que valoriza os europeus contribui para o 

desenfreado aumento na construção de estereótipos em torno da figura dos povos 

indígenas brasileiros. Mas este não é o único problema referente ao estudo da História 

indígena, a falta de fontes escritas pelos próprios sujeitos históricos é outro agravante 

nesse estudo. Uma das razões para os poucos estudos das fontes históricas existentes 

sobre os povos indígenas vinha de um pensamento muito difundido por Varnhagen 

(1938, p.30) de que os povos indígenas não têm uma História. Tal afirmação reforça a 

ideia de que os povos indígenas são alheios à História e, por isso, seriam alheios ao 

projeto de construção de uma História do Brasil. 

Tal tese de Varnhagen seria refutada posteriormente pelo antropólogo Lévi-

Straus, que afirma que "Todas as sociedades humanas têm um passado da mesma ordem 

                                                 
4 A palavra etnocentrismo refere-se a Europa no Centro, logo uma História etnocêntrica seria 

uma História que prioriza a Europa em detrimento do Brasil 
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de grandeza [...] Não existem povos crianças, todos são adultos, mesmo aqueles que não 

tiveram diário de infância e de adolescência" (Lévi-Straus, 1952, p.35). 

Apesar desses argumentos, os povos indígenas continuavam a ser vistos por 

muitos historiadores como povos primitivos e esses, muitas vezes, ignoravam os 

processos históricos que construíram sua identidade e cultura, entendida como pura e 

imutável, além da crença de que esses povos se extinguiriam naturalmente, segundo 

muitos intelectuais da primeira república brasileira. 

Um dos mais importantes acontecimentos para os povos indígenas durante o 

período conhecido como primeira república brasileira foi a criação do Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI) em 1910. O serviço tinha por objetivo principal fiscalizar as 

disputas por territórios indígenas e extinguir a desenfreada matança desses povos. 

Os povos indígenas e os movimentos indigenistas já faziam, há algum tempo, 

pressão para que o governo tomasse providências contra o verdadeiro genocídio que 

ocorria em território brasileiro, porém esse apelo só foi atendido com a denúncia no 

XVI Congresso Internacional de Americanistas, realizado em Viena, em 1908. 

 

Na verdade, eram três posições políticas que se destacavam naquele 

momento relativas a questão indígena: a primeira preconizava o extermínio 

dos índios, argumentando que o progresso econômico não podia parar diante 

da flecha do selvagem, que era um grave obstáculo ao avanço da civilização; 

a segunda, ligada à Igreja Católica, defendia o direito exclusivo de civilizar 

os índios através da catequização, afirmando que apenas os apóstolos 

cristãos possuíam as qualidades para desempenhar esta atividade; e a 

terceira, acreditando na incorporação do índio à sociedade brasileira, 

defendia a demarcação imediata dos territórios indígenas e a proteção do 

governo para impedir que novos massacres fossem praticados. (NOVAK, 

2015 p.2) 

 

O SPI seguia a tendência científica do século XX, acreditando que os povos 

indígenas seriam extintos naturalmente, assim não concentrava muitos esforços para 

evitar as constantes chacinas, afinal, as matanças aos povos indígenas continuaram a 

ocorrer com grande frequência durante a república. 

O órgão funcionava como um mediador buscando um acordo entre governo 

estadual e governo federal quando havia algum conflito, porém nem sempre chegavam 

em um consenso. O grande papel do SPI, segundo Lima (1995), era de apaziguar a 

situação e educar os povos indígenas, de modo a “civiliza-los”. O grande problema era 

que o SPI, na maioria das vezes, ficava a mercê dos interesses do governo federal e 

estadual e dos interesses pessoais de grandes proprietários de terras. 
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Todo esse contexto desfavorável aos povos indígenas remeteu a um processo 

de vitimização dentro da historiografia, sendo considerados seres puros e incapazes de 

sobreviver à invasão europeia. Era consenso entre historiadores e antropólogos que os 

povos indígenas estariam condenados a desaparecer de nossa História. 

Essa passividade é um mito que muitos historiadores vêm quebrando, os povos 

indígenas não aceitaram tranquilamente as imposições dos colonizadores, ao contrário 

dessa suposta passividade, houve violentas manifestações de resistência. Monteiro (1994) 

em seu livro Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo traz 

exemplos dessa resistência, como as manifestações frente ao estabelecimento da vila de São 

Paulo. Entre 1562 e 1565, por exemplo, os Tupiniquins fizeram um cerco à vila de São 

Paulo causando sérios danos tanto para os indígenas que lutavam contra a ocupação como 

para os que defendiam São Paulo. (MONTEIRO, 1994, p.39). 

Algo que reforça o mito da passividade vem pelos relatos históricos sobre os 

povos indígenas escritos em 3a pessoa, isso é, escrito por observadores, não pelos 

sujeitos que viveram o drama histórico em cada um de seus “atos”. No período colonial, 

por exemplo, as principais fontes sobre os povos indígenas vêm de relatos europeus, 

principalmente de crônicas extremamente abusivas, como pode ser percebido nos 

trechos citados acima, isso dificulta de maneira maciça a pesquisa em História dos 

povos indígenas. 

É necessário cuidado e sensibilidade na análise dessas fontes, que por vezes 

trazem as práticas indígenas como selvagerias, principalmente ao tratar de alguns temas 

que são tidos como tabus para a Europa cristã, como a antropofagia, o politeísmo e a 

sodomia, práticas comuns entre algumas sociedades indígenas. 

Já o problema com as fontes mais atuais é o processo de vitimização dos povos 

indígenas, que não são vistos como autores de sua própria História, e sim como vítimas. 

O mesmo indígena, outrora visto como herói nacional, representava agora um mero 

coadjuvante em sua própria História, História essa protagonizada e narrada por outros 

homens e mulheres, o que pode ser observado no modo como essas etnias são descritas 

pelos veículos midiáticos: jornais, revistas, programas televisivos e nos livros didáticos, 

sempre tratados de forma estereotipada, como seres pré-históricos que não alcançaram o 

ideal de civilização, sempre na forma de sujeito paciente – eles foram colonizados, eles 

foram enganados. 

Outra dificuldade encontrada nas pesquisas com fontes atuais é a 

criminalização de movimentos indígenas, sobretudo no tocante ao processo de retomada 
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de territórios. Os veículos de comunicação geralmente trazem informações do tipo: 

“índios invadiram (...)”, ou “índios tomaram as terras (...)”, como se as terras que eles 

ocuparam, antes de serem terras devolutas5, já não fossem terras indígenas. Essas 

informações fazem parecer que os invasores são os povos indígenas, denotando uma 

inversão de valores que vem desde o período colonial. 

 

2.1- O índio bom e o índio mal: Como as narrativas sobre os indígenas os trataram 

ao longo dos séculos 

 

A figura do índio foi retratada na História, sobretudo nos livros didáticos, de 

formas diferentes em diferentes períodos, sempre vinculada aos interesses daqueles que 

a retratavam. O autor Everaldo Rocha traz essas diferentes abordagens em seu livro O 

que é etnocentrismo. No período do descobrimento o índio é tratado como o selvagem, 

afinal era preciso uma justificativa para escravizá-lo.  

 

O indio representado na iconografia europeia é o indio bárbaro, selvagem, 

Antropófago incapaz, por todos estes atributos, de gerir a própria vida, e 

justificando, sem maiores problemas, a dominação europeia- tanto a 

econômica e pelotica quanto a espiritual, viabilizada pela catequese. 

(Raminelli, 1996, p.9) 

 

No período da colonização, com a emissão da bula Veritas ipsa, em 1537, pelo 

papa Paulo III, que proibia a escravidão indígena, o índio passa a assumir o papel de 

inocente: o índio precisa ser salvo, precisa conhecer o Deus verdadeiro, então ele vai ser 

cristianizado. Essa “inocência” com a qual os povos indígenas eram vistos fica 

evidenciada numa passagem da Carta de Pero Vaz de Caminha em que ele afirma que 

os povos indígenas são “homens pardos todos nus sem nenhuma coisa que lhes cobrisse 

suas vergonhas” (Caminha, 1990, p,87). Essa visão de inocência corresponde a uma 

tendência intelectual do período que categoriza as raças humanas em estágios de 

evolução distintos, nos quais os indígenas estão um estágio acima dos negros africanos 

e em um estágio inferior ao comparar-se com o branco europeu. 

No século XIX, quando se busca as origens do Brasil, o índio passa a ter uma 

imagem mais romantizada. Desde o final do século XVIII, os povos indígenas tornam-

                                                 
5 A lei 601 de 1850, a Lei das Terras, determinava que todas as terras devolutas, seriam terras 

do estado, a terra dos “índios bravos”, na grande maioria das vezes, não tinha qualquer tipo de 

documentação, portanto sendo consideradas como devolutas e, simultaneamente, terras do estado. 
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se símbolo canônico do Brasil e isso se reflete não apenas na literatura, mas também nas 

produções culturais da civilização. Essas produções trazem consigo diversas 

informações sobre o período e transparecem o modo como os representantes 

compreendem aquilo que é representado. Essa ideia romântica do índio nasceu na 

literatura brasileira com o movimento denominado Romantismo, que inspirado no 

movimento europeu buscava as raízes do povo brasileiro. Enquanto na Europa a figura 

representada como símbolo da nacionalidade foi o cavaleiro medieval, no Brasil tal 

símbolo foi o índio. O modo como o indígena foi representada na literatura varia um 

pouco, desde as crônicas dos viajantes europeus às várias obras literárias e poesias 

brasileiras. 

Os romances de José de Alencar “Iracema” e “O Guarani” são símbolos dessa 

busca pela nacionalidade brasileira, ambos tratando o “índio” como herói, como 

inocente e como fundador da etnia brasileira e é nesse aspecto que se fundamenta a 

grande maioria dos escritos sobre os povos indígenas na literatura brasileira no século 

XIX. 

O grande mérito na obra de José de Alencar é que os povos indígenas, 

definidos por ele com “raça valente, grande e forte” (Alencar, 1910, p.8), não são 

tratados meramente como símbolo de nacionalidade, mas como sujeitos históricos, que 

lutaram contra os estrangeiros, contra os “invasores”, por toda a História do Brasil. Para 

Alencar, o processo de independência seria mais uma fase da rebeldia indígena contra 

os portugueses. 

 

2.2- Lei, rei e fé: “civilizando” os povos indígenas 

 

Os povos indígenas não foram omissos ao processo de colonização, sempre se 

posicionaram, resistiram e lutaram contra o trabalho compulsório e contra as imposições 

políticas e religiosas, mas eles não foram os únicos que se posicionaram contra essas 

práticas, muitos europeus, sobretudo segmentos da ordem jesuíta, se posicionavam 

contra a maneira agressiva com a qual os indígenas eram tratados, alguns outros eram 

contra o trabalho compulsório. Frente a essas discordâncias, ainda no século XVI, 

começaram a ser esboçadas as primeiras páginas do direito dos povos indígenas. 

 

Não existiu um direito colonial brasileiro independente do direito português. 

O Brasil era regido basicamente pelas mesniiis leis que a metrópole 

(compiladas nas Ordenações Manuelinas e, a partir de 1603, nas Ordenações 
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Filipinas), acrescidas de legislação específica para questões locais. 

(PERRONE-MOISÉS, 1992, p.116) 

 

Seria, portanto, equivocado pensar numa legislação indígena no período 

colonial, mas o modo como esses deveriam ser tratados já era debatido tanto na 

metrópole como na colônia nos aspectos políticos e religiosos, lembrando que religião e 

política no contexto do século XVI eram ainda mais próximos do que o são hoje. Nesse 

contexto, muitos Estados Nacionais eram estados religiosos, Portugal, por exemplo, era 

um estado cristão e é esse cristianismo que vai levantar a principal discussão em torno 

da escravização indígena. 

Antes de se basear na ciência racial do final do século XIX, os argumentos que 

justificavam a escravidão eram cristãos6 e determinavam quem serviria e quem 

governaria. A gênese desse argumento vem com a História da descendência de Noé e a 

maldição de Cam. Após o dilúvio, descrito nos capítulos 9 e 19 do livro de Gêneses da 

Bíblia cristã, Noé plantou videiras e se embriagou com o resultado da bebida 

fermentada, acabando por tirar a própria roupa. Quando Cam viu a nudez de seu pai, 

falou com os seus dois irmãos, Shem e Yaphet, que o cobriram virados de costas para 

não vê-lo sem vestes. Ao despertar, Noé ficou furioso e amaldiçoou Cam e seus 

descendentes a serem servos de Shem e de Yaphet, e dos descendentes desses. Frente a 

essa História, surge então a questão debatida entre jesuítas e outras ordens religiosas 

cristãs: Seriam os indígenas filhos de Cam, como os negros africanos, condenados à 

servidão, ou eles seriam filhos de Shem ou Yaphet, isentos do fardo do trabalho 

compulsório? 

Apesar dos intensos debates, essa questão não foi propriamente resolvida e a 

escravização indígena cessou muito mais por questões políticas do que por preceitos 

religiosos. Entretanto, havia uma condição para que estes não fossem escravizados, eles 

precisavam aceitar a religião oficial de Portugal, o cristianismo. 

Em 1824, depois de outorgada a Constituição, a grande maioria dos indígenas 

aldeados, os ditos “bons selvagens”, passaram a ser considerados como cidadãos pelo 

novo regime. Consonante a isso, muitos índios, inclusive alguns com esse status de 

cidadão, perderam suas terras, principalmente nas décadas de 1840 e de 1850, com o 

desdobramento de novas leis e com o aflorar das discussões acerca da questão indígena 

no império brasileiro. 

                                                 
6 Ou pelo menos esse era o pretexto utilizado, já que esse argumento justificava a dominação europeia 

sobre outros povos. 
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Várias leis e regulamentos foram elaborados para que fosse resolvida a 

“questão indígena”7, para determinar qual o lugar que eles ocupariam dentro do império 

que emergia, e tão variados quanto esses documentos eram as opiniões sobre a condição 

dos povos indígenas. No Império brasileiro, um consenso emergia do oceano de 

divergências dos intelectuais oitocentistas, era preciso civilizar os povos indígenas, a 

questão então era como fazê-lo. 

Alguns intelectuais, como Francisco Adolfo Varnhagen8, defendiam que a 

melhor forma de civiliza-los seria escravizando-os, visto que estes não “respeitam o 

pacto social” e vivem “vadiando” (MOREIRA, 2010, p.131), pensamento fortemente 

apoiado, sobretudo, pelos grandes agricultores, enquanto outros acreditavam que, para 

que os povos indígenas alcançassem esse ideal de civilização, outras medidas deveriam 

ser tomadas. Era o caso de Bonifácio com suas propostas para ressocialização dos 

índios “bravos” do sertão. 

As ações propostas por Bonifácio se baseavam no ideal evolucionista que regia 

o pensamento da absoluta maioria dos intelectuais do século XIX. A antropologia 

evolucionista acreditava que os seres humanos viviam em diferentes estados de 

evolução, sendo o homem branco europeu, o estágio mais evoluído do homem. O 

indígena, então, é um ser humano num estágio de evolução menos desenvolvido que os 

brancos, portanto, esse “selvagem” podia entender o homem branco, seu semelhante 

mais evoluído. Logo, para Bonifácio algumas medidas poderiam ser tomadas para 

facilitar o convívio social com “seres menos evoluídos”. Ele defendia que o império 

deveria compartilhar da ideia dos jesuítas e catequizar os índios levando-os a “luz da 

razão”. Além disso, o império incentivava o matrimônio entre índios e não índios e 

também repudiava fortemente as chamadas guerras justas9, as descrevendo como 

“ignorância crassa”. (MOREIRA, 2010, p.128) 

Durante o império, por diversas vezes se esboçou obrigações e direitos frente 

às comunidades indígenas, principalmente por meio de documentos clérigos, porém, o 

                                                 
7 É importante problematizar se essa é realmente uma questão indígena, ou se seria uma 

questão social. É preciso retirar o foco do problema dos índios, algo que vem desde o período imperial, e 

passar a perceber que o que está em “questão”, são emaranhados de fatores e conjunturas sociais que se 

alastram a séculos mudando sempre o foco da discussão da estrutura opressiva e desigual, para o sujeito, 

ou os sujeitos marginalizados por essa estrutura. 
8 Um dos grandes nomes do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), responsável 

por escrever a gênese da nação brasileira em 1840, com uma História bastante influenciada pela 

perspectiva evolucionista, caracterizava principalmente o branco europeu, tratando-os como verdadeiros 

heróis, como os desbravadores e civilizadores que deram origem ao povo brasileiro 
9 As guerras justas eram guerras promovidas contra povos indígenas não catequisados com o 

objetivo de aumentar o número de escravizados. 
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que chegou mais próximo de uma legislação indígena no período oitocentista foi o 

Regulamento das Missões de Catequese e Civilização dos Índios de 1845, que como o 

próprio nome esclarece, diz respeito à catequese e à civilização dos índios, 

consequência da visão etnocêntrica que os colonos tinham dos índios. Esse regulamento 

deixava a desejar em vários aspectos e se configurou em um verdadeiro desastre para os 

índios, assim como fê-lo a Lei das Terras. 

A lei 601 de 1850, a Lei das Terras, determinava que todas as terras devolutas, 

seriam terras do estado. As terras dos “índios bravos” na maioria das vezes não tinham 

qualquer tipo de documentação, portanto, sendo consideradas como devolutas e, 

simultaneamente, como terras do estado. Para somar a isso, os indígenas que viviam em 

aldeamentos também tiveram seus prejuízos, em menor escala, porém também os 

tiveram, visto que os aldeamentos passaram a ser considerados como vilas que faziam 

parte da cidade e que acabavam como terras do governo. A lei 601 de 18 de setembro de 

1850 declarou como extintas várias aldeias indígenas de Goiás, Ceará, Sergipe, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, sobe a alegação de serem uma população 

mestiça. 

As vias legais constituíram mais um mecanismo de opressão aos índios, em sua 

maioria, já que a legislação em muitos pontos os defendia, o problema era que muitas 

vezes tais defesas não passavam de falácias. Do mesmo modo que uma “legítima” Bula 

Papal determinava que os índios não tinham alma e que deveriam ser escravizados, uma 

posterior determinava que esses índios tinham alma sim e, por isso, não poderiam ser 

escravizados. Eles deveriam ser catequizados, porém a escravidão indígena continuou a 

acontecer e inclusive ocorria no período oitocentista, séculos depois da declaração 

clerical. Documentos legais determinavam também que os povos indígenas não 

poderiam mais trabalhar nas minas de prata, visto que era um trabalho extremamente 

desumano, porém esse tipo de trabalho continuou a ser executado durante séculos por 

índios em grande parte do continente americano.  

Os colonos utilizavam-se de várias estratégias para descaracterizar e 

desarticular as lutas indígenas no império brasileiro, como já vimos muitas vezes até 

passando por cima das leis “divinas” e leis “régias”. Uma das estratégias utilizadas para 

essa descaracterização foi o incentivo a mestiçagem. 

 

Se até os anos 1840 ninguém punha em dúvida a identidade indígena dos 

habitantes dos aldeamentos, a partir da Lei das Terras haverá, ao contrário, 
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esforço explícito de usar a mestiçagem para descaracterizar como índios 

aqueles de quem se cobiçam as terras. (CUNHA, 1986 p.114) 

 

Por diversas vezes a mestiçagem foi utilizada como uma estratégia dos colonos 

para enfraquecer a cultura indígena. Havia um incentivo à união entre negros e índios 

para atrair os índios sobre proteção dos jesuítas, aldea-los e posteriormente escravizá-

los. 

Com a república veio a tentativa de se criar, mais uma vez, uma legislação para 

os indígenas, ou ao menos se pensar em preservar esses povos. Buscando esses fins, foi 

criado em 1910 o Serviço de proteção ao índio (SPI), porém esse empenho em proteger 

os povos indígenas só durou até eles serem contrários, mais uma vez, ao projeto de 

desenvolvimento do governo brasileiro. 

 

Os anos 1970 são os do “milagre”, dos investimentos em infraestrutura e em 

prospecção mineral — é a época da Transamazônica, da barragem de 

Tucuruí e da de Balbina, do Projeto Carajás. Tudo cedia ante a hegemonia 

do “progresso”, diante do qual os índios eram empecilhos (CUNHA, 2013 

P.21) 

 

Quando o governo tentou a retirada dos povos indígenas de suas terras, a fim 

de manter o “avanço” e o “progresso”, os povos indígenas resistiram e, a partir daí, o 

discurso do governo não era mais de que os indígenas eram um empecilho ao progresso, 

mas que eles eram um risco à segurança nacional.  

As lutas dos povos indígenas pelo seu território e pelos seus direitos 

continuaram e, ao longo dos anos, a causa indígena vinha ganhando adeptos. 

 

No fim da década de 1970 multiplicam-se as organizações não 

governamentais de apoio aos índios, e no início da década de 1980, pela 

primeira vez, se organiza um movimento indígena de âmbito nacional. Essa 

mobilização explica as grandes novidades obtidas na Constituição de 1988, 

que abandona as metas e o jargão assimilacionistas e reconhece os direitos 

originários dos índios, seus direitos históricos, à posse da terra de que foram 

os primeiros senhores. (CUNHA, 2013 P.23) 

 

A luta dos povos indígenas pelo seu território continua e com ela vem a luta 

pela educação indígena e pela educação escolar indígena.  

 

[...] a educação indígena refere-se aos processos próprios de transmissão e 

produção dos conhecimentos dos povos indígenas, enquanto a educação 

escolar indígena diz respeito aos processos de transmissão e produção dos 
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conhecimentos não indígenas por meio da escola, que é uma instituição 

própria dos colonizadores. (LUCIANO, 2006, p.129) 

 

Em 2008, foi promulgada a lei 11.645/2008 que estabelece que “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” (Brasil, 2008). A 

própria existência dessa lei traz consigo uma mensagem translúcida de que tal tema 

vinha recebendo pouca visibilidade no currículo de História, ou que, ao menos, esta não 

vem sendo trabalhada de forma satisfatória. 

A escola, mais que transmitir e discutir conteúdos ou conhecimentos 

sistematizados, contribui para a construção de memórias e de identidades dos sujeitos, e 

isso é feito mesmo sem trabalhar diretamente com os conteúdos. Isso porque os 

conhecimentos e valores transmitidos pela escola vão muito além dos sistematizados no 

currículo escolar oficial, ela também transmite os valores e os conhecimentos do 

contexto social onde está inserida, como defende Passos, 

 

Se a escola reflete o modelo social no qual está inserida, isso significa que 

nela também estão presentes práticas das desigualdades sociais, raciais, 

culturais e econômicas a que determinados grupo. A vivência da diversidade 

étnico-racial no espaço escolar exige que professores, gestores da educação 

concebam a escola como um campo de lutas e a pedagogia uma forma de 

política cultural voltada para um projeto de cidadania, democracia e 

emancipação. Isso significa mexer com os valores, crenças e culturas 

consideradas como verdades, significa tensionar com práticas pedagógicas 

escolares que ainda e pautam por uma concepção colonialista, racista, 

conservadora e excludente que banalizam e tornam insignificantes as 

práticas culturais populares (PASSOS, 2006, p.56,57). 

 

A escola, sobretudo a História escolar, continua a reproduzir os conteúdos 

curriculares sem se ater à sensibilidade de certos temas e sem, muitas vezes, questionar 

os interesses por trás dos conteúdos que compõem o currículo oficial da escola e os 

processos históricos que o consolidaram. Esse processo culmina na reprodução secular 

de um emaranhado de preconceitos sobre os povos indígenas, que permanecem mesmo 

após cerca de oito anos de implementação da lei 11.645/2008. 

E com isso retomo o prólogo de meu argumento: Sobre qual índio a História 

escolar trata? Certamente não são dos povos indígenas que vivem hoje por todo o 

Brasil, mas sim, de um índio genérico, que teve sua construção histórica perpetuada de 
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tal forma que ainda reverbera através das vozes que deveriam negá-la e reconstruí-la, as 

vozes da História escolar. 

 

3. Capitulo II- Uma fábrica de memórias, ou a História escolar 

 

Para além da construção de conhecimentos formais, a escola traz consigo, 

sobretudo nas aulas de História, o papel de construtora de memórias. A faculdade de 

memorizar é indispensável para a relação ensino aprendizagem. O ato de lembrar-se de 

códigos linguísticos e sociais é imprescindível para a vida cotidiana, porém a memória 

construída na escola, como sugere esse trabalho, é uma memória um pouco mais 

restrita. Pensamos memória para além da faculdade de lembrar-se, aqui tratamos de uma 

memória histórica, que pode ser individual, mas neste caso é uma memória coletiva, isto 

é, compartilhada pela grande maioria dos sujeitos de estudo. 

Essa relação entre história e memória não é uma algo recente, Le Goff (1994), 

ao tratar da memória escolar no período medieval ressalta que memorizar informações 

era o ponto central do ensino, tanto oriental como ocidental, de modo que os textos 

sagrados deveriam ser memorizados ipsis litteris tanto por judeus, como por 

mulçumanos ou cristãos. Essa necessidade de memorizar se dava, principalmente, por 

tratar-se de uma cultura oral que não desejava perder suas informações e sua tradição, 

porém, mesmo com o advento da escrita nos espaços de ensino medievais, a 

memorização permanecia como tarefa obrigatória aos intelectuais.  

Nas sociedades de tradição oral, o dever de preservar e transmitir a memória 

era dada a um indivíduo específico, a um guardião da memória. A ele cabia memorizar 

as histórias e as narrar para ensinar os mais jovens e transmitir a cultura de seu povo. 

(Le Goff, 1994). 

A relação entre aprender e memorizar era indissociável na Idade Média e tal 

associação, apesar de um pouco mais branda, permanece no atual sistema de ensino, 

sobretudo, no ensino de história, que permanece a valorizar a memorização de 

conteúdos. Essa repetição constante acaba por levar a consolidação de memórias 

coletivas, o que é um processo natural, todavia, esse processo torna-se prejudicial 

quando ele ajuda na manutenção de estereótipos, como ocorre com o ensino de História 

indígena. 
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A memória é sempre atual, por mais longínquo que seja o fato ao qual ela 

remete, ela está em constante transformação e é um campo de disputas, pensar essa 

memória sobre os povos indígenas é também pensar todas as disputas políticas que 

entornam esse tema, algumas delas vem à tona ao decorrer desse trabalho e poderão ser 

percebidas na análise de entrevistas e questionários que se seguem. 

 

3.1- Resultados e Discussões 

 

O primeiro ponto a ser analisado nesses questionários é a relação que esses 

estudantes tiveram até agora com a História indígena. Apesar do ensino de História 

indígena não ficar restrito à História, de acordo com a lei 11.645/2008, que em seu § 2o 

afirma que “os conteúdos referentes à História e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e História brasileiras”, as resposta 

dos estudantes ao item 8 do questionário, “em suas aulas de História você aprendeu 

sobre a História e cultura indígena? e nas outras disciplinas? Se sim, fale em qual/quais 

delas”, notamos o não cumprimento desse artigo.  

44% dos estudantes questionados responderam não ter aprendido sobre 

História indígena na escola em nenhuma disciplina, enquanto 56% afirmaram que já 

estudaram História indígena em alguma disciplina. Desses, 48,5% afirmaram ter 

estudado esse assunto apenas nas aulas de História, enquanto 6,5% afirmam ter visto 

também em outras disciplinas, entre elas Filosofia, Geografia e Artes. É importante 

mencionar também que o professor que ministra as aulas de filosofia desses estudantes é 

graduado em História. 

Esse quadro denota o quanto o ensino de História indígena se restringe as áreas 

das ciências humanas e de artes, mesmo existindo um suporte para o trabalho na área de 

língua portuguesa, principalmente com o estudo da primeira fase do movimento 

denominado Romantismo. 

O Romantismo foi um movimento literário brasileiro que foi dividido em três 

fases distintas chamadas, de geração ufanista, geração ultra romântica e geração 

condoreira. A primeira geração, que mais nos é relevante, conhecida como geração 

ufanista, tem seu início com o processo de independência do Brasil. Os escritores desse 

movimento buscavam as origens do Brasil e inspirados nos europeus, que tinham o 
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cavaleiro medieval como o seu “patriarca”, como símbolo da gênese europeia, buscaram 

nos povos indígenas esse símbolo nacional, afinal eles viviam no Brasil desde antes de 

sua “descoberta” pelos portugueses e lutaram bravamente contra os colonos 

estrangeiros. 

 Porém a representatividade dos povos indígenas nas aulas de português parece 

pouco expressiva nas turmas questionadas. Esses dados nos permitem inferir que uma 

grande quantidade de estudantes ainda sente que a História dos povos indígenas não 

chegou até eles, o que nos leva a perceber a permanência de um silenciamento em 

diversos momentos da historiografia. Depois do período colonial do Brasil, fica a 

impressão de que os povos indígenas não existem mais, pois eles simplesmente 

desaparecem das narrativas históricas, sobretudo nos livros didáticos. 

Além do silenciamento é perceptível a ideia equivocada de que o ensino de 

História e cultura indígena deve ser parte da grade curricular da disciplina de História, 

exclusivamente, o que é negado pela própria lei 11.645/2008 em seu paragráfo 2º que 

afirma que 

 

Os conteúdos referentes à História e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e História 

brasileiras. (BRASIL. Lei 11.645, 2008, art. 1) 

 

A partir do texto da lei pode-se perceber que a sua proposta é que esse tema 

seja desenvolvido em diversas áreas do conhecimento, mas que deve ter um enfoque 

maior nas áreas referidas. A ausência de um estudo pleno sobre a História indígena pode 

ser percebida também em outros momentos do questionário. 

Com a pergunta número 7, por exemplo, “a partir do que você estudou sobre os 

povos indígenas, descreva nas linhas abaixo um pequeno texto sobre como você 

compreende os povos indígenas (quem são, onde vivem, quais seus costumes...)”, 

muitos dos questionados responderam com frases semelhantes a “essa questão eu não 

sei responder”, ou “não sei”, ou simplesmente deixaram o espaço destinado as respostas 

em branco, mas a grande maioria das respostas remete a ideia de povos indígenas 

caricatos, que são descritos em crônicas do período colonial. Um dos estudantes 

responde que “os povos indígenas são povos que vivem desde a antiguidade, costumam 

viver na Amazônia ou em lugares parecidos, seus costumes são de caça e pinturas em 

seu corpo simbolizando algo.” Essa fala não remete, em si, a nenhum absurdo, ela 
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translucida uma ideia construída, porém essa ideia não traz qualquer elemento novo 

sobre o período vivenciado pelo estudante. 

Parece haver uma associação direta entre os povos indígenas com a natureza, o 

que não seria um erro, a grande maioria das comunidades indígenas ainda vive em 

contato direto com o ambiente, alguns deles criticam a própria dicotomia entre homem e 

natureza, ambos somados representam uma relação indissociável, não há um sem o 

outro. O problema nessa associação é que sua constante repetição sem criticidade pode 

negar a existência de indígenas em centros urbanos, o que atualmente é muito comum. 

Nos questionários o indígena é sempre lembrado como aquele sujeito “do 

mato”, que “come bichos”, que “vive em casa construída com folha”, “vive nas ocas” e 

que “anda nú” ou “se veste com palha”10. E até mesmo quando um desses estudantes 

afirma ter conhecido um indígena que não se encaixa nesse padrão pré-estabelecido, ele 

percebe uma falha na realidade que lhe é apresentada e não no padrão no qual ele 

sempre acreditou: “deve viver em aldeias sem roupas ou com roupas de palha, mas 

conheci uns que vestia roupas normais e andam normais e moram em cidades”.  

Quando questionamos a professora Madona sobre como ela trabalha o tema de 

História indígena na sala de aula, ou se ela trabalha, ela responde,  

 

Especificamente não. Como um componente curricular específico da série 

ou ano não. Trabalho sempre de forma transversal, com projetos... Mas 

assim, a gente nunca foi contemplado com a devida importância que devia 

ser dada, não posso negar. 

 

Já o professor Michael, quando questionado com a mesma pergunta responde, 

 

É... A gente trabalha mais na quinta e na sexta série, né? E também no 

segundo ano, no período anterior a colonização, Como eram as sociedades 

indígenas, o que elas tinham em comum, suas diferenças, depois o impacto 

que sofreram com a colonização. É basicamente isso. E é o que a gente 

aprende também na Universidade, né? 

 

O fato de grande parte dos estudantes terem uma ideia dos povos indígenas nos 

dias de hoje idêntica ao indígena que vivenciou o século XVI pode ser explicado pela 

fala do professor. O professor Michael não é um caso isolado, ao contrário, ele faz parte 

de uma legião de professores que tiveram uma formação acadêmica defasada, uma 

formação que trabalhou a História do Brasil numa perspectiva eurocêntrica e, muitas 

                                                 
10 Todas as expressões destacadas foram retiradas ipsis litteris de respostas dos questionários. 
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vezes inconscientemente, reproduzem esses estereótipos dentro das salas de aula e é 

essa reprodução secular e hereditária que vai fazer com que um conteúdo escolar 

sistematizado transforme-se numa memória coletiva. 

A memória coletiva de um povo representa um conjunto de memórias 

articuladas e transmitidas aos indivíduos de determinado grupo, de modo que 

compartilham dessa memória sujeitos que nunca vivenciaram os fatos propriamente 

ditos. A compilação de Histórias sobre os indígenas propagadas desde a criação do 

IHGB e amplamente difundida nas escolas, geração após geração, perpetuando os 

mesmos preconceitos e estereótipos contribui para a formação de uma memória 

histórica enraizada no imaginário dos sujeitos históricos que a compartilham. 

Segundo Halbwachs (1988) 

 

A grande protagonista da História é a memória coletiva, que tece e retece, 

continuamente, aquilo que o tempo cancela e que, com a sua incansável obra 

de mistificação, redefinição e reinvenção, refunda e requalifica 

continuamente um passado que, de outra forma, correria o risco de morrer 

definitivamente ou de permanecer irremediavelmente desconhecido 

(HALBWACHS , 1988, p. 12) 

 

A desagradável percepção lógica relativa a afirmação de Halbwachs (1988) é 

que essa memória que ele trata como protagonista pode também antagonizar de modo a 

negar a História a determinados sujeitos narrando-os sempre na terceira pessoa e 

atribuindo um único tempo histórico a sua cultura, o tempo passado. 

A figura dos povos indígenas está por diversas vezes ligada ao passado, é 

muito recorrente nos questionários menções que explicitam uma ideia de indígena 

enquanto ser inerente a evolução, como um ser anacrônico, sob o qual o tempo não 

interfere. Eles são sempre ligados a ideia de “caça e pesca” como únicas atividades 

laborais, como a afirmação desse estudante ainda acerca do item sete do questionário 

“eles vivem em florestas isoladas e eles vivem de caça e pesca”. 

Respostas como as anteriores nos levam a perceber dois problemas distintos 

ligados às representações da figura dos povos indígenas, o primeiro deles remete a um 

silenciamento de sua História e o segundo a uma folclorização de sua figura. 

Sobre a folclorização da figura do índio, Silva (2013) discorre em seus artigos 

“Dia do Índio: Entre a “Tribo Curunais” e a “Tribo Carochinha”: A continuidade da 

Folclorização da Temática Indígena na Escola” sobre uma reportagem feita com uma 

turma da Escola de Carochinha no Recife/PE. A reportagem retratava uma atividade 
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desenvolvida pela professora de uma turma do segundo ano na qual os estudantes se 

“vestiam como índios”. Eles se caracterizaram utilizando tintas e papel para representar 

as vestimentas típicas, o grande problema é que os povos indígenas que as crianças 

imitavam com suas vestes e gestos corresponde a um disseminado preconceito que trata 

os indígenas como seres que pararam no tempo e esse tipo de atividade pode contribuir 

para a proliferação desses estereótipos. 

Essa situação criticada por Silva (2013) pode ser percebida com enorme 

frequência, principalmente em escolas de educação básica. O dia 19 de abril, dia do 

índio, acaba sendo muito mais uma data de folclorização do que uma data para lembrar 

e discutir um tema de extrema relevância para a História do Brasil. Ver estudantes 

“vestidos de índios” e com os rostos pintados nessa data específica é algo 

assombrosamente frequente. 

Jesus (2011) discorre sobre esse estereótipo construído e sobre como ele é 

comum entre pessoas de diferentes contextos históricos e sociais. Para um grande 

número de pessoas ser índio é ter o comportamento que os cronistas do século XVI 

descreveram e o simples fato de ver índios “portando uma calça jeans e um tênis de 

“marca”, cursando Universidade, fazendo literatura, pensando” (JESUS, 2011 p.7) é um 

absurdo, é motivo suficiente para afirmar que estes não são mais índios. Tal reflexão é 

explanada, também, por Maria Regina Celestino de Almeida, que destaca que: 

 

Importa reconhecer que os movimentos indígenas da atualidade evidenciam 

que falar português, participar de discussões políticas, reivindicar direitos 

através do sistema judiciário, enfim, participar intensamente da sociedade 

dos brancos e aprender seus mecanismos de funcionamento não significa 

deixar de ser índio e sim, a possibilidade de agir, sobreviver e defender seus 

direitos. São os próprios índios hoje que não nos permitem mais pensar em 

distinções rígidas entre índios e brancos. (ALMEIDA, 2010, p.20 APUD 

JESUS, 2011, P.7) 

 

Logicamente esse pensamento estereotipado não é o único a ser encontrado. É 

possível identificar em algumas respostas dos questionários uma visão sobre os povos 

indígenas que dialoga muito mais com os trabalhos publicados mais recentemente. 

Quando questionado sobre o item sete, um dos estudantes respondeu “são os primeiros 

povos (que se sabe) que estiveram onde hoje é o território brasileiro. Viviam isolados, 

mas hoje vivem mais abertos chegando inclusive ter envolvimento na política 

brasileira”. Essas dissonantes e incompatíveis opiniões nos remetem a necessidade de 

observar o item quatro do questionário “Onde você aprendeu o que você sabe sobre os 
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povos indígenas?”. 38% dos estudantes afirmaram concordar totalmente com a sentença 

“a escola foi o espaço onde aprendi a maior parte do que eu sei sobre os povos 

indígenas”, enquanto 43% afirmaram concordar em parte com essa afirmação e apenas 

19% afirmaram discordar totalmente dela. 

Ainda no item quatro, sobre a sentença número dois, “a maior parte das 

informações que tenho sobre os índios vem da TV e da Internet”, apenas 15% 

afirmaram concordar totalmente, 56% afirmaram concordar em partes e 29% afirmaram 

descordar totalmente. Já sobre sentença número três, “a maioria das informações que 

adquiri sobre os povos indígenas vieram de livros e revistas”, apenas 17% afirmaram 

concordar totalmente, 40% afirmaram concordar em partes e 43% afirmaram discordar 

totalmente. Esse resultado nos leva a perceber que a escola ainda é o lugar onde os 

estudantes mais aprendem sobre os povos indígenas, ao menos os estudantes 

questionados por essa pesquisa. A escola é um dos poucos espaços de construção do 

conhecimento que se propõe quase que exclusivamente a isso e pensar que dos 

estudantes questionados apenas 19% acreditam que a escola não foi o lugar onde mais 

aprenderam sobre o tema seria ótimo. Isso se os questionários não tivessem apresentado 

uma sucessão de estereótipos que ainda são reproduzidos no espaço escolar. Ou seja, 

81% dos estudantes questionados provavelmente aprendeu a maior parte desses 

preconceitos no espaço escolar. 

 

     

 

Seria um equívoco também pensar que esse ensino transmitido na escola, quase 

que exclusivamente nas aulas de História, seja um ensino satisfatório. Quando os 

próprios estudantes são questionados sobre isso a grande maioria concorda com a 

Figura 2- 4- Onde você aprendeu o que você 

sabe sobre os povos indígenas 
Figura 1- 4- Onde você aprendeu o que você 

sabe sobre os povos indígenas 
Figura 3- 4- Onde você aprendeu o que você 

sabe sobre os povos indígenas 
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sentença c do item 3 do questionário “Penso que foi muito ruim. Não sei nada sobre os 

índios”, 46% dos estudantes concorda totalmente com essa sentença, enquanto 35% dos 

estudantes questionados discordaram totalmente dessa sentença e 19% deles concorda 

em partes com essa sentença. 

 

 

 

Esses dados tornam-se ainda mais preocupante ao lembrar que tratam-se de 

estudantes que já concluíram o seu ensino fundamental, são estudantes que já estão na 

escola a mais de oito anos. Esse dado explicita uma insatisfação por parte dos 

estudantes quanto ao trabalho sobre esse tema dentro do espaço escolar, tal insatisfação 

pode ser explicada por várias razões, mas a mais comumente citada pelos estudantes é a 

constante repetição do conteúdo. A história indígena é sempre tratada no mesmo 

momento histórico, Brasil colonial, e da mesma forma, sem novas informações ou 

abordagens. 

Seria, porém, injusto ou demasiada inocência crer que não houve qualquer 

mudança nas aulas de História desses estudantes e as aulas de História da geração do 

professor Michael e da professora Madona, por exemplo. Alguns avanços nas 

discussões sobre os povos indígenas também podem ser percebidos nas respostas dos 

questionários, como é possível perceber nos itens um e dois do questionário, 

respectivamente, “1- O que você pensa sobre os indígenas no século XXI?” e “2- O que 

você sabe sobre a cultura indígena?”. Sobre o item um 79% dos estudantes discordam 

totalmente da sentença “a) Não existem mais. Eles só existiam no período colonial.” E 

sobre o item 2 80% dos estudantes discordaram totalmente da sentença “a) Eles não têm 

mais cultura. Eles assimilaram a nossa cultura e perderam a deles.” 

Figura 4- 3- O que você pode concluir sobre o 

ensino de História indígena na sua escola? 
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Essa percepção deles já é algo positivo, porém ao analisar as questões 

discursivas, por exemplo, essa discordância dos itens citados acima não parece mais tão 

evidente. A questão número 6 do questionário corresponde a pergunta “6- O que você 

entende por cultura?” E as respostas foram as mais variadas possíveis. 

Apesar da palavra cultura ser utilizada corriqueiramente seu conceito e/ou 

significado não parecem tão claros. Alguns estudantes trataram cultura como algo 

pertencente apenas aos povos da antiguidade, como pode ser percebido no trecho 

“Cultura é tudo aquilo que envolve os povos de antigamente”. Essa ideia de cultura se 

prolifera no imaginário dos estudantes, provavelmente, por esse termo estar sempre 

associado a povos da antiguidade, como “a cultura greco-romana”, ou a “cultura 

egípcia” e pelo fato de a disciplina de História discutir tão pouco a sociedade que esses 

sujeitos vivem. 

Alguns outros trechos do questionário translucidam uma estrita e simplista 

associação entre o que é cultura e o que é arte, como nesse trecho: “Cultura para min é 

tipo arte”. Essa associação, apesar de não imediatamente errada, é uma forma limitada 

de entender o que é cultura. Claro que essa reprodução é um reflexo da sociedade e do 

meio em que estes sujeitos vivem e da própria educação pública da qual esses sujeitos 

fazem parte. O ensino de História é um ensino que privilegia a memorização de datas e 

de nomes e não valoriza um aprendizado de conceitos, como o de cultura. Alguns 

autores, como SCHIMDT e CAINELLI, 2004, defendem que o ensino de História deve 

desgarar-se dos eventos e “fatos históricos” e focar em  

Figura 5- 1- O que você pensa sobre os indígenas no 

século XXI? 
Figura 6- 2- O que você sabe sobre a cultura 

indígena? 
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Discussões temáticas, relacionadas com o cotidiano do aluno, seu trabalho e 

sua historicidade. O objetivo era recuperar o aluno como sujeito produtor da 

História e não como mero expectador de uma História já determinada, 

produzida pelos heroicos personagens dos livros didáticos (SCHIMDT e 

CAINELLI, 2004, p.15) 

 

 Enquanto a História temática valoriza a aprendizagem de conceitos 

históricos, o ensino de História tradicional valoriza a memorização de dados e fatos, por 

isso é comum estudantes do 1º ano do ensino médio, por exemplo, lembrarem de datas 

como independência do Brasil e proclamação da república, por exemplo, mas tem 

dificuldades de compreender o que é uma democracia e uma república, ou compreender 

o que é cultura, por exemplo. 

Cada cultura é formada por seus diversos componentes materiais e imateriais e 

é resultado do contato entre diferentes povos e diferentes modos de pensar, os quais 

evidenciam as diferentes relações sociais e costumes que se estranham e se 

complementam. 

Todo indivíduo, portanto, é dotado de cultura, ou seja ele tem uma identidade 

cultural, ele se identifica com práticas e costumes de determinada cultura, que não é 

algo determinado pelos seus antepassados, é algo que é construído e modificado ao 

longo de sua vida. Hall (2003) define identidade cultura e cultura como indissociáveis 

da própria produção cultural, para Hall 

 

[...] uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu “trabalho 

produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo 

em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse 

“desvio através de seus passados” faz é nos capacitar, através da cultura, a 

nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, 

não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas que nós fazemos 

das nossas tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em 

qualquer forma acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo 

de formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas 

de se tornar. (HALL, 2003, p.44) 

 

Essas culturas, inerentes aos seres humanos como defende Laraia (2009), 

formadas por costumes, práticas e representações são por diversas vezes hierarquizadas 

e essa hierarquização de culturas está presente também no currículo e no cotidiano 

escolar. A cultura e História da Europa são supervalorizadas frente a nossa, não uma 

preocupação com o estudo da diversidade cultural, o que acabou por tornar o currículo 
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da História escolar um currículo eurocêntrico e isso é um dos principais fatores para 

encontrarmos depoimentos como os mencionados dos estudantes, depoimentos que 

tratam das populações indígenas com um discurso idêntico ao discurso dos jesuítas, 

quando se depararam com os primeiros indígenas que tiveram contato com os europeus. 

Sob o ensino de História indígena na rede pública de ensino de Feira de 

Santana, hoje, circundam muito mais estereótipos e preconceitos do que inovações e 

construções de uma consciência histórica, ausências que são fundamentais para que os 

sujeitos se reconheçam na História e reconheçam a História do Brasil em sua totalidade, 

sem supervalorizações ou silenciamentos. Essa História ensinada na escola não começa 

e termina nela mesma, esses conteúdos curriculares trabalhados em sala de aula 

contribuem para a construção de memórias coletivas, esses conteúdos, enquanto 

imutáveis, são transmitidos ano após ano, geração após geração e acabam construir no 

imaginário dos sujeitos povos indígenas que nunca existiram. 

Ao analisar os questionários aplicados em 2016 num comparativo com o 

material em vídeo produzido pela TV escola em 1999, fica evidente a perpetuação de 

uma série de estereótipos. O vídeo em questão é o episódio Quem são eles da série 

Índios no Brasil. Logo no início do episódio a entrevistadora pergunta a várias pessoas 

nas ruas se elas conhecem “o índio”, se sabe quem são, e as pessoas respondem com 

expressões como “são preguiçosos”, “são ladrões”, “não tem mais”, “são atrasados”, 

“são bárbaros”, respostas altamente semelhantes as encontradas nos questionários 

aplicados nessa pesquisa. 

O Professor Michael também menciona que a História indígena é trabalhada 

majoritariamente com o estudo do período colonial na História do Brasil, ressaltando “E 

é o que a gente aprende também na Universidade.” A História indígena que o Professor 

Michael ensina até hoje a seus alunos é a mesma História indígena que ele aprendeu na 

faculdade e a mesma que ele aprendeu no colégio e é justamente esse ciclo infindável e 

aparentemente indelével que vem construindo uma memória histórica que é também um 

mecanismo de opressão as comunidades indígenas que lutam há séculos pelo direito de 

contar a sua própria História, pelo direito de fazer-se presente na História, não como 

relatos de viajantes, mas enquanto sujeitos históricos que experimentaram e viveram a 

sua própria História. 

Em âmbito acadêmico e historiográfico essa realidade vem mudando aos 

poucos, os estudos e discussões sobre as populações indígenas vem avançando e a 
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historiografia vem corrigindo alguns equívocos relativos a História dos povos indígenas 

no Brasil, porém esses avanços ainda não chegaram efetivamente a rede pública de 

ensino fundamental e médio, ainda há um distanciamento entre as universidades e as 

escolas públicas da cidade. 

Buscando perceber a (i)mobilização das universidades, governo do estado ou 

Secretaria de Educação e Cultura frente a essa temática questionei ao Professor 

Michael, “em 2008, foi implementada a lei 11.645, que é uma lei que torna obrigatório 

o ensino de História afro brasileira e indígena. Já são 7 anos que foi implementada essa 

lei. Hoje, depois de sete anos de implementação, já quase oito o senhor considera que há 

um suporte maior para trabalhar com essa disciplina?” E quase que imediatamente veio 

sua resposta fria e seca, “não”, então, aguardei por alguns instantes esperando que ele 

completasse sua resposta e me falasse um pouco mais, foi quando ele mencionou “eu, 

pelo menos, não tenho esse suporte”, a fala do professor resvalava um misto de culpa e 

decepção que impregnavam a sala, o professor desabafava sobre o desamparo que sentia 

frente a essa necessidade de se trabalhar com esse tema “novo” sobre o qual ele ainda 

sabia tão pouco, logo em seguida, após um breve silêncio, o professor continuou a falar,  

 

Mesmo o livro didático, que obviamente não é o único instrumento de 

trabalho do professor, mas é o mais acessível, principalmente para os alunos. 

Mesmo ele não trabalha tanto assim com História indígena não. Também é 

restrito ao período da colonização. Acabou a História colonial, acabou a 

participação indígena, é como se a população indígena tivesse deixado de 

existir, ou na independência do Brasil. 

 

O Professor Michael, acaba tocando, então, em um tema de vital importância 

para o trabalho do professor, o livro didático. Querido por uns e odiado por outros o 

livro didático é uma das poucas ferramenta(s) que os estudantes tem para fazer seus 

estudos, logo, descartá-lo ou ignorá-los seria uma atitude sádica e já que o ponto 

desanuviou-se eu perguntei-lhe, “em relação ao estudo de História indígena o senhor 

acha que o livro didático tá ajudando mesmo nesse estudo ou em algum aspecto ele 

pode atrapalhar, ou ele é inerte não causa nenhum...”, mas antes que eu pudesse 

terminar a minha pergunta o professor me interrompeu de imediato retrucando,  

 

Olha, no caso do livro que a gente tá utilizando esse ano ele não chega a 

atrapalhar e também não trabalha com essa questão de estereótipos não, mas 

ele ainda cai nesse problema que eu mencionei anteriormente, cessou a 
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História colonial, cessou esse assunto, não existe mais indígenas, então é 

insuficiente, mas atrapalhar não chega a atrapalhar não. 

 

Quando essas mesmas perguntas foram feitas à Professora Madona as respostas 

vieram muito diferentes. Quando feita a pergunta, “já são 7 anos que foi implementada 

essa lei. Hoje, depois de sete anos de implementação, já quase oito a senhora considera 

que há um suporte maior para trabalhar com essa disciplina?” A professora respondeu 

de imediato, ela estava muito mais à vontade com a situação que o professor,  

 

O suporte existe. Mas o trabalho permanece como há décadas. Essas etnias 

são vistas apenas como um ponto dentro de um eixo temático, com relação a 

planejamento, plano de curso, com relação ao projeto da escola, então não se 

da... Eu tenho certeza disso. Até no ensino médio. No ensino médio eu já 

faço um investimento maior. Dou os movimentos sociais e aí com esses 

movimentos sociais eu já faço um trabalho mais efetivo em relação as etnias, 

tanto ao negro e todos os campos que ele abriu, como os afro-brasileiros e os 

índios, mas ainda não aparece nos componentes curriculares, o índio como 

um tema gerador de outros. Ele surge dentro de um tema maior, mas nunca é 

o tema principal, mesmo sabendo que é obrigatório e que a lei existe. 

 

Assim que a professora terminou sua fala lhe perguntei, “e de que forma a 

senhora acha que esse suporte melhorou, foi no livro didático, foi em algum curso de 

formação?” E ela, após pensar alguns segundos respondeu,  

 

Eu acho que foi na conscientização. Porque o livro didático não traz muita 

coisa diferente. E hoje além de existirem mais informações, você recorre a 

outras fontes, mas eu acho que pra você trabalhar, independente da lei tem 

que ter consciência. Porque você incluir um conteúdo que trata dessas 

questões no seu planejamento não tem que ser uma obrigatoriedade legal, 

porque tantas coisas que são obrigatórias e não são feitas, tem que ser uma 

conscientização, da valorização exata das etnias de nossa cultura, você não 

pode tratar da questão do Brasil sem tratar dessas etnias e essas relações que 

são estabelecidas, não tem como. Na verdade eu faço um trabalho sobre o 

índio, sobre o negro, sobre as demais etnias, eu trabalho os movimentos 

sociais do negro, do branco, eu falo do circense, dos ciganos, mas isso 

acontece de forma transversal, quer dizer, quando o momento oportuniza, 

agora no ensino médio já fiz trabalhos com o índio no que se refere aos 

movimentos sociais desses povos. Eles fazem uma pesquisa maior eles se 

inteiram de elementos que eles desconheciam, que o livro didático não traz e 

especialmente ensino fundamental, entendeu? 

 

Aproveitando a situação questionei-lhe sobre o livro didático, “em relação a 

questão de História indígena a senhora acha que ele tá bem abordado no livro didático?” 

E a professora, sem delongas, respondeu-me  
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Não. Ainda aparece com aquela abordagem que eu vi na década de 60, até 

antes. Como os primeiros habitantes do Brasil, primeiro contato com o 

europeu, é muito rudimentar, é muito simplório o tratamento que é dado aos 

índios. A História indígena é tão forte, não é? Em todos os aspectos, as 

contribuições. Não só porque deixa um legado, de alimento, vocabulário, 

algumas questões culturais que não sabem incorporar. Eles não são apenas 

elementos culturais banais. O índio é, na verdade, um elemento formador do 

povo brasileiro, biologicamente, culturalmente. Na verdade nas lutas sociais 

aí a prova, o número de índios que ainda hoje são mortos lutando por um 

direito que foi tirado deles desde o século em que os portugueses começaram 

a chamar essas terras de Brasil, então na verdade eu tenho essa consciência, 

eu na verdade tenho essa abordagem, mas ela ainda não é primeira, ela é 

crescipoa, ela vem de forma secundária, eu tenho consciência disso. 

 

A resposta dela chamou de imediato a atenção por ela mencionar que o modo 

como o livro didático aborda a História indígena hoje ser parecida com a abordagem da 

década de 1960, o que é um sério problema do ensino de História, de uma forma geral, a 

História da sala de aula e a História da sala de aula são inertes a dinamismo do mundo 

contemporâneo e esse ensino leva aos estudantes a associar a ideia do índio os conceitos 

abordados pelo livro didático, os mesmos que os colonizadores do século XVI 

manifestavam através das crónicas de viagens e em seu cotidiano. 

Todas as fontes citadas nesse texto, crônicas do século XVI, questionários com 

estudantes do ensino médio da rede pública de Feira de Santana e professores de 

História, levam a uma mesma direção, levam a uma História colonizada, na qual a única 

versão verdadeira é a que serviu para legitimar os colonizadores enquanto donos das 

terras e enquanto donos da “verdade histórica”. 

 

4. Considerações Finais 

 

Nessas considerações finais não trago soluções definitivas para a defasagem no 

ensino de História indígena, nem aponto o culpado por ela, mas trago uma análise de 

alguns aspectos feita a partir da minha vivência e experiência enquanto pesquisador, 

analisando três sujeitos distintos, os estudantes, os professores e a universidade. 

Analisando as respostas dos questionários dos estudantes é possível perceber 

que uma série de estereótipos, discutidos há décadas, continuam sendo reproduzidos. A 

maioria desses estudantes concorda que a escola é o lugar onde eles aprendem a maioria 

das informações que tem sobre os povos indígenas, o que indica que a escola ainda é o 
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centro de aprendizagem, ao menos em relação a esse tema. No entanto, indica também 

que a própria escola ensina uma História estereotipada e reproduz preconceitos quanto 

aos povos indígenas. 

A assombrosa maioria dos estudantes concordou que a disciplina de História é 

a única na qual eles aprendem sobre os povos indígenas, sendo que alguns deles 

apontaram filosofia e geografia como outra disciplina na qual ouviram algo sobre o 

tema, o que mostra o completo descumprimento da lei 11.645/2008. A análise desse 

dado mostra também que grande parte desses estereótipos reproduzidos vem da própria 

História escolar. A História ainda é a principal responsável por esse estereótipo e deve 

ser responsável também pela quebra dele. 

Ambos professores entrevistados assumem uma defasagem nesse ensino e 

assumem que há poucas mudanças desde o período em que eram estudantes da rede 

básica de ensino, até hoje. A professora Madona aponta a existência de um suporte 

muito maior sobre o tema de História indígena, trazendo a responsabilidade para o 

professor, que nem sempre busca essas fontes e recursos. Já o professor Michael 

reclama de um sucateamento nesse ensino que vem desde a sua formação na 

universidade, afirmando que não teve uma disciplina específica para o tema e que os 

povos indígenas pouquíssimas vezes eram mencionados. 

O desabafo do professor Michael nos leva a um outro ponto importante, que é 

o papel das universidades. A universidade, nesse contexto, é uma das principais 

responsáveis pela formação do professor. Quando o professor deixa a universidade com 

uma graduação pouco substancial, ele entra em sala de aula sem o suporte necessário 

para trabalhar com esse tema. Logicamente, como defende a professora Madona, é 

papel do professor sanar essa deficiência, porém o próprio currículo escolar dificulta 

isso. Vamos utilizar o exemplo do professor entrevistado, apenas no colégio onde foi 

realizada a pesquisa, ele trabalha com 8 turmas sendo que além de História ele tem que 

trabalhar com mais duas disciplinas. Isso trabalhando 20h semanais apenas nesse 

colégio e multiplicarmos esse trabalho por 2, se ele trabalha em outra escola tem uma 

carga horária ainda maior. Somada a essa equação temos uma quantidade de atividades 

extraclasse ainda maior para dar conta, o resultado é um profissional com cada vez 

menos tempo para se dedicar a aprender o novo e com cada vez mais trabalho 

acumulado. 
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Com esse argumento não defendo que as universidades são as culpadas por 

esse ensino defasado, muitas delas já implementaram a disciplina de História indígena 

enquanto obrigatória em seu currículo, o que já é um grande avanço, porém a formação 

do profissional é parte fundamental nesse processo. Um profissional bem formado tem 

uma boa base para trabalhar esse e outros temas de importância política e social no 

contexto atual e sabe onde e como encontrar suporte para melhorar suas aulas sobre tais 

temas, deste modo, uma mudança na formação dos professores é o primeiro passo para a 

quebra desses estereótipos e para a lenta e gradual mudança de uma memória coletiva 

estabelecida sobre esses povos. 

Além da obrigatoriedade dessa disciplina no curso de História, cursos como 

Letras, Geografia, Sociologia e Filosofia devem integrar tais discussões em sua grade 

curricular, o que pode ajudar a quebrar essa ligação dos povos indígenas como povos do 

passado, visto que muitos estudantes ainda ligam a História unicamente ao passado.   

O investimento em políticas públicas que visam integrar as escolas aos povos 

indígenas é fundamental também para que os estudantes possam conhecer melhor sua 

cultura e para que esses preconceitos sejam quebrados. Mudar uma memória 

estabelecida não é fácil, é um processo demorado e que requer cuidado, mas é 

fundamental para a construção de um país mais justo e igualitário, a nossa sociedade 

precisa desse estudo e para tanto é preciso de mudanças que comecem nas universidades 

se estendam à escola e permeiem todo o âmbito social. 
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Anexo 1- Questionários aplicados aos Estudantes 
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Questionário sobre História Indígena11 

 

Leia as orientações abaixo e responda as questões a seguir 

1- Não existe resposta certa ou errada no questionário, então responda o mais sinceramente possível essas questões. 

2- Assinale um quadrinho correspondente a sua resposta para cada uma das sentenças. 

 

Escola:________________________________________________________________ 

Raça/etnia:_____________________________________________________________ 

Idade:_____________  Série:___________ Data:___/____/2015 

 

 

 

1- O que você pensa sobre os indígenas no século XXI? 

a) Não existem mais. Eles só existiam no período colonial. 

b) Eles ainda existem, mas apenas em lugares isolados como a Amazônia. 

c) Eles ainda existem e vivem tanto em locais isolados como em grandes cidades. 

 

2- O que você sabe sobre a cultura indígena? 

a) Eles não tem mais cultura. Eles assimilaram a nossa cultura e perderam a deles. 

b) Eles continuam com as mesmas práticas culturais que possuíam no período colonial. 

c) Eles tem uma cultura própria tão influenciada pela nossa como a nossa foi pela deles. 

 

3- O que você pode concluir sobre o ensino de História indígena na sua escola? 

a) Penso que foi extremamente satisfatório. Sei tudo que preciso sobre os índios. 

b) Penso que foi bom, mas que ainda precisa melhorar muito. 

c) Penso que foi muito ruim. Não sei nada sobre os índios. 

 

4- Onde você aprendeu o que você sabe sobre os povos indígenas? 

a) A escola foi o espaço onde aprendi a maior parte do que eu sei sobre os povos indígenas. 

b) A maior parte das informações que tenho sobre os índios vem da Tv e da Internet. 

c) A maioria das informações que adquiri sobre os povos indígenas vieram de livros e revistas. 

 

                                                 
11 Este questionário é baseado no questionário de Luiz Fernando Cerri o qual visa avaliar os níveis de consciência 

histórica dos entrevistados. 
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5- Em qual parte da História indígena seus professores de História mais se concentraram? 

a) No período colonial e imperial, até o início da república, priorizando o tempo passado. 

b) Do período republicano aos tempos atuais, dando um enfoque ao presente. 

c) Nenhuma. Nós não estudamos esse assunto. 

 

6- O que você entende por cultura? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7- A partir do que você estudou sobre os povos indígenas, descreva nas linhas abaixo um pequeno texto 

sobre como você compreende os povos indígenas (quem são, onde vivem, quais seus costumes...) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8- Em suas aulas de História você aprendeu sobre a História e cultura indígena? e nas outras disciplinas? Se 

sim, fale em qual/quais delas. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2- Resultado dos questionários 
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Anexo 3- Entrevista realizada com os professores 
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Pergunta 1-: Quais são as séries que o senhor(a) já trabalhou com a disciplina de 

História? 

Pergunta 2- Há quanto tempo o senhor(a) trabalha como professor(a)? 

Pergunta 3- E como o senhor costuma abordar o tema de História indígena? 

Pergunta 4-  O senhor(a) teve alguma disciplina específica na sua formação sobre isso? 

Pergunta 5- A sua formação foi em que universidade? 

Pergunta 6- O senhor considera o tema de História indígena um tema importante de se 

trabalhar? 

Pergunta 7- Em 2008, foi implementada a lei 11.645, que é uma lei que torna 

obrigatório o ensino de História afro brasileira e indígena. Já são 7 anos que foi 

implementada essa lei. Hoje, depois de sete anos de implementação, já quase oito o 

senhor considera que há um suporte maior para trabalhar com essa disciplina? 

Pergunta 8- O senhor(a) já teve acesso a algum material sobre indígenas na Bahia, ou 

acha que eles são mais restritos a Amazônia ou outros locais? 

Pergunta 9- O livro didático é uma ferramenta muito importante na relação do ensino e 

aprendizagem, até porque é com ele que o estudante passa a maior parte do tempo e tem 

acesso a grande parte dos conteúdos, mas nós sabemos que muitas vezes o livro didático 

é um reprodutor de estereótipos, de preconceitos. Em relação ao estudo de História 

indígena o senhor(a) acha que o livro didático está ajudando nesse estudo ou em algum 

aspecto ele pode atrapalhar, ou ele é inerte e não causa nenhuma mudança. 

Pergunta 10- A narrativa atual da História sobre os povos indígenas, presente nos 

livros didáticos e em alguns veículos de comunicação como a televisão, a internet, essa 

narrativa ela lhe agrada? Por exemplo em novelas, como o índio é retratado, ou em 

filmes, o senhor(a) acha que é satisfatória ou o senhor(a) acha que é carregada de 

preconceitos? O que o senhor(a) pensa sobre isso? 
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Anexo 4- Termo de livre consentimento 
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Termo de Livre Consentimento 

 

O senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a) de uma 

pesquisa. Esta refere-se ao projeto de pesquisa Uma História sem índios, esse projeto tem por 

objetivo investigar a memória de estudantes do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual 

Carmen Andrade sobre povos indígenas que foi construída na escola. Para isso precisarei dos 

relatos de professores de História que trabalhem no já referido colégio com turmas de 1º ano 

do ensino médio, visando identificar como estes percebem a História indígena, em relação a 

sua importância e dificuldades encontradas para trabalha com o tema. 

Para a realização deste trabalho, eu, pesquisador, necessitarei gravar (em áudio) as 

entrevistas. Caso você não concorde em oferecer algumas informações para a pesquisa, por 

serem confidenciais ou por gerarem algum constrangimento, eu me comprometo a não gravar 

ou registrar. Todo o material produzido durante esta pesquisa (gravações, transcrições de 

entrevistas e questionários) será guardado pelo pesquisador por um período de, no mínimo 

cinco anos e, após este período, será descartado. 

Esclareço ainda que será garantido o sigilo quanto aos dados de identificação dos 

participantes, salvo por autorização expressa, em documento específico para este fim. Os 

participantes têm o direito de retirar seu consentimento a qualquer tempo, sem nenhum 

prejuízo. Desde já me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, antes, durante e após a 

realização deste trabalho. 

Se você concorda em colaborar com o trabalho que acabo de mostrar, assine comigo 

este termo de compromisso, em duas vias. Uma dessas vias é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de você se recusar a participar, não será penalizado de forma alguma. 

Caso você queira entrar em contato comigo, a qualquer momento, estarei disponível no 

telefone (75) 992088060 (celular) ou no email: luks_assis100591@hotmail.com. 

 

 Pesquisador: 

Assinatura ________________________________________________________________ 

 

 Participante da pesquisa 

Assinatura:________________________________________________________________ 

 

 Responsável legal pelo participante 

Assinatura:_________________________________________________________________ 

 

Local e data_______________________________________________________________ 


