
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

MESTRADO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES SOBRE OS INDÍGENAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

CERES: Colonialismo e colonialidade (2010-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

2016 



 

 

 



 

 

LUKAS MAGNO BORGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES SOBRE OS INDÍGENAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

CERES: Colonialismo e colonialidade (2010-2015). 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História, da Universidade 

Federal de Goiás, como requisito para 

obtenção do grau de Mestre em História.  

Linha de Pesquisa: Fronteiras, 

interculturalidades e ensino de História 

Orientador: Prof. Dr. Leandro Mendes 

Rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

 

2016 

 

 

 



 

 

LUKAS MAGNO BORGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 AS REPRESENTAÇÕES SOBRE OS INDÍGENAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

CERES: Colonialismo e colonialidade (2010-2015) 

 

Exame de Defesa do Programa de Pós-Graduação em História, nível Mestrado, da Faculdade 

de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de Goiás, aprovado em 

___/___/_____ pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes professores:  

 

 

 

Banca Examinadora 

 

______________________________________________________________  

Prof. Dr. Leandro Mendes Rocha 

Universidade Federal de Goiás – UFG 

Presidente 

 

 

_____________________________________________________________  

Profa. Dra. Poliene Soares dos Santos Bicalho 

Universidade Estadual de Goiás – UEG 

Membro Externo 

 

 

______________________________________________________________  

Profa. Dra. Cristina de Cássia Pereira Morais 

Universidade Federal de Goiás – UFG 

Membro Interno 

 

 

 

______________________________________________________________  

Profa. Dra. Maria da Conceição Silva 

Universidade Federal de Goiás – UFG 

Membro Interno 

Suplente 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Este trabalho percorreu um longo processo de elaboração e o tema foi 

desenvolvido com a contribuição de muitas pessoas que, inclusive, estiveram presente desde 

as primeiras reflexões sobre o mesmo, ainda durante a graduação em História. Assim, para 

não correr o risco imperdoável de esquecer as pessoas que me incentivaram, agradeço a todos 

que contribuíram de forma direta e indireta para elaboração da pesquisa. 

Um agradecimento especial à professora Poliene Soares dos Santos Bicalho, que 

foi minha orientadora em projeto de pesquisa e monografia durante a graduação em História, 

pesquisa esta que foi fundamental para a escolha do tema. Agradeço ao meu orientador 

Leandro Mendes Rocha, com seu comprometimento e com as orientações criteriosas no 

decorrer de toda a elaboração da pesquisa.  

Agradeço à professora Cristina de Cássia Pereira de Moraes e à atenção concedida 

a mim, na UFG, sobretudo pelas suas preciosas sugestões no momento em que o objeto da 

pesquisa ainda estava sendo delineado, bem como, os materiais que me cedeu para leitura. 

Ao fomento concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Agradeço também às escolas estaduais da cidade de Ceres, bem como à 

Subsecretaria Estadual de Educação, que me ofereceu o espaço para a realização dos trabalhos 

de campo. Agradeço a Deus, aos amigos e familiares pela força espiritual concedida, e os 

incentivos morais, e energias positivas, mantendo-me forte para seguir adiante, mesmo diante 

do caos e das adversidades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa formação histórica está marcada pela 

eliminação física do “outro” ou por sua 

escravização, que também é uma forma 

violenta de negação de sua alteridade. Os 

processos de negação do “outro” também se 
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RESUMO 

 

Este trabalho procura analisar as representações formuladas sobre os povos indígenas em 

escolas públicas da cidade de Ceres. A relevância do tema encontra-se apoiada na Lei nº 

11.645/08, que imputou obrigatoriedade do ensino da história indígena nas escolas públicas e 

privadas brasileiras, bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais de História, que apesar 

de não possuírem força normativa, sugeriam, desde a década de 1990, o trabalho com a 

temática indígena na sala de aula. Desde então, os livros didáticos, assim como as propostas 

curriculares têm sido analisados, frequentemente, em relação ao conteúdo sobre os povos 

indígenas, embora poucas pesquisas se detiveram, na prática, a observar com mais atenção as 

representações formuladas destes povos na sala de aula por alunos e professores, bem como, a 

influência que exercem sobre o tema as tecnologias da informação e as representações 

midiáticas. Assim, partimos do pressuposto de que atualmente o livro didático não constitui 

uma fonte exclusiva de informação a que os estudantes têm acesso à questão indígena. 

Portanto, além das análises dos livros didáticos de história, o papel e a influência da mídia 

televisiva no processo de construção do conhecimento estudantil são examinados nesse 

trabalho, através de uma pesquisa de campo em escolas públicas da cidade de Ceres. 

Utilizando como metodologia principal a aplicação de questionários, procuramos identificar 

as representações formuladas sobre a temática.  
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ABSTRACT  

This work seeks to analyze the representations formulated about the indigenous peoples in 

Ceres public schools. The relevance of this issue is supported by Law No. 11.645/08, which 

impute mandatory teaching of indigenous history in Brazilian public and private schools as 

well as the national curriculum history parameters. Although they don‟t have normative force, 

it was suggested since the year of 1990 the work about indigenous theme in the classroom. 

Since then, textbooks as well as curricular proposals have been frequently analyzed about 

content on indigenous peoples. Little research has been done, in practice, to observe more 

attentively the representations formulated to these peoples in the classroom by students and 

teachers, and also the influence that they practice on the subject, the information technology 

and media representations. Therefore we assume that nowadays the textbook is not the unique 

source of information on which students have access to the indigenous question. Thus, besides 

the analysis of the history textbooks, the role and influence of television media in the student 

knowledge construction process are examined in this work through a field research in the 

public schools in Ceres. It was used as a primary method the application of questionnaires that 

seek to identify the representations formulated about the subject. 

 

Keywords: indigenous, representations, television media and the classroom. 
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INTRODUÇÃO 

O livro didático é um importante meio de informação que surge no momento da 

vida estudantil de crianças e adolescentes, sendo o momento em que os escolares da educação 

básica têm acesso a um saber mais sistematizado sobre diversos temas e conteúdos, dentre os 

quais, informações a respeito de outros povos e culturas.  

Este trabalho tem como objeto de estudo a análise das representações sociais que 

escolares do ensino fundamental possuem acerca dos indígenas, a partir da investigação de 

dois dispositivos de informação que acreditamos serem centrais no processo de formação dos 

discentes: As representações de indígenas que aparecem nos livros didáticos de história em 

uso nas escolas do ensino fundamental, utilizados na cidade de Ceres nos anos de 2010 a 

2015, e as representações veiculadas pela mídia televisiva, em específico, as programações 

direcionadas ao público infanto-juvenil, dentre eles, as séries de desenhos animados. 

O presente trabalho foi realizado em quatro escolas públicas do Ensino 

Fundamental, da cidade de Ceres, em um recorte temporal que abrange os anos de 2010 a 

2015
1
. A justificativa para tal recorte deve-se ao fato de que no ano de 2010 tivemos o 

primeiro contato com a temática indígena, em função de um projeto de pesquisa desenvolvido 

durante a graduação em História
2
, e também porque 2010 foi o ano em que, pela primeira vez, 

a Lei 11. 645/08 foi tomada como parâmetro para elaboração do Livro didático. 

 Os livros didáticos anteriores à Lei 11.645/08 ainda não eram avaliados tendo 

como parâmetro e critério de escolha, uma lei com força normativa, vez que, aqueles 

aprovados no triênio de 2008 haviam sido elaborados antes da Lei entrar em vigor. O recorte 

final se justifica pelo fato de que a coleta de dados relativos à análise dos documentos e ao 

trabalho de campo nas escolas participantes foi finalizada no ano de 2015. Desta forma, o 

recorte final, indica também o momento de conclusão das coletas de dados nas escolas, que de 

fato, foi constante durante todo o processo de construção do trabalho. 

Esta curta delimitação temporal deve-se ao fato, de trabalharmos com um tema 

que exige a investigação de uma problemática não muito recuado no tempo, mas, uma 

investigação do tempo recente, no qual tivemos que lançar mão de metodologias particulares 

e específicas, e até mesmo peculiares. Como demonstraremos no decorrer do trabalho, os 

                                                 
1
Esta pesquisa começou a ser desenvolvida na graduação em História, durante a Iniciação Científica, em 2011, 

por meio do PIBIC/CNPq. 
2 

Trata-se do projeto de pesquisa intitulado: “O lugar do índio no livro didático e na sala de aula: Estudos de 

caso em Escolas Públicas do Vale São Patrício”, coordenado pela professora Dra. Poliene Soares dos Santos 

Bicalho, do qual participei como bolsista de iniciação científica. Para este projeto, pesquisei, precisamente, as 

representações sobre os indígenas nos livros didáticos das escolas de Ceres. 
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métodos de análise ganharam características peculiares. Trabalhar com “testemunhos vivos” 

torna a pesquisa mais dinâmica, e muitas das vezes os métodos previamente pensados – no 

projeto inicial, por exemplo - passam por mudanças, em função das relações com tais 

“testemunhos”. Foi o que ocorreu durante as pesquisas de campo junto aos alunos, que, em 

função da realidade social dos mesmos, as metodologias de análises ganharam novos 

contornos, extrapolando a simples análise dos livros didáticos de história. Conforme aponta 

Lucila Delgado (2013) e Marieta Ferreira (2013) o trabalho com o tempo presente ainda 

impõe certas dificuldades, a principal delas é a simultaneidade de tarefas atribuídas ao 

pesquisador, isto é, ele mesmo é ator, e testemunho de seu tempo, e por mais que se distancie 

se vê próximo ao objeto de pesquisa.   

A escolha por este campo temático, com um curto recorte, é consonante aos 

pressupostos conceituais e metodológicos do história do tempo presente. Conforme Agnès 

Chauveau (1999) e Philippe Tétart (1999), a história do tempo presente se caracteriza por 

utilizar métodos particulares com menor recuo no tempo, visto que a história não é somente o 

estudo do passado, mas, também o estudo de acontecimentos hodiernos.    

Deve-se destacar também, que desde a primeira metade do século XX a história 

vem sofrendo a influência de diversas áreas do conhecimento, principalmente das ciências 

sociais
3
 como a Sociologia, Antropologia, entre outras. Graças a estas influências, o horizonte 

de pesquisa do historiador aumentou significativamente, não mais, baseado em um modelo 

restritivo, com forte ênfase em documentos escritos e oficiais, no qual se defendia o 

distanciamento total do historiador perante seu objeto de estudo. Desta forma, acreditava-se 

que o trabalho do historiador só poderia começar verdadeiramente quando não mais existisse 

testemunhos vivos, esta perspectiva da pesquisa em história comprometia seriamente o estudo 

do mundo contemporâneo, visto que não haveria o distanciamento do pesquisador e seu 

objeto de pesquisa. (DELGADO; FERREIRA, 2013). 

Desta forma utilizamos como procedimento metodológico a aplicação de 

questionários a professores e alunos do ensino fundamental e das análises dos livros didáticos 

que se encontram em uso nas escolas. Ressaltamos que dedicamos maior atenção aos livros do 

7º ano escolar. A escolha pela análise mais atenta dos livros deste ano escolar não foi 

aleatória, já que os livros do 7º ano são os que mais trabalham conteúdos relacionados aos 

                                                 
3
 A este respeito Fernand Braudel publicou em 1958 um artigo no qual defendia e propunha um trabalho coletivo 

entre a história e as Ciências Sociais, para o autor, mais importante que delimitar fronteiras entra as ciência seria 

empreender um trabalho coletivo, neste artigo, Braudel retoma a perspectiva defendida por François Simiand que 

desde os primórdios do século XX  já defendia esta ideia lançando severas críticas aos historiadores metódicos 

do século XIX e suas influências no século XX. 
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povos indígenas. Nossa discussão não se restringe apenas à análise de livros didáticos, 

consideramos, também, uma série de outros dispositivos de informação que veiculam 

múltiplas representações sobre outras culturas. 

A análise dos livros didáticos teve por pretensão identificar como os mesmos 

desenvolvem e abordam a temática indígena, trabalho este que não deve prescindir de uma 

análise mais profunda. O fato desta análise já ser feita ou ter sido feita pelos avaliadores do 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) não exime ou diminui a importância de ser feita 

neste trabalho. Deve-se deixar claro, ainda, que a análise do livro didático constitui apenas um 

caminho metodológico na tentativa de compreender até que ponto este material influencia, ou 

não, as representações formuladas pelos alunos, sem deixar de levar em consideração uma 

série de outros dispositivos que veiculam informações sobre os indígenas, como: os meios 

eletrônicos, jornais impressos e a mídia no geral. Os livros didáticos não foram tomados como 

as fontes principais deste trabalho, sendo que o livro didático de história foi analisado junto a 

outros documentos provenientes do Governo e do Ministério da Educação, como os PCNs, e a 

Lei 11.645/08. Por se tratar de uma pesquisa que pretende compreender as representações que 

estudantes da educação básica possuem sobre os povos indígenas, atribuímos maior atenção 

aos dados coletados diretamente da pesquisa em campo, isto é, os questionários, os diálogos, e 

os desenhos feitos pelos alunos em sala de aula. 

Acreditamos, que, por mais que consideremos o fato de os livros comporem o 

universo escolar de alunos e professores, não é a principal fonte de informação as quais os 

escolares atualmente possuem acesso, tendo em vista que nos últimos anos houve um 

aumento considerável de outros dispositivos de informações acessíveis a uma grande parte da 

sociedade. Trata-se de uma nova reestruturação do capitalismo, marcado por aquilo que 

Manuel Castells (1999) designou de a “revolução da tecnologia da informação” (p.17), que 

por sua vez introduziu uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede, marcada pela 

fluidez e a dinâmica rápida das trocas de informações. 

Com efeito, três indagações principais – ainda que existam outras – conduzem a 

construção desta pesquisa: Qual papel as mídias eletrônicas e televisivas desempenham no 

processo de formação das representações sociais sobre os índios? Como os livros didáticos de 

história representam os povos indígenas? Como os professores desenvolvem a temática 

indígena dentro da escola? Anderson Oliva (2003) sugere que perguntas objetivas podem 

levar a respostas também objetivas, o que não é o foco deste trabalho. Tais perguntas são 

apenas indagações iniciais de um trabalho que, no decorrer de sua elaboração teórica e 

prática, ganhou outras trajetórias e delineamentos, com novas indagações, que acrescentam 
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e/ou diferem dos questionamentos iniciais. Foi no decorrer desta trajetória, principalmente no 

momento das pesquisas em campo, que outros questionamentos surgiram. Desta forma, com a 

mediação do trabalho em campo, reformulamos a tese principal deste trabalho que se limitava 

a questionar os conteúdos sobre os temáticos indígenas presentes nos livros didáticos de 

história. Neste sentido, ampliamos o leque de abordagens e, para além do livro didático, 

analisamos a influência da mídia televisiva no processo de formação das representações que 

os alunos possuem sobre os povos indígenas. 

Constatamos que a mídia televisiva estabelece, assim, dentre outras, uma função 

intercultural assimétrica por meio das informações que veiculam sobre outras culturas, 

informações estas que são projetadas por vários programas, principalmente por aqueles de 

entretenimento. Mostraremos na pesquisa que até mesmo os desenhos animados, por mais 

“inocentes” que sejam, contribuem para projetar representações preconceituosas sobre a 

cultura do “outro”. Na perspectiva de Roger Chartier (1990), as representações se estabelecem 

através de discursos que em momento algum são imparciais e transparentes, obedecendo a 

determinados fins. A percepção do social não é, de forma alguma, resultado de discursos 

neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas), que tendem a impor 

uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados; a legitimar um projeto reformador 

ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. As ideias deste autor 

se aplicam ao contexto de nossa pesquisa, principalmente o seu conceito de representação, na 

medida em que contribuem como ferramenta conceitual, para desbanalizar discursos que 

comumente tratamos como naturais. 

A prática de naturalizar os fenômenos sociais é uma das características da cultura 

ocidental. Esta atitude assumida, pelo Ocidente, se expressa em várias instâncias, 

principalmente no pensamento filosófico e científico, cuja pretensão é a total neutralidade, 

além do ideal universalizante. Isto é, os conceitos filosóficos são importantes na medida em 

que são universalizados. O ideal de ciência foi moldado, no interior deste pensamento, o que 

fez acreditar, por muito tempo, na soberania da ciência frente aos outros saberes. A ciência, 

pelo uso de suas ferramentas conceituais, acredita ser possível compreender qualquer cultura, 

independentemente do grau de assimetria existente entre elas e com relação à sua própria. 

Trata-se de uma cultura hegemônica que estabelece os termos das discussões. Desta forma, a 

Europa se autoclassifica com superior e tomou para si o “árduo trabalho de civilizar o 

mundo”.  

A influência desta suposta superioridade cultural europeia se expressou 

historicamente, e se expressa ainda hoje, nos jornais, nos programas de TV, na internet e, 
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principalmente, nos livros didáticos de história, das escolas brasileiras, que 

independentemente de serem estruturados de maneira cronológica, integrada, intercalada ou 

temática, apresentam a maioria de seus conteúdos unidirecionalmente centrada na realidade 

europeia. A negação do “outro” é historicamente construída e está presente desde a sociedade 

Greco-romana, sociedade da qual a Europa reivindica/resgata suas raízes culturais. Essa 

negação do “outro” fez com que a Europa ocupasse uma posição de destaque em detrimento 

das outras culturas, cuja diferença foi traduzida como sinônimo de inferioridade. 

Enrique Dussel (2008) avalia as características da cultura ocidental e, segundo a 

sua perspectiva, a própria constituição da história europeia teve em suas bases a negação do 

“outro”, prática essa que não surge exclusivamente com a conquista da América. A percepção 

do “outro” como bárbaro é uma característica constitutiva da sociedade europeia
4
. Ao analisar 

a filosofia hegeliana, o mesmo autor argumenta que as culturas asiáticas são geralmente 

representadas como propedêuticas e aparecem como sociedades ainda na infância, cujo ápice 

do desenvolvimento estaria na Europa. Assim, podemos inferir que a percepção social que o 

Ocidente possui dos povos indígenas está contida no interior dos próprios termos ditados pela 

sociedade ocidental, o que dificulta, inclusive, o diálogo intercultural
5
 horizontalizado, visto 

que, historicamente, pouca autonomia as outras culturas tiveram para falarem por si próprias. 

                                                 
4 

Com relação a esta discussão, ler também a obra de Leopoldo Zea, intitulada: “Discurso desde a 

marginalização e a barbárie”, em que o autor mostra, dentre vários outros assuntos pertinentes, que a 

identificação do “outro” como bárbaro é característica constitutiva da sociedade ocidental e a língua é um dos 

principais elementos definidores do que é, e o que não é, o “ser” bárbaro. O bárbaro é aquele que balbucia, que 

não fala bem o grego. Neste sentido, percebemos que de acordo com cada momento da história antiga europeia, 

os povos considerados bárbaros ora são exterminados, ora são familiarizados e incorporados. Os bárbaros eram 

familiarizados e incorporados, precisamente no contexto das conquistas de Alexandre o Grande e, por 

conseguinte a expansão territorial romana, - que seguiu os passos de Alexandre – os “bárbaros conquistados” em 

ambos os contextos, poderiam ser assimilados e incorporados desde que aprendessem a falar bem o grego e 

prometessem lealdades ao império e suas leis. “Fazendo sua a atitude tomada por Alexandre da Macedônia ao 

criar seu vasto império, Roma mantém seu domínio pelo não menos vasto império, permitindo que os povos 

conquistados façam parte dela” (LEOPOLDO ZEA, 2005, p. 71) Percebe-se que a fórmula a ser aplicada é a 

mesma, a pretensão é fazer com que a cultura do outro seja desintegrada, seja pela assimilação ou extermínio. 

Contudo, devemos destacar que a Europa nem sempre lograva êxito nessa tarefa, visto que, na maioria das vezes, 

o que acontecia era uma amálgama, uma troca, entre a cultura europeia e a cultura do “bárbaro”. Isso é o que 

evidenciamos, quando aprendemos sobre as invasões bárbaras da Europa Ocidental, dando início, ao processo de 

feudalização, em que os bárbaros, no inicio das invasões eram vistos como uma ameaça, logo em seguida, depois 

de sua ocupação, passou a ser visto como um elemento positivo, alguns povos bárbaros converteram-se ao 

cristianismo, isto é, romanizaram-se. Percebemos ai, desde a antiguidade ocidental, a existência de trocas 

culturais, tendo em vista, que a própria formação da Europa desde a antiguidade, aconteceu por meio do contato 

com muitos povos de culturas distintas. 
5
 Esta mesma perspectiva se aplica aos estudos, acerca da história da África. Paulin Hountondij (2010), ao 

avaliar as perspectivas sobre os estudos africanos, identifica que a maioria das pesquisas sobre a África foi 

desenvolvida a partir de conceitos puramente europeus, principalmente conceitos de cunho filosóficos e 

linguísticos. Contudo, nem sempre tais conceitos se aplicam à realidade africana, como exemplo, citamos a ideia 

de “ser” na Filosofia e de significado e significante na Linguística, conceitos uniformes que mostram sérios 

problemas quando confrontados no interior de diversidade cultural africana. De acordo com o mesmo autor, 

durante muito tempo algumas comunidades africanas foram caracterizadas negativamente pelo fato de não 
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As representações que temos sobre os povos indígenas situam-se em um universo, 

cujo sentido foi formulado pela hegemonia do Ocidente. Contudo, não podemos esquecer que, 

desde o contexto colonial, houve resistência por parte dos povos indígenas, com relação às 

tentativas de colonização e imposição cultural
6
. Uma contra resposta recente a esta hegemonia 

são os movimentos indígenas organizados, iniciados na segunda metade do século XX que, 

dentre outras reivindicações, reclamam os direitos de poderem falar por si próprios, além de 

exigir o fim dos preconceitos e estereótipos que a sociedade ocidental vem formulando ao 

longo da história
7
. A reivindicação pelo fim dos preconceitos vem ao encontro das ideias de 

Chartier (1990), ao afirmar que: 

 

As lutas de representações possuem tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, 

ou tenta impor, a sua concepção de mundo social, os valores que são os seus, 

e o seu domínio (p. 17). 

 

Neste sentido, vários fatores condicionaram a realização da presente pesquisa, o 

principal é a constatação de que a temática indígena ainda é pouco abordada nos livros 

didáticos de história e nas escolas do Ensino Fundamental em uso na cidade de Ceres. Vale 

lembrar que em virtude das deficiências identificadas por pesquisadores e militantes do 

Movimento Indígena, foi aprovada em 2008 a Lei 11.645
8
, que obriga a inclusão da história e 

da cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo da educação básica pública e 

privada do Brasil, o que reforça ainda mais a importância de uma análise mais crítica do 

assunto, com o objetivo de verificar o alcance e o cumprimento de tal lei. Outro fator que se 

soma a esses foi a pouca quantidade de pesquisas com este tema na maioria das universidades 

da região do Centro-Oeste
9
. 

                                                                                                                                                         
possuíram uma forma de escrita, mas ressalta que não é possível caracterizar negativamente uma comunidade 

por aquilo que ela não possui, vez que nem todas as sociedades, precisaram desenvolver a escrita para se 

estabelecerem no mundo e, por isso mesmo, não faz sentido algum classificá-los tendo como referência a escrita. 
6 

A respeito da resistência dos indígenas no contexto colonial, consultar a obra do autor Eduardo Viveiros de 

Castro intitulada A inconstância da alma selvagem. O autor mostra, dentre vários outros aspectos, a resistência 

dos indígenas diante das tentativas de conversão à fé cristã, agenciada pelos padres da igreja católica. O livro 

está disponível online e pode ser acessado através do link: http://pt.scribd.com/doc/43233377/Eduardo-Viveiros-

de-Castro-A-Inconstancia-da-Alma-Selvagem#scribd 
7 

Deve-se ressaltar que o Artigo 31 da convenção 169/1989, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

assinada pelo Brasil no ano de 2003, diz que: “medidas de caráter educativo deverão ser adotadas em todos os 

seguimentos da comunidade nacional com o objetivo é eliminar os preconceitos que possam existir em relação 

aos indígenas”.  
8 

Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e 

privadas de todos os estados brasileiros. 
9 

Durante a pesquisa foi realizado um levantamento de dados nas principais universidades federais do Centro-

Oeste, e não foi encontrada uma só produção sequer relacionada ao assunto. O levantamento consistiu em 
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Diante de tais constatações, surgiu a inquietação e interesse em verificar quais são 

as percepções que os alunos das escolas públicas Estaduais do Ensino Fundamental da cidade 

de Ceres possuem quando os assuntos são relacionados aos povos indígenas e também 

investigar a influência da mídia televisiva no processo de formação das representações sociais 

dos escolares. Analisamos também, os livros do sétimo ano, com o intento de verificar como 

os mesmos abordam esta temática, por meio de uma análise de seus conteúdos
10

. Temos 

também a consciência de que o livro didático, mediado pelo professor em sala de aula, deve 

ser a principal ferramenta pedagógica para diminuir preconceitos acerca do “Outro”.  

Por sua importância, os livros didáticos, não somente os de história foram, e são, 

objetos de diversas pesquisas. Principalmente de pesquisas que buscam pontuar as falhas dos 

livros didáticos, em relação à forma de abordar a diversidade cultural.  

Ao analisar livros da educação infantil
11

, em meados da década de 1980, Mauro 

W. B. Almeida
12

 percebeu que as mensagens veiculadas nos livros didáticos eram, a princípio, 

de respeito e tolerância à diversidade existente na sociedade brasileira, contexto este, ainda 

marcado pela ideia de democracia racial e a ideia de harmonia entre elas. As contribuições de 

todos os cidadãos no processo de construção social eram enfatizadas nos livros e o 

                                                                                                                                                         
identificar e analisar as produções acadêmicas, – teses de doutorado e dissertações de mestrado –, dos últimos 

dez anos presentes nos repositórios online das principais universidades federais do Centro-Oeste que são: UNB: 

Universidade de Brasília (Brasília DF Área de concentração: sociedade cultura e política), UFG: Universidade 

Federal de Goiás (Goiânia GO, Área de concentração, Culturas, Fronteiras e Identidades), UFGD: Universidade 

Federal da Grande Dourados (Mato Grosso do sul MS, Área de concentração: história região e identidades), 

UFMT: Universidade Federal do Mato Grosso (Mato Grosso MT, Área de concentração: História, territórios e 

fronteiras.). A universidade que merece destaque em produções acadêmicas sobre indígenas é a UFGD. Na 

Universidade da Grande Dourados: em um total de 123 trabalhos foram contabilizadas 32 produções 

relacionadas à questão indígena, porém, em outros contextos, não exatamente em escolas e livros didáticos. Essa 

quantidade de produção sobre indígena é bastante superior se comparada com as demais universidades, UFG, 

UNB e UFMT, em que a quantidade encontrada foi inferior a 10 produções. Contudo, deve se ressaltar que pode 

haver trabalhos que não, necessariamente, foram cadastrados nos repositórios disponíveis online. O fato de não 

termos encontrado não significa que não existe, mas simplesmente podem não terem sidos registrados. Na UEG 

(Universidade Estadual de Goiás) encontramos uma produção que trata do assunto e com a qual buscamos 

estabelecer um diálogo teórico ao longo deste trabalho. 
10 

Deve-se ressaltar que o guia do PNLD faz a análise dos conteúdos dos livros didáticos, com a intenção de 

apresentá-los às escolas para escolha dos professores. O fato de a pesquisa, parcialmente, trilhar esse caminho de 

análise não significa repetir o que o guia já faz, esgotando a pesquisa em si, mas se trata de fazer a análise mais 

profunda e crítica dos conteúdos, sabendo das limitações que o guia do livro didático possui, por se tratar de um 

documento bastante sintético.  
11

 Os livros selecionados para realização da pesquisa pelo autor citado, Mauro W. B. Almeida, foram duas 

coleções (Estudos Sociais e Moral e Civismo), de livros da 1ª a 4ª série, escolhidas casualmente; todos os livros 

de 5ª e 6ª séries (Estudos Sociais), num total de 20 obras. 
12 

Nesta obra o autor não se limita a problematizar apenas a questão indígena em suas análises, a ênfase maior se 

concentra nas representações sobre os negros nos livros didáticos da década de 1980, em específico os livros de 

estudos sociais, uma modalidade de disciplina corrente nas escolas fundamentais da época. Contudo, é 

interessante perceber que os povos indígenas, assim como os negros, se encontram relegados a um segundo 

plano nas representações presentes em tais livros. Não se encontram no mesmo grau de importância histórica que 

os povos europeus, são inferiorizados nos discursos. 
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posicionamento que apresentava era contrário a qualquer tipo de preconceito ou fobia/aversão 

relacionada à diferença: 

 

À primeira vista os livros examinados, sobretudo os de “Estudos Sociais” 

(de 5ª e 6ª séries, onde se estuda a história e a geografia brasileira), 

apresentam-se contra o racismo. Um deles diz: “A constituição brasileira 

nunca admitiu qualquer tipo de preconceito”. Outro afirma também 

enfaticamente: “Brasileiro legítimo não tolera preconceitos: nem de raças, 

nem de cor, nem de religião” (ALMEIDA, 1987, p. 14). 

 

Porém, quando o autor se dispôs a analisar o material didático em sua totalidade, 

concluiu que se tratava de conteúdos tendenciosos, que apesar de inicialmente fazerem 

críticas contundentes às expressões de preconceito, expressavam tacitamente, ou de forma 

explícita, a ideia de superioridade dos “brancos” em detrimento dos negros e indígenas. 

No decorrer das análises, Almeida (1987) percebeu que a principal intenção do 

material didático se encontrava em harmonizar os conflitos, ocultar as diferenças sociais e 

contextualizá-las no passado, como se a sociedade brasileira estivesse a caminho de uma 

unidade nacional. 

O autor se detém nas imagens e textos utilizados nesses livros da década de 1980, 

analisa vários aspectos da sociedade presentes nestes, e chama a atenção para a forma que é 

tratada a composição familiar dos indivíduos, concluindo que, nesses livros, é representado 

um ideal de família composta por indivíduos “brancos”, vivendo felizes e em harmonia numa 

sociedade em que não existem tensões sociais nem diferenças, os negros e indígenas, 

apareciam de maneira secundária. 

Portanto, o objetivo dos livros didáticos, desse contexto, expressava a ideologia 

dominante, colocando em destaque apenas pessoas de peles e olhos claros. Isso, conforme o 

autor, fica evidenciado, ainda, nas diversas funções sociais eleitas como importante pelos 

livros. Dentre elas aparecem nas imagens dos livros, as autoridades eclesiásticas, políticas e 

sociais, compostas por pessoas de peles claras. Na própria representação das Forças 

Armadas/Exército, os negros e indígenas não aparecem entre os soldados, encontrando-se 

ausentes nessas primeiras representações constatadas por Almeida (1987). 

Trata-se de um país “branco”, em que negros e indígenas são quase inexistentes 

em seu processo histórico e quando aparecem são mostrados de forma inferiorizada, 

geralmente no passado. Os indígenas comumente são tematizados no período colonial e os 

negros no contexto da abolição da escravidão, em 1888. Os homens de pele clara ocupam 
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espaços privilegiados em relação a negros e indígenas, principalmente nas representações 

imagéticas
13

, como mostra Almeida: 

 

Nas imagens o branco ocupa o primeiro plano. No passado os negros são 

mencionados a propósito da libertação dos escravos com ênfase para a 

alegria que resulta dessa data. Os índios recebem mais espaços, aparecendo 

na recepção dos colonizadores em sua “cultura”. Essa cultura é descrita em 

tempo pretérito: os índios “pintavam o corpo”, “enfeitavam-se”, “usavam o 

fogo”, etc (ALMEIDA, 1987, p.23). 

 

Desta forma, negros e indígenas encontravam-se submetidos ao passado e 

ocupavam os espaços da “memória”, pois aparecem em contextos específicos, pontuais e bem 

demarcados na história, sempre associados a um acontecimento marcante na história europeia. 

O autor chama a atenção para o fato de, às vezes, muito raramente, esses povos apareciam em 

primeiro plano em relação aos indivíduos de pele clara. Porém, se torna necessário 

contextualizar, pois geralmente negros e indígenas apareciam para representar as suas 

“contribuições” para sociedade, e tais contribuições sempre estavam associadas ao folclore ou 

a personagens da literatura, como o Saci Pererê, Dona Benta etc. Eram tratados como 

elemento folclorizado e suas influências sobre a sociedade brasileira estavam restritas e 

ligadas às tradições culturais. 

É importante verificar que a apologia feita em favor do respeito à diversidade 

nunca era levada a sério pelo próprio livro. O livro, nesse sentido, não mostrava esses 

indivíduos como protagonistas de sua própria história. Os modos de transmissão dos 

conteúdos se estabeleciam por intermédio do discurso oficial contido nos livros. Nesta 

perspectiva, o autor cita que um exemplo esclarecedor dessa tendência era o fato de que o 

livro destacava o processo de libertação dos escravos, deixando margem para a interpretação 

de que a abolição da escravidão se estabeleceu por um ato de benevolência da Princesa Isabel, 

ao assinar a Lei Áurea, em 1888, portanto, não contemplava quaisquer resistências por parte 

dos negros. 

Assim, fica claro que a intenção desses livros era transmitir aos alunos um modelo 

ideal de sociedade, sem tensões e conflitos, e deixava claro o desinteresse em discutir as 

desigualdades sociais e étnicas, assim como as relações de poder. Transmitia informações que 

não correspondiam à realidade, – ao negar a existência preconceitos – o que não contribuía 

                                                 
13 

As imagens referidas se encontram nos livros das duas coleções analisadas por Almeida, (Estudos Sociais e 

Moral e Civismo) de livros da 1ª a 4ª séries, escolhidas casualmente. E todos os livros de 5ª e 6ª séries (Estudos 

Sociais), em um total de 20 obras. 
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para desenvolver o senso crítico dos alunos, na medida em que não problematizava as 

divergências existentes na sociedade. O viés trabalhado nos livros desse período consistia em 

exaltar os acontecimentos econômicos, com destaque para o desenvolvimento proporcionado 

pela plantação da cana-de-açúcar no período colonial. Dessa forma, assim como no passado 

colonial, o Brasil precisava continuar o seu processo de expansão em nome do progresso da 

nação. A expansão econômica contribuiria para uma crescente ocupação territorial, como se 

tais territórios já não fossem povoados por indígenas há muito tempo. 

No entanto, tais livros não se preocupavam em mencionar a diversidade indígena 

já existente nesses territórios, tratando-os como espaços vazios que precisavam ser ocupados; 

enfatizavam as dificuldades encontradas pelos colonos para se estabelecer nessas regiões 

“vazias”, representando-os como verdadeiros mártires da causa nacionalista. A ideia 

transmitida era a do ideal de integração nacional, no qual a própria Amazônia era representada 

como espaço vazio, sem habitação humana, que precisava ser habitado. 

Com efeito, era necessário que o desenvolvimento capitalista continuasse a “todo 

vapor”, rumo ao progresso, por meio da construção de rodovias para a efetivação do processo 

de integração, que tinha por objetivo fortalecer o comércio e descobrir novas matérias primas 

para a produção industrial. Conforme Almeida (1987) Os autores do livro ainda lamentavam o 

fato de esse processo ser árduo e difícil para os “novos colonizadores”, transmitindo ao 

leitor/aluno o ideal de um futuro otimista, com a convicção de que era possível o total 

desenvolvimento capitalista. Ao perceber essa ideologia nos livros, Almeida conclui: 

 

Moral da história: a chegada dos portugueses no litoral é o modelo a seguir 

nos dias de hoje. Da mesma maneira como os índios foram nessa história 

apenas um entrave (ocupando “vazios”), ou mão de obra (como os negros), o 

leitor é levado a deduzir que hoje permanecem a sê-lo, ante a colonização 

representada pela transamazônica, ou Polamazônia (ALMEIDA, 1987, p. 39-

40). 

 

Percebe-se que os livros eram contraditórios em seus conteúdos, pois, conforme já 

exposto, continham o discurso de respeito às diferenças e, simultaneamente, consideravam os 

indígenas como entraves ao desenvolvimento capitalista. 

Em uma análise mais atenta, Almeida (1987) mostra que os indígenas, 

dependendo do contexto, apareciam representados de forma harmoniosa-idílica. Um exemplo 

é como aparecem no contexto da “descoberta” do Brasil, auxiliando os portugueses com o 

processo de extração do pau-brasil, representados como cordiais e hospitaleiros e, ao mesmo 

tempo, sendo considerados como perigo para a colonização, podendo atacar a qualquer hora.  
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Esta segunda tendência vai se tornando forte durante o processo de ocupação 

portuguesa. Aos poucos o índio vai perdendo o rótulo de hospitaleiro e adquirindo o de 

preguiçoso, que não se dá ao trabalho árduo, e, nessa perspectiva, passa a atrapalhar o 

desenvolvimento da colônia. 

A abordagem da história do Brasil, nesse contexto, é favorável aos portugueses, 

cujos feitos jamais eram criticados, sempre havia justificativas “plausíveis” para a ação dos 

portugueses, com elogios ao sistema que os mesmos implantaram na Colônia, justificando 

friamente os atos de exploração empreendidos pelos colonizadores. 

Um exemplo notório desse discurso é a exaltação dos bandeirantes que 

adentravam as matas à procura de indígenas e da expansão civilizacional. Os próprios 

missionários são exaltados, pois eram os mártires que arriscavam a vida levando a 

“civilização e organização social” aos indígenas, ensinando a “língua correta”, pregando os 

ideais religiosos, que, de fato, não correspondiam às tradições indígenas. Nesse sentido, o que 

perpassava nesses livros era um elogio/exaltação aos ideais dos “bravos” portugueses. 

Posteriormente, em 1995, Luís Donisete Benzi Grupioni também observa que o 

tratamento dado aos indígenas nos livros didáticos ainda se constituía de forma 

preconceituosa, principalmente se relacionado a outros conteúdos abordados nestes livros. O 

que nos leva a acreditar que, de um período ao outro, pouca coisa mudou em relação às 

representações dos povos indígenas nos livros didáticos. Grupioni (1995) percebe outras 

formas peculiares de tratar os indígenas, analisando o modo como o preconceito persiste. 

Grupioni (1995) ressalta a importância do livro didático no processo de formação 

da criança e do adolescente, pois, nesse estágio, ele é um instrumento importante ao veicular 

informações sobre outros povos e culturas, visto que poucos alunos terão, nessa fase da vida, 

a oportunidade para fazer viagens, frequentar teatros, festivais de filmes internacionais, entre 

outros. Na maioria das vezes, o livro didático, é quase sempre o único material impresso a que 

os alunos têm acesso e, nesse sentido, desempenha um papel importante na vida escolar. 

Para o autor, é nesse momento que se torna necessário obter informações acerca 

dos conteúdos contidos nos livros e analisar até que ponto eles transmitem conhecimentos 

consistentes sobre outras culturas, dentre elas as indígenas. Nessa perspectiva, Grupioni 

(1995) aponta em seu texto as principais críticas feitas por outros estudiosos do assunto, 

mostrando as deficiências dos manuais didáticos. Ao apontar tais críticas, nos deparamos com 

questões semelhantes às que Mauro Almeida (1987) encontrou em suas análises, embora 

estivessem mais direcionadas para as representações sobre os negros. 
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De acordo com Grupioni (1995), era facilmente possível encontrar nos livros 

didáticos afirmações fortes contra o racismo, que se caracterizam por reivindicar dos alunos o 

respeito à diferença e à diversidade. Mostravam-se, assim, aparentemente tolerantes, 

geralmente, ao enfatizar a formação social brasileira, a partir do encontro das três “raças”: 

negros, indígenas e brancos.  

No entanto, embora os livros fizessem toda essa política em defesa da diversidade, 

não era assim que a mesma aparecia nos manuais, pois, comumente negros e indígenas eram 

relegados ao passado. Além de aparecer só no passado, ainda desempenhavam um papel 

secundário e dependente em função dos colonizadores. Ou seja, eram empregados para 

esclarecer e pontuar um processo histórico eminentemente europeu. Sua história não era 

dinâmica como as demais. E, no processo histórico, os indígenas, além de aparecerem 

submetidos a essas condições, tinham os conteúdos referentes às suas culturas organizados de 

forma fragmentada nos livros, sem continuidades, em uma história estagnada, na qual o 

indígena só era representado como coadjuvante da ação europeia. 

Outra crítica levantada pelo autor diz respeito ao fato de tais livros começarem a 

história do Brasil a partir da chegada dos portugueses, considerados os “descobridores” do 

território, como se já não houvesse uma diversidade de povos vivendo no território, com 

dinâmicas próprias. A ideia da descoberta encontrava-se presente nesses livros como 

justificativa para a colonização.  

O livro didático, dessa forma, se posicionava por intermédio de uma visão 

europeia de mundo, desconsiderando a existência dos indígenas como verdadeiros moradores 

do território brasileiro. Grupioni (1995) aponta para várias outras críticas aos livros didáticos 

como, por exemplo, o modo simplista com que abordam os povos indígenas. 

 

Primeiramente pela forma como estas sociedades são tratadas: geralmente 

pela negação de traços culturais considerados significativos; falta de escrita, 

falta de governo, falta de tecnologia para lidar com metais, nomadismo, etc. 

Um segundo modo de operação desse mecanismo de simplificação é a 

apresentação isolada e des-contextualizada de documentos históricos que 

falam sobre os índios (GRUPIONI, 1995, p. 488). 

 

Conforme visto, foram utilizados critérios de classificação incapazes de traduzir a 

realidade dos povos indígenas. Como salienta Paulin J. Hountondji (2010), é pouco 

consistente caracterizar negativamente uma sociedade por aquilo que ela não possui, já que os 

conceitos como: “escrita”, “governo” e “tecnologia” não tem um significado coerente fora da 

realidade europeia. Quando tais conceitos quando são estendidos a outras realidades culturais, 
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se mostram, insuficientes. A descontextualização dos documentos históricos, ressalta Grupioni 

(1995), diz respeito à utilização, por parte dos livros didáticos, de cartas e relatos de viajantes 

e cronistas contemporâneos do Período Colonial. A crítica que se faz do uso destes relatos diz 

respeito ao contexto não esclarecido de sua criação e à forma com que eram intercalados no 

texto escrito. 

Os livros apresentavam informações que partiam do modo de ver de viajantes e 

cronistas de determinada época. Muitas das representações dos indígenas no período colonial, 

foram feitas por artistas que nunca estiveram no Brasil e fizeram as imagens se apoiando 

apenas em relatos dos viajantes que visitavam o Brasil por um curto período de tempo. Os 

usos destas imagens, sem uma contextualização explícita por parte dos livros, faziam com que 

os alunos acreditassem que os índios, realmente, eram da forma que as imagens os 

representavam. Isto é, os livros usavam informações produzidas em épocas diferentes – 

durante a colonização –, que poderiam ser facilmente associadas ao presente dos alunos. 

Como sugerem os autores, os livros partiam de uma abordagem evolucionista, em 

que as aldeias indígenas eram uma espécie de “museu vivo”, e representavam o passado e o 

marco zero da evolução humana. As representações dos indígenas veiculadas nos livros 

didáticos condicionavam os alunos a pensarem que os indígenas existiram apenas no passado. 

A temática indígena, tal como foi veiculada, propendia a negar a contemporaneidade destes, o 

que é uma das principais consequências negativas atribuídas aos livros didáticos do contexto 

analisado pelos autores. 

As informações que passavam consistiam em apresentar algumas características 

superficiais e distintivas sobre os indígenas, ou seja, as de que viviam na mata, pintavam o 

corpo, usavam enfeites, fabricavam canoas, pescavam, caçavam. Essas são informações 

genéricas, que pouco explicavam a dinâmica que envolvia essas sociedades, cada uma com 

uma forma específica de se organizar, com procedimentos próprios e cosmologias peculiares. 

Essa maneira de retratar os indígenas cria generalizações, ao associá-los a 

elementos que pouco contribuem para entender algum aspecto da enorme diversidade cultural 

indígena. o termo “índio” é sinônimo de homogeneidade, pois coloca toda a diersidade 

cultural de tais povos dentro de um único termo.Sobre essa questão, Grupioni alerta:  

 

Cada sociedade indígena se pensa e se vê como um todo homogêneo e 

coerente e procura manter suas especificidades, apesar dos efeitos 

destrutivos do contato. Um guarani ou yanomami, apesar de índios, vão 

continuar se pensando como um guarani e como um yanomami (GRUPIONI, 

1995, p. 489). 
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Como se percebe, a diversidade oriunda dos grupos indígenas não constava nesses 

livros didáticos, o que nos leva a concluir que não basta que os índios apareçam nos livros, 

deve-se mudar efetivamente a forma de representá-los. A maneira que eram representados só 

contribuía para formar uma visão depreciativa sobre tais povos. Isso sinaliza para a pouca 

importância que era atribuída à diversidade cultural e ao reconhecimento do “outro”. 

De acordo com Grupioni (1995), “Os livros didáticos produzem a mágica de fazer 

aparecer e desaparecer os índios na história do Brasil” (p. 489) e neles, quase sempre, os 

índios são representados de forma fragmentada, geralmente no período de chegada dos 

portugueses, no contexto colonial, sendo configurados como “coadjuvantes” dos portugueses 

durante o primeiro contato entre eles, sendo enfocados somente no passado. 

Os indígenas não apareciam de forma satisfatória, sendo que o livro didático 

nunca explicava a fundo a lógica de alguns povos indígenas, apenas mencionando, deixando 

lacunas, sem informações precisas, sobre a realidade cultural de tais povos. Conforme Norma 

Telles (1987), os livros didáticos afirmam com insistência ser o índio incapaz de trabalhar, 

mas nunca especificava a fundo o conceito de trabalho, em relação à determinada sociedade, 

nem que a noção de trabalho variava. 

Essa maneira estereotipada de mostrar os povos indígenas aos estudantes tem 

consequências mais graves na medida em que reforça preconceitos
14

 no espaço escolar, que 

influenciam diretamente a sociedade; além de dar continuidade à forma de pensar preconizada 

pelo colonizador português. Em outras palavras, uma concepção europeia de mundo: visão do 

índio preguiçoso, que atrapalha o desenvolvimento do progresso e que está fadado a 

desaparecer. São vários os pensamentos desse nível que permeavam ao livro didático das 

décadas de 1980 e 1990. 

Pedro Paulo Funari e Ana Piñon (2011), em pesquisa recente, realizada em 

algumas escolas da cidade de São Paulo, mostraram que ainda existem e persistem muitos 

preconceitos em relação aos povos indígenas, principalmente em escolas do Ensino 

Fundamental, no qual a visão que os alunos possuem são genéricas, carregadas de certo teor 

discriminativo que, em parte, é causado pela forma que os livros didáticos de história 

abordam o conteúdo. 

Outra questão que merece destaque é pensar o livro didático como objeto de 

pesquisa. Pesquisar temas relacionados a livros didáticos, em geral, se constitui numa tarefa 

                                                 
14 

GRUPIONI (1995) mostra que o preconceito ou atitudes preconceituosas são causados por apreciações feitas 

sem um conjunto de informações satisfatório sobre determinado povo, nesse caso se insere a diversidade cultural 

dos povos indígenas que, geralmente, são tratados de forma genérica e insuficiente. 
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difícil. Tal dificuldade advém de muitos fatores, dentre os quais estão o processo de sua 

elaboração/fabricação, comercialização e consumo. O público que se interessa e/ou participa 

da elaboração/consumo é variado. Para Circe Bittencourt (2011), são vários os 

agentes/seguimentos, que exercem influência na sua edição, seleção e escolha.  

A produção do livro didático envolve uma série de profissionais, como: o 

autor/escritor do texto; o editor e seus assistentes, que os leem com intenção de avaliá-los; os 

especialistas em iconografia, que pesquisam e selecionam as imagens, gravuras, fotografias, 

pinturas, bem como os desenhos que se fazem presentes, na maioria das vezes intercalados 

com os textos. Sua produção envolve também profissionais da arte, que criam os projetos 

gráficos e estão encarregados de distribuir as imagens nas páginas, relacionando-as com o 

texto. Além do trabalho de profissionais da revisão, que corrigem as palavras e o texto, caso 

haja algum erro. Neste sentido, podemos supor que existem certos padrões que caracterizam, 

de formas distintivas, os livros didáticos de outros livros. 

Além de todos esses profissionais, ainda atuam a equipe jurídica, que solicita a 

autorização legal para o uso das imagens e dos textos de outros pesquisadores, como aqueles 

utilizados nas citações, por exemplo. E todo esse trabalho se encontra associado à gerência 

editorial. Somente após a conclusão dessas etapas o material é encaminhado para a gráfica e 

impresso no formato de um livro. Toda essa descrição se faz necessária para refletirmos sobre 

a trajetória que um livro didático percorre antes de chegar às mãos do grupo gestor, 

professores e alunos. 

A despeito de possuir características distintivas, o livro didático se insere em uma 

lógica semelhante à produção de livros de leitura convencional, na qual o autor não é o único 

responsável pela integridade do material, muito menos pelos vários sentidos que ele pode 

produzir. Sobre isso, Chartier (1990) aponta que os múltiplos agentes que envolvem a 

construção de um livro exime/isenta o autor da exclusiva responsabilidade sobre o texto. 

Desta forma, Chartier concorda com o bibliográfico americano Stoddard, quando ele afirma 

que “Façam o que fizerem os autores não escrevem livros. Os livros não são de modo nenhum 

escritos. São manufaturados por escribas e outros artesãos, por mecânicos e outros 

engenheiros, por impressoras e outras máquinas (apud CHARTIER, 1990, p. 126)”.  

O que atribui sentido ao livro didático não é apenas o texto, geralmente escrito 

pelo autor ou autores, mas, toda a sua materialidade: Imagens, o formato, os gráficos, bem 

como as formas tipográficas. A construção do sentido envolve todo o suporte que o torna 

possível ser lido e interpretado, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Quanto a essa 

questão, Chartier alega que: 
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Contra a representação, elaborada pela própria literatura, segundo a qual o 

texto existe em si, separado de toda materialidade, é preciso lembrar que não 

há texto fora do suporte que lhe permite ser lido (ou ouvido) e que não há 

compreensão de um escrito, qualquer que seja que não dependa das formas 

pelas quais atinge o leitor. Dai a distinção indispensável entre dois conjuntos 

de dispositivos: os que provêm das estratégias de escrita e das intenções do 

autor, e os que resultam de uma decisão do editor ou de uma exigência de 

oficina de impressão (CHARTIER, 1991, p. 182). 

 

Fica claro, pela citação do autor, que a apropriação que os diversos tipos de 

leitores fazem sobre um livro nem sempre condiz com a intenção inicial do autor que escreve 

o texto. Chartier (1991) realiza esta reflexão para operacionalizar uma análise sobre diversas 

práticas de leituras e as múltiplas formas de apropriação que diversas pessoas podem elaborar 

sobre um mesmo texto. Elenca também a relação que existe entre textos impressos e seus 

leitores, e sinaliza para o distanciamento que existe entre ambos. Todavia, é justamente na 

fronteira entre texto impresso – materialidade que o permite ser lido – e a intenção do autor, é 

que o sentido da leitura e construído.  

Por outro lado, assevera Circe Bittencourt, o livro didático é, sobretudo, uma 

mercadoria, “um produto do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de 

fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado. Como mercadoria ele sofre 

interferências variadas em seu processo de comercialização e fabricação” (2003, p.71). A 

mesma autora afirma que o livro didático, como objeto da “indústria cultural,” é produzido 

segundo os preceitos de vários profissionais do mundo editorial, e não exclusivamente por um 

único autor.  

Além de mercadoria, o livro didático também é um instrumento de seleção de 

conteúdos considerado importante por uma sociedade em um determinado período, sendo, 

portanto, portador de uma ideologia. Pode-se dizer que o material didático é uma forma 

mediadora do conhecimento advindo do âmbito universitário para o escolar. Outro aspecto 

particular do livro didático é a forma como o conteúdo é apresentado e trabalhado, começando 

pela ordem de exposição do mesmo.  

Para Bittencourt (2003), o livro didático foi, e continua sendo, uma forma de as 

elites perpetuarem seu domínio. Assim, numa rápida análise do processo histórico do livro 

didático, a autora destacou e confirmou a ideia que tanto destacamos neste trabalho, de que é 

notória a presença de uma história eurocêntrica, que enfatiza os grandes acontecimentos e as 

pessoas consideradas importantes, história esta perpetuada por vários anos. Por um longo 

período de tempo os manuais continuaram e continuam a privilegiar as grandes datas, pois 
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esse tipo de história tende a enaltecer os grandes heróis. Nesse sentido, as personagens 

protagonistas desse tipo de narrativa histórica são, normalmente, pessoas da elite. Assim, para 

Bittencourt, “textos e ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e valores dos 

grupos dominantes, generalizando temas, como família, criança, etnia, de acordo com os 

preceitos da sociedade branca burguesa.” (2003, p. 72). 

A importância do livro didático na formação dos alunos e no auxílio aos 

professores no Brasil advém do século XIX, quando esse material era o principal instrumento 

de trabalho de professores e alunos que faziam as mais variadas formas de uso do mesmo. 

Naquele contexto, a proposta de conteúdos era normalizada pelo Estado e o professor, o 

condutor dessas informações, reproduzia o que estava no manual, direcionando a sua leitura 

ou apenas utilizando-a como suporte na aprendizagem dos alunos. 

Quanto ao ato da escolha e utilização desse material, o professor possui um papel 

determinante, pois ainda que o livro didático seja elaborado e disponibilizado ao educador 

com conteúdos formais predefinidos, o mesmo tem relativamente “autonomia” de escolher 

com qual livro quer trabalhar, embora obedeça aos processos de divulgação e pré-relação do 

MEC. Sem contar que, para preparar suas aulas, ele tem total liberdade para buscar 

informações externas ao livro, e pode ainda sugerir outras leituras aos alunos, e, portanto, usar 

o livro apenas como um suporte a mais de ensino/aprendizagem. 

Usar ou não o livro didático diariamente é uma decisão que cabe aos professores, 

pois seu uso diário não é impositivo. O professor tem autonomia para utilizar outros materiais 

em sala de aula quando achar necessário, principalmente para atender algumas demandas que 

os livros didáticos não abarcam, como por exemplo, quando trata de assuntos regionais e 

específicos a cada região. Dificilmente existirá um livro didático de história ou de qualquer 

outra disciplina que atenda a todas as demandas de informações de cada região do Brasil. 

Logo, o uso de outros materiais didáticos se torna necessário. 

Bittencourt (2003) afirma que “Os usos que professores e alunos fazem do livro 

didático são variados e podem transformar esse veículo ideológico em fonte de lucro das 

editoras, em instrumento de trabalho mais eficiente e adequado às necessidades de um ensino 

autônomo” (BITTENCOURT, 2003, p. 73), ao considerar que é o educador o grande 

responsável pela escolha e manuseio do material didático a ser trabalhado. Este é quem vai 

selecionar os capítulos a serem discutidos, ordenar a leitura e direcionar as atividades 

aplicadas na sala de aula, que geralmente aparecem nos livros de forma prescritiva. 

Como vimos, o livro didático sofre várias interferências externas que envolvem, 

antes de chegar às escolas, embates econômicos e políticos. Portanto, são inconsistentes as 
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críticas demasiadamente centradas apenas na autoria dos livros. Dessa forma, com relação às 

representações sobre indígenas, negros, entre outros grupos, asseveramos que o livro 

desempenha um papel importante como fonte de informação, mas também consideramos que 

ele não é o único meio de informação que os alunos acessam sobre o tema.  

O livro didático está longe de ser o único “culpado” pelos preconceitos 

produzidos acerca de outras culturas, visto que existe uma série de outros dispositivos de 

informações que veiculam ou projetam imagens sobre os indígenas, como a internet, as mais 

diversas programações televisivas, mídias eletrônicas, impressas, bem como os dispositivos 

móveis, entre os quais se destacam os celulares, tablets, notebooks e outros. O que nos leva a 

admitir a influência destes, antes mesmo de as crianças ingressarem na vida estudantil 

(BITTENCOURT, 2011). 

Tendo em vista toda esta reflexão, a nossa tese é a de que atualmente, para além 

do livro didático de história, existe uma série de informações que são veiculadas e 

transmitidas pelas mídias eletrônicas, que produzem as percepções – pensadas enquanto 

representações sociais – que crianças e adolescentes possuem a respeito de outras culturas, 

principalmente, sobre as culturas indígenas. Tais representações não estão a cargo somente 

dos livros didáticos, em muitos casos, conforme visto, utilizados esporadicamente em sala da 

aula, tendo em vista o seu uso não impositivo. 

Para operacionalizar a análise de nosso objeto de pesquisa utilizamos o conceito 

de representação como referencial teórico. Nesse sentido, buscamos aporte teórico em 

estudiosos que refletiram sobre o conceito de representação, quais sejam o historiador Roger 

Chartier (1990), que, em linhas gerais, remete a um tratamento ambíguo dado ao conceito – 

de representação – que tanto pode mostrar uma realidade representada a evocar uma ausência, 

como pode representar uma realidade visível a sugerir sua presença. Dialogamos também com 

o conceito de representação do psicólogo social Serge Moscovici (2013), para quem o 

processo de representar, seja de modo individual ou coletivo, consiste em tornar familiares 

objetos ou pessoas desconhecidos, por meio de um processo no qual os indivíduos ou grupos 

são associados a imagens reais, concretas e compreensíveis, elaboradas e retiradas do 

cotidiano. Essas imagens, por sua vez, podem se adequar a novos esquemas mentais e 

conceituais. Para este autor, - mesmo que de modo reducionista – o indivíduo tem como 

hábito, associar o desconhecido ao que já lhe é familiar e um exemplo que pode elucidar esta 

ideia é quando nos deparamos com culturas diferentes. Geralmente tentamos traduzi-la, 

conforme as categorias conceituais pré estabelecidas, simplesmente porque nos é familiar,   

correndo o risco de atribuir ao “outro” uma característica que ele não possui. Ao lado dos 
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conceitos de representação estão associadas as noções de identidade cultural e 

interculturalidade crítica, essa última influenciada pelo pensamento De-colonial, precisamente 

o grupo Modernidade/Colonialidade (M/C)
15

.  

O pensamento decolonial foi utilizado como instrumental analítico para 

compreender os diversos aspectos da presente pesquisa, principalmente as políticas 

multiculturais que atualmente assumem e abraçam a diferença. Conforme Santiago Castro 

Gomes (2005), “as novas configurações das relações mundiais de poder agora já não são mais 

baseadas na repressão e sim na produção das diferenças” (p. 2). Os indivíduos não precisam 

mais de se enquadrar integralmente nos modelos ocidentais para serem considerados cidadãos 

pelo sistema de acumulação capitalista. O sistema se configura de modo a incorporar as 

diferenças, sem que isto implique qualquer ameaça para o fim do próprio sistema. A 

acumulação de capital já não demanda a supressão, mas sim, a produção das diferenças. 

A prática atual de incorporar as diferenças, defendida pelo autor, é perceptível na 

própria legislação brasileira. Os discursos que permeiam os textos legislativos e educacionais 

se inscrevem no contexto do reconhecimento/incorporação do “outro” em suas realidades 

culturais. Trata-se de uma proposta multicultural liberal, que tende a levar em consideração a 

existência de sociedades plurais, proposta esta bastante questionada pelos pensadores da 

interculturalidade crítica.  

Catherine Walsh (2009) chama atenção para o fato de que as políticas 

multiculturais partem do ideal do “reconhecimento” e que, na prática, pouco contribuem para 

mudar a situação/posição social dos que se identificam como diferentes. Não basta apenas 

reconhecer a existência de sociedades plurais, é preciso criar mecanismos políticos de 

intervenção que contribuam para mudar a posição ainda inferiorizada que tais sociedades 

ocupam. Neste sentido, cabe, também, aos pesquisadores optar por metodologias 

                                                 
15 

Trata-se de um grupo de pesquisadores formado a partir de vários encontros em seminários com temas 

relacionados à herança colonial na América do Sul. No ano de 1998, ocorreu um encontro apoiado pela 

CLACSO e realizado na Universidad Central de Venezuela, em que se reuniram, pela primeira vez, autores de 

várias áreas das ciências sociais e humanas, dentre os quais convém citar: Edgardo Lander, sociólogo 

venezuelano; o antropólogo colombiano Arthuro Escobar; Walter Mignolo, autor argentino que realiza estudos 

no campo da semiótica; o filósofo argentino Enrique Dussel, que realiza trabalhos desde a década de 1970 com 

linhas de pensamentos próprias nas perspectivas da Filosofia da libertação; Aníbal Quijano, sociólogo peruano e 

por último o antropólogo venezuelano Fernando Coronil. Durante os encontros realizados, outros estudiosos 

vieram a se juntar ao grupo. Uma das ideias mais importantes que conduz as discussões do grupo é a 

noção/conceito de colonialidade do poder, desenvolvida por Aníbal Quijano durante o ano de 1989, e que é 

amplamente utilizado pelo grupo. O autor parte do pressuposto de que as relações de colonialidade em âmbito 

econômico e político não acabaram com o fim do colonialismo. O fato de a administração colonial não estar 

mais presente no território de ocupação colonial não significa que as práticas de exploração deixaram de existir: 

elas continuam a existir, porém com novos discursos e novas formas de exploração, sendo que o sistema se 

reorganizou de modo a garantir a continuidade da exploração capitalista, atualmente sob a doutrina da política 

neoliberal. Para mais informações, acessar a obra de Santiago Castro Gomes intitulada: La Poscolonialid 

explicada a los Niños publicado no ano de 2005, por meio do site: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38082 
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comprometidas, de modo que a pesquisa possa, de alguma forma, contribuir para intervir na 

prática social das sociedades estudadas
16

 (Amina Mama, 2010). 

É no interior deste contexto, relatado e avaliado por Gomes (2005) e outros da 

mesma corrente de pensamento, que tentamos interpretar as atuais políticas públicas e a 

legislação no âmbito educacional, que visam, dentre outros aspectos, incorporar as sociedades 

traduzidas como diferentes. Vários dispositivos se manifestaram e se manifestam em favor 

deste ideal, como, por exemplo, a criação dos PCNs no fim da década de 1990, que a despeito 

de não conter força normativa, já sugeria a incorporação, nas escolas da educação básica, de 

temas e discussões sobre a pluralidade cultural. Aos PCNs, somam-se, ainda, as leis nº 

10.639/03 e 11.645/08 que, diferentemente dos PCNs, foram formuladas como dispositivos 

normativos que obrigam a inclusão do ensino da história da África, Afro-brasileira e Indígena 

em todas as modalidades de educação no Brasil, ou seja, a lei abrange tanto as escolas 

públicas quanto as privadas. 

Por se tratar de uma investigação acerca das representações, tivemos que fazer 

uma análise sobre os conteúdos veiculados pelo livro didático de história em uso nas escolas 

envolvidas na pesquisa – embora não seja o único a transmitir informações sobre indígenas – 

e investigar até que ponto este material pode influenciar os alunos em sala de aula. Deve-se 

levar em consideração, a avaliação que Circe Bittencourt (2003) faz sobre o livro didático, ao 

mostrar que o uso do livro não é impositivo e, em momento algum, os professores são 

coagidos a utilizá-los. Portanto, verificamos até que ponto este material é usado como suporte 

em sala de aula. 

Desta forma, o trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. No primeiro 

mostraremos ao leitor o local de desenvolvimento da pesquisa, bem como faremos um breve 

histórico da região na qual foi edificada a cidade de Ceres, que está ligada ao processo de 

criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), efetivada pelo Governo Federal 

durante a presidência de Getúlio Vargas, na década de 1940. Analisamos o perfil social e 

                                                 
16 

Em seu artigo intitulado: “Será ético estudar a África? Considerações preliminares sobre pesquisa acadêmica e 

liberdade” a Autora nígero-britânica Amina Mama, pesquisa temas relacionados à África, feminismo e gênero. 

Investiga as tendências das produções intelectuais a respeito da África, e avalia até que ponto tais pesquisas estão 

a contribuir para as sociedades estudadas. É importante salientar que grande parte de tais pesquisas, partem não 

da África, mas, dos países hegemônicos em que há maior fomento e incentivo à pesquisa. A autora questiona 

também o fato de que a maior parte do que é recebido como conhecimento acerca da África é produzida no 

Ocidente e que os estudos africanos sediados nos EUA dominam a produção do conhecimento sobre a áfrica. 

Após fazer esta análise, a autora indaga: qual o contributo que nossa pesquisa trará a quem estudamos? Esta 

questão gera embates e debates, visto que o paradigma científico se baseou durante muito tempo – 

principalmente na tradição historicista alemã ancorada em Leopold Von Ranke – e ainda se baseia na ideia de 

que é necessário ter certo distanciamento e menor envolvimento subjetivo do pesquisador com relação ao que se 

estuda. A perspectiva de Amina Mama não é aceita sem tensões no interior dos espaços intelectuais acadêmicos, 

havendo aqueles que defendem e aqueles que não aprovam esta perspectiva. 
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econômico atual da cidade de Ceres, pontuando as mudanças de cunho econômico sofridas ao 

longo do século XX e, particularmente, a base da economia, que já não se encontra mais 

alicerçada na agricultura, visto que a monocultura da cana-de-açúcar se faz presente e ocupa 

grande parte das regiões cultiváveis. Comparamos as escolas da cidade de Ceres com relação 

às escolas das cidades vizinhas e delineamos a quantidade de escolas que foram eleitas para a 

pesquisa e nas quais foi realizado o trabalho de campo. 

No segundo capítulo, verificamos o que aparece prescrito nos textos da legislação 

educacional brasileira e o que dizem sobre o tema, sendo eles a Lei 11.645/08, e com menor 

ênfase analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que embora, sejam 

“antigos”, do final da década de 1990, são amplamente utilizados pelas escolas envolvidas na 

pesquisa. A análise de tais documentos prescritivos foi articulada aos resultados das pesquisas 

de campo. Buscamos pontuar as incoerências entre o que prevê a Lei e o que os professores 

responderam nos questionários, assim como relacionar os princípios da legislação educacional 

com a realidade das escolas e verificar sua aplicabilidade. Até que ponto as escolas 

conseguem colocá-las em prática com eficácia? Principalmente as exigências da Lei 

11.645/08, que tornaram obrigatório o estudo da questão indígena em todo âmbito escolar e 

que, de fato, colocou um novo desafio à frente dos professores, não só da disciplina de 

história. 

No entanto, a preocupação maior não consiste apenas em estudar os povos 

indígenas, visto que estes são estudados desde o surgimento dos primeiros livros didáticos do 

Brasil, como nos mostra Bittencourt (2009). O problema situa-se, de fato, na forma como são 

estudados, que, com algumas exceções, são abordados de maneira preconceituosa, com 

abordagens tendenciosas que consistiam em relegar aos indígenas um futuro escatológico e 

nada promissor. 

No terceiro capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa de campo, ou seja, 

apresentamos as interpretações que realizamos dos desenhos tracejados pelos alunos, 

buscando relacioná-los ao papel exercido pela mídia televisiva. Prosseguindo com o capítulo, 

apresentamos os resultados da pesquisa com ênfase nas representações que os alunos 

formularam sobre os povos indígenas e quais as suas consequências. Chegamos aos resultados 

por meio de questionários aplicados diretamente aos alunos, que, ao todo se somaram 388, 

contendo 12 perguntas cada, inerentes ao tema, somando um total de 4.656 perguntas e 

respostas, organizadas de maneira quantitativa e analisadas de modo qualitativo, graças aos 

recursos tecnológicos atuais que possibilitaram organizar as perguntas em gráficos 

representando porcentagens. 
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CAPÍTULO I 

 

 

A “HINTERLANDIA” BRASILEIRA: 

 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

 

 

Pretendemos, neste capítulo, apresentar ao leitor o local onde foi desenvolvida a 

pesquisa, bem como as escolas que participaram da mesma. Neste aspecto, apresentamos em 

linhas gerais, a localização geográfica de Ceres e seu processo de formação histórica. A 

cidade de Ceres já foi, e tem sido alvo de diversas pesquisas historiográficas, principalmente 

pelo fato, de ser esta, a região onde foi fundada a primeira Colônia Agrícola Nacional, 

instituída durante o governo do então presidente Getúlio Vargas, no ano de 1941. Várias são 

as pesquisas que tratam do tema, visto que a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás 

(CANG) foi resultado de uma política de cunho expansionista e desenvolvimentista, criada 

durante o Estado Novo (1937), conhecida como “A Marcha para o Oeste”. A Marcha para o 

Oeste objetivou a ocupação das regiões do interior – hinterlandia- do estado, legitimada por 

intermédio de discursos políticos que reivindicavam e apontavam para as necessidades de 

colonizar, integrar, desenvolver e modernizar o interior do Brasil.  

Neste aspecto, após a consolidação do Estado Novo, o estado brasileiro, 

representado na figura de Getúlio Vargas, iniciou-se o “processo de modernização”. Ao 

investir em infraestrutura o governo visava, em primeira instância, à criação de vias de acesso 

a este interior, por meio da construção de rodovias, pois acreditavam que assim possibilitaria 

uma maior integração do interior com os lugares metropolitanos como São Paulo e Rio de 

Janeiro. Concomitantemente a esse processo, o governo de Vargas direcionava seus esforços 

para justificar, perante a sociedade nacional, a necessidade e a importância de ocupação do 

interior brasileiro, pois, assim como acontecera no século XVIII, o interior era visto como o 

lugar de onde o Brasil extrairia os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Vale 

destacar que em um contexto mais amplo – paralelo a este processo histórico brasileiro – o 

mundo de influência ocidental estava vivenciando um momento entre guerras, em que as 

principais nações imperialistas direcionavam suas políticas de desenvolvimento para fora de 

suas delimitações territoriais, por meio de conquistas e disputas territoriais e de mercado
17

, 

estendendo assim sua hegemonia a outras regiões.  

                                                 
17

O imperialismo e as hegemonias europeias são fatos históricos que devem ser situados em um contexto anterior 

ao século XX. Todavia, podemos tomar como referência a historiografia de Eric J. Hobsbawm (1988), 

precisamente, a sua obra intitulada: “A era dos impérios (1975-1914)”, em que o autor realiza uma densa análise 

sobre o tema em questão, particularmente, o esclarecimento sobre os conceitos de império e imperialismo, 
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Em um caminho inverso, o estado brasileiro direcionava sua política de 

desenvolvimento para dentro, por meio da exploração do interior do próprio país, sem 

ultrapassar as fronteira nacionais (SILVA, 2009). Desta forma, houve, neste contexto, muitos 

esforços para convencer a sociedade de que era necessário ocupar a Hinterlandia/interior, 

brasileiro, garantido pelo governo o respaldo e assistência técnica e financeira para as famílias 

que desejassem se instalar/fixar na colônia. Como veremos, essa suposta assistência oferecida 

aos trabalhadores da Colônia possuía fins propagandísticos, e na prática não logrou êxito, pois 

muitas famílias que se instalaram na colônia viviam em condições de miséria e pouca 

assistência técnica tiveram para se estabelecerem e desenvolverem a agricultura no local. 

 Desta Hinterlandia, nasceu a cidade de Ceres, isto é, a cidade nasceu da 

emancipação, em 1953, da antiga Colônia Agrícola Nacional de Goiás, que foi fundada no 

interior goiano no ano de 1941. O nome Ceres
18

 faz alusão às funções que lhe foi atribuída no 

início de sua formação: Ceres era o nome de uma deusa que habitava o imaginário dos antigos 

gregos e romanos, reverenciada por ser considerada a diva dos cereais.  

A Colônia Agrícola Nacional foi fundada em uma região conhecida como Vale do 

São Patrício. Devemos ressaltar, que nesta mesma delimitação territorial existe uma 

comunidade indígena chamada de Tapuios do Carretão, que vive em uma região muito 

próxima à cidade de Ceres, que também pretendemos situar neste capítulo. A criação da 

CANG fomentou o surgimento de várias outras cidades no interior do Vale do São Patrício
19

, 

como Carmo do Rio Verde, Uruana entre outras. Dessa forma, podemos separar 

didaticamente, de um lado a criação da CANG, feita de maneira oficial e planejada, 

                                                                                                                                                         
direcionado e contextualizado para a segunda metade do século XIX. Os impérios do século XIX, grosso modo, 

se caracterizam por serem um sistema baseado na colonização da África, Oceania, Ásia e da América – esta 

última „“congelada” pelas zonas de influência da Doutrina Monroe criada pelos EUA – em que o objetivo 

principal era anexar territórios em busca de matérias primas para serem industrializadas na Europa, além da 

busca de mercados consumidores dos produtos que viriam a ser industrializados na Europa. Conforme ressalta 

Edgar de Decca (2014), para além dos desígnios econômicos, a Europa também buscava a consolidação da 

Glória do Império, legitimada pela política de anexação de territórios, principalmente com a intenção de mostrar 

ao mundo a sua suposta superioridade cultural, em oposição aos habitantes dos lugares colonizados. Para mais 

informações, acessar as obras de ambos os autores: “A era dos impérios” de Eric J. Hobsbawm (1988) e “o 

colonialismo como Glória do império”, de autoria de Edgar de Decca (2014).  
18 

A invenção do nome é atribuída ao fundador da CANG, o administrador Bernardo Sayão. O nome tem sua 

origem na mitologia Greco-romana. Tratava-se de uma divindade muito reverenciada na Antiguidade. 

Identificada como a deusa dos cereais, esse nome foi atribuído à CANG pelo fato da região, no início de sua 

fundação, ser uma grande fornecedora de cereais e de outros produtos alimentícios para as demais regiões do 

Brasil. Para mais esclarecimentos sobre o mito da deusa grega e romana “Ceres,” ver o site: 

http://ceres.blogs.sapo.pt/10837.html. 
19 

Conforme os dados do IBGE
�

, o Vale do São Patrício é uma região composta por vinte e três Municípios que 

são: Goianésia, Jaraguá, Itapaci, Itapuranga, Rubiataba, Ceres, Uruana, Rialma, Carmo de Rio Verde, Barro Alto, 

Nova Glória, São Luiz do Norte, Rianápolis, Hidrolina, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Ipiranga de 

Goiás, Pilar de Goiás, Guaraíta, Morro Agudo de Goiás, Guarinos, São Patrício e Nova América. O Vale do São 

Patrício abrange uma área total de 35.978,3 km² e sua estimativa populacional é de 289.373 habitantes. 
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envolvendo a criação de decretos e leis regulamentadoras, além de projetos montados em 

maquetes, cujas ruas e as vias de acesso foram construídas estrategicamente para viabilizar o 

rápido acesso ao centro da cidade; e de outro lado, um movimento simultâneo e na mesma 

direção, com o surgimento de várias outras cidades, que nasceram espontaneamente, fora e à 

revelia das “linhas” prescritas por lei. Nesse caso, se destaca a cidade de Rialma, que faz 

fronteira com a cidade de Ceres. 

Nosso objetivo, neste capítulo, não consiste em mostrar detalhadamente como se 

estabeleceu o processo de criação da CANG, situada no âmbito das discussões de cunho 

político, que envolva uma densa análise ideológica justificadora da “Marcha para o Oeste”, 

isto é, para a ocupação dos chamados “espaços vazios” do interior brasileiro. Pretendemos, 

tão somente, apresentar em linhas gerais, as características econômicas, sociais e educacionais 

da cidade de Ceres. Para realização desta tarefa, contamos com uma discussão bibliográfica, e 

no caso deste último aspecto – educacional – contamos com o auxílio dos dados quantitativos 

disponibilizados pelo INEP, como as pontuações do Ideb de cada escola, quadros indicativos 

das taxas e evasão, repetência, e desistência, além dos quadros de fluxo escolar. Temos a 

consciência de que tais dados oferecem, parcialmente, um quadro situacional das escolas, e 

são claramente insuficientes para compreender a totalidade do que realmente acontece no 

interior das mesmas. Por outro lado, não paradoxalmente, argumentamos, que tais dados 

podem sim ser considerados uma grande conquista em termos de avaliação das condições 

educacionais para as escolas brasileiras, na medida em que tais números não se limitem 

apenas a mostrar resultados, mas também agir sobre eles. Em outras palavras, o governo deve 

traçar estratégias de intervenção consistentes, por meio de políticas públicas comprometidas 

com a educação. 

Se conseguirmos situar o leitor no local em que a presente pesquisa é 

desenvolvida, de modo que fique claro, cumprimos com o objetivo do capítulo. Isso posto, 

apresentamos abaixo um pouco da história do local de pesquisa, bem como suas 

características sociais e econômicas e seu processo de refuncionalização, com ênfase no 

processo de criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG). 

 

 

1. A CANG... Vargas vai ao campo 
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A marcha para o oeste é a marcha para a altura. É 

marcha para o Azul, para onde mais fulgura o 

progresso a irradiar na glória do porvir. (CORREA 

Dom Aquino apud LENHARO, 1986 p. 58) 

 

A ocupação da região Centro-Oeste, o interior brasileiro, remete ao século XVII 

com as primeiras bandeiras mineradoras. Conforme Chaul (2000), existiram diversas 

“marchas” para o interior do Brasil, situadas em momentos diferentes, de acordo com cada 

contexto econômico, político e social. Neste aspecto, houve momentos distintos de ocupação, 

oficialmente criados pelo Estado dominante, de cada etapa do processo histórico brasileiro É 

possível compreender estes processos de ocupação em momentos distintos de expansão. 

 O primeiro, como já citado, situa-se no século XVII, com os empreendimentos 

das bandeiras/expedições mineradoras, dando início aos primeiros centros urbanos no século 

XVIII. O segundo momento foi resultante da crise da mineração, também no século XVIII, 

abrindo espaço para a expansão da agropecuária.  

O processo de “marcha” para Goiás continuou no século XX, com a ocupação da 

região sul goiana, no decorrer do ano de 1910. Outro acontecimento que motivou a ocupação 

foi a transferência da capital de Goiás para Goiânia em 1933, associada à chegada da ferrovia 

em Anápolis em 1935, que por sua vez, favoreceu a ocupação da região central do estado 

conhecido como Mato Grosso de Goiás e por último, um terceiro momento, que começa a 

partir de 1937, acompanhado do Golpe do Estado Novo, que culminou com a instalação da 

Colônia Agrícola de Goiás (CANG)
20

. Esse último momento, levou o Estado/federação a criar 

vias de acesso, como estradas e rodovias, que possibilitaram uma maior integração com a 

região, além de facilitar o escoamento de mercadorias. (CHAUL, 2000; SILVA 2008).  

Deve-se ressaltar que, desde os primórdios das investidas para o interior 

brasileiro, os discursos veiculados, por intermédio do governo, propendiam a tratar as regiões 

do interior como “espaços vazios”, porém tal espaço já se encontrava povoado por várias 

etnias indígenas, algumas até foram eliminadas em decorrência desses contatos. Estes, 

contatos nem sempre se davam de forma harmônica, o que resultava no enfrentamento de 

indígenas e as frentes de expansão. Tais enfrentamentos truculentos geralmente não 

terminavam bem para os índios, o que, consequentemente, resultou no genocídio de algumas 

etnias, dentre elas os povos da etnia Goya
21

 que desapareceu/foi extinta, durante o primeiro 

                                                 
20 

Usaremos estas siglas no decorrer do capítulo, para designar o espaço físico, onde foi projetada a Colônia 

agrícola nacional de Goiás e simultaneamente a cidade de Ceres. 
21

 Ainda não se sabe se estes povos realmente existiram. Há intensas discussões e controvérsias a respeito. O 

pouco que se sabe sobre esses povos, está contido em obras apoiadas em fontes pouco consistentes e dentre elas 
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momento da colonização paulista empreendida pelos bandeirantes, como o famigerado 

Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido também como Anhanguera. 

Seguindo a periodização supracitada, o processo que deu origem à cidade de 

Ceres está situado no terceiro momento de ocupação desenvolvido pelo Estado brasileiro. O 

projeto de ocupação do Vale do São patrício foi legitimado pela criação da política de 

expansão das fronteiras agrícolas, impulsionada pela “Marcha para o Oeste,” que culminou na 

implantação da CANG
22

, na década de 1940, logo após o golpe do Estado Novo (1937), que 

fez com que Getúlio Vargas permanecesse na presidência do país. De acordo com Garfield 

(2000), um dos principais objetivos “Da marcha para o Oeste” era “ocupar” e desenvolver o 

interior do Brasil. O projeto governamental da Marcha tinha como objetivo mobilizar toda 

população brasileira em prol da marcha, canalizando, por meio de sistemas simbólicos, a 

impressão da nação em movimento, em progresso, inscrita no discurso desenvolvimentista e 

modernizador. 

O propósito principal e norteador que conduziu a política da “Marcha” consistia 

em modernizar o Brasil, por meio da ocupação e povoamento das regiões consideradas 

distantes dos centros mais desenvolvidos, dentre eles, São Paulo e Rio de Janeiro. “A Marcha 

para o Oeste foi calcada propositalmente na imagem da nação que caminha pelas próprias 

forças e busca a sua concretização” (LENHARO, 1986, P. 56). Na perspectiva do mesmo 

autor 

 

Os discursos proferidos por Vargas expelem elementos que perseguem a 

confecção da imagem da Nação em movimento: ela é lida particularmente 

pela sua exterioridade geográfica e pela revisitação ao Eldorado do passado 

colonial. A afirmação inaugural· enfatiza a importância do ouro e dos· 

metais extraídos “dos vales férteis e vastos” para o progresso industrial do 

país. A imagem da Nação em movimento transita do espaço edênico para o 

espaço da indústria. Sem altercações. (LENHARO, 1986, p. 56) 

 

Os discursos do Estado Novo faziam alusão ao passado, remontando 

heroicamente aos “desbravadores” do sertão, durante as primeiras tentativas de colonização e 

                                                                                                                                                         
se destacam: História antiga das Minas Gerais, de autoria de Diogo Vasconcelos. Há também uma breve alusão 

aos índios goyá na obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Aparecem também em uma obra 

escrita em 1812 intitulada: Memória sobre o descobrimento, governo, população e coisas mais notáveis da 

capitania de Goiás, de autoria do Pe. Luiz Antônio da Silva e Souza. Conforme aponta Antón C. Quintela 

(2006), confirmar se os índios goyá existiram ou não, é uma questão que ainda requer bastantes esclarecimentos. 
22 

A Colônia Agrícola Nacional de Goiás, atualmente a cidade de Ceres, foi a primeira a ser criada na década de 

1940 pelo governo de Getúlio Vargas. Foi implantada em uma região ao norte de Goiânia. A cidade de Rialma 

(que faz fronteira com Ceres). Também surgiu com a criação da CANG e se estabeleceu na margem esquerda do 

Rio das Almas. As duas cidades se desenvolveram simultaneamente e a fronteira entre elas (que liga ou separa) é 

apenas um rio, chamado de Rio das Almas. 
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exploração do interior, ocorridas no século XVIII, por meio das bandeiras paulistas. Situadas 

em diferentes contextos históricos, as investidas para o interior do sertão foram estimuladas 

por vários objetivos e as primeiras expedições visavam à captura de mão de obra indígena. No 

decorrer do processo, outras questões passaram a estimular as expedições, como, por 

exemplo, a busca metais preciosos, principalmente o ouro. O autor mostra que o discurso de 

colonização do século XX é semelhante aos discursos da colonização do século XVII, isto é, o 

interior brasileiro era visto como um lugar que daria à nação os recursos necessários ao 

desenvolvimento, não por meio da exploração aurífera, como ocorrera no século XVIII, mas, 

por meio da exploração de recursos agrícolas. A campanha getulista visava ao reatamento da 

campanha dos construtores da nacionalidade dos bandeirantes e sertanistas (LENHARO 

1986).   

Com efeito, neste terceiro momento de ocupação, as regiões que estavam na “mira 

do governo” eram aquelas regiões consideradas férteis e propícias para o plantio de gêneros 

alimentícios. A escolha da área para a implantação da CANG indicava alguns fatores básicos 

para a modernização, tais como: condições de solo, proximidade com Anápolis, que era, 

então, o principal centro regional do Estado. 

Todavia, o governo envolve a população brasileira no ideal da colonização com a 

afirmação de que a conquista da brasilidade seria ultimada através da interiorização do país e 

que o verdadeiro sentido da brasilidade era a Marcha para o Oeste (LENHARO, 1986) 

Os conteúdos imagéticos canalizados e veiculados pelos meios de comunicação da 

época contribuíram significativamente para a divulgação deste ideal. Através da propaganda, 

o governo estimulava a população a se mobilizar em prol da Marcha. A grande estratégia do 

Estado na criação e implantação das colônias nacionais era promover a ocupação de fronteiras 

agrícolas, e, portanto, solucionar parte das questões sociais vigentes, por exemplo o 

contingente de desempregados urbanos (SILVA, 2008). Mas, obviamente, era preciso a ação 

do governo para estimular as migrações internas, direcionando para a ocupação dos “novos 

lugares”. Isto posto, o Ministério da agricultura  

 

Destacava o auxílio instrumental e técnico para o trabalhador agrícola, no 

amparo à produção e na política de preços. Destacava também a atuação, do 

Ministério da Aviação no esforço desprendido para aberturas de estradas que 

permitiria o escoamento e a comercialização das áreas colonizadas. (SILVA, 

2008, p. 44) 
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Neste aspecto, havia o esforço do Estado em incentivar e, simultaneamente, ceder 

aos trabalhadores os insumos básicos necessários para o êxito do cultivo da terra, como o 

auxílio instrumental. Em um texto jornalístico da época, Geraldo N. Serra destacou que 

 

Nessas colônias será dada, no primeiro ano, ajuda os colonos, por meio 

de salários ou empreitadas para obras ou serviços de cada comunidade, além 

de empréstimos e animais, de fornecimento de instrumentos agrícolas, 

mudas, sementes e assistência técnico-agronômica. A par disso, cuidar-se-á 

da instrução primária e agrícola, haverá assistência médica e farmacêutica, 

bem como enfermagem, até a emancipação completa da colônia. Um código 

de ética regulará a vida das colônias, sendo cassadas as concessões dadas aos 

colonos que não tenham boa conduta, que não cultivem os seus lotes ou que 

os desvalorizem, devastando-lhes as matas sem o imediato aproveitamento 

agrícola. Só serão dadas concessões a maiores de dezoito anos e aos que não 

sejam funcionários públicos. (SERRA apud SILVA, 2008, p. 60)   

 

Todavia, essa política não logrou êxito efetivo, e nem chegou a ser regulamentada. 

A lei obteve maiores êxitos por desempenhar um papel propagandístico, isto é, após a 

divulgação de que o Estado estava doando lotes de terras, várias famílias/colonos se 

mobilizaram e passaram a se interessar pelo projeto da Marcha e pela ocupação do interior de 

Goiás. Por outro lado, um fato que contribuiu para legitimação da ideologia do Estado Novo 

foi a participação de boa parte da “intelligentsia da” época, que promoveu a difusão 

idealizada/romantizada da nação brasileira, diluída em um único ideal. Nas palavras de Alcir 

Lenharo  

 

Um grupo selecionado de teóricos operava diretamente junto ao ditador e 

cuidava da “verdade doutrinária” do regime. A procurar fidelidade às 

diretrizes oficiais, intentavam facilitar o escoamento ideológico por meio de 

dispositivos culturais que ampliassem o consumo dos conteúdos doutrinários  

do regime (1986, p. 54) 

 

 Os intelectuais – dentre eles Cassiano Ricardo – projetaram o ideal de que a nação 

brasileira compunha um “só corpo e um só espírito” no qual, todos, independentemente de 

cor, etnia ou “raça”, deveriam estar unidos em um só objetivo, isto é, o objetivo que projetava 

a Nação para “avante”, para a Marcha, para o azul/riqueza. Nesse aspecto, no olhar dos 

românticos da época, cada agente social possuiu um modo próprio de contribuir com a 

Marcha 

 

O índio contribui com o seu alto grau de adaptação e mobilidade no meio 

natural; o negro com a abundância de sentimento, calor humano e 

experiência sedentária nas lavras e na agricultura, o português, com o seu 
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espírito de aventura, capacidade de organização e comando. Um só objetivo 

orienta as diferentes funções que a hierarquia das cores dispõe. Cada cor tem 

um lugar e um momento funcional próprios "quando se dá a mistura de tais 

cores, como que as arestas, muito vivas de comando e de obediência se 

atenua um pouco e inaugura-se uma democracia que não é o grupo social 

harmonizando raças antagônicas, mas as próprias raças se harmonizando em 

claros-escuros e subcores que lhe dissipam as fronteiras biológicas dentro do  

mesmo grupo social” ( RICARDO Cassiano, apud LENHARO 1986 p. 62).  

 

Através da fala de Ricardo, citado por Lenharo (1986), percebemos, que a Marcha 

para o Oeste se deu no interior do binarismo “conflito e harmonia”. Assim, as tensões e 

conflitos que pudessem existir entre os diferentes segmentos da sociedade, deveriam ser 

apaziguados por intermédio de tal ideal comum. Conforme aponta Silva (2013), mesmo com 

diferentes formas, o espírito do bandeirismo, caracterizava todos aqueles que, de forma 

explícita ou não, incorporavam o destino manifesto de deslocamento. O Estado Nacional 

assumia uma postura ideológica autoritária, assemelhando-se aos governos fascistas da 

Europa, na medida em que criticavam os modelos liberais e socialistas, sob o pretexto e 

justificativa de que tais modelos incentivavam os conflitos e as contradições no interior da 

sociedade.  

É através desse processo que o Estado Novo buscou consolidar seus ideais, 

forjados sob discursos que buscavam atingir a maioria da população. É assim que Getúlio 

Vargas “vai ao campo” após a consolidação da política que legitimou a Marcha para o Oeste. 

A criação das colônias agrícolas nacionais representa a concretização desta política. E a 

primeira delas a se estabelecer foi a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, atual cidade de 

Ceres, sendo este o local onde desenvolvemos a presente pesquisa.  

Deste modo, a CANG, como ficou conhecida, foi a primeira de uma série de oito 

colônias agrícolas, implantada pelo governo, a partir das décadas de 1940. A CANG foi criada 

por intermédio do decreto de lei federal Nº 6.882 de 19 de fevereiro de 1941, em 

conformidade com o decreto 3.059/1941, e imputava, dentre outras obrigações, as seguintes 

determinações legais
23

:  

 

Art. 1º Fica criada a Colônia Agrícola Nacional de Goiaz, no Município de 

Goiaz, Estado de Goiaz, em terras doadas à União pelo Governo do mesmo  

Estado, pelo Decreto-Lei Estadual nº 3.704, de 4 de novembro de 1940”. 

(BRASIL, 1941)  

 

Em seu parágrafo único, o artigo deixa explícitas as delimitações territoriais da Colônia:  

                                                 
23 

A lei se encontra acessível através do site: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-

6882-19-fevereiro-1941-333219-publicacaooriginal-1-pe.html 
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As terras da Colônia referida no artigo ficam compreendidas dentro dos 

seguintes limites: Rio das Almas É Patrício, Carretão, divisor de águas dos 

rios Areias e Ponte Alta, Rio Verde até a confluência com o Rio das Almas. 

(BRASIL, 1941) 

 

Inscrito no artigo 5º, do Decreto-Lei 3.059, publicado no Diário Oficial em 14 de 

fevereiro de 1941, previa em suas disposições, as condições sociais e econômicas dos colonos 

que ocupariam esta região, no geral “cidadão reconhecidamente pobres que revelem aptidão 

para o trabalho agrícola e, excepcionalmente, agricultores qualificados estrangeiros” 

(BRASIL 1941). 

A criação da Colônia, como já argumentamos acima, se “justificava na lógica da 

produção de alimentos para atender as demandas de abastecimentos dos centros urbanos e 

industriais do País” (SILVA, 2008, p. 67). Todavia, fornecer gêneros alimentícios para outros 

Estados industrializados do Brasil, fazia parte dos discursos legitimadores da necessidade da 

“marcha” e “ocupação” da interlândia brasileira.  

Ademais, a localização da CANG, situada muito próxima da rodovia Belém 

Brasília era bastante estratégica. A CANG foi projetada com o propósito de viabilizar o fácil 

acesso às vias de escoamento. Conforme Silva (2008), no já supracitado decreto de lei 

3059/1941, havia também uma disposição que tratava da fundação da sede da colônia, que 

deveria ser planejada com base em regras urbanísticas de modo a possibilitar a criação de 

centros modernizadores no interior do país. Logo, havia no projeto de fundação, a construção 

de escolas de alfabetização, bem como, instruções relacionadas à aprendizagem agrícola,  a 

qual constituía a base para o manejo da terra, indispensável aos colonos. Como observamos 

no mapa abaixo, a CANG, foi projetada em função das vias de acesso, contígua à rodovia 

Belém Brasília ou BR 153. 
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Mapa 1: Estado de Goiás – Localização dos Tapuios do Carretão e sua distância 

com relação à cidade de Ceres 

 
 

 

O fundador/administrador da Colônia Agrícola Nacional de Goiás foi o 

engenheiro e agrônomo Bernardo Sayão Carvalho de Araújo (1901-1959) que, além de 

fundador da colônia, mais tarde foi também encarregado de construir a rodovia federal 

Belém-Brasília no ano de 1958, sob as ordens do então presidente Juscelino Kubitscheck, que 

ligou a colônia ao terminal ferroviário de Anápolis. 

A CANG recebeu migrantes provenientes de várias regiões do Brasil, 

principalmente da região sudeste, destacando-se o estado de Minas Gerais, que chegaram aos 
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locais atraídos pela oferta de lotes rurais, concedidos pela administração da colônia. Borges 

(1996) afirma que havia no decreto de fundação da CANG a extensão territorial de cada lote 

que deveria se concedidos aos colonos, que variava entre 20 a 50 hectares. Por outro lado, o 

proprietário não teria a posse definitiva do terreno, ou seja, não poderia vender/hipotecar ou 

alugar; só pertenciam a ele, os alimentos que no lote eram produzidos. 

 Não sabemos até que ponto, a infraestrutura da CANG oferecia recursos e 

condições para que esses migrantes pudessem se estabelecer na região, recursos como: 

ferramentas para serem utilizadas no plantio de cereais; a construção de casas/moradias 

populares; escolas e apoio técnico na agricultura, entre outros. Sabe-se, que tais condições 

estavam expressas nos discursos governamentais. Para Silva (2008), em qualquer análise que 

se faça deste contexto, é necessário considerar a utilização discursiva dos programas oficiais, 

direcionados pelos interesses públicos, dos quais se destacam as questões trabalhistas, 

principalmente os discursos sobre direitos trabalhistas, como forma de ascensão social, 

direitos estes garantidos, também, aos colonos, conforme os discursos oficiais.  

“O Estado nacional era avalista e intermediador na superação das condições de 

vida dos trabalhadores” (SILVA, 2008, p. 41). O mesmo autor entrevistou alguns dos 

pioneiros que presenciaram certos momentos do processo de instalação da CANG, e por meio 

de tais relatos, evidencia a contradição que existia entre os discursos de assistência dos 

programas de estado frente à situação dos trabalhadores da CANG, que não era como a Lei 

previa, “O isolamento e a precariedade na instalação de infraestruturas refletiam na péssima 

condição existência em que os colonos se encontravam” (SILVA, 2008, P. 132). 

Principalmente com relação à assistência à saúde. Por outro lado, a falta de assistência a saúde 

não significou a estagnação do crescimento populacional, neste mesmo contexto por volta das 

décadas de 1940-50, evidencia-se um acelerado crescimento populacional e na CANG 

encontravam-se mais de 10.000 mil pessoas fixadas. 

Todavia, este aumento demográfico se intensifica após a emancipação da cidade 

de Ceres, em 4 de setembro de 1953. Ocorreu, então, um acelerado crescimento populacional 

e a cidade chegou a ter 70 mil habitantes. Na acepção de Arruda (2013), o que teria 

contribuído para aumentar a quantidade populacional teriam sido as boas condições do solo da 

região, cuja fertilidade – e não a assistência do governo – propiciava condições favoráveis 

para a instalação e agricultura. Isso teria atraído migrantes de várias regiões do Brasil. 

A agricultura de gêneros alimentícios – arroz, feijão, milho, mandioca e outros – 

foi, durante muito tempo, a base da economia de Ceres. Porém, no decorrer do processo 

histórico, teriam ocorrido profundas alterações econômicas e sociais e, na medida em que o 
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Município rural se transformou em uma área urbana, deixou de ter uma economia de base 

agrícola para se tornar um polo de serviços, com ênfase na área da saúde. Atualmente, a 

cidade se caracteriza por ser um polo administrativo que se destaca, principalmente, na área 

da educação e saúde. No entanto, o seu número populacional, decorrente das transformações 

econômicas, diminuiu em relação à época em que a economia era baseada na agricultura.  

Na perspectiva de Castilho (2012) no decorrer do processo histórico da 

CANG/Ceres, houve um processo de re-funcionalização do espaço, em termos econômicos, 

por intermédio dos agentes que nele se estabeleciam, pois, conforme Milton Santos (1996), a 

forma de produção do espaço, não deve ser dissociada da ação dos agentes que nele se fixam. 

A Re-funcionalização, isto é, para este caso, a mudança de um setor econômico para outro, 

está relacionada aos maiores investimentos no setor de saúde por parte do poder público, antes 

mesmo da colônia se emancipar em cidade.  

Todavia, a CANG era a sede da região do vale do São patrício e, com efeito, os 

investimentos dos Governos Federal e Estadual, eram direcionados ao desenvolvimento da 

Colônia. Destarte, o setor da saúde se despontou em detrimento de outros setores, devido ao 

fato de não haver assistência médica nas proximidades ou imediações.  

Os hospitais mais próximos da CANG se estabeleciam em Goiânia, Brasília ou 

Anápolis. Para a época, estas cidades eram consideradas muito distantes, e de pouco acesso, 

devido às más condições das rodovias, ainda não pavimentadas. Tal dificuldade aumentava 

nos períodos chuvosos, quando a lama dificultava a locomoção dos transportes.  

Dessa forma, diante da falta de recursos e de um saneamento básico na colônia e 

imediações, o governo priorizou o setor da saúde, fundando no ano de 1946 o centro de 

tratamento e saúde, chamado de Hospital da CANG, que atendia pacientes de toda a região do 

vale do São Patrício. Após a emancipação da Colônia, o hospital foi cedido à Igreja Católica – 

Diocese da Cidade de Goiás – e seu nome foi modificou-se para “Hospital São Pio X” 

(décimo). Esse hospital teve papel fundamental para revigorar e fomentar o setor da saúde na 

colônia, visto que havia uma forte demanda de pacientes e consequentemente, necessitou de 

profissionais da saúde. 

Com efeito, a demanda por profissionais da saúde fez com que vários médicos se 

estabelecem na colônia. Após a emancipação da mesma, houve um aumento considerável de 

outros hospitais, porém particulares, fundados por médicos que já atendiam no hospital da 

colônia. O setor econômico da cidade permaneceu e se especializou, cada vez mais, na área da 

saúde, não mostrando crescimento em outros setores, como o do incentivo à fixação de 

indústrias. O que movimenta a economia e a dinâmica social, atualmente na cidade, se 
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concentra basicamente no setor da saúde e do comércio de mercadorias e produtos importados 

de outras regiões, vez que não há indústrias de médio ou grande porte, instaladas no 

Município. Todavia, marcada por uma dinâmica peculiar, a constituição da cidade de Ceres se 

deu de forma  

 

Diferente da grande maioria das cidades goianas, as quais tiveram a 

participação direta de fazendeiros e políticos na formação territorial, em 

Ceres, foram os profissionais da saúde, em sua maioria, que desempenharam 

tal papel. Mas isso não decorreu simplesmente da vontade de tais atores. 

Pelo contrário, a própria emergência desses sujeitos na estrutura de poder se 

deu conforme a divisão territorial do trabalho que se impôs na região. E 

nesse processo, deve-se considerar a demanda pela saúde, as atuações 

políticas, as condições sociais de produção e as relações de trabalho. 

(CASTILHO, 2008, p.136) 

 

Podemos, pois, inferir que o processo de constituição da cidade de Ceres foi 

bastante peculiar se comparado ao processo de formação das outras cidades, já que aqui os 

médicos possuíam maior participação política que os outros segmentos da sociedade. Embora 

o governo nunca tenha rompido com o grande latifúndio, nesta região houve maior 

predomínio de pequenas propriedades rurais, ocupadas por colonos, em que prevalecia, a 

agricultura familiar. O predomínio desta forma de desenvolvimento econômico fez com que a 

cidade crescesse intensamente, e como consequência foram necessários maiores 

investimentos no setor da saúde e saneamento básico. Ainda que os discursos dos programas 

do governo fossem direcionados a garantir a total assistência aos colonos, a situação dos 

mesmos era, na maioria das vezes, precária.  

Em última instância, deve-se ressaltar, que a maioria dos trabalhos acadêmicos 

que tratam da formação da CANG, precisamente da formação da cidade de Ceres, tendem a 

atribuir maior ênfase ao aspecto do desenvolvimento econômico e da “ocupação da região” 

por migrantes provenientes de outros estados brasileiros, dos quais se destaca Minas Gerais e 

a migração mineira. A presença de povos indígenas fica à margem das abordagens 

historiográficas e nos transmite uma nítida impressão da inexistência de tais povos habitando 

estes “espaços vazios”. Por mais que a ideia de “espaços vazios” tenha sido questionada, os 

indígenas de Goiás continuam invisibilizados, e a “interlândia” brasileira continua desabitada 

por indígenas no imaginário social.  

Com poucas exceções, existem trabalhos – como o de Marlene Ossami de Moura 

(2006) - que nos remetem a problematizar este assunto e refletir sobre tal história, que 

invisibiliza a presença de indígenas no território goiano. Moura (2006) aborda a história dos 
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povos indígenas de Goiás, e dentre eles, estão os indígenas que se localizam em uma região 

conhecida como Carretão, identificados por Tapuios. Esta região encontra-se situada entre as 

cidades de Rubiataba, Nova América e Crixás. Trata-se de uma comunidade indígena que se 

situa muito próximo à cidade de Ceres (ver abaixo Mapa 1). No tópico abaixo, discutiremos 

sobre os Tapuios do Carretão, com ênfase na relação de reconhecimento dos mesmos como 

indígenas, por parte da população não indígena, que vive nas imediações. 

 

      Mapa 2: Vale do São Patrício: localização dos povos indígenas do Estado de Goiás 
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Seguindo a linha de raciocínio do capítulo, apresentamos abaixo as escolas que 

participaram como voluntárias da pesquisa. 

 

 

1.2. Apresentação das escolas. 

 

O Município de Ceres conta com um total de quinze escolas
24

: duas são da rede 

municipal de ensino, sete delas são escolas privadas, cinco da rede estadual e uma da rede 

federal de ensino. A maioria destas instituições está localizada em área urbana, sendo que 

apenas o Instituto Federal Goiano
25

 se localiza em área rural. 

 As escolas municipais oferecem escolaridade apenas nos níveis de alfabetização e até 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5° ano. A maioria das escolas da rede 

estadual de ensino oferece também os anos iniciais, porém, dão maior prioridade aos anos 

finais do Ensino Fundamental, de 6º ao 9º ano. Isso se deve, sobretudo, à necessidade de 

cumprir os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como a 

Lei 9.394/ 96 (LDB), que expressa, claramente no inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 10º , 

que a prioridade dos Estados e Municípios consiste em assegurar o Ensino Fundamental a 

todos e, de fato, há uma progressiva universalização do Ensino Médio
26

. 

As instituições de ensino participantes da pesquisa são quatro: Colégio Estadual 

Hélio Veloso, o Colégio Estadual São Tomaz de Aquino, a Escola Estadual Virgílio do Vale e 

a Escola Estadual Professora Maria Carmelita Macedo Correa, que oferecem escolaridade nos 

níveis iniciais e finais do Ensino Fundamental, em específico as turmas que abrangem do 1º 

ao 9º ano. No entanto, as turmas escolhidas para a aplicação dos questionários foram as do 4º 

ao 9º ano, e tal seleção se justifica porque acreditamos que é partir do quarto ano que os 

alunos começam a desenvolver o conhecimento histórico e a ter acesso aos primeiros 

                                                 
24 

Acesso em: http://www.inep.gov.br/ 
25 

A Escola Agrotécnica Federal foi construída durante o ano de 1988 e oferece cursos profissionalizantes/técnico 

em agropecuária. A partir 1998, passou a oferecer os níveis do Ensino Médio da educação básica, paralelamente 

aos cursos técnicos. Em 2008, a escola agrotécnica se tornou um Instituto Federal goiano (IFG), oferecendo 

também cursos de Graduação e Pós graduação. A instituição está localizada em área rural, a 6 km da cidade de 

Ceres e, atualmente, conta com mais de 170 servidores e 1400 alunos matriculados regularmente.   
26 

Deve-se ressaltar que a redação original da LDB não universaliza o Ensino Médio, dito de outro modo, não é 

acessível a todos. Este nível que compõe a educação básica só se tornou acessível por intermédio do Decreto de 

Lei Nº 12061/09, visto que após a sanção presidencial, a Lei decretada garante a todas as pessoas, 

independentemente de sua idade escolar, acesso ao Ensino Médio, por outras palavras, a lei garante a todos a 

oportunidade do ensino e a conclusão de todas as fases da educação básica e não apenas do Ensino Fundamental. 

http://www.jusbrasil.com/topico/11696549/inciso-ii-do-artigo-4-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com/topico/11696628/artigo-4-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com/topico/11696411/inciso-vi-do-artigo-4-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com/topico/11695176/artigo-10-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
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conceitos de história geral e, principalmente, regional
27

. Dito de outro modo, é a partir da 4º 

ano que os alunos passam a ter contato, de modo mais sistemático, com os primeiros relatos 

sobre as especificidades da região em que vivem. Neste sentido, começam a assimilar 

informações concernentes às sociedades indígenas no Estado de Goiás. 

O Colégio Estadual Hélio Veloso
28

 é vinculado à rede Estadual de ensino e 

oferece escolaridade em todos os níveis do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. O colégio foi 

edificado no ano de 1955, sobre um terreno doado pelo Prefeito da época, Dr. Domingo 

Mendes, e recebeu o nome do engenheiro que o projetou, que se chamava Hélio Veloso, e 

existe desde o momento de implantação da CANG. O principal objetivo de sua implantação 

era o de satisfazer as necessidades educacionais dos colonos que já residiam e que chegavam 

para trabalhar na CANG. A unidade escolar tem uma média de 768 alunos matriculados, da 

cidade de Ceres e também de várias cidades vizinhas, como Carmo do Rio Verde, Uruana, 

Rialma e Rianápolis. 

De acordo com os dados escolares de 2011, a nota do IDEB
29

 dessa escola é 5.0 e 

está 4% acima da meta projetada, que era 4.8. O seu fluxo 
30

escolar é de 0,95 e indica que a 

cada 100 alunos, apenas 5 são reprovados. A nota das avaliações externas, tanto para Língua 

Portuguesa quanto para Matemática, é de 5.27; a escola teve um crescimento de 11% em 

relação ao ano de 2011. 

Colégio Estadual São Tomaz de Aquino
31

 é uma escola da rede Estadual de 

ensino, na cidade de Ceres, em Goiás. Oferece escolaridade no Ensino Fundamental do 5º ao 

8º ano, em tempo integral nos anos iniciais. A nota do IDEB dos anos finais do Ensino 

Fundamental
32

 alcançada pela escola é 6.1, e a instituição também cumpriu com a meta 

esperada para 2011, que era justamente 6.1. A escola apresenta um excelente fluxo escolar, 

com a totalidade de aprovação dos alunos, sendo a nota das avaliações externas de 6.14, 

relacionada em uma escala de 0 a 10 para Língua Portuguesa e 0 a 12 para a disciplina de 

                                                 
27 

Após analisar alguns livros de história regional do 4º ano, foi possível observar o esforço dos autores em 

mostrar aos alunos a importância de estudar a disciplina de história, chamando a atenção do aluno para a 

necessidade de conhecer a sua realidade regional. Aparecem nos textos informações sobre o trabalho do 

historiador que, através de vestígios do passado, é possível entender a sociedades no presente. 
28 E

stá localizado na Av. Brasil, Praça cívica, s/n centro – Ceres. 
29 

De acordo com o IDEB, o principal objetivo do Brasil é fazer com que as notas de todas as escolas a nível 

nacional alcancem a média 6.0 até o ano de 2022, ano apenas simbólico, em que se comemora o bicentenário da 

Independência do Brasil. Interessante perceber que as escolas municipais já alcançaram a média estipulada para 

2022. Para mais informações, acessar o site: http://www.qedu.org.br/escola/247705-colegio-estadual-helio-

veloso/ideb?dependence=2&grade=2&edition=2011 
30 

O fluxo escolar diz respeito à quantidade de alunos que são aprovados anualmente em cada escola. Nas tabelas 

disponíveis no portal do INEP o “fluxo escolar” também é chamado de “rendimento escolar”. 
31 

 Está localizado na rua 1, s/n, no Bairro vila São Patrício. 
32 

A escola oferece escolaridade de tempo integral, das séries iniciais do ensino fundamental, porém não foi 

encontrado no site do INEP/IDEB as notas do IDEB e nem das avaliações externas relativas a essas séries.  
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Matemática, havendo um crescimento de 11% na nota do IDEB em relação ao ano de 2011. A 

Escola Estadual Virgílio do Vale
33

, Oferece escolaridade do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e funciona como escola de tempo integral nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, do 1º ao 5º ano. 

A pontuação do IDEB relacionada aos anos iniciais do ensino fundamental é de 

5.4, estando 10% acima da nota que foi projetada para 2011, que era 4.9. O fluxo escolar dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental é de 0,98, ou seja, a cada 100 alunos que estudam 

apenas 2 são reprovados; a nota padronizada das avaliações externas é 5, 57. O desempenho 

no IDEB cresceu 15% em relação aos anos anteriores a 2011.  

Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, a pontuação do IDEB é 4.3 e 

está acima 2% da meta projetada, que era 4.2. O fluxo escolar é de 0, 91, indicando que a cada 

100 alunos, 9 não conseguem ser aprovados. As notas das avaliações externas correspondem a 

4,67 relacionadas à Língua Portuguesa e Matemática. No entanto, essa escola apresenta uma 

classificação inferior em relação às outras escolas estaduais da cidade de Ceres. 

A Escola Estadual Professora Maria Carmelita Macedo Correa
34 

também oferece 

escolaridade nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, sendo que nos anos inicias 

funciona como escola de tempo integral. Não foi encontrada a classificação nos anos finais do 

Ensino Fundamental dessa escola, a classificação que aparece no site do IDEB é relativa aos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Isto posto, a escola teve a pontuação de 5,7 e se encontra 8% acima da meta 

projetada pelo IDEB para o ano de 2011, que era 5,3. Essa instituição tem um fluxo escolar de 

0,97, ou seja, a cada 100 alunos, apenas 3 são reprovados. A nota padronizada feita pelas 

avaliações externas é de 5, 85, mostrando um crescimento de 6% em relação ao ano de 2011. 

O IDEB da escola, assim como o das outras escolas supracitadas, está crescendo 

gradativamente, e para o ano de 2011 obteve-se um crescimento de 8%, sendo que a escola 

cumpriu a meta esperada para o ano de 2011 e se encontra com tendências de crescimento.  

A cidade de Ceres, em um sentido geral, ocupa o primeiro lugar em pontuações 

das avaliações externas e suas escolas atingiram uma pontuação de 4,9, e estão 2% acima da 

meta projetada, que era 4,8; o seu fluxo escolar é de 0, 94, indicando que a cada 100 alunos, 6 

não são aprovados, e a nota padronizada das avaliações externas é 5,16. 

Dentre as três cidades vizinhas a Ceres, a cidade do Carmo do Rio Verde possui as 

mais baixas classificações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Sua 

                                                 
33 

Está localizada na Av. Brasil, N° 250, no bairro Nova Vila. Ceres. 
34 

Está localizada na Rua Rosália Cândida Acier, s/n, na cidade de Ceres. 
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pontuação é 4,0 e está 13% abaixo da meta projetada para o ano de 2011, que é 4,6. As 

escolas estaduais de tal cidade não apresentam crescimento e seu fluxo de alunos é de 0, 96, o 

que indica que, a cada 100 alunos, 4 são reprovados. Também não houve crescimento relativo 

ao desempenho; nas avaliações externas obteve nota é 4,22, a mais baixa em comparação com 

as demais escolas das outras cidades. 

As escolas estaduais de Ipiranga de Goiás possuem uma pontuação do IDEB de 

4,6, e também não alcançaram as metas projetadas. Estão 4% abaixo da meta de 4,8. Apesar 

de não alcançarem tais projeções quantitativas, as escolas dessa cidade apresentam melhor 

fluxo escolar, sendo ele de 0, 99, indicando que a cada 100 alunos apenas 1 é reprovado. 

As escolas estaduais da cidade de Rialma também não alcançaram a meta que se 

esperava para 2011. Sua pontuação no IDEB foi 4.0 e está 5% abaixo da meta que, era 4,2. 

Sua pontuação do IDEB caiu 2% em relação aos últimos anos. Além disso, as escolas não 

apresentam um bom fluxo escolar, com 0,88 de aprovação, ou seja, a cada 100 alunos 12 são 

reprovados. 

A partir das classificações quantitativas do IDEB, pode-se “concluir” que as 

escolas Estaduais da cidade de Ceres, em termos quantitativos expressados nos números das 

avaliações externas, se encontram em uma situação superior com relação às escolas das 

cidades vizinhas. Foi a única cidade a alcançar a média e as metas projetadas pelo IDEB, se 

destacando nas avaliações externas ao mostrar as melhores pontuações.  

 

1.3 Avaliações externas: os números “mentem”? 

 

 

“(...) os dados e as percepções sobre a 

realidade não conseguem captá-la em sua 

totalidade. Eles são aproximações dessa 

realidade. (HORTA NETO, 2010, p. 92)” 
 

No Brasil, a primeira iniciativa de avaliação em longa escala iniciou-se a partir de 

1990, com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que objetivava 

assegurar o direito a uma educação de qualidade acessível a todos os discentes. Em suma, a 

proposta visava contribuir para melhoria da qualidade da educação. Deve-se ressaltar que o 

programa almejava, sobretudo, apresentar/diagnosticar, por meio de uma avaliação externa, a 

realidade da educação brasileira.  
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O quadro educacional oferecido pela avaliação, junto a uma soma de critérios, é 

tomado como referencial para classificar a situação do sistema educacional brasileiro, 

inclusive, comparando-o com a situação educacional de outros países. Isto é, por meio de 

avaliações padronizadas – Língua Portuguesa e Matemática – o Ministério da Educação busca 

formular um quadro geral das condições de aprendizagem dos discentes das escolas públicas. 

Os dispositivos para alcançar tal propósito são viabilizados por meio da Prova Brasil, para 

analisar o desempenho escolar em âmbito municipal. Para medir o desempenho do país e dos 

estados da federação, é utilizado o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

Este trabalho é desenvolvido em um longo processo, e este diagnóstico 

educacional serve, ou deveria servir, como um instrumento para a elaboração de políticas 

públicas educacionais, cujo propósito seria orientar os investimentos financeiros destinados à 

melhoria dos sistemas educacionais. A avaliação externa permite ao estado direcionar recursos 

para as áreas que apresentam maior defasagem ou menor desempenho na aprendizagem.  

Os resultados das avaliações externas também são utilizados para formular 

indicadores nacionais e projetar quantitativamente os resultados obtidos. Os resultados são 

apresentados pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que apresenta 

além dos resultados, as metas a serem alcançadas no futuro, em um médio período, como 

aponta o Ministério da Educação 

 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o 

monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados 

concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. 

Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de 

rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames 

aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo 

Escolar, realizado anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as 

da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois 

anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e 

rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média 

correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). 

 

E importante ressaltar que o Ministério da Educação, com todos estes programas 

(Inep Saeb, Prova Brasil, Ideb), tem por objetivo apresentar a situação e a realidade concreta 

das condições das escolas brasileiras. Contudo, como tentaremos mostrar abaixo – por meio 

da análise das escolas públicas de Ceres – que não é assim que funciona, e de maneira 

alguma, tais avaliações mostram a realidade total e concreta das escolas, devido a diversos 

fatores, principalmente pela forma como as próprias escolas lidam com tais avaliações. Por 
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exemplo, não conta com a participação de todos os alunos das séries selecionadas para 

responderam as avaliações, isto é, as escolas têm autonomia para realizar um processo de 

seleção interna dos alunos mais aptos cognitivamente. 

As discussões e críticas em torno das metodologias usadas como critérios das 

avaliações externas são de longa data. Aliás, já estavam em gestação desde seu processo de 

constituição. O uso de avaliações pode ser situado em um contexto muito anterior ao atual. 

João Luiz Horta Neto (2010) indica que a 

 

Avaliação da aprendizagem estava integrada ao modelo de elaboração de 

currículo, e este currículo deveria assumir características de planejamento 

das atividades educacionais. Essa abordagem recebeu inúmeras críticas, pois 

considerava-se que a avaliação se tornava sinônimo de simples medida. 

Nesse sentido, tinha uma característica inflexível e limitada, pois levava em 

consideração apenas alguns dos conhecimentos que eram escolhidos para 

serem avaliados nas provas. Além disso, as avaliações estariam 

condicionando os currículos e fazendo com que a escola e principalmente os 

professores perdessem sua autonomia para definir quais os conteúdos e as 

abordagens que seriam mais adequados aos seus alunos, dentro do contexto 

social em que viviam. (NETO, 2010, p. 87) 

 

Este modelo de avaliação externa surge, primeiramente, nos Estados Unidos, em 

meados de 1930, durante a grande depressão econômica de 1929, quando houve o aumento da 

demanda de jovens à procura do ensino secundário. Como consequência desta alta demanda, 

surgiu a preocupação com a qualidade deste ensino secundário por parte do Estado de Ohio. O 

objetivo consistia em avaliar o desempenho de alunos selecionados em trinta escolas, em um 

período e oito anos, nascendo, assim, um dos primeiros modelo de avaliação educacional 

externa.  

Uma das principais críticas que recaiam neste modelo avaliação incipiente era o 

fato de as avaliações serem inflexíveis e priorizar apenas os conteúdos considerados 

importantes, em detrimento de outros. Além do mais, fazia com que os professores perdessem 

a autonomia com relação a quais conteúdos seriam desenvolvidos em sala, isto é, eram 

trabalhados com maior ênfase os conteúdos exigidos nas questões das avaliações, ou seja, se 

as avaliações exigem as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, os professores 

direcionavam os estudos para estas disciplinas, em detrimento de outras, menos importantes 

do ponto de vista das avaliações. Os critérios utilizados atualmente são muito semelhantes aos 

critérios de avaliação que existiram na década de 1930 nos Estados Unidos.   

Ao analisar o atual modelo de avaliação externa, Horta Neto (2010) não 

desconsidera a importância das avaliações e seus reflexos na educação, mas argumenta que os 
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indicadores promovidos pelas avaliações, a despeito de serem importantes instrumentos para a 

definição e a avaliação de políticas públicas, apresentam limitações e eles indicam apenas um 

fato, tornando-se incapazes de explicar os porquês de sua ocorrência. Há, pois, a necessidade 

de estudos mais aprofundados, que venham determinar quais seriam os fatores que estariam 

sendo responsáveis pelo fato indicado. Não basta, portanto apenas mostrar os resultados, 

deve-se agir sobre eles.  

Como havíamos mencionado acima, o grupo gestor da escola parece ter a 

autonomia em escolher quais alunos, das séries específicas – geralmente das séries iniciais e 

finais do Ensino Fundamental e Médio –, participarão das avaliações externas. Fazer uma 

seleção prévia dos alunos que responderão às avaliações externas, faz parte da cultura de 

algumas escolas e é tratado com normalidade pela comunidade escolar. 

O grupo gestor é mobilizado e traça planejamentos e estratégias pedagógicas em 

função de tais avaliações. Os professores de algumas das escolas chegaram a relatar, em 

conversas informais que, na data marcada para fazer as avaliações, os alunos que se mostram 

menos aptos são dispensados, até mesmo de comparecerem nas escolas e somente aqueles 

que, aos olhos do grupo gestor, são mais dedicados, é que participam das avaliações.  

Portanto, temos a consciência de que os dados que relatamos aqui não 

representam a maioria dos discentes e sim uma pequena parcela eleita, cognitivamente 

preparada, para responder às perguntas das avaliações, em um modelo consensualmente aceito 

pela comunidade escolar. Esta parece ser a realidade da maioria das escolas estaduais da 

cidade de Ceres, e a busca por boas pontuações está associada ao desempenho das escolas, o 

qual parece ser preponderante para diminuir as tensões entre a escola e as exigências do 

Estado. Trata-se de uma prática incoerente com os próprios objetivos das avaliações, 

distorcendo o seu sentido, pois a transparência nestes resultados seria fundamental para 

viabilizar maiores investimentos por parte do governo. É através destas pontuações que as 

escolas se apresentam para a comunidade em geral (Ver ilustração 1). As justificativas de seus 

desempenhos podem ser mostradas quantitativamente através de painéis e placas 

informativas, geralmente expostas do lado externo das mesmas, de modo que o observador 

tenha um “retrato geral” da qualidade do ensino, mesmo que seja um retrato incompleto e não 

condizente com a realidade, visto que tais números não representam a realidade da qualidade 

de ensino e sim uma estratégia das escolas para se projetarem em âmbito nacional e cumprir 

com os desígnios e pretensões do governo federal, que consiste em atingir uma meta 

significativa até o ano de 2022. 
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Ilustração 1: Modelo de painel de nota do IBEB externos nas escolas      

       
Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

Tais representações numéricas servem para que dirigentes, professores, pais e 

alunos e a sociedade envolvente tenham à disposição dados a partir dos quais seja possível 

estabelecer juízos de valor sobre a qualidade da educação. “Sem a existência desses dados, 

ficaria prejudicado um acordo mínimo sobre como atuar para aprimorar esse processo, 

dificultando assim a discussão que venha a contribuir para a formulação de políticas públicas 

adequadas” (HORTA, 2010 p. 95) 

Percebemos que em função dos indicadores do IDEB, há uma competitividade 

entre as escolas em torno das projeções. Na busca de bons resultados, as escolas parecem 

rivalizar entre si as melhores posições no Ranking de projeções. A questão é que nem sempre 

as redes de ensino optam por tomar o caminho mais produtivo, visto que o critério de 

selecionar alunos mais aptos, em detrimento dos menos aptos, não produz rendimentos para a 

escola. Ao selecionar determinados alunos em detrimento de outros, as escolas excluem não 

somente uma parte significativa de alunos, mas também umas partes de sua realidade, além de 

reduzir a formação dos discentes aos exames nacionais, apenas para atender às demandas das 

avaliações externas.  

Não se trata, também, de negar a importância das avaliações externas e menos 

ainda, apontar culpados e responsáveis pelas boas ou más notas. As avaliações externas se 

tornam importantes no sentido de possibilitar ao Estado maior visibilidade das condições 

educacionais. Tais avaliações podem ser uma ferramenta político-pedagógica importante nas 

mãos dos gestores da educação, se usada para reivindicar melhorias educacionais.  
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Todavia, não se pode ignorar o fato de que as avaliações externas não possuem a 

função de medir ou mostrar tudo que o aluno aprendeu na escola. Trata-se apenas de uma 

amostragem, por meio de uma avaliação, que prioriza, na maioria das vezes, apenas as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Por outro lado, a responsabilidade pelo 

desempenho da escola em tais amostragens, independente dos resultados alcançados, não está 

a cargo de segmentos isolados da sociedade e muito menos apenas do grupo gestor das 

instituições de ensino, como salienta Horta Neto (2010)  

 

Os resultados educacionais dos estudantes são o produto de um 

complexo conjunto de fatores (que inclui o próprio esforço individual 

do estudante para aprender), e que cada ator tem a responsabilidade de 

encontrar as melhores formas de aperfeiçoá-los dentro do âmbito de 

suas competências. Assim, a responsabilidade é compartilhada por 

todos. ( p. 96) 
 

Compartilhar as “culpas” ou as conquistas parece não ser uma prática comum, da 

sociedade em geral, e já foi destacado por alguns dos estudiosos que trabalham mais a fundo 

este tema:  

 

existe uma lógica que implica numa guerra de todos contra todos, na qual 

todos se desfazem da sua responsabilidade e a atribuem a outros. O professor 

responsabiliza o aluno porque ele não estuda, a família do aluno porque não 

o apóia e o sistema ou as autoridades porque não dão aos professores meios 

necessários para desenvolver seu trabalho. A família responsabiliza o 

docente e a escola porque não ensinam ou porque não ensinam como 

anteriormente. As autoridades, por meio dos sistemas de prestação de 

contas/responsabilização pelos resultados, buscam responsabilizar as escolas 

e os professores e exercer pressão sobre eles. As autoridades centrais 

responsabilizam as autoridades locais e vice-versa. Os políticos, que dirigem 

o sistema durante um período limitado, responsabilizam os funcionários de 

carreira, que formam parte do aparato técnico e burocrático permanente, e 

vice-versa (Horta Neto 2010, Ravela 2005), 

 

O hábito de buscar os responsáveis e apontar culpados para determinada situação, 

prevalece em muitas instâncias da sociedade. Nessa prática, o culpado é sempre o “outro”, 

não sendo a culpa abraçada pelo coletivo. Por outro lado, sabemos que nenhum segmento da 

sociedade deve assumir isoladamente o compromisso de melhoria da educação. O sucesso da 

educação básica, precisamente a educação pública, deve-se nortear em um trabalho coletivo, 

com o comprometimento da comunidade em geral, dos governos, gestores e professores das 

redes de ensino, discentes e responsáveis, e a comunidade sobrecarregada de tributos. 
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Elencamos até aqui alguns aspectos das escolas campo evidenciados nas 

avaliações externas, ressalvando que tais avaliações são insuficientes para esclarecer o que os 

alunos aprenderam ou aprendem, nas outras disciplinas, julgadas menos importantes do ponto 

de vista das avaliações externas. Não é possível saber, por exemplo, qual é a concepção dos 

alunos sobre diversos temas que envolvem o ensino fundamental dentre eles os temas 

transversais, sugeridos pelos PCNs, como a pluralidade cultural, tema central de nosso 

trabalho. Neste sentido, analisaremos, no Capítulo 2, como os indígenas aparecem nos PCNs 

de História e Temas Transversais, bem como, a contextualização da Lei 11.645/08 de acordo 

com a realidade das escolas públicas da cidade de Ceres.  
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CAPÍTULO II 

 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: INDÍGENAS NOS TEXTOS OFICIAIS E 

NA PRÁTICA ESCOLAR 

 

 

O presente capítulo objetiva contribuir para uma maior explicitação e 

esclarecimento do tema. Propomos verificar o que está prescrito a respeito dos povos 

indígenas nos textos da legislação educacional brasileira, dentre eles: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), documentos de caráter sugestivo, presentes nas escolas 

públicas desde o final da década de 1990 e a Lei nº 11.645/08, que estabelece e determina a 

obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena nas escolas públicas e privadas do 

Brasil. Todos esses documentos chamam a atenção para a importância e necessidade do 

ensino da história e cultura indígena na sala de aula. Desse modo, analisaremos qual é o 

tratamento concedido à temática indígena na escola, no âmbito dos PCNs que, apesar de 

serem documentos antigos, ainda são amplamente utilizados pelas escolas que participaram da 

pesquisa. Consideramos pertinente ressaltar que os livros didáticos de história, analisados 

nesta pesquisa, são posteriores às leis supracitadas e embora tenham ocorrido algumas 

mudanças nas mesmas (como o acréscimo de emendas, retificações, entre outros), ainda estão 

vigentes.  

É relevante, a nosso ver, verificar como os professores são orientados a trabalhar 

com a temática indígena em sala de aula, utilizando os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). Paralelamente aos PCNs, as escolas utilizam a Matriz de Habilidade Curricular, que é 

um material semelhante, inspirado e arquitetado nos PCNs com a mesma finalidade, 

entretanto, organizada de forma mais direta, objetiva e pontual. Após análise de tais 

documentos, através de nossa pesquisa junto à escola, auxiliados por coleta de dados, 

mostraremos como a temática é vista e trabalhada em sala de aula pelos professores que 

trabalham com a disciplina de História.   

 

2. O que são os PCNs? Quais funções eles exercem? 

 

 

Os PCNs, diferente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

não constituem uma lei de força normativa e cogente, são dispositivos de orientação que 

pretendem auxiliar os docentes da educação básica e escritores de livros didáticos no 

momento de selecionar e organizar os conteúdos para serem desenvolvidos em sala de aula. 
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São de caráter interdisciplinar, pois as orientações para explanação dos conteúdos é a de que 

eles podem ser desenvolvidos, articulados e intercalados no decorrer das aulas formais em 

complemento aos conteúdos estabelecidos pelo currículo formal. Sua criação foi uma 

iniciativa do Governo Federal durante a década de 1990 e ainda hoje são tomados como 

referenciais de qualidade para educação básica brasileira. 

Tais documentos foram elaborados pela Fundação Carlos Chagas que, através de 

seus técnicos e especialistas, discutiu as experiências vividas por profissionais da área da 

educação, presentes no sistema educacional brasileiro e no sistema educacional de outros 

países, tendo como base, também, a organização curricular dos estados e municípios 

brasileiros. 

Os PCNs estão à disposição da escola e encontram-se direcionados aos docentes 

de todas as áreas do conhecimento, para que possam auxiliá-los em suas práticas cotidianas 

nas instituições de ensino. São documentos disponibilizados pelo MEC e o seu principal 

objetivo é sugerir os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, portanto, possuem 

caráter sugestivo e não impositivo. 

Estes documentos são compostos por sete volumes, sendo eles: um livro 

introdutório que apresenta e justifica a função dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e 

outros seis volumes, referentes às áreas do conhecimento, como: História e Geografia, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Arte e Educação Física. Há, também, três 

volumes compostos por seis documentos relativos aos temas transversais no qual se insere o 

tema da Pluralidade Cultural.  

Com relação aos temas transversais, o primeiro volume é uma introdução que 

justifica a importância e o porquê de trabalhar com a transversalidade; o segundo volume 

aborda assuntos relacionados à Pluralidade Cultural e à Orientação Sexual e, por último, o 

terceiro volume, que trabalha com questões de Ética, Meio Ambiente e Saúde
35

. Além disso, 

os Parâmetros elencam também a importância do projeto educacional, que deve ser formulado 

individualmente pela escola. Ao dar ênfase à criação do projeto educacional, os PCNs levam 

em consideração as especificidades culturais de cada região do Brasil. Sobretudo, ainda 

sugerem que cada escola trabalhe com os PCNs de maneiras distintas, adequando-os às 

necessidades específicas de cada escola, o que garante a autonomia a cada instituição escolar 

para organizar e formular sua própria proposta educacional. 

                                                 
35 

Todos os Parâmetros Curriculares Nacionais se encontram disponíveis no seguinte site: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12640%3Aparametros-curriculares-

nacionais1o-a-4o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859 
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É nesse momento que cada escola pode agregar e inserir conteúdos adaptados a 

sua realidade social e cultural, criando a sua própria proposta pedagógica
36

. Esse 

procedimento realiza-se em reuniões com a participação de toda a comunidade escolar: 

diretores, coordenadores, professores, os pais dos alunos regularmente matriculados, 

psicopedagogo, entre outros.  

Os PCNs, no geral, se constituem como uma coleção de documentos com 

orientações flexíveis; reconhecem e admitem as peculiaridades regionais do extenso território 

brasileiro e das diversas culturas que o compõem, porém, mesmo levando em consideração 

todas as peculiaridades regionais, não deixam de justificar a importância de uma base 

curricular comum para a formação escolar no Brasil. E afirma que o seu objetivo não é 

uniformizar, ou desvalorizar as especificidades regionais, mas apenas garantir um ensino igual 

para todos. Neste sentido, os PCNs de História e temas transversais estão marcados pelos 

discursos de igualdade e diferença. 

Essa proposta, inscrita nos PCNs, visa fortalecer a “unidade nacional” e elege o 

Governo Federal como o principal responsável pela educação básica escolar brasileira. Sendo 

assim, os documentos assumem um duplo papel, e até certo ponto, ambíguo/paradoxal: ao 

mesmo tempo em que reconhecem a diversidade como “marca cultural do Brasil”, reforçam a 

importância de um currículo padronizado. Dessa forma, há nas propostas dos PCNs, uma 

tensão entre o global e o local. 

Ao considerar a diversidade cultural do Brasil, os PCNs dedicam um texto 

específico para tratar desse assunto e apresentam aos profissionais da educação uma proposta 

metodológica para desenvolver essa temática em sala de aula.  

O assunto é discutido nos volumes dos temas transversais, que tratam a 

pluralidade cultural e a orientação sexual. Para a presente análise, é pertinente verificar o 

trato concedido ao tema da pluralidade cultural, e enfatizar, sobretudo, os conteúdos 

referentes à história e a cultura indígena.  

Para Rebeca Gontijo (2002), a justificativa do tema pluralidade cultural nos 

PCNs parte da antiga constatação de que o Brasil desconhece a si mesmo. Antiga porque esta 
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 Projeto Político Pedagógico (PPP): Trata-se de um documento que deve ser feito e atualizado anualmente pela 

comunidade escolar de cada instituição, por meio de reuniões de todo colegiado. Nessas reuniões se definem 

quais metas a escola pretende alcançar durante o ano letivo e quais conteúdos podem ser agregados aos 

conteúdos prescritos do currículo oficial. Além disso, é registrada nesse documento toda e qualquer mudança que 

ocorra nas escolas, desde a estrutura física até questões educacionais, como a mudança de coordenadores, 

professores e diretores. O documento se constitui enquanto uma descrição detalhada da escola, como: planos, 

metas, perfil dos alunos, orientação e tendência pedagógica, atividades culturais, estrutura física, descrição da 

quantidade de salas de aulas, banheiros, cadeiras, tamanho da área ocupada pela escola, ginásios de esportes, 

bibliotecas, e várias outras. 
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mesma justificativa foi usada nas primeiras décadas do século XX, momento marcado pela 

forte crença na existência de um caráter nacional brasileiro. Paralela a essa busca pela 

nacionalidade, se acentuou a crítica ao modelo europeu de civilização, decorrente da Primeira 

Guerra Mundial. 

Através da análise destes documentos, argumentaremos que a postura assumida 

pelos PCNs se assemelha a uma interculturalidade funcional, pensamento este da autora 

Catarine Walsh (2009), que se caracteriza por admitir e reconhecer a existência das 

diversidades culturais, mas que, na prática, se mostra incapaz de modificar a realidade dos 

povos historicamente subalternizados, pois apenas reconhece suas diferenças, sem a intenção 

de conscientizá-los a sair da situação em que se encontram. Através de uma análise mais 

crítica, percebemos que as propostas dos PCNs também se mostram incapazes de modificar os 

currículos oficialmente em vigor. 

Mas não podemos deixar de destacar que a inclusão dos PCNs como norteadores 

da prática docente foi, por outro lado, uma conquista para os povos indígenas, na medida em 

que incorpora em suas concepções a orientação sobre a pluralidade cultural, que pode entrar 

na prática docente como um tema transversal, ou seja, durante suas aulas, os docentes podem 

intercalar conteúdos e discussões que fogem às prescrições do currículo oficial. No tópico 

abaixo discutiremos sobre as influências das teorias multiculturais no processo de criação dos 

documentos. 

 

2.1. PCNs: transversalidade, multiculturalismo reconhecimento. 

 

 

Os PCNs foram elaborados na década de 1990, contexto marcado, por um lado, 

por discussões teóricas e políticas sobre o multiculturalismo e, por outro, pelos estudos 

culturais que repensaram a própria noção de identidade cultural. Estas duas concepções 

teóricas e metodológicas se encontram presentes e são operacionalizadas enquanto categoria 

de análise nos textos de tais documentos. As noções de respeito e reconhecimento às 

diversidades culturais, bem como as concepções de identidade e diferença, permeiam todo 

texto dos PCNs de História e Temas Transversais. 

A influência das teorias multiculturais
37

está presente na formulação das políticas 

públicas étnicas raciais que reverberam na educação escolar brasileira. A presença dessa 
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 Deve-se ressaltar que o conceito de multiculturalismo possui várias tendências de interpretação e abordagem. 

De acordo com Peter McLaren, é possível verificar a existência de quatro modelos de multiculturalismo: O 
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discussão teórica, principalmente nos PCNs, justifica-se pela necessidade de discutir e debater 

a diversidade cultural existente no território nacional, além de orientar os professores sobre os 

meios metodológicos mais adequados para inserir este tema no cotidiano/prática escolar.  

Por meio destas discussões os alunos são condicionados a reconhecer a existência 

de sociedades plurais e diversificadas, e terem a consciência de que também são integrantes 

desta diversidade. Neste aspecto, a influência do multiculturalismo foi determinante e serviu 

como caminho teórico-metodológico para elaboração de tais documentos.  

Desta forma, um dos textos dos PCNs que merece especial destaque está contido 

no volume que trata da transversalidade, intitulado Pluralidade Cultural, no qual é elencada a 

necessidade de conhecer, respeitar e valorizar as diferenças étnicas, bem como compreender 

que a diversidade cultural no Brasil, que sempre foi marcada por uma relação de 

desigualdades sociais e econômicas. O texto introdutório propõe uma concepção que 

 

 [...] busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade 

brasileira, compreender suas relações marcadas por desigualdades 

socioeconômicas e apontar transformações necessárias, oferecendo 

elementos para compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e 

culturais não significa aderir aos valores do outro, mais respeitá-los como 

expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a todo ser humano, 

por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação (Secretaria de 

Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade 

Cultural, 1988, p. 121).  

 

É importante perceber neste texto introdutório que a postura multicultural, 

assumida pelo tema, leva em consideração a existência das relações desiguais entre as culturas 

no Brasil. Caracteriza-se por ser uma relação cultural assimétrica, que influenciou a própria 

posição social e econômica dos grupos. Assemelha-se à tendência do multiculturalismo 

humanista liberal, pois parte do pressuposto da dignidade
38

intrínseca, que se estende a todos 

                                                                                                                                                         
multiculturalismo conservador, que defende a construção de uma cultura comum pela assimilação das culturas 

diferentes, cuja finalidade é a integração nacional. O multiculturalismo liberal, que tem como princípio a 

igualdade entre os seres humanos defende que uma cultura não se sobrepõe à outra, e prega o convívio 

harmonioso entre elas. O multiculturalismo liberal de esquerda, analisa com crítica o discurso das diferenças 

culturais que está relacionado com gênero, classe e sexualidade. Por fim, uma vertente mais crítica e 

revolucionária, que tende a levar em consideração os movimentos sociais e defende a transformação das 

condições históricas de determinada sociedade. Para mais informações, consultar o próprio autor: MCLAREN, 

Peter. A vida nas escolas. Uma introdução à pedagogia crítica nos fundamentos da educação. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997.  
38 

Charles Taylor, ao fazer a análise da política do reconhecimento, verifica que o conceito de dignidade no 

decorrer do tempo substituiu o conceito de honra. Este último era característico das sociedades do antigo regime 

e estava intrinsecamente relacionado com desigualdade, porque obviamente nem todos poderiam desfrutar dos 

títulos honoríficos, pois se constituíam de modo preestabelecido e era intrínseco aos indivíduos. Contra esse 

conceito de honra, o autor argumenta que temos a noção moderna de dignidade, que hoje possui sentido 

universalista e igualitário. Ainda na acepção de Taylor, esta foi uma das mudanças fundamentais que tornou 
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os seres humanos, e afirma que nenhuma cultura é superior à outra, ao reforçar a necessidade 

de um convívio sem discriminação, no qual cada cultura tem liberdade de manifestar suas 

diferenças. 

O multiculturalismo possui várias tendências, mas, em termos gerais, se 

caracteriza por reconhecer a existência de várias culturas em um mesmo território, sem que 

uma delas predomine ou se sobreponha à outra. Contempla a pluralidade cultural, reconhece 

suas tradições e costumes, bem como as diversas línguas e religiões, concepções morais que 

compõem os diversos grupos que convivem em um território nacional
39

. 

De acordo com os autores Anderson Oliva e Renisia Filice (2012), no final da 

década de 1990 os PNCs já incorporavam as mudanças teóricas a respeito de definição das 

identidades que circulavam nos meios acadêmicos e movimentos sociais. Sendo assim, 

criticavam abertamente a concepção que defendia uma sociedade homogênea, sem diferenças 

culturais. 

Além das influências teóricas e acadêmicas, a ascensão do multiculturalismo está 

atrelada aos movimentos sociais que reivindicaram/reivindicam seus direitos e lutam por 

reconhecimento desde as décadas de 1960 e 70, como, por exemplo, os movimentos 

feministas, negros e indígenas. De fato, não se deve desconsiderar o agenciamento e a luta 

política que precedem o alcance de alguma conquista. Quanto a esta questão, 

 

Convém ter sempre presente que o multiculturalismo não nasceu nas 

universidades e no âmbito acadêmico no geral. São as lutas dos grupos 

sociais discriminados e excluídos de uma cidadania plena, os movimentos 

sociais, especialmente os referidos às questões identitárias que constituem o 

lócus de produção do multiculturalismo. Sua penetração na academia deu-se 

num segundo momento e, até hoje, me atreveria a afirmar, sua integração no 

mundo universitário é frágil e objeto de muitas discussões, talvez por seu 

caráter profundamente marcado pela intrínseca relação com a dinâmica dos 

movimentos sociais. (CANDAU, 2008, p. 48) 

 

                                                                                                                                                         
inevitável a preocupação moderna pela identidade e pelo reconhecimento. Para mais informações acessar a obra 

intitulada: Multiculturalismo disponível no site: 

http://minhateca.com.br/atilamunizpa/Documentos/Multiculturalismo+-+Charles+Taylor,3240705.pdf 
39 

Pensar em território nacional implica refletir sobre o conceito de nação analisado, problematizado e repensado 

por Benedict Anderson, para o qual, resumidamente, o conceito de nação se caracteriza por ser uma comunidade 

política imaginada, limitada e ao mesmo tempo soberana. Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais 

minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, 

embora todos tenham em mente a imagem viva entre eles. É limitada porque mesmo a maior delas, que agregue, 

digamos, um bilhão de habitantes, possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além das quais existem 

outras nações. Nenhuma delas imagina ter a mesma extensão da humanidade, e, por fim, é soberana porque o 

conceito nasceu na época em que o Iluminismo e a revolução estavam destruindo a legitimidade do reino 

dinástico hierárquico de ordem divina. 
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Embora a noção de multiculturalismo tenha diversas tendências e conceituações 

no âmbito teórico, não se pode reduzi-la à produção acadêmica, sendo necessário o constante 

diálogo com os grupos sociais com o intuito de não o desvincular da militância atribuída a tais 

grupos. 

Uma discussão, entre outras, foi, e de certa forma ainda é, alvo de intensos 

debates acadêmicos: é a dupla tensão referente à pluralidade cultural, que são o 

multiculturalismo e o universalismo, articulados às noções de igualdade e diferença. É neste 

momento que a problemática do reconhecimento entra em ação, pois não é possível afirmar a 

existência de uma sociedade multicultural sem antes reconhecer o diferente. 

É preciso conceder um trato diferente aos povos com culturas diferentes, com a 

finalidade de tornar as suas condições de existência isonômicas diante das políticas públicas. 

Candau (2002) afirma que, hoje em dia, não é possível mais pensar em uma igualdade que 

não incorpore o tema do reconhecimento das diferenças, o que supõe lutar contra todas as 

formas de desigualdades, preconceitos e discriminação social. Reconhecer as diferenças 

implica pensar a partir dos grupos que se identificam como diferentes. 

De acordo com Charles Taylor (1994), o processo de formação e criação da 

identidade está intrinsecamente ligado ao meio social no qual os indivíduos de uma 

determinada sociedade estão inseridos. É um processo de construção que se estabelece por 

uma relação dialógica entre os grupos, e a sua formação está relacionada e está 

intrinsecamente ligada às projeções sociais que um grupo faz sobre o outro.
40

 

A questão é que o conteúdo de tais projeções, na maioria das vezes, não 

corresponde/condiz com as características de tal grupo, sendo representações que se 

manifestam em discursos que tendem a cristalizar-se no decorrer do tempo, resultando em 

estereótipos e preconceitos. São esquemas mentais genéricos que consistem na caracterização 

simplória de um determinado grupo social complexo e, neste sentido, prevalece uma única 

visão da história. 

A busca pelo reconhecimento por parte dos grupos, até então pensados como 

“minorias étnicas,” está atrelada a uma luta política, na qual tais povos reivindicam maior 

visibilidade no campo político e social, e advém da necessidade de desconstruir estereótipos e 

preconceitos, produzidos e cristalizados ao longo do processo histórico. Nesta luta estão 

inseridos diversos agentes sociais, os povos indígenas, por exemplo, que desde a década de 

                                                 
40 

Neste aspecto podemos pensar o agenciamento em que estão envolvidos alguns índios do nordeste e de Goiás 

que reinventaram suas identidades em um processo chamado pela antropologia de etnogênese, para alcançar 

direitos políticos, visibilidade social e, acima de tudo, lutar pelos seus direitos políticos e sociais. 
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1970 vem lutando e alcançando direitos substanciais, com destaque no campo das políticas 

públicas e educacionais. Estes povos passaram por um processo de subalternização, 

inferiorização mental e física, que remete aos tempos coloniais e, de fato, muitos elementos 

destes preconceitos perpetuaram por séculos e insistem em continuar no presente. 

 

A nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do “outro” 

ou por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação de 

sua alteridade. Os processos de negação do outro também se dão no plano 

das representações e no imaginário social. Neste sentido, o debate 

multicultural na América Latina coloca-nos diante desses sujeitos históricos 

que foram massacrados, que souberam resistir e continuam hoje afirmando 

suas identidades fortemente na nossa sociedade, mas numa relação de poder 

assimétrica, de subordinação e acentuada exclusão (CANDAU, 2002, p. 

126). 

 

A partir da acepção da autora, podemos inferir que os povos indígenas foram e são 

alvos de constantes projeções que, na maioria das vezes, não correspondem às suas múltiplas 

realidades culturais. Tais projeções são consequências de um longo processo colonial que 

marcou a realidade do continente americano, no qual os indígenas se inseriram em um sistema 

que já os classificava como inferiores diante de uma sociedade que se autodenominava 

superior. 

De acordo com Taylor (1994), “Desde 1492 os europeus têm vindo a projectar 

desses povos uma imagem de seres um tanto inferiores, “incivilizados”, e que, através da 

conquista e da força, conseguiram impô-la aos povos colonizados” (p. 46). Este autor analisa, 

dentre outros aspectos, a política do reconhecimento com especial ênfase na investigação 

sobre como os discursos de identidade e reconhecimento passaram a fazer parte da vida das 

pessoas; chama a atenção para o fato de que o não reconhecimento ou o reconhecimento 

incorreto pode afetar um grupo social de forma negativa, sendo, até mesmo, uma forma de 

agressão e pode reduzi-lo a uma imagem distorcida. 

Voltando aos PCNs, percebemos que estes criticam abertamente a visão de 

história que predominava antes da década de 1990, precisamente a década de 1930, com 

especial destaque para a teoria de democracia racial, que pregava, dentre outros aspectos, a 

relação harmoniosa entre as culturas que compõem o território nacional. 

Por sofrer as influências destes estudos, os PCNs incluem tais tendências de 

análises, mas, quando nos atentamos para uma investigação mais acurada do documento, 

percebemos que as temáticas que orientam os professores ainda são predominantemente 

eurocêntricas, os assuntos relacionados aos indígenas estão associados a conceitos que se 
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adéquam mais ao modelo capitalista europeu. Mas não podemos deixar de considerar que 

estas leis representam as grandes conquistas da população pluriétnica brasileira. De acordo 

com Candau,  

 

Pela primeira vez na nossa história, uma proposta educacional que emana do 

Ministério da Educação Nacional, Os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

publicados em 1997, e que suscitaram grandes controvérsias quanto a sua 

concepção, processo de construção e estruturação interna, incorporou entre 

os temas transversais o da pluralidade cultural (CANDAU, 2002, p. 126). 

 

Como destaca a autora, o processo de elaboração dos parâmetros não foi idílico e, 

de fato, suscitou e ainda suscita muitas controvérsias, tanto a respeito da forma como foi 

elaborado, quanto do seu uso prático no cotidiano escolar. Uma das principais críticas advém 

do fato de estes documentos não serem uma lei normativa, obrigatória e líquida, mas apenas 

dispositivos de orientação, o que torna o seu uso opcional. Na prática escolar, o currículo 

oficial tem prioridade sobre as outras temáticas. 

A consequência do predomínio do currículo oficial se encontra no fato de que 

assuntos regionais, que podem ser usados como conteúdo base, são relegados a segundo 

plano, ou, o que é pior, não são discutidos. Neste caso, podemos citar como exemplo as 

culturas indígenas que existem no Estado de Goiás.
41

 

Esta postura é incoerente com o que os PCNs defendem. Lembramos que a ideia 

centra-se na defesa do reconhecimento das culturas historicamente desconsideradas por meio 

da perspectiva multicultural, sendo que nenhuma cultura deve se sobrepor à outra. 

Outra crítica está relacionada à forma como o texto do documento trata a 

pluralidade cultural. Embora faça críticas explícitas ao modelo de democracia racial baseado 

nas três raças, adotado na década de 1930, não consegue abandonar este modelo tripartido, 

articulado com extrema rigidez, como se houvesse uma cultura indígena, africana e europeia 

em termos absolutos e essencializados. A esse respeito, Gontijo é enfática: 

 

Um aspecto que precisa ser mencionado diz respeito à ausência nos PCNs, 

da noção de ambiguidade cultural, da noção de que não existe absoluto em 

termos culturais. Algo como indígena, o africano, o europeu, o asiático etc., 

como aparece nos PCNs, evidencia muitos problemas. Além disso, a 
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 De acordo com o depoimento de uma docente da educação básica, quase não se discute a respeito dos povos 

indígenas que habitam o território goiano, devido à necessidade de trabalhar com prioridade os conteúdos 

predefinidos e obrigatórios do currículo oficial, que seriam os conhecimentos de base comum, aplicados a todos. 

As consequências da ausência destas discussões é que a maioria dos alunos do ensino fundamental da cidade de 

Ceres desconhecem os índios de Goiás, nem mesmo os Tapuios, uma comunidade indígena que vive muito 

próxima a eles. Aprofundaremos nesta discussão mais adiante, no momento em que analisarmos os questionários 

aplicados aos alunos da cidade de Ceres.  
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criticada visão do Brasil como produto da união das três raças (índios, 

brancos e negros), contraditoriamente, não está ausente, sendo disfarçadas na 

forma de “povos indígenas”, “sociedades europeias” e “continente africano” 

(2009, p. 65). 

 

Ainda na acepção da autora, a interpretação que os PCNs fazem sobre a sociedade 

brasileira apresenta os indígenas como “povos”, os brancos como “sociedades” e os negros 

como algo sem identidade, pois são definidos por limites territoriais ou por suas civilizações 

antigas, não, pois, são abordados no presente. 

Neste sentido, deve-se pensar a proposta dos PCNs a partir do contexto no qual 

foi elaborado, sendo, portanto, marcados, como já discutimos, por influências do 

multiculturalismo, que, para o momento, foi uma pertinente alternativa de abordagem da 

realidade cultural brasileira. 

Um dos principais alvos das críticas aos PCNs está direcionado ao mito da 

democracia racial. Porém, nos alerta Gontijo (2009), que a criticada visão do Brasil como 

produto da união das três raças (índios, brancos e negros) paradoxalmente não está ausente 

nos PCNs, mas se encontra oculta sob a forma de “povos indígenas”, “sociedades europeias” 

e “continente africano”. É uma perspectiva essencializada, pensada em termos absolutos. 

Neste sentido, veremos o que está prescrito nos PCNs, precisamente no volume 2, que trata da 

disciplina de História, publicado no ano de 1998. Antes de começarmos as análises dos PCNs, 

faremos uma pequena digressão, para pensar a forma que o conceito de interculturalidade é 

adotado pelos mesmos, no viés interpretativo da interculturalidade crítica. 

 

2.2. Apenas reconhecer não basta! Reflexões sobre a interculturalidade crítica. 

 

Ao debatermos sobre o multiculturalismo, devemos ressaltar que é um tema 

bastante polêmico e que, no decorrer dos últimos anos, vem sendo questionado, reformulado e 

revisitado por vários estudiosos do assunto, dentre eles se destacam os pensadores da 

interculturalidade crítica. A principal crítica direcionada ao multiculturalismo advém 

principalmente por ser uma tendência que coloca uma forte ênfase na necessidade de 

reconhecer as diferenças culturais, perspectiva esta que tem se mostrado incapaz de mudar a 

situação dos indivíduos reconhecidos como diferentes. 

Apenas reconhecer a existência da diversidade não é importante o bastante para os 

grupos envolvidos na luta social. É necessário que haja mudanças educativas e estruturais 

para modificar a situação socioeconômica dos grupos historicamente subalternizados, nos 
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quais a luta pela libertação deve ter como ponto de partida os próprios indivíduos que viveram 

a experiência da subalternização, marcada pelo modelo/sistema colonial. 

Nesta perspectiva, como aponta Walsh (2009), o reconhecimento, pelo 

multiculturalismo, tem sido apropriado em discursos e projetos da política neoliberal. Seu uso 

se mostra apenas como uma estratégia política neoliberal para incorporar ao sistema os grupos 

reconhecidos como diferentes, de modo que, ao incorporá-los, acaba-se por diminuir conflitos 

sociais. A estratégia consiste em conceder algumas reivindicações dos movimentos sociais a 

fim de que se possa garantir satisfação a curto ou longo prazo, ao ponto de enfraquecer os 

movimentos. 

Esse trato que os PCNs concedem à educação brasileira pode ser refletido a partir 

da interculturalidade funcional, em oposição à interculturalidade crítica, proposta por 

Cathetine Walsh (2009), pois se trata de uma interculturalidade que, embora não se limite ao 

reconhecimento da diversidade, é incapaz de modificar o atual quadro de desvalorização da 

diversidade cultural. Por mais que se considerem as pluralidades de culturas e especificidades 

regionais, o que predomina é o currículo oficial de base comum e, neste sentido, podemos 

concluir que as orientações dos PCNs tratam de dispositivos que contemplam a 

interculturalidade funcional e não crítica. 

Para Walsh (2009), a interculturalidade funcional se caracteriza por assumir e 

reconhecer as diferenças culturais e a existência do multiculturalismo, e chega a incluir essa 

diferença cultural nos projetos políticos institucionais, mas desvia dos conflitos sociais e nem 

se preocupa em questionar a posição dos grupos subalternizados dentro do sistema neoliberal 

capitalista, deixando à revelia das abordagens os conflitos que evidenciam as estratégias de 

dominação e exploração capitalista, em uma abordagem histórica que remete ao período 

colonial. 

Desse modo, apenas busca reconhecer a existência das diferenças culturais 

passivamente. Geralmente, quem faz o uso dessa forma de interculturalidade são grupos 

sociais, políticos e governamentais, que a usam como estratégias nas políticas neoliberais. 

Assim, utilizam-se de discursos tolerantes às diferenças e, às vezes, até se 

posicionam ao lado dela, concedendo-lhes alguns benefícios, cuja intenção é garantir, em 

primeiro lugar, a ordem social. Por meio da concessão de alguns benefícios, cooptam alguns 

grupos sociais e étnicos dissidentes, no sentido de que não se tornem um obstáculo para a 

continuidade das práticas de colonialidade. 

Walsh (2009) sugere a interculturalidade crítica como ferramenta pedagógica que 

tem como princípio o questionamento das relações de poder, historicamente constituídas, 
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cujos padrões e normas foram estendidas aos povos considerados inferiores, por imposição 

dos grupos considerados superiores. Neste sentido, as políticas educacionais devem ir além do 

simples reconhecimento das diferenças e pensar a interculturalidade não só como simples 

reconhecimento das diferenças culturais, mas como um projeto social e político a ser 

construído e constituído no fazer social. 

 

2.3. Os PCNs de História – um olhar crítico sobre a diferença 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais aqui analisados foram publicados em 

1997/98, e estão organizados por ciclos que atualmente correspondem às séries iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, ou seja, de 1º ao 9º ano. 

Durante a caracterização da área de História, que se encontra no parâmetro 

curricular do terceiro e quarto ciclos
42

, foi possível verificar várias críticas feitas pelo 

documento em relação à forma como essa era abordada nas instituições de ensino desde o 

século XIX, pautada geralmente em uma visão eurocêntrica. Fazendo um breve histórico, o 

documento pontua as principais influências teóricas e metodológicas que condicionaram o 

Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, se discute a visão de História que foi desenvolvida no contexto de 

criação do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), no mesmo ano em que surgiu o 

Colégio Pedro II
43

, inclusive os membros do instituto lecionavam no colégio. A influência do 

IHGB repercutiu diretamente na organização curricular dos conteúdos das escolas do século 

XIX, na busca por uma identidade comum a todos os brasileiros. 

Entretanto, as principais formas de trabalhar com a história do Brasil consistiam 

em dar enaltecer a unidade nacional. Os conteúdos de história deveriam abordar um passado 

homogêneo, com ênfase nos grandes heróis que lutaram em favor da independência política 

brasileira. A história do Brasil seria uma continuidade da história europeia, então se abordava 

primeiro a história política de Portugal e só depois a história do Brasil. Nesta perspectiva, as 

                                                 
42

 Os parâmetros curriculares de história do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental podem ser 

encontrados no site do Ministério da Educação: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12657%3Aparametros-curriculares-

nacionais-5o-a-8o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859. 
43

 A disciplina de história como uma área obrigatória surgiu com a criação do colégio Pedro II, e o programa da 

disciplina foi inspirado no modelo educacional francês. Para mais informações, consultar o próprio parâmetro 

curricular de história de terceiro e quarto ciclos do ano de 1998 disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12657%3Aparametros-curriculares-

nacionais-5o-a-8o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859. 



73 

 

 

sociedades indígenas e suas respectivas culturas foram omitidas, pois o que importava na 

produção historiográfica era a história da trajetória dos grandes reis e o ufanismo de seus 

feitos. José Carlos Reis, ao analisar a historiografia deste período 
44

destaca que 

 

O Brasil queria continuar a história que os portugueses fizeram na colônia. A 

identidade da nova nação não se assentaria sobre a ruptura com a civilização 

portuguesa: a ruptura seria somente política. Os portugueses são os 

representantes da Europa, das luzes, do progresso, da razão, da civilização, 

do cristianismo. O Brasil queria continuar a ter uma identidade portuguesa, a 

jovem nação queria prosseguir na defesa destes valores (2006, p. 31). 

 

O século XIX foi o contexto de criação do IHGB que, sob o aval do imperador, 

teria a incumbência de criar uma história para legitimar o poder do império. O primeiro 

estudioso a projetar esta história foi o botânico e viajante alemão Karl Fhilipp Von Martius 

que, nesta época, já apontava a singularidade da história do Brasil, que deveria ser baseada na 

unidade nacional decorrente da mescla de raças, lançando, assim, as primeiras bases para o 

mito das três raças constitutivas da unidade nacional brasileira. No entanto, quem se destacou 

neste trabalho foi Adolfo Varnhagen que, sob a influência de Von Martius, escreveu a história 

do Brasil com ênfase na unidade nacional, além de elogiar e exaltar a colonização portuguesa.  

De acordo com Reis (2006), a história do Brasil deveria dar ênfase à continuidade 

dos feitos dos grandes heróis portugueses, como os governantes, reis, guerreiros, bispos, entre 

outros. A história tinha por função camuflar as desigualdades, tensões, os conflitos sociais e 

enfatizar a unidade; a diferença deveria receber um trato comum. 

Voltando a análise dos PCNs, verificamos que o documento destaca a influência 

deste pensamento na educação brasileira, ao, no decorrer do século XIX, propor a exaltação 

de alguns personagens da história do Brasil, dentre eles, Bandeirantes, como Raposo Tavares 

e Borba Gato; os militares, a exemplo e Duque de Caxias, todos representados como heróis 

nacionais. Salienta também, que tais mitos devem ser superados, pois foram criados com 

intenção de integrar povo brasileiro e projetá-lo à moderna civilização ocidental, baseado em 

uma concepção de história eurocêntrica, com a função de dar legitimidade ao poder político 

brasileiro. 

                                                 
44 

José Carlos Reis analisa o contexto de criação do IHGB e os principais estudiosos deste contexto. Dentre eles, 

se destaca Adolfo Varhagen e sua Obra: História geral do Brasil (1854-57), na qual está contido um ideal de 

civilização brasileira, em que os povos indígenas são mencionados e abordados como bárbaros, incapazes de 

nutrir o sentimento nacional de patriotismo e que viviam em constantes guerras de extermínio. A abordagem que 

Varhagem realiza sobre os povos indígenas é extremamente genérica e são tratados como povos inferiores que, 

de modo algum, mereciam atenção da historiografia brasileira. Na acepção de Reis (2006), “A exaltação dos 

indígenas, era injusta para com os colonizadores”. Para mais informações, acessar a própria obra de José Carlos 

Reis intitulada: As identidades do Brasil 1, De Varhagen a FHC. 
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Ao continuar, o documento prossegue direcionando suas críticas sobre o ensino de 

história. O contexto alvo agora está direcionado aos primeiros decênios do século XX, em 

específico o ano 1930. O documento informa que, “com a criação do Ministério da Educação 

e Saúde e a reforma Francisco Campos, acentuou-se o fortalecimento do poder central do 

Estado e o controle do ensino” (PCNs, 1998, p. 22). 

Tal documento enfatiza a influência de Gilberto Freire, durante e a partir da 

década de 1930, e a influência da ideia de democracia racial na educação brasileira. O 

discurso da Democracia Racial se caracteriza por suavizar as relações entre senhor e escravo 

no decorrer do período escravista. Desse modo, o escravo era apresentado como passivo, em 

um cotidiano colonial idílico e sem conflitos. Com relação ao tratamento concedido ao 

indígena, ainda neste período, o documento destaca que: 

 

Estudava os indígenas de modo simplificado, na visão romântica do “bom 

selvagem”, sem diferenças entre a cultura desses povos, mencionando a 

escravidão apenas antes da chegada dos africanos e não informando acerca 

de suas resistências à dominação europeia (PCNs, 1998, p. 22). 

 

Como podemos perceber, por influência das categorias de análise do 

multiculturalismo, como já foi discutido, o documento parece denunciar esta forma 

simplificada de abordar a história dos povos indígenas, que, geralmente, consistia em 

representá-los de forma passiva, sem oferecer resistência aos colonizadores. Não eram 

contempladas as suas especificidades e, geralmente, estudadas de forma superficial. Neste 

aspecto, percebemos a preocupação por parte do documento com relação a melhor forma de 

desenvolver e abordar os temas relacionados aos povos indígenas.  

Chama a atenção para as consequências que o discurso de democracia racial gerou 

na sociedade brasileira, e uma delas foi, justamente, a de homogeneizar as diferenças culturais 

sob o discurso da convivência pacífica entre as “raças” banca, negra e indígena. De acordo 

com Rebeca Gontijo (2009), o mito de um país formado por três raças, que, dissolvidas 

através da mestiçagem, originaram o brasileiro, teria contribuído para a construção de uma 

interpretação homogeneizadora do país, negando a pluralidade cultural de seus habitantes. 

Tal discurso teria causado a impressão da ausência de racismo e preconceito por 

parte da sociedade brasileira. É como se a miscigenação tivesse amenizado ou excluído os 

preconceitos sociais. Desse modo, o principal alvo das críticas dos PCNs que tratam da 

disciplina de história está direcionado para o mito da democracia racial que veiculou a ideia 

de um país diluído nas três raças, de braços abertos para as diferenças culturais. 
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Para as décadas de 1950-60, o alvo das críticas deixa de ser o mito da Democracia 

Racial e passa a ser direcionado à tendência influenciada pela História Nova. Período este 

que, de acordo com os PCNs, marca uma transição da abordagem historiográfica, que 

anteriormente, era eminentemente política e valorizava a trajetória da classe burguesa; e que, 

a partir deste contexto, passa a ser uma história com ênfase nas transformações econômicas e 

no conflito entre as classes sociais, tendência esta marcada por influência do pensamento 

marxista. 

A principal crítica que é tecida a este contexto é que, “A pesar da ênfase atribuída 

às classes sociais como agente das transformações históricas, predominou no ensino uma 

abordagem estruturalista, na qual a história era estudada como consequências de estágios 

sucessivos e evolutivos” (PCNs, 1998, p. 24). 

Este período também é marcado pela forte tendência do Estado em valorizar o 

ensino técnico, tendo em vista a formação de mão de obra para a indústria crescente, em 

detrimento das ciências humanas, que acabaram por ter as suas cargas horárias em sala de 

aula reduzidas. Neste período, a função da história era legitimar o poder dos militares que, a 

partir do golpe de 1964, passaram a governar o país. Os conteúdos da disciplina história, bem 

como as outras áreas que lidam com as ciências humanas, tiveram seus assuntos 

despolitizados e contavam com abordagens nacionalistas de caráter ufanista, cujo principal 

objetivo era o elogio ao governo militar. 

Então, as disciplinas de História e Geografia foram substituídas pelos Estudos 

Sociais, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira. Nesse sentido, 

por ser um período de forte repressão por parte do governo, as discussões acerca da 

diversidade cultural não eram privilegiadas nos currículos oficiais. 

Pensar a diversidade implica um intenso debate político que, para a época, não era 

permitido. A principal crítica dos PCNs está relacionada à forma como ensino de história se 

estabelecia, por meio da abordagem que privilegiava a sucessão de datas e fatos em uma 

perspectiva cronológico-linear, que servia, dentre outros aspectos, para organizar os 

acontecimentos por meio de períodos. 

Por fim, o documento enfatiza as concepções históricas que surgiram no decorrer 

das décadas de 1970 a 1990. “No processo de democratização dos anos 80, os conhecimentos 

escolares passaram a ser questionados e redefinidos por reformas dos estados e municípios” 

(PCNs, 1998, p. 26). As mudanças aparecem no documento, relacionadas com vários fatores, 

dentre os quais está a presença de novas tecnologias relacionadas aos meios de comunicação, 

como o rádio e a TV, que levaram os professores a repensar a prática escolar.  
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Houve um relativo aumento de debates entre as escolas e academias, que estavam 

relacionados ao aumento gradativo dos cursos de pós-graduação. No âmbito teórico 

ocorreram mudanças na historiografia que defendia estudos que priorizassem temas 

relacionados à história social, cultural e do cotidiano; a visão de história cronológica e linear 

foi severamente questionada. Surgiram questionamentos sobre o modelo de história 

eurocêntrico e indagava-se sobre até que ponto tal modelo contribuiria para a formação do 

aluno, fazendo-o se sentir sujeito da história: 

 

A apresentação do processo histórico num eixo espaço-temporal 

eurocêntrico, seguindo um processo evolutivo, sequencial e homogêneo, foi 

denunciada como produto pronto e acabado, redutor da capacidade de o 

aluno se sentir na condição de sujeito comum, parte integrante e sujeito da 

história, e restritivo ao discernimento da diferença entre o conhecimento 

histórico produzidos por estudiosos e as ações dos homens realizadas no 

passado (PCNs, 1998, p. 27). 

 

Todos estes acontecimentos condicionaram o questionamento do currículo oficial, 

até então estabelecido, e sinalizaram para a mudança nas formas de abordagens 

historiográficas como, por exemplo, a história temática, na qual os conteúdos não estariam 

organizados de modo cronológico e linear, mas por meio de temas específicos. Dentre outros 

aspectos, foi questionada também a perspectiva evolucionista, que tende a privilegiar a 

história europeia em detrimento da história de outros povos, colocando-a em um grau ou 

posição de superioridade com relação às outras culturas. Esta posição, sinalizada pelo PCN de 

história na década de 1990, é bastante criticada atualmente no meio acadêmico, como se a 

Europa fosse detentora de uma razão universal
45

, que pode ser estendida e aplicada a todas as 

outras culturas. Neste sentido, percebemos também, além do multiculturalismo e dos estudos 

culturais, as influências teóricas da Nova História Cultural, iniciada em 1929, com o título de 

História dos Annales. 
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 Quanto a esta posição ocupada pela Europa, o filósofo colombiano Santiago Castro Gomes a denomina de a 

Hybres Del punto cero”(Hibres do ponto zero). Trata-se de um conceito complexo, utilizado como categoria de 

análise no campo da física quântica. Este conceito é utilizado para designar e sinalizar um estado estacionário 

cuja densidade da probabilidade não varia com o tempo, trata-se de um fenômeno que não sofre aparentes 

variações. O autor se apropria do conceito e o associa com a episteme/ciência europeia. O ponto zero seria um 

ponto de partida de observação, supostamente neutro e absoluto, no qual a linguagem científica, desde o 

Iluminismo, assume-se “como a mais perfeita de todas as linguagens humanas”, e que reflete “a mais pura 

estrutura universal da razão”. Nesta perspectiva, a noção de “ponto zero” denuncia as pretensões da filosofia 

europeia, cujo desejo é ocupar um lugar invariável de total imparcialidade. Como se a ciência europeia pudesse 

falar em nome de todas as culturas, partindo-se de valores  pensados como universais. Nesta perspectiva, a sua 

concepção de mundo deveria ser estendida a todos os povos. Este raciocínio reflete uma das bases do 

pensamento colonial europeu, que influenciou a forma que os conteúdos de história foram organizados, de modo 

que a sociedade europeia se situe em um estágio superior às demais sociedades, contudo, é uma tendência que 

vem sendo amplamente questionada dentro e fora das universidades. Para aprofundar no assunto, acessar a obra 

do próprio autor através do site: http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/157.pdf 
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Com efeito, o documento alerta que tendem a se esgotar as abordagens teórico-

metodológicas que pretendem explicar a vida social e a dinâmica de seu movimento no 

tempo, mediante teorias globalizantes, com o uso de categorias teóricas abstratas e de 

métodos hipotético-dedutivos. Por efeito desta influência, é possível verificar o notável 

destaque que o documento atribui ao ideal interdisciplinar
46

: 

 

Nesta última tendência, que não deixa de abrigar diferentes modelos 

analíticos e conceituais, as obras de arte, as articulações de poderes 

religiosos, os rituais, os costumes, as tradições, os desvios de 

comportamento, as resistências cotidianas, os valores presentes em imagens 

e textos, as relações e papéis interpessoais e intergrupais, são abordados em 

suas particularidades, em suas inter-relações ou na perspectiva de suas 

permanências e transformações no tempo. Tais estudos têm contribuído para 

revelar dimensões da história cultural, mentalidades e práticas de construção 

de identidades socioculturais. Têm solicitado, por sua vez, outras 

metodologias e teorias capazes de iluminar os significados simbólicos das 

representações sociais e as relações que as práticas cotidianas mantêm com 

os processos históricos. Demandam, ainda, abordagens capazes de lidar com 

a ideia de permanência na História, estimulando debates sobre o tempo e 

suas durações (PCNs, 1998, p. 31). 

 

Assim, as abordagens relacionadas às práticas cotidianas, costumes, os hábitos, 

bem como as representações sociais, são fundamentadas e operacionalizadas através do 

diálogo com as outras áreas do conhecimento, principalmente, das ciências humanas, dentre 

elas estão a Filosofia, a Economia, a Política, a Geografia, a Sociologia, a Psicologia, a 

Antropologia, Arqueologia, a Crítica Literária, a Linguística e a Arte, entre outras. 

Analisaremos, no próximo tópico, algumas críticas aos PCNs feitas por outros 

estudiosos. Paralelo a este trabalho investigaremos quais são os conteúdos temáticos que os 

PCNs elegem e orientam, quando o assunto se refere aos indígenas. 

 

2.4. Principais críticas direcionadas às PCNs 
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A interdisciplinaridade como fundamento da disciplina de história se desenvolveu ao longo do processo de 

constituição do movimento/grupo do Annales “supostamente iniciado” em 1929 na França. Para Peter Burke, a 

interdisciplinaridade foi uma das mais importantes contribuições do grupo, que consistiu em expandir o campo 

da história para diversas áreas das ciências humanas. Isto permitiu o enriquecimento da disciplina, que através 

dos diálogos e trocas de informações com as outras ciências, passou a contar com outros conceitos de análises 

históricas, não mais restritas ao seu próprio campo de investigação, o que resultou na descoberta de novas fontes 

e no desenvolvimento de outros métodos considerados inovadores, influenciados pela sociologia, psicologias, 

antropologia, linguísticas e várias outras ciências. Ainda na acepção do autor, esta ampliação do campo 

historiográfico era rejeitada pelos historiadores tradicionais da época, neste sentido, todo este processo de 

mudanças foi marcado por tensões e conflitos. Para aprofundar no assunto consultar a obra: BURKE, Peter. A 

Escola dos Annales (1929-1989) a Revolução Francesa da historiografia. Tradução: Nilo Odalia- 2º edição. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2010. 
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Na revisão bibliográfica que realizamos para tratar deste assunto, encontramos 

críticas consistentes direcionadas aos PCNs, sejam de história ou do tema transversal 

Pluralidade Cultural. Rebeca Gontijo (2009) já havia salientado que a diversidade cultural 

brasileira recebeu, historicamente, diferentes tratos na historiografia brasileira. No decorrer do 

século XIX e XX se constituiu como um tema que ora era visto com negatividade, ora 

abordado com positividade. 

No século XIX este tema foi fortemente marcado pelas teorias de branqueamento 

da sociedade brasileira. Esta teoria pregava, dentre outros aspectos, que ao longo do tempo, a 

“nação brasileira” iria, gradativamente, se tornar mais “clara” e branca. Neste aspecto, o olhar 

lançado à diversidade cultural era de negatividade, no qual somente o futuro poderia resolver, 

já que as peles escuras tenderiam a ficar cada vez mais claras com o contínuo processo de 

miscigenação. 

Já no século XX, precisamente na década de 1930, por influência de Gilberto 

Freire, a diversidade cultural gradativamente deixa de ser vista como um problema e passa a 

ser vista como um aspecto positivo, em que a diversidade era o que melhor caracterizava a 

sociedade brasileira. Vistas assim, as abordagens que tendem a identificar o Brasil como 

plural e diverso não surgem com os PCNs, muito pelo contrário, esta constatação é antiga e 

vem sendo operacionalizada desde então, das mais diversas maneiras, seja com os africanos, 

ou afro-brasileiros ou com relação aos indígenas.  

A principal crítica levantada por Gontijo (2009) foi que os PCNs, apesar das 

críticas, como já mencionamos acima, não conseguem abandonar o antigo modelo analítico 

baseado nas três raças, para análise da diversidade cultural brasileira, proposta nos primórdios 

do século XX.  

A autora mostra que os povos indígenas são tratados como “povos”, ao passo que 

os europeus são designados por “sociedades” o que torna perceptível um teor valorativo em 

benefício da “sociedade europeia”, e em detrimento dos “povos indígenas”, assim como dos 

africanos que são designados como algo sem identidade. 

Anderson Oliva (2007), ao investigar o que estava prescrito sobre a África na 

legislação educacional brasileira, denuncia algumas formas inconsistentes da abordagem a 

respeito da história da África e dos africanos
47

. Sem deixar de considerar a importância do 

                                                 
47

 O autor direciona estas críticas especificamente aos PCNs que tratam da pluralidade cultural. Para mais 

informações acessar a tese de doutoramento do autor intitulada: LIÇÕES SOBRE A ÁFRICA: Diálogos entre as 
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documento, em sua análise, verifica as ambiguidades e contradições na indicação dos 

conteúdos a respeito da África. 

O documento defende uma abordagem sem preferências de uma temática sobre a 

outra, mas acaba se contradizendo ao eleger, em maior proporção, os temas relacionados à 

história do Brasil, da Europa e da América, e acaba relegando a África a um segundo plano, 

vinculado às abordagens antigas. 

Percebe-se, nas indicações dos conteúdos, que a África está associada ao 

surgimento da humanidade, pois lá teriam surgido os primeiros gêneros hominídeos
48

. E, logo 

após, através de um salto temporal, o documento relaciona a história do continente aos 

séculos XV e XVI, momento em que a África é associada ao tráfico negreiro. 

Neste sentido, o autor verifica que alguns temas são privilegiados em detrimento 

de outros de mesma importância. Percebe-se que o próprio documento defende a necessidade 

de desvincular e não confundir a história da África com a história do tráfico negreiro e da 

escravidão, porque se tratam de eventos diferentes e cada um tem suas especificidades. 

                                                                                                                                                         
representações dos africanos no imaginário ocidental e o ensino de história da África no Mundo Atlântico (1990-

2005). Universidade de Brasília, 2007. 

48 Para mais informações, acessar a obra do autor Jaime Pisnky, intitulada: As grandes civilizações, que se 

configura através de um breve diálogo com os “grandes nomes” da arqueologia, dentre eles: Gordon Childe e 

Braidwood. O autor realiza uma breve análise, na qual mostra a trajetória do desenvolvimento humano, e 

percorre de maneira relativamente unidirecional, pelos gêneros: Ramapitecus, australopitecus, até alcançar os 

primeiros indivíduos do gênero Homo, tais como: o Homo Habilis, Erectus, Neandertalis e Sapiens. O 

surgimento do Homo Erectus está associado ao desenvolvimento de sua postura ereta e maior capacidade na 

fabricação de ferramentas, que marca, além de um salto na “escala evolutiva humana”, o momento de dispersão 

do gênero homo para além do continente africano, povoando outras regiões que, atualmente, correspondem à 

Ásia e a Europa. Mas, é importante perceber que, até o desenvolvimento do Homo Erectus, o local de estudos 

privilegiado pelos estudiosos é o continente africano, o qual está associado à existência de inúmeros sítios 

arqueológicos. Sem negar a importância de tais estudos, não se deve associar a África apenas a este evento, ou 

seja, ao surgimento do homem. Assim como a Europa, o continente africano possui uma complexa história que 

vai muito além da simples análise da “origem da humanidade”, que assinala a formação de suas sociedades em 

termos tão complexos quanto às famigeradas civilizações da Mesopotâmia. Vários autores, atualmente, 

condenam esta postura presente nas abordagens historiográficas tradicionais, em que o continente africano é 

estudado em um processo histórico fragmentado e, geralmente, aparece servindo a um propósito eurocentrado, 

por outras palavras, a história da “humanidade” começa na África enquanto indivíduos em evolução, e com o 

decorrer do processo histórico, a humanidade se encontra evoluída plenamente, porém, não em solo africano, 

mas em solo europeu. É um discurso histórico unidirecional que percorre um caminho bem definido que se inicia 

na África e termina na Europa, África. Nesta perspectiva, o estudo do continente africano é sempre propedêutico 

ao desenvolvimento da sociedade europeia, e parece existir em função desta. Destarte, podemos resumir a 

abordagem tradicional na seguinte perspectiva: Á África como “berço de humanidade” em contextos “pré-

históricos”. No século XV a África passa a ser a fornecedora de mão de obra escrava para a Europa e, nesse 

momento, as pesquisas se direcionam para o estudo do tráfico negreiro – ver como exemplo David Eltis e Paul 

Lovejoy - o continente africano é invisibilizado durante todo o processo histórico europeu é só aparece quando a 

história da Europa de alguma forma se cruza com a África. Para melhores informações, acessar as coleções 

História Geral da África, organizada pela UNESCO, com o objetivo de promover a história da África, a qual 

conta, relativamente, com escritores e especialistas de procedência africana e cujo objetivo é contar a história da 

África em uma perspectiva endógena, dito de outro modo, narrar a história da África a partir da própria África. O 

projeto é uma contribuição significativa acerca da história da África. Somam-se, no total, oito volumes contendo 

quase dez mil páginas escritas. Todos os oito volumes da coleção podem ser acessados por meio do site: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/general_history_of_africa_collection_in_portuguese-1/#.VapAEqRViko 
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No entanto, quando se seleciona os conteúdos acerca da temática africana, acaba-

se por atribuir maior ênfase à história do tráfico e escravidão, relegando a um segundo plano 

as temáticas que tratam da África em si. Nessa perspectiva, não se consegue desvincular a 

história da África da história das outras temáticas que a envolvem em outros contextos, como 

já mencionamos a escravidão e tráfico negreiro. Enfim, a África só “entra na história” na 

medida em que acontecem fenômenos históricos vinculados à Europa e, na maioria dos casos 

em situações de conflito. 

Através dos autores supracitados, podemos perceber que os PCNs de História e 

Pluralidade Cultural aqui em análise receberam e recebem constantes críticas provenientes do 

meio acadêmico, em que são elencados os seus pontos positivos, defendidos por ser uma das 

primeiras ações do Ministério da Educação em prol da diversidade; mas, ao mesmo tempo, é 

criticado por algumas inconsistências de abordagens sobre o trato concedido a pluralidade 

cultural, como já verificamos até o momento. 

 

2.5. Conteúdos do terceiro e quarto ciclos 

 

 

Os conteúdos do PCN de História foram organizados por meio de eixos temáticos 

centrais que, por sua vez, se subdividem em subtemas. Como eixo central para o terceiro 

ciclo, que corresponde atualmente de 6º ao 7º ano, temos o seguinte: “História das relações 

sociais, da cultura e do trabalho”, que se desdobra em dois subtemas: “as relações sociais e a 

natureza”e “as relações de trabalho”. 

Ao introduzir os conteúdos para o terceiro ciclo do Ensino Fundamental, 

percebemos a influência da Nova História Cultural nas opções dos conteúdos propostos pelos 

documentos. Esta tendência fica clara quando é sugerido aos professores abordarem a história 

da alimentação para tratar de alguns contextos históricos. Neste caso, por meio da história da 

alimentação é possível pesquisar sobre as práticas e os hábitos alimentares dos indígenas e 

europeus durante o período colonial no Brasil. O documento expressa esta sugestão da 

seguinte forma: 

 

Como a alimentação atual tem uma história, é possível pesquisar em livros, 

analisar relatos de viajantes, confrontar desenhos e pinturas para identificar 

quais eram os alimentos na época da chegada dos europeus ao Brasil, como 

eram obtidos, servidos e consumidos pelas populações indígenas; quais as 

diferenças e semelhanças dos consumidos em geral pelos europeus, 

distinguindo quais eram, como eram produzidos, adquiridos, preparados, 
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comercializados, se houve adaptação à nova terra, se trouxeram tais 

alimentos de outras partes do mundo e se havia diferença entre a alimentação 

dos mais pobres, dos senhores, dos escravos, por região etc. Um trabalho 

semelhante pode ser feito em relação às outras épocas históricas (PCNs de 

História, 1998, p. 56). 

 

Podemos considerar pertinente para o estudo do contexto colonial a iniciativa do 

PCN sem sugerir metodologias que partam da análise do cotidiano, das práticas e costumes do 

período histórico em questão. Além disso, o documento considera outras fontes históricas 

como importantes, a saber, os relatos de viajantes, desenhos e pinturas, entre outros, o que 

deixa clara a influência também da História Cultural em sua elaboração. 

Contudo, devemos assinalar que o documento, ao mesmo tempo em que inova em 

alguns aspectos, ao incorporar algumas metodologias da História Cultural, possibilita 

identificar a presença de características da historiografia tradicional. Desta forma, quando 

trata do tema sobre “a adaptação dos alimentos” na sociedade colonial, o Brasil é 

inadequadamente designado de “nova terra”, uma vez que este termo possibilita 

interpretações diversas e contraditórias. Assim, uma possível interpretação aponta para o 

criticado costume de designar o território brasileiro como espaços vazios. E, também, 

direciona para a ideia do “descobrimento” do território brasileiro em 1500, ignorando o fato 

de que a expressão “nova terra” só pode ser empregada do ponto vista europeu, isto é, por 

meio de uma história tradicional sob uma perspectiva eurocêntrica.  

No que diz respeito à alimentação, o documento também confere maior ênfase aos 

alimentos provenientes de outras regiões do mundo introduzidos no Brasil, mas omite ou 

ignora o fato de que muitos dos hábitos alimentares do período colonial foram 

influenciados/apropriados das culturas indígenas
49

. 

Prosseguindo na análise, após a introdução dos conteúdos, é apresentado o 

primeiro subtema, intitulado “As relações sociais, a natureza e a terra”, destinado ao terceiro 

ciclo da educação fundamental. Neste subtema encontramos algumas referências e recortes 

que envolvem assuntos relacionados aos povos indígenas.  

                                                 
49 

Com relação aos hábitos alimentares, a História da Cultura Material oferece grande subsídio teórico e 

metodológico para pensar as práticas e hábitos alimentares do Período Colonial. Dentre eles, estão os hábitos 

alimentares apropriados dos indígenas e que passaram a fazer parte do cardápio dos europeus. Uma obra que 

permite verificar esta influência é Caminhos e Fronteiras, do pesquisador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda. 

Disponível online por meio do 

site:http://minhateca.com.br/claudiovillaca/Documentos/Caminhos+e+Fronteiras+S*c3*a9rgio+Buarque+de+Ho

landa,52629771.pdf 

 

http://minhateca.com.br/claudiovillaca/Documentos/Caminhos+e+Fronteiras+S*c3*a9rgio+Buarque+de+Holanda,52629771.pdf
http://minhateca.com.br/claudiovillaca/Documentos/Caminhos+e+Fronteiras+S*c3*a9rgio+Buarque+de+Holanda,52629771.pdf
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O primeiro conteúdo que envolve as sociedades indígenas está associado à “pré-

história” do continente americano. Sugere trabalhar com as características dos primeiros 

homens do território brasileiro, sendo elas: a coleta, a pesca, a natureza, que é representada na 

arte, os mitos e os ritos e, logo após, recomenda os seguintes conteúdos: 

 

Natureza e povos indígenas na visão dos europeus, exploração econômica de 

recursos naturais pelos colonizadores europeus, agricultura de subsistência e 

comercial, criação de animais: os sertões, os caminhos, a conquista a 

ocupação, a produção e a extração de riquezas naturais (PCNs de História, 

1998, p. 58). 

 

Nesta indicação, percebemos que os assuntos e conteúdos recomendados, de uma 

forma ou de outra, estão associados à colonização europeia. Vale ressaltar que esta 

característica se faz presente, em vários momentos, nas sugestões veiculadas neste subtema.  

Há uma preocupação em se abordar o impacto ambiental causado pela exploração econômica 

dos recursos naturais, bem como a análise da experiência do contato colonial no imaginário 

dos colonizadores. 

Os indígenas aparecem associados à natureza e é proposto que ambos sejam 

abordados segundo a visão dos europeus. Dependendo do ponto de vista, esta indicação pode 

ser pertinente ou não. Pertinente porque pode sugerir a crítica com relação às representações 

negativas que os europeus formularam sobre os povos indígenas e a natureza do continente 

americano, marcado pelos binarismos, ideias de evolução e atraso, avançado e primitivo, 

civilizados e bárbaros, entre outros no mesmo nível. Por outro lado, contudo, se faz necessário 

desvincular a história dos indígenas da história dos europeus, já que os povos indígenas, como 

ressalta a autora Maria Regina Almeida (2009), 

 

Não estavam na América à disposição dos colonizadores, nem com eles 

colaboraram por ingenuidade ou tolice. Ao contrário, responderam ao 

contato de acordo com suas próprias motivações, ligadas à dinâmica de suas 

organizações sociais que igualmente se modificava no decorrer do processo 

histórico (ALMEIDA, 2009, p. 29). 

 

Os indígenas possuíam uma dinâmica social própria e tinham seus interesses e 

suas sociedades eram tão peculiares e cheias de significado quanto às motivações e os 

objetivos dos colonizadores europeus. Ambas as culturas possuíam interesses particulares, 

“Os europeus e os grupos indígenas podiam lutar numa mesma guerra com objetivos 

diversos” (ALMEIDA, 2009, p. 29). 
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Com efeito, seria importante se o documento considerasse este outro lado do 

processo colonial. Poderia sugerir a análise das representações formuladas sobre os europeus 

na perspectiva das sociedades indígenas
50

. Seria uma forma de atribuir aos indígenas o mesmo 

grau de importância que é conferido aos colonizadores, considerando também os interesses 

dos povos indígenas no momento do contato e das relações estabelecidas entre ambas as 

culturas. 

O próximo subtema desenvolvido pelo documento aborda “as relações de 

trabalho” que devem ser contextualizadas em diferentes momentos da história brasileira. A 

questão indígena aparece da seguinte forma: 

 

O trabalho entre os povos indígenas hoje: a divisão de trabalho entre sexo, 

idade etc, em comunidades indígenas específicas; produção de alimentos e 

utensílios pelos povos indígenas. Escravização, trabalho e resistência 

indígena na sociedade colonial (PCNs de História, 1998, p. 60). 

 

As abordagens sobre as sociedades indígenas podem ser pontualmente delimitadas 

no documento. Aparecem associadas ora ao surgimento dos primeiros humanos no continente 

americano, ora em função do contexto de colonização, a partir do século XV, em que se 

destacam as resistências dos indígenas diante do ideal do colonizador. 

É importante salientar que há uma breve sugestão para refletir sobre as relações de 

trabalho existentes entre os povos indígenas na atualidade
51

, porém, o campo de abordagem 

sugerido é bastante restrito e se limita aos estudos de algumas características distintivas, 

dentre elas a produção de alimentos e utensílios. São características genéricas associadas ao 

folclore e reducionistas, atribuídas a uma diversidade de costumes existentes entre as culturas 

indígenas. 

O próximo eixo temático sugerido pelos PCNs é a “história das representações e 

das relações de poder”, como no eixo temático anterior. Este tema também se desdobra em 

dois subtemas, a saber: “Nações, povos, lutas, guerras e revoluções” e “Cidadania e cultura 

no mundo contemporâneo”. Ambos se encontram direcionados ao quarto ciclo da educação 

básica, que corresponde aos dois últimos anos do Ensino Fundamental, 8º e 9º anos. 

                                                 
50

 Neste caso, a obra do autor Miguel León de Porttila intitulada: A conquista da América Latina vista pelos 

índios pode ser tomada como exemplo ou modelo de abordagem que direciona o olhar não somente para as 

práticas coloniais europeias, precisamente espanhola, mas para a percepção que os índios Maias, Incas e Astecas 

atribuíram a estes. Para desenvolver sua análise, o autor trabalha com relatos feitos pelos próprios indígenas 

sobre a colonização, como textos e crônicas que narram como aconteceu a experiência do contato. 

51 A ideia de “atualidade” deve ser contextualizada no momento em que os PCNs foram elaborados, ou seja, na 

década de 1990. 
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As mesmas críticas já direcionadas para o terceiro ciclo se aplicam ao quarto. Os 

indígenas geralmente são abordados em situações de conflitos com os europeus 

colonizadores, e esta situação se aplica não só às sociedades indígenas da América do Sul, 

mas se estende também às sociedades da América Central. Sugere, dentre outros conteúdos, a 

abordagem dos 

 

Confrontos entre europeus e populações indígenas (guerra dos Bárbaros, 

confederação do Cariri confederação dos Tamoios etc). Guerras e expansão 

do império Inca e do império Asteca, confronto entre europeus e populações 

nativas da América espanhola, lutas sociais no processo de independência 

das nações sul-americanas (PCNs de História, 1998, p. 70). 

 

Como podemos perceber, a abordagem das sociedades indígenas está associada a 

momentos específicos e pontuais na história do continente americano; aparece nos conteúdos 

que tratam do surgimento do homem, e, logo após, dá um salto temporal, abordando a 

temática no contexto colonial do século XVI. Esta constatação não é nova quando se refere ao 

trato concedido aos indígenas na sala de aula.  

Donisete Grupioni (1995) já havia ressaltado, ao analisar livros didáticos do 

Ensino Fundamental, que a história indígena não é desenvolvida em termos de um processo 

histórico, trata-se de uma história “estanque”, de modo que eles nunca aparecem como 

agentes de suas próprias histórias. 
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2.6. “Agora ele só tem o dia 19 de Abril”: Os desafios das escolas diante da Lei 11.645/08 

 

 

A Lei nº 11.645/08 passou a existir em função da necessidade de considerar e 

reconhecer os indígenas como formadores da sociedade brasileira, bem como a valorização da 

história de tais povos, o que durante o processo histórico brasileiro foi invisibilizado. Foi 

sancionada em 10 de março de 2008 e altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, lei 

esta que já havia sido modificada pela Lei n
o
10.639, de 9 de janeiro de 2003, devido à 

inclusão, de caráter obrigatório, da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da 

rede de ensino, seja privada ou pública. Com a aprovação da Lei 11.645/08, o ensino da 

história e da cultura indígena passou também a ser obrigatório, e conteúdos relativos à 

temática indígena passaram a ser parte constitutiva dos currículos oficiais em ambos os 

sistemas de ensino, público e privado.  

Um fato importante, e que não podemos deixar de considerar, é que desde o ano 

de 1996, os livros didáticos que são adquiridos pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento 

(FNDE) são submetidos a um processo de avaliação realizado pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Consiste em uma avaliação organizada por comissões formadas em 

áreas do conhecimento e que, de fato, envolve uma série de especialistas distribuídos nas 

diversas áreas do conhecimento e com experiência nos três níveis de ensino, infantil, 

fundamental e médio. Neste sentido, toda legislação educacional é utilizada como critério no 

processo de avaliação. Com efeito, qualquer mudança na legislação reflete diretamente nos 

critérios de avaliação do PNLD,o que resulta na aprovação ou não aprovação dos exemplares 

didáticos; neste caso não somente os livros da disciplina de história, mas de todas as outras 

disciplinas que compõem a matriz curricular.  

Neste sentido, todos os agentes envolvidos na construção do livro didático devem 

estar conscientes de tais mudanças e adequar os conteúdos didáticos ao que a legislação prevê. 

Podemos concluir que, na medida em que o PNLD modifica os critérios de avaliação, os 

livros didáticos devem ser igualmente modificados, sob a pena de não serem aprovados. Neste 

aspecto, a lei deve ser vista com mais importância, pois ela reflete, em algumas instâncias, no 

universo político e educacional.  

Portanto, os livros didáticos de história que não inserirem os conteúdos 

relacionados aos negros e aos indígenas encontrarão maiores dificuldades de serem 

aprovados. Após a sua aprovação, a Lei já passou gradativamente a ser usada como um 

critério avaliativo. Podemos supor que os critérios da Lei 11.645/08 tornam-se ainda mais 
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rígidos com relação aos livros didáticos de História, levando em consideração que a História, 

junto com as disciplinas de Educação Artística e Literatura, compõem o quadro das 

disciplinas específicas que devem acrescentar em seus currículos oficiais conteúdos 

relacionados aos negros e indígenas, embora a lei seja clara ao afirmar que tais conteúdos 

devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. 

Os seus critérios modificaram a redação original da LDB e preveem, precisamente 

no artigo 26-A, no inciso 1º e 2º que 

 

§1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2
o
  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 11.645/08). 

 

Como podemos perceber, a lei trata de temas que muito antes de ser sancionada já 

estavam contidos nos PCNs. Os Parâmetros Curriculares Nacionais já haviam direcionado o 

olhar para a Pluralidade Cultural brasileira, sobretudo no que concerne às sociedades 

indígenas, afro-brasileiras e africanas. Os PCNs da disciplina História, em específico o 

volume que trata dos Temas Transversais, como já discutimos, já consideravam a necessidade 

de trabalhar com a temática da diversidade cultural em sala de aula, e sugeriam aos 

professores uma ampla variedade de conteúdos relacionados a este assunto. 

Vimos também que os PCNs se constituem apenas como dispositivos de 

orientação, não só aos professores, mas também aos autores que escrevem os livros didáticos. 

Deve-se ressaltar que tais documentos não tinham força normativa, portanto, não imputavam, 

ou imputam, obrigatoriedade relacionada aos conteúdos de pluralidade cultural. Talvez, pelo 

fato de não imporem obrigatoriedade, tais assuntos não tenham sido contemplados de forma 

satisfatória, com validade prática pouco significativa. A aprovação desta lei aponta para a 

necessidade de um dispositivo legal mais rígido, que ultrapassasse e uma função apenas 

sugestiva. 

Diante da Lei 11.645, os debates a respeito da diversidade cultural, que antes eram 

apenas sugeridos, passam a ser obrigatórios. Isso fez com que não só professores, mas 

também os livros didáticos, incorporassem em maior ou menor proporção, discussões e 
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assuntos relacionados à diversidade cultural. Os livros didáticos de História analisados são 

contemporâneos à aprovação de tal lei, são livros publicados a partir de 2009, após a lei ter 

entrado em vigor. 

Tal lei é uma conquista e fruto de reivindicações do movimento indígena que, 

considerando o seu envolvimento nos assuntos políticos, levaram o governo a assumir e 

reconhecer a diversidade cultural indígena, e, logo em seguida, acrescentar aos currículos 

oficiais das redes de ensino a história e a cultura dos povos indígenas brasileiros. A lei abre 

caminho para questionamentos sobre discursos de mestiçagem, que deram lugar a uma 

pseudoidentidade nacional brasileira, e que há muito tempo silenciou e invisibilizou as 

diversidades socioculturais. Neste aspecto, não só os indígenas, mas também as populações 

africanas e várias outras. 

Como se expressa em seus incisos, a lei em pauta admite a necessidade de 

reconhecimento das populações indígenas, o que deve ser enxergado como uma grande 

conquista no âmbito das políticas educacionais. Mas, devemos ainda indagar: Como se 

concretiza este reconhecimento das diversidades indígenas por parte de alunos e professores 

da educação básica brasileira? Mais importante ainda do que reconhecer as diferenças é 

pensar a forma que são reconhecidos, pensar quais critérios de reconhecimento são usados e 

atribuídos aos indígenas, não somente em termos políticos, mas também sociais e culturais. 

Em âmbito social, o que percebemos é um reconhecimento estereotipado das populações 

indígenas, e o mais grave é que tais estereótipos estão presentes nas próprias instituições de 

ensino. Como mostraremos mais adiante no trabalho, na maioria das vezes, este 

reconhecimento tem como critério os aspectos distintivos preconceituosos. 

Percebemos, também, que perpassa, na Lei 11.645 a mesma ideia veiculada pelas 

PNCs, já criticada por Rebeca Gontijo (2019), com relação ao trato concedido à diversidade. 

A lei designa a diversidade cultural em termos absolutos, dois grupos étnicos, o negro e 

indígena, como é descrito. É como se existisse um bloco monolítico homogêneo, estático e 

essencialista que englobasse todos os indígenas, de modo que fosse possível inserir toda 

diversidade indígena em um grupo constitutivo de características distintas.  

Acreditamos, sem deixar de considerar a importância da lei, que devem ser 

levadas em consideração as mudanças culturais e identitárias que ocorrem, como processos de 

etnogênese e reelaboração étnica; além do mais, o indivíduo que se identifica como índio nem 

sempre pode estar inserido em um grupo constituído de pessoas com características distintas 

dos demais brasileiros, o que pode gerar o seu não reconhecimento como índio.  
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Como podemos perceber, a Lei 11.645, assim como os PCNs, adota uma 

perspectiva interdisciplinar, supõe que o tema seja abordado em todo âmbito escolar, em 

diversas disciplinas e áreas do conhecimento. Saberes que são específicos, como nas 

disciplinas de educação artística, literatura e história brasileira; e saberes que são variados, 

incluindo todas as outras disciplinas, além das já citadas. 

Cabe indagarmos: como a lei é efetivada nas escolas públicas da cidade de Ceres? 

Os professores possuem materiais para auxiliá-los a colocá-la em prática? As bibliotecas das 

escolas possuem materiais impressos ou audiovisuais que forneçam informações sobre os 

povos indígenas? Os professores estão capacitados, por meio da formação continuada, a 

lecionarem sobre esta temática? Será que as escolas estão preparadas para lidar com este 

assunto tão complexo?  

São perguntas que tentaremos responder por intermédio das pesquisas de campo. 

Acreditamos que se esta temática for desenvolvida sem os devidos cuidados e preparos pelas 

escolas, pode até reforçar os preconceitos já existentes, ou seja, não basta apenas ter uma lei, é 

preciso condições que viabilizem a sua validade prática. 

Um exemplo de tais condições são os cursos de formação
52

 e formação continuada 

de professores sobre o tema. Tais cursos são de extrema importância para os professores que 

já atuam na educação básica, independentemente de sua área de formação acadêmica. Cursos 

de formação continuada a respeito deste tema contribuem para que os professores não fiquem 

“engessados” em conhecimentos que já estão sendo revistos pelos setores acadêmicos, tais 

como, conceitos históricos e antropológicos que estão em desuso ou foram reformulados. É 

importante também que as bibliotecas das escolas tenham um acervo básico de bibliografias a 

respeito do tema, além de recursos didáticos para os professores o colocarem em prática. 

Visitamos, várias vezes
53

,as quatro escolas envolvidas na pesquisa, com o objetivo 

de “vasculhar” as bibliotecas e verificar se existiam livros a respeito da temática indígena que 

                                                 
52 

Durante nossa pesquisa, percebemos que muitos cursos de graduação em história, ou licenciaturas de 

universidades brasileiras, não possuem em sua matriz curricular uma disciplina específica sobre a questão 

indígena, quando possuem, geralmente não constituem o núcleo comum das disciplinas obrigatórias, compondo 

apenas o quadro das disciplinas de núcleo livre optativo. A história europeia vigora dentro de uma cronologia 

estabelecida pela história canônica, sendo elas, a História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. A 

questão indígena é discutida em um universo muito semelhante ao da educação básica, no qual só aparecem na 

história durante o processo colonial em função dos colonizadores europeus. 
53

 Na ocasião de uma das visitas, percebemos que os acontecimentos e as discussões políticas estão presentes no 

universo escolar. Quando dialogamos, em conversas informais, com os professores, percebemos uma grande 

insatisfação e, até certo ponto, uma falta de confiança na política do Estado com relação à melhoria da área 

educacional. Encontramos professores infelizes com a atual configuração política do Estado de Goiás. Um fato 

curioso, para não dizer intrigante, é a falta de bibliotecários atuando nas bibliotecas. Com a justificativa de 

reduzir gastos públicos, o governo, nestes últimos anos, instituiu a política de demitir professores no regime de 

contratos temporários e remanejaram professores efetivos de um setor para outro. Neste sentido, muitos 
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pudessem auxiliar os professores e professoras na inserção do assunto em cumprimento à lei. 

As quantidades de referências encontradas não foram equilibradas. Conforme o quadro 

abaixo, apenas uma, das quatro escolas, possuía uma variedade de referências relacionadas à 

questão indígena: 

 

Gráfico 1: Quadro de referências sobre o tema encontradas nas bibliotecas das 

escolas de Ceres 

 

Hélio Veloso Virgílio do Vale Maria Carmelita São Tomaz 

de Aquino 
Formação do Brasil Colonial 

(Arno Welling e Maria José 

C. de Welling) 

História na sala de aula 

(Leandro Karnal) 

AUSENTE AUSENTE 

O Índio na cultura brasileira 

(Berta G Ribeiro) 

As belas mentiras: A 

ideologia subjacente aos 

textos didáticos (Maria de 

Lourdes Chagas Deiró) 

AUSENTE AUSENTE 

A temática indígena na 

escola (org. Aracy lopes e 

Grupioni) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Brasil Indígena: quinhentos 

anos de resistência (Benedito 

Preziae Eduardo Hoornaert) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Sobrados e mucambos 

(Gilberto Freire) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Raízes do Brasil (Sérgio 

Buarque de Holanda) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

O Brasil Nação 

(Manuell Bonfim) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Os parceiros do 

rio bonito (Antônio cândido) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Povos indígenas terra é vida 

(Egon Heck e Benedito 

Prezia) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

O Estado e os índios 

(Leandro Mendes Rocha) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 Visão do Paraíso (Sérgio 

Buarque de Holanda) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

História de Goiás em 

documentos (Palacin, 

Leonidas Garcia, Janaina 

Amado) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Marco e os índios do 

Araguaia (Odette de Barros 

Mott) 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Elaboração e organização do gráfico: BORGES, M. L, 2015. 

                                                                                                                                                         
bibliotecários foram conduzidos para as salas de aula. As bibliotecas se encontram fechadas, o que dificultou, até 

mesmo, o nosso acesso às mesmas.  
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O Colégio Estadual Hélio Veloso, como é visível no quadro acima, se destaca 

diante das demais escolas em termos de materiais bibliográficos sobre a temática indígena e 

possui, em seu acervo, algumas obras consideradas cânones da historiografia brasileira. 

Porém, não foram verificadas referências específicas precisamente sobre os indígenas de 

Goiás. Nas demais escolas a situação é ainda mais grave, na medida em que não encontramos 

referência alguma a respeito da questão indígena. 

Percebemos também que a Secretaria do Estado e a Subsecretaria de Educação da 

cidade de Ceres ofertam cursos de formação continuada, direcionados às ciências humanas, 

para professores de todas as fases da educação básica. No entanto, não sabemos até que ponto 

tais cursos estão direcionados às questões que envolvam discussões acerca da temática 

indígena ou pluralidade cultural. Encontramos, junto à Subsecretaria Regional de Ceres, uma 

lista contendo os cursos de formação continuada de professores dos últimos cinco anos, nela 

se destacam os cursos oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia Educacional
54

 (NTE). 

 

Gráfico 2: quadro dos cursos oferecido pelo NTE 2010-2015 

 

1º Matemática- 

ensino médio 

9º Arte 18º Oficina de Blog 25º Ciências da Natureza-

Ensino Fundamental 

2º Ciências da 

Natureza-Ensino 

Médio 

10° Curso de 

Introdução a 

Educação Digital 

 

19º Oficina 

Tecnológica para 

Coordenadores 

Pedagógicos 

26º Ciências Humanas-

Ensino Fundamental 

3º Ciências 

Humanas-ensino 

médio 

11º Curso ensinando 

e aprendendo com as 

TICs 

20ºBibilioteca Um 

Tesouro à Explorar 

27º Linguagens e 

Códigos-Ensino 

Fundamental 

4º Matemática – 

9º ano 

12º Curso 

Introdução a 

educação Especial 

21º Introdução a 

Educação Digital 

28º Matemática Ensino 

Fundamental 

5ºLingua 

Portuguesa 

13º Curso Faces da 

Geometria 

22º Oficina de Lousa 

Digital 

29º Curso de Gestão 

Escolar e Tecnologia 

6º Educação 

Física 

14º 
Elaboração de 

Projetos 

23º 
Oficina de Tablet 

Educacional 

30º Curso Uso Integrado 

das Tecnologias no 

Contexto Educacional 

                                                 
54

 Os NTE se trata-se de uma equipe interdisciplinar de professores multiplicadores e técnicos qualificados para 

oferecer formação continuada aos professores e assessorar escolas da rede pública dos Estados e Municípios no 

uso pedagógico direcionado para área técnica. Para maiores informações, acessar o portal do NTE, por meio do 

link: http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/nte.jsp?ACAO=acao1 
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7º Linguagens e 

Códigos-Ensino 

médio 

15º Oficina 

Dinamizando o 

planejamento 

23º Oficina de Web 

Mail 

31º Curso Ensinando e 

Aprendendo com as TICs 

8º Ensino 

Religioso 

16º Oficina Língua 

Portuguesa-

professores do 9º 

ano interpretação de 

texto Verbal e Não 

Verbal 

24º grupo de estudos 

de Matemática 

“Somando Ideias” 

 

Elaboração e organização do gráfico: BORGES, M. L, 2015. 

 

Foram enumerados um total de 31 cursos ofertados nos últimos cinco anos, cujo 

público são os professores da educação básica da cidade de Ceres e cidades vizinhas, dentre 

elas estão as cidades de Rialma, Santa Isabel, São Patrício, Uruana, Rianápolis e Carmo do 

Rio Verde. Os cursos de formação do NTE são direcionados para a área da tecnologia, e uma 

das suas principais funções consiste em  

 

Preparar os professores para aprender a usar as novas tecnologias da 

informação e comunicação, de forma autônoma e independente, 

possibilitando a incorporação das novas tecnologias à experiência 

profissional de cada um, visando à transformação de sua prática pedagógica 

(Núcleo de Tecnologia Educacional, Secretária da Educação, acesso em: 

22/01/2015, às 15h23min) 

 

São cursos voltados para a aprendizagem dos conceitos básicos de informática 

como hardware e software. A intenção é fazer com que os professores, gradativamente, 

incorporem e façam o uso das tecnologias de informação e comunicação
55

,dentre eles os 

computadores
56

, projetores de imagens e, recentemente, observa-se uma nova tecnologia 

                                                 
55

 E Importante salientar que, na concepção do físico, teórico e escritor Fritjof Capra, existem muitos efeitos 

nocivos que podem resultar desta prática realizada de maneira irresponsável. Nas palavras do autor “As escolas 

se baseiam na visão, hoje obsoleta, dos seres humanos como processadores de informações, o que reforça 

continuamente concepções mecanicistas errôneas sobre o pensamento, o conhecimento e a comunicação. A 

informação é apresentada como a base do pensamento, enquanto que, na realidade, a mente humana pensa com 

ideias e não com informações. As informações não criam as ideias, as ideias criam as informações”. Ainda na 

acepção deste autor, os indivíduos do século XX, por intermédio das tecnologias da informação, estão 

associados, e simultaneamente associam, o mundo a um modelo mecanicista muito semelhante à concepção de 

mundo do início da modernidade no século XVI; a diferença é que no século XVI os organismos e o mundo 

eram pensados como uma máquina – relógio, visto que, atualmente, esta máquina relógio é substituída pela 

máquina – computador, sobretudo, processadores de informações (CAPRA, 1997, p. 59). Para aprofundar no 

assunto, consultar o livro do próprio autor: A teia da vida, por meio do site: 

http://minhateca.com.br/edianeparanhos/leitura/Fritijof+Capra/Fritjof+Capra+-+A+teia+da+vida,21166703.pdf 
56 

Neste caso, constatamos que todas as escolas envolvidas na pesquisa possuem um laboratório de informática, o 

qual é utilizado, assim como as bibliotecas, para consultas e análises dos conteúdos. É utilizado pelos professores 

como uma forma de diversificar os materiais didáticos usados nas aulas e não se limitar apenas ao livro didático.  
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chamada lousa digital. Todos estes são recursos que, de um modo ou de outro, visam compor 

o quadro dos recursos didáticos utilizados em sala de aula. 

Através da análise do quadro acima, podemos perceber, como bastante previsível, 

que a maioria esmagadora dos cursos oferecidos pelo NTE está relacionada à área da 

informática. Há uma oferta muito reduzida de cursos voltados para a formação continuada, 

com temas que contemplem as áreas das Ciências Humanas. 

Neste sentido, a falta de todos estes dispositivos que visem à preparação dos 

professores e os recursos pensados até aqui é um verdadeiro entrave e obstáculo para que a 

Lei 11. 645 seja executada de maneira satisfatória. A soma de todos estes fatores contribui 

para invisibilizar as sociedades indígenas na escola, as especificidades regionais do Vale do 

São Patrício, bem como o desconhecimento da comunidade indígena Tapuia do Carretão. 

Podemos concluir que a Lei 11.645/2008 possui e possuirá eficácia irrisória enquanto as 

próprias escolas não possuírem os insumos básicos necessários para aplicá-la na prática 

pedagógica.  

Não basta um bom acervo de referências a respeito do tema, sem a formação 

continuada dos professores que atuam na sala de aula e não somente na disciplina história; 

como prevê a própria lei, trata-se de discussões que devem permear todo âmbito escolar.  

Verificamos também que a maioria dos professores que lecionam a disciplina 

História e que estão atuando na sala de aula não compõe o quadro de professores efetivos, 

além do mais, não atuam na área em que foram licenciados. O problema se torna ainda mais 

grave na medida em que diagnosticamos também que existem professores de História a 

atuando em áreas que não são a sua. Deste modo, tendo em vista a complexidade que envolve 

a disciplina de história, é necessário que os professores atuem nas suas respectivas áreas de 

formação.  

A falta de preparo por parte dos professores parece fazer parte de um processo 

histórico e não constitui em uma realidade recente. De fato, já foi destacado por estudiosos da 

questão que “Dentro da sala de aula, os professores revelam-se mal informados sobre o 

assunto da questão indígena, e os livros didáticos, com poucas exceções, são deficientes no 

tratamento da diversidade étnica e cultural existente no Brasil” (GRUPIONI, 1995, p. 3). 

Não se trata, obviamente, de culpar os professores por sua eventual falta de 

preparo, visto que o atual quadro educacional, na maioria das vezes, impossibilita os mesmos 

de atuarem nas suas respectivas áreas de formação e, na maioria dos casos, os professores não 

têm autonomia de escolher em qual área pretendem atuar. As escolas parecem ter uma lógica 

interna, na qual a exigência principal para atuar como docente é basicamente o diploma de 
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licenciatura, que, na maioria dos casos não condiz com a área de formação do docente. Neste 

sentido, é comum nos depararmos com professores formados em outras áreas do 

conhecimento lecionando a disciplina História
57

, situação que de fato acontece não só com a 

disciplina de História, mas também com as outras que compõem o quadro das disciplinas do 

Ensino Fundamental e Médio, como a Física, Química, Biologia, Geografia e outras. 

Os professores que lecionam a disciplina de História nas escolas participantes da 

pesquisa confirmam as afirmações acima, quando questionamos sobre qual área de formação 

eles pertenciam, o resultado foi que apenas 12,5 % eram formados em História, como 

demonstra o gráfico abaixo (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Qual é sua área de formação/graduação? 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

                                                 
57 

Uma Pesquisa realizada pela ONG Todos Pela Educação, no ano de 2014, mostra que esta situação não é uma 

realidade apenas das escolas do Estado de Goiás, é um problema que está presente em vários estados do País. Os 

dados apontam que o Nordeste é a região com menor número de professores atuando nas suas áreas de formação, 

visto que, muitos nem mesmo possuem educação superior completa. Os dados sobre o Centro-Oeste apontam 

que 64,7% dos professores não são formados nas áreas em que atuam. Esses dados contrariam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que preveem que cada professor atue nas suas respectivas áreas de formação. Talvez, o 

que possibilita compreender este atual quadro educacional, seja a pouca demanda de professores licenciados no 

mercado, além do desequilíbrio entre a demanda de licenciados, ou seja, há muitos professores formados em uma 

área em detrimento de outras, o que “obriga” as escolas a cederem aulas não condizentes com a área de formação 

do docente. Contudo, de acordo com a mesma pesquisa, este conjunto de fatores pode estar associado à enorme 

quantidade de professores que compõem o quadro de temporários, visto que, geralmente, os professores efetivos 

lecionam as disciplinas nas quais foram admitidos. Para mais informações acessar o site: 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-mídia/indice/30077/52-dos-docentes-do-ensino-medio-nao-

tem-formacao-na-disciplina-que-lecionam/?pag=ultima 
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O funcionamento do sistema público de ensino de Ceres encontra-se em um 

universo educacional que invisibiliza a presença dos povos indígenas do Brasil e de Goiás. 

Embora os professores tenham parcialmente certo poder de autonomia, o que prevalece como 

centro das preocupações são os saberes canonizados pela cultura ocidental europeia, não 

sendo atribuído um espaço satisfatório aos povos indígenas, visto que estes aparecem, com 

frequência, de maneira folclorizada.  

 

Gráfico 4: Como é comemorado o dia do índio? 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

 

Os indígenas entram em cena basicamente em momentos pontuais no calendário 

escolar e compõem o universo das datas comemorativas da escola. O 'dia do índio' é 

comemorado e celebrado como uma data festiva, portanto, se insere em uma situação menos 

importante que os temas eurocêntricos desenvolvidos dentro da sala de aula. São situações 

que causam mais entretenimento do que algum conhecimento significante sobre a diversidade 

cultural destes povos, além dos estereótipos que parecem ser a principal atração: os alunos se 

vestem com fantasias de índios, usando cocares, pinturas corporais e simulando danças 

“ritualísticas” que pouco ou nenhum significado têm para os alunos que a praticam, ou, para 

dizer de outro modo, consiste em uma prática reducionista, pouco ou nada condizente com 

alguma cultura indígena. 

Podemos afirmar que as entidades públicas mostram-se pouco interessadas em 

oferecer às escolas os subsídios básicos necessários para uma boa implantação da Lei, aqui 
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tantas vezes citada, o que é grave, visto que a boa execução dessa é o caminho necessário que 

possibilita o respeito aos povos indígenas e o reconhecimento das sociodiversidades do Brasil, 

ou até mesmo as especificidades regionais, uma vez que diagnosticamos que a maioria dos 

alunos desconhecem os povos indígenas Tapuios do Carretão, uma realidade tão próxima a 

todos eles, como revela a pergunta de número 07 do questionário, representado em termos 

quantitativos no gráfico abaixo, criado a partir dos questionários aplicados aos alunos de todas 

as escolas envolvidas na pesquisa.  

Como podemos perceber abaixo, 74,5% dos alunos responderam nunca ter visto 

ou ouvido falar de indígenas vivendo no estado de Goiás. O restante das cifras percentuais se 

divide da seguinte forma: 22,9% já ouviram falar de indígenas no Estado de Goiás, contudo, 

não sabem identificar o local, não possuem noção da distância que existe entre eles. Apenas 

2.1%dos alunos conhecem a existência de grupos indígenas em Goiás, contudo, os Tapuios do 

Carretão nem mesmo são mencionados. A pequena parcela de alunos que reconheciam a 

existência de indígenas no Estado mencionou os povos Karajás, que comumente aparecem em 

propagandas sobre a região do Rio Araguaia. 

 

Gráfico 5: Você já viu ou ouviu falar de indígenas vivendo no Estado de Goiás? 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

Para superar os preconceitos, necessita-se de um trato mais sério a respeito do 

tema, e respaldo por parte do governo e das entidades competentes – Ministério da Educação 

– para viabilizar as exigências da Lei, além de uma melhor formação e envolvimento dos 

professores com o tema. Caso isto não ocorra, a lei se fecha em si mesma e, 
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consequentemente, como já diagnosticamos, possui uma eficácia irrisória. A consequência de 

todo este descaso por parte dos órgãos públicos da educação é a invisibilização das 

diversidades culturais brasileiras que, de fato, contrariam as sugestões dos PCNs, que dentre 

outras atribuições, ressaltam a importância de discutir em sala de aula, as especificidades 

culturais de acordo com a realidade de cada região, levando em conta a diversidade de 

expressões culturais brasileiras.  

Após esta investigação, podemos, se não concluir, ao menos supor que ainda hoje 

o indígena só dia 19 de abril dentro das instituições de ensino, a música de Jorge Bem Jor, 

composta na década passada se mostra ainda hoje atualíssima dentro das instituições de 

ensino da cidade de Ceres, visto que os indígenas são lembrados apenas na efeméride do „dia 

do índio‟. 

Dando seguimento na pesquisa, mostraremos no Capítulo três, a influência que a 

mídia televisiva exerce sobre as representações sociais que os alunos possuem sobre a 

diversidade cultural, precisamente sobre a questão indígena. Constatamos que o cotidiano 

extraclasse dos alunos está repleto de representações que contribuem para reforçar os 

estereótipos acerca das outras culturas. Assim, mostraremos que, além dos desafios à 

implantação efetiva da lei 11.645/08 na prática, os professores ainda se deparam com alunos 

que já chegam às escolas com informações preconcebidas sobre muitos conteúdos, 

provenientes de diversos dispositivos de informação. Neste sentido, as escolas não podem ser 

as únicas responsabilizadas ou culpadas pelos preconceitos existentes: o preconceito com 

relação ao indígena é histórico e social, e deve ser levado a cabo não somente pelas escolas, 

devendo haver o esforço em todas as instâncias da sociedade. Já que ele está em múltiplos 

lugares, a luta pelo seu fim também deve acontecer nos múltiplos lugares e não somente na 

escola. Como mostraremos abaixo o preconceito se encontra presente até mesmo no momento 

em que se liga a televisão para visualizar um telejornal, um filme ou desenho animado, 

programações estas que contribuem significativamente para formar as percepções que se tem 

do mundo. O preconceito pode começar na “sala de estar” e ter continuidade ou não, na sala 

de aula. 
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CAPÍTULO III 

  

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa de campo realizada nas 

escolas. Desta forma, analisamos as respostas dadas pelos alunos aos questionários, buscando 

interpretá-los, conforme a orientação teórica adotada na pesquisa. Acreditamos que as 

múltiplas representações presentes no cotidiano dos alunos são responsáveis por cristalizar 

grande parte das percepções que eles possuem, inclusive as representações que os mesmos 

formulam sobre outras culturas. Representações estas veiculadas por meio de diversos 

dispositivos, como, os meios de comunicação de massa, mídias eletrônicas, impressas, bem 

como os dispositivos móveis, em que se destacam os celulares. Deve-se ressaltar que o 

público de tais desenhos, comumente, são crianças que podem estar em uma fase peculiar do 

desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, e que, de fato, ainda não possuem capacidades 

cognitivas ou abstrações suficientes para definir com relativa precisão, um fato de uma 

alegoria metafórica, isto é, crianças que ainda não sabem discernir um contexto ficcional de 

uma realidade e assistem a tais desenhos como se fossem verídicos. Alguns estudos em 

psicologia
58

 mostram que crianças de zero aos seis anos de idade, estão na faixa etária em que 

se constrói a formação da personalidade e a elaboração de conceitos que nortearão toda a vida 

adulta.  

O tema se torna ainda mais sugestivo quando refletimos hipoteticamente sobre o 

papel pedagógico que tais desenhos desempenham no processo de construção dos saberes e 

aprendizagens de crianças e adolescentes, levando-se em conta, que tais saberes podem gerar 

problemas sociais e confrontar direta ou indiretamente com os saberes escolares. Antes 

mesmo de as crianças iniciarem-se na educação formal já se encontram à disposição de um 

                                                 
58

 Na perspectiva de Jean Piaget (2009), o desenvolvimento é um processo que se relaciona com a totalidade das 

estruturas do conhecimento, considerando que a aprendizagem não é um processo acumulativo de 

desenvolvimento. O desenvolvimento desempenha a função de explicar a aprendizagem. Neste sentido, o autor 

mostra que os processos de desenvolvimento de crianças atravessam quatro estágios, sendo eles: o estágio 

sensório-motor e pré-verbal, em que as crianças ainda não conseguem ter a ideia de permanência, o objeto existe 

somente quando encontra-se dentro do campo perceptivo (visão) da criança. O estágio pré-operacional em que se 

tem o início da linguagem da função simbólica e, deste modo, do pensamento ou representação. Em seguida a 

criança adentra no estágio das operações concretas. Nesse estágio, as crianças desenvolvem as operações de 

classificação, ordenamento, a construção da ideia de número, operações espaciais e temporais e todas as 

operações fundamentais da lógica elementar de classes e relações, da matemática elementar, da geometria 

elementar e até da física elementar. No quarto e último, a criança desenvolve as operações hipotético-dedutivas o 

que lhes possibilita raciocinar com hipótese e não só com objetos. Para mais informações acessar o texto por 

meio do site: file:///C:/Users/MNInfo/Downloads/10977%20(1).pdf 

DA “SALA DE ESTAR” À SALA DE AULA: AS “IN-FORMAÇÕES” MIDIÁTICAS 

E REPRESENTAÇÕES DE INDÍGENAS 
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universo de informações que abrangem diferentes temas que possam ser determinantes para a 

concepção de mundo que tal criança poderá adotar. 

Diante das novas perspectivas teóricas e metodológicas, os temas como o 

multiculturalismo e interculturalidade se tornam centrais em discussões acadêmicas, pois, 

tendem a considerar a importância da forma que se estabeleceram e se estabelecem os 

diálogos interculturais. Em termos gerais, ambas as linhas de pensamento, tendem a 

demonstrar a assimetria do contato entre as culturas, principalmente a indígena e a europeia 

no início da colonização da América. Todavia, deve-se ressaltar que o tema do 

multiculturalismo está presente nas políticas educacionais, exigindo das escolas um olhar 

diferenciado para a diversidade cultural, de modo que os conteúdos relacionados à pluralidade 

de culturas sejam incorporados de maneira real na sala de aula, exigência que está longe de 

ser uma realidade, como visto anteriormente. Neste aspecto se destacam os povos indígenas, 

não somente do Brasil, mas de toda América, que há muito tempo foram silenciados e 

invisibilizados dentro das instituições de ensino regular. Os saberes indígenas foram 

esmagados em nome dos saberes ocidentais considerados científicos e os demais saberes 

sequer foram considerados, e classificados apenas como, tradição, costumes, magia, e 

qualquer outra coisa derivativa de tais termos.   

Diante destas mudanças acadêmicas e sociais, várias inquietações surgem diante 

de tal problemática, e algumas indagações se impõem: Como pensar num diálogo intercultural 

simétrico entre as múltiplas culturas que vivem simultaneamente com a nossa, sem que as 

“enformemos” nos padrões de racionalidades inscritos socialmente no interior dos termos de 

referência de base europeia? Os desenhos animados, junto a outras produções midiáticas, não 

serão, portadores de uma ideologia impregnada num imaginário colonialista, potencialmente 

muitas vezes até mais didáticos que as aulas formais nas escolas?  

Muitos estereótipos e preconceitos sobre outras culturas são veiculados por meio 

de desenhos animados. Neste sentido, direcionamos um olhar mais atento a estes dispositivos 

na maioria das vezes naturalizados e banalizados. 

Neste capítulo, buscaremos recuperar alguns discursos sobre os indígenas através 

da análise de um caso específico: Os curtas-metragens de Walter Lantz. Aqui o propósito 

central consiste em identificar quais as representações os desenhos animados podem 

transmitir, com ênfase nas singularidades e padrões de representações – veiculados também 

pelo cinema norte-americano – que “enformam” e cristalizam a percepção que temos sobre o 

“outro”. 
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Neste capítulo, partimos do pressuposto de que os desenhos animados no formato 

de curtas e longas-metragens podem modelar, implícita e explicitamente, as representações 

sociais que os escolares da educação básica formulam sobre a diversidade cultural. Os 

desenhos animados são facilmente assimilados por transmitirem informações veiculadas no 

interior de um universo lúdico de informações, no geral, facilmente “ingeridas” por quem as 

assistem. Para confirmar esta argumentação, nos apoiamos nas análises de dados empíricos 

coletados diretamente dos estudantes das escolas. 

Mostraremos através de alguns exemplos, utilizando para comparar e dar base aos 

nossos argumentos, alguns dos desenhos tracejados pelos discentes de ensino fundamental 

que participaram como voluntários da presente pesquisa. Mostraremos como as percepções de 

crianças e adolescentes estão formadas conforme um padrão de índio tipificado, veiculado por 

intermédio da mídia televisiva.  

Logo em seguida, mostraremos como as culturas indígenas aparecem nos 

desenhos animados de Walter Lantz, e para evitar uma interpretação simplista acerca das 

causas dos estereótipos e preconceitos. Finalizaremos o capítulo com uma discussão teórica a 

respeito das características da sociedade moderna ocidental, tendo em vista a racionalidade 

europeia e o seu modelo epistemológico, unilateral, unidirecional e eurocentrado. Em seguida, 

mostraremos que os discursos da modernidade europeia podem ser entendidos e situados 

historicamente, isto é, o preconceito com relação ao indígena – assim como sobre os Negros – 

e que persiste ainda hoje, formou-se no interior de um longo processo histórico, resultante da 

colonização europeia sobre outras culturas não europeia. Na sequência, analisamos os livros 

didáticos em uso nas escolas voluntárias da pesquisa, e teceremos algumas críticas 

construtivas em relação aos seus conteúdos que, embora apresentem avanços, ainda lidam 

com a questão indígena de maneira secundária e pontual, sem seguir um processo histórico 

significativo. Esta discussão se situará no interior do universo teórico De-colonial 

precisamente as contribuições do grupo Modernidade/Colonialidade que oferece subsídios 

para compreender a formação histórica do continente americano. 
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3. A mídia televisiva como in-formadora da percepção: algumas considerações 

 

 

“A revolução da tecnologia da informação e reestruturação do 

capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade 

em rede (MANUEL CASTELLS 1999.p.17)” 

 

 

Os livros didáticos, como já discutimos, são responsáveis por veicular uma série 

de informações a respeito de vários assuntos relacionados à diversidade cultural. Grupioni 

(1995) já havia salientado que estes livros, muitas vezes, são as únicas fontes impressas de 

informações às quais os alunos têm acesso.  

Ao propor uma metodologia de combate ao racismo sobre os negros nas escolas, 

Ana Lúcia Valente (1995) afirma que muitos estudiosos das relações interétnicas e militantes 

de movimentos sociais no Brasil tem apontado para a necessidade de atribuir maior atenção 

ao processo educativo, que por sua vez, se desenvolve em várias instâncias da convivência 

humana. A mesma autora ressalta que é no transcorrer deste processo que se cristalizam 

concepções falsas sobre o “outro”, que também podem ser apropriadas e internalizadas pelos 

próprios grupos étnicos, dificultando a construção de uma identidade positiva, capaz de 

contrapor-se às concepções negativas sobre o “outro”, elaboradas historicamente pelos grupos 

“brancos” dominantes. Conforme Charles Taylor (1994), as representações projetadas de um 

grupo sobre o outro se estabelecem através de uma relação dialógica e a construção da 

identidade de um grupo ou indivíduo é influenciada por esta relação. Assim, as representações 

negativas projetadas sobre outro grupo – neste caso podemos pensar negros e indígenas – 

podem ser incorporadas e apropriadas pelo grupo a que se projeta, de tal modo que eles 

próprios sentirão ou admitirão tal negatividade. O mesmo autor cita, como exemplo, o caso 

das mulheres dentro da sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal veio, durante muito 

tempo, lançando uma imagem de inferioridade com relação as mulheres, ao ponto de elas 

próprias se sentirem inferiores e incapazes de qualquer reação contra esta representação 

negativa. 

Sendo assim, percebemos que, atualmente, são vários os dispositivos que 

contribuem para projetar representações sobre o outro, sobre o diferente, mesmo no processo 

educativo, que se dá em várias instâncias. Levando em consideração essas várias instâncias 

em que se desenvolve o processo educativo, direcionamos o olhar para uma série de outras 

fontes de informações às quais os alunos têm acesso e que devem ser lavadas em 
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consideração, sobretudo informações que fazem parte do seu dia a dia, que são naturalmente 

internalizadas, e um notável exemplo, são as produções midiáticas. Marc Ferro (2004), em 

uma análise reflexiva sobre o conhecimento histórico os filmes e as mídias, afirma que “está 

longe a época em que os manuais escolares constituíam a base dos conhecimentos sobre a 

qual se insere algumas leituras ou alguns filmes que ai se ajustam mais ou menos” ( p. 1).  

Destaca-se, também, que informação não é o mesmo que conhecimento. A 

informação, conforme José Manuel Moran (1997) são dados organizados dentro de uma 

lógica, de um código e de uma estrutura determinada; o ato de conhecer consiste em integrar a 

informação conforme o referencial e paradigma que é significativo do ponto de vista de quem 

obtêm a informação, de acordo com o modo da apropriação que cada indivíduo faz ao 

manusear os dados obtidos. Diferentemente da informação, o conhecimento é algo criado, 

construído, e obedece, portanto, a um processo diferente de construção, conhecer é integrar a 

informação ao referencial. 

Deste modo, nem sempre uma informação é sinônimo de conhecimento. A 

informação é interpretada conforme os referenciais que cada indivíduo possui. Sendo assim, 

cada individuo atribui significados que lhe são próprios, diferentes daquilo que lê ou 

visualiza. Ao imaginar o índio, os alunos associam a um modelo preestabelecido, modelo este 

que se encaixa nos referenciais que eles possuem previamente, que são representados em seu 

cotidiano. Neste caso, ao pensar em um índio, pode ser que o único referencial que o 

individuo terá será aquele que aparece nos filmes de faroeste e desenhos animados. 

Consequentemente, não conhecerá a realidade dos povos indígenas, visto que informação não 

é conhecimento, é apenas um meio de desenvolvê-lo e deve ser integrada a um paradigma 

consistente e mais significativo para que se alcance o conhecimento. 

Ferro (2004) ainda chama a atenção para o fato de que a multiplicidade de fontes 

de informações midiáticas e fílmicas coloca novos desafios à inteligibilidade dos fenômenos 

históricos, visto que tais produções geram diferentes formas de conhecimento e que, de fato, é 

necessário levá-las em consideração e relacioná-las com a produção do conhecimento, 

principalmente em relação aos estudantes que frequentam as escolas da educação básica. 

Neste aspecto, precisamos direcionar o olhar para todos estes elementos que 

podem influenciar as representações dos alunos sobre os mais diversos temas e estar cônscios 

de que uma visão compartimentada das causas dos preconceitos e estereótipos que povoam as 

representações dos alunos é insuficiente para responder às perguntas feitas no início deste 

trabalho. O cotidiano dos alunos tem uma série de dispositivos que veiculam, em maior ou 

menor proporção, informações a respeito da diversidade cultural. 



102 

 

 

A formação do aluno não se deve apenas à escola, aos professores e aos livros 

didáticos. Tal formação é tributária também, dos meios de comunicações midiáticas, tais 

como os telejornais, desenhos animados, seriados, telenovelas, produções cinematográficas, 

documentários, longas-metragens e curtas-metragens e vários outros. Em suma, devemos 

considerar os mais variados tipos de produções, além, ainda, do “fácil acesso” à Internet que, 

em muitos casos, está presente em laboratórios de informática dentro das escolas, compondo, 

o universo de informações além das bibliotecas de livros impressos. Por outro lado, a Internet 

móvel, viabilizada por aparelhos portáteis e eletrônicos, como os celulares, é outro dispositivo 

de interação que possibilita obter informações quase em tempo real. 

Estes últimos, os celulares, possibilitam outras formas de socialização, que, de 

fato, suprimem as barreiras comumente impostas pelo tempo e espaço, sobretudo a presença 

física dos indivíduos que se interagem. As pessoas se conectam umas às outras por meio de 

uma rede integrativa de maneira virtual e, um exemplo a saber, bastante difundido no meio 

social, são as Redes Sociais, que interligam múltiplos indivíduos de maneira quase 

instantânea e simultânea. Tudo isto deve ser levado em consideração para compreender as 

representações a respeito dos povos indígenas, que não se expressam apenas nas escolas, mas 

no cotidiano extraclasse dos alunos, nas mais diversas trivialidades. 

Acreditamos que os programas de televisão compõem uma boa parcela das 

representações que são criadas sobre o “outro”, que pode ser o indígena, o africano ou 

qualquer outra cultura diferente dos padrões europeus. Sobretudo, pelo fato de a televisão 

estar presente na maioria dos lares e, consequentemente, ser assistida por um grande número 

de espectadores e, dentre eles, obviamente se encontram os alunos que frequentam as escolas, 

sejam públicas ou privadas. Uma característica que se destaca, com relação à televisão é que  

suas programações, geralmente, são visualizadas de maneira voluntária e autônoma, e que, de 

fato,  pode se tornar um hábito frequente comumente praticado todos os dias, seja com relação 

ao telejornal, novela, filmes ou qualquer outra programação.  

Pesquisas recentes mostram que a televisão ainda é o meio de comunicação 

predominante e mais utilizado entre os brasileiros, havendo um envolvimento maior da 

população em torno dos recursos midiáticos televisivos, e menor proporção de uso em outros, 

como os jornais impressos e o rádio, visto que este último é o segundo meio de comunicação 

utilizado pelos brasileiros. O uso da Internet também mostrou um aumento significativo com 

relação aos anos anteriores a 2015, “O percentual de pessoas que a utilizam todos os dias 

cresceu de 26% na PBM 2014 para 37% na PBM 2015” (Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015, 

p. 7). A pesquisa aponta também que 
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O uso de aparelhos celulares como forma de acesso à internet já compete 

com o uso por meio de computadores ou notebooks, 66% e 71%, 

respectivamente. O uso de redes sociais influencia esse resultado. Entre os 

internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as mais 

utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%). 

(Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015, p. 7). 

 

A pesquisa mostra que as formas de socialização entre os indivíduos também 

acompanham os desenvolvimentos tecnológicos e o surgimento das redes sociais integram 

parte constitutiva do uso da maioria dos celulares, que além de desempenhar sua principal 

função de conectar-se por meio da fala restrita a duas pessoas, torna possível também se 

relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, que compartilham objetivos comuns ou não, 

além de possibilitar a criação de comunidades virtuais, congregando membros de diversos 

territórios, nacionais e internacionais. Conforme salienta Manuel Castells (1999), a revolução 

da tecnologia da informação, em sintonia com a reestruturação do capitalismo, introduziu uma 

nova forma de sociedade, distinta das anteriores ao processo de mundialização/globalização, 

isto é, a sociedade em rede (web). Por uma conexão em rede, as pessoas se identificam e 

relacionam entre si no interior de uma “Cultura de virtualidade real construída a partir de um 

sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado” (CASTELLS, 1999, p. 

17). Existe uma disparidade de redes sociais, mas todas possuem um ponto em comum, a 

interação das pessoas por meio de informações, a circulação de informações se torna 

constante.  

Muito embora a Internet esteja crescendo consideravelmente entre as práticas e os 

hábitos das pessoas, o uso da televisão ainda se mostra preponderante. O Brasil está entre os 

cinco países que mais assistem televisão no mundo, fica atrás apenas da China, Malásia, 

Turquia e Estados Unidos da América
59

. De acordo também com uma pesquisa realizada pelo 

já citado PBM 
60

(Pesquisa Brasileira de Mídia), no ano de 2015, encomendada pela Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República, a televisão é o meio de comunicação 

mais usado entre os brasileiros que participaram da pesquisa 

 

95% dos entrevistados afirmaram ver TV, sendo que 73% têm o hábito de 

assistir diariamente. Em média, os brasileiros passam 4h31 por dia expostos 

                                                 
59 

Estes dados foram extraídos de uma pesquisa realizada pela Motorola Mobility e podem ser acessados por 

meio do site: http://targethd.net/brasil-entre-os-tres-que-mais-assistem-tv-no-mundo-diz-pesquisa-da-motorola-

mobility/ 
60

 Acessar os resultados da pesquisa através do site: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-

pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-mídia-pbm-2015.pdf 
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ao televisor, de 2ª a 6ª-feira, e 4h14 nos finais de semana, números 

superiores aos encontrados na PBM 2014, que eram 3h29 e 3h32, 

respectivamente (Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015, p. 7). 

 

Percebemos, por essa pesquisa, o papel significativo que a televisão desempenha 

nos hábitos cotidianos dos brasileiros. Durante toda semana as pessoas visualizam diversas 

programações, por uma quantidade de tempo considerável, visto que esta quantidade de 

tempo tende a diminuir nos finais de semana. No entanto, os dados numéricos ainda sugerem 

que a tendência de ficar em frente à televisão aumenta ano após ano, ao mostrar que a 

pesquisa realizada no ano anterior (2014) apresentava números de horas menores com relação 

a 2015. Deste modo, não há como negligenciar o papel que a televisão desempenha na 

formação da consciência dos telespectadores e, consequentemente, nas representações sobre 

os mais diversos temas veiculados por ela. A pesquisa revela também que  

 

O tempo de exposição à televisão sofre influência do gênero, da idade e da 

escolaridade. De 2ª a 6ª-feira, as mulheres (4h48) passam mais horas em 

frente à TV do que os homens (4h12). Os brasileiros de 16 a 25 anos (4h19) 

assistem cerca de uma hora a menos de televisão por dia da semana do que 

os mais velhos, acima dos 65 anos (5h16). O televisor fica mais tempo 

ligado na casa das pessoas com até a 4ª série (4h47) do que no lar das 

pessoas com ensino superior (3h59) (Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015, p. 

7). 

 

De fato, temos que admitir que os brasileiros independentemente de gênero, idade 

ou escolaridade, ficam um tempo considerável em frente à TV, visto que esta quantidade de 

tempo varia de acordo com cada critério citado. Os dados numéricos indicam ainda que as 

pessoas que frequentam a escola de Ensino Fundamental, ou seja, crianças e adolescentes, 

ficam mais tempo com a TV ligada. Talvez, o que facilita o maior interesse pela TV seja 

justamente o fato de ter se tornado parte integrante do cotidiano da maioria das pessoas, deste 

modo, o seu uso se tornou um hábito trivial, assim como ouvir uma programação radiofônica.  

Todos os dados coligidos até o presente momento apontam para a relevância 

social que desempenha a televisão como dispositivo veiculador de informações, deste modo, 

justificamos a importância de um estudo, mesmo que seja breve, do papel que a televisão 

desempenha na construção das representações que temos sobre as outras culturas, que são 

cotidianamente veiculadas nas suas mais diversas programações.  

Ao refletir sobre o cinema e as mídias/televisão, Marc Ferro (2004) diz que ir ver 

um filme trata-se mais de uma escolha do que de um ato voluntário. Com relação à televisão 
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basta “clicar” e ver um jornal, e isto acontece mesmo por hábito ou convicção e ocorre de 

maneira voluntária. 

Observamos, igualmente, que situação semelhante acontece com relação aos 

livros didáticos e o importante papel que desempenham na vida estudantil dos alunos, sejam 

eles da disciplina de História ou de qualquer outra. Os programas de televisão, atualmente, 

talvez sejam os meios de informação de mais fácil acesso entre os jovens, até mais que os 

meio impressos, como os livros didáticos. Levando em conta que  a TV faz parte do cotidiano 

da maioria dos alunos com idade escolar e, como de costume, suas programações, na maioria 

dos casos, são visualizadas não por alguma exigência externa, mas acontece apenas por 

hábito, convicção ou costume, dito de outro modo, é uma iniciativa que realiza-se de maneira 

voluntária, assim como a prática de ver filmes. Não podemos dizer o mesmo com relação aos 

livros, pois a ação de estudá-lo não acontece de maneira voluntária, mas exige a escolha e a 

autonomia do indivíduo. 

As imagens que visualizamos no nosso dia a dia, também são responsáveis pela 

formação de nossas representações, e Katia Abud ( 2003) reforça esta ideia. Ao refletir sobre a 

utilização de filmes no ensino de história, a autora mostra que o uso de imagens na sala de 

aula contribui significativamente para o ensino e, tomando como base alguns estudos 

científicos, ela ressalta que os dados provenientes da visão e audição correspondem a 50% 

(por cento) do que é retido/internalizado pelos alunos.  

Por meio da imagem, os alunos conseguem abstrair os conteúdos com maior 

facilidade. A mesma autora ainda afirma que a “Audição e visão são também responsáveis 

pela retenção mais duradoura daquilo que  os alunos aprendem” (ABUD, 2003, p. 7) , ou seja, 

as imagens marcam de maneira mais profunda a  memória e aprendizagem dos indivíduos,  

pois seus efeitos se caracterizam por ser mais duráveis. 

Acreditamos que algo semelhante pode também acontecer às imagens extraclasse 

que os alunos têm acesso. Por outras palavras, acreditamos que as imagens que são 

apreendidas fora do ambiente escolar também executam um “papel pedagógico”, pois são 

capazes de ensinar e influenciar as práticas cotidianas dos indivíduos, o que obviamente, 

depende da forma com que os mesmos se apropriam destas imagens.  

Se partirmos da constatação da autora e a considerarmos, podemos inferir que, se 

determinada programação midiática projeta certas imagens de uma outra cultura, esta imagem 

apreendida terá um efeito mais duradouro na perspectiva de quem observa e, 

consequentemente, marcará a forma com que tal indivíduo interpreta a realidade a sua volta, 

inclusive suas percepções acerca das outras culturas. Como também pode acontecer o inverso, 
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caso o observador/aluno possua ferramentas conceituais suficientes para desconstruir as 

informações de tais imagens se forem preconceituosas, mas nem sempre, ou na maioria das 

situações, isso ocorre. Como sugeriu Ferro (2004), estas imagens são apenas visualizadas de 

maneira voluntária e “ingeridas” pelo observador. 

As discussões a respeito das produções midiáticas vão se tornando ainda mais 

sugestivas na medida em que percebemos que as representações a respeito dos povos 

indígenas, criadas pelos alunos envolvidos na presente pesquisa, contém elementos veiculados 

pela mídia e podem ser encontradas, em grande parte, nos desenhos animados exibidos em 

canais de TV aberta.  Um exemplo bastante claro destas produções são os desenhos animados 

das séries cartoons, direcionados ao público jovem e infantil, bastante exibido em canais de 

TV aberta do Brasil.  

Trata-se de representações que, de certa forma, podem auxiliar/diminuir ou 

reforçar/aumentar os preconceitos a respeito dos povos indígenas, dependendo da forma que 

aparecem na imagem. Deste modo, os alunos que não possuírem informações consistentes a 

respeito da diversidade cultural, poderão assimilar e apropriar-se facilmente, de maneira 

implícita, dos preconceitos que podem ser transmitidos.  

Anderson Oliva e Renisia Filice (2012), ao discutirem a respeito das imagens 

ocultas do racismo que permeiam as produções midiáticas, destacam que, com suas 

programações, a televisão veicula uma vasta gama de representações sobre a diversidade 

cultural, projeta imagens, inclusive da África e dos povos que lá vivem
61

. As imagens 

possuem uma linguagem própria e que, dentro  ou fora do ambiente escolar, pode auxiliar na 

construção do conhecimento seja ele histórico ou não. 

Pelo enfoque interpretativo dos autores supracitados, acreditamos também que os 

desenhos animados executam, além, do entretenimento, um papel “didático-pedagógico” 

significativo. Em outras palavras, as crianças e adolescentes que os visualizam aprendem e 

extraem informações de maneira voluntária, inconsciente e casual.  

Acreditamos ser importante fazer um trabalho mais complexo sobre a função 

pedagógica de tais desenhos, visto que é um assunto tratado frequentemente de forma natural 
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 Estes autores fazem a análise das representações acerca da África, encontradas nos desenhos de Fred Quimb, 

sendo o mais famoso e inclusive exibido em canais abertos atualmente é o curta-metragem Tom e Jerry. Em 

alguns episódios são veiculadas representações negativas acerca da África. Em um estudo de caso, os autores 

destacam que a África aparece nas cenas de maneira genérica, preconceituosa e estereotipada; aparece como um 

lugar de barbárie, canibalismo, habitado por seres primitivos, que vivem nas florestas, tocam tambores, usam 

máscaras primitivas e cozinham as pessoas em caldeirões gigantes. Os Africanos aparecem em um ambiente que 

representa mais o imaginário de quem produziu o desenho do que o continente africano em si mesmo. Para 

maiores informações ver: Andersom Oliva e Renisia Filice (2012). Identidades em construção pluralidade 

cultural, o ensino de história africana e a educação étnico-racial, diálogos necessários. 
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e banalizada, mas quando lançamos um olhar mais atento, percebemos o quanto pode 

influenciar a percepção de mundo dos indivíduos. Fizemos um levantamento de referências 

sobre este assunto e percebemos que esta reflexão carece de uma análise mais profunda. No 

geral não é tratada com seriedade e as produções a respeito são exíguas. Neste sentido, 

selecionamos um caso específico para analisar e investigar quais informações são veiculadas 

pelos desenhos e qual função pedagógica executa nas representações dos alunos envolvidos 

na pesquisa. 

Como a nossa pesquisa trata da temática indígena na sala de aula, selecionamos 

para análise uma série de desenho animado bastante popularizado no Brasil, conhecido pelo 

nome de: “O Pica Pau”, em que é possível identificar um número considerável de episódios 

nos quais aparecem personagens indígenas. 

É deste assunto que trataremos no tópico abaixo, fazendo uma investigação que 

esclareça o potencial pedagógico que um desenho animado possui e transmite. Temos que 

ressaltar e considerar, ao menos em tese, que, aos olhos dos alunos, os desenhos animados 

podem parecer até mais didáticos que a explanação de um professor sobre determinado 

conteúdo em sala de aula, até mesmo por se tratar de uma situação lúdica, sem os formalismos 

que disciplinam o conhecimento da sala de aula, cujo modelo e padrão é consonante aos 

desígnios da ciência europeia, o que poderíamos chamar, como designa Walter Mignolo, 

obediência epistêmica, muitas vezes desagradável aos olhos dos alunos em sala de aula. Dito 

de outro modo, os desenhos animados transmitem, com maior facilidade, alguma informação, 

independentemente de serem informações positivas ou negativas, por mais que sua função 

primeira não seja esta. 

 

 

3.1. Indian Corn: “História Pra Índio e o índio boboca” 

 

A nossa concepção do que venha a ser índio oscila – na imprensa, nos livros 

didáticos, na literatura – entre uma visão satanizada e uma visão idílica de 

indianidade. Em momentos, o índio é descrito como ser destituído de 

qualquer racionalidade e bom senso: um ser regido exclusivamente por 

instintos animalescos e, portanto, um ser agressivo, manhoso, não confiável, 

traiçoeiro. No outro extremo do espectro, a imagem construída do índio é 

aquela no qual ele é visto como o “bom selvagem”: aquele que sempre 

protege as florestas, aquele que é incapaz de qualquer maldade, um ser 

ingênuo, puro. (MAHER, 2006, p. 20) 
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Uma das séries que mais tematizam episódios envolvendo a figura de indígenas é 

o famoso e clássico
62

 dos desenhos animados, bastante popular em toda América, conhecido 

como Woody Woodpecker, identificado no Brasil pelo nome de seu protagonista: “Pica Pau”.  

Com base em documentos extraídos do The Walter Lantz Cartune Encyclopedia 

(2010) e o catálogo do Walter Lantz Animation Archive na UCLA (1998)
 63

, Rafael Venâncio 

(2011) afirma que há “registros de dezessete desenhos animados de Lantz retratando índios 

entre 1929 e 1972” (p. 112). Desses dezessete desenhos animados, quinze – quase dez por 

cento – apresentam indígenas como protagonistas da história, número considerável para a 

época. Surpreendentemente, apareceram em uma proporção muito superior a qualquer outra 

produção midiática transmitida na época. 

Este desenho foi transmitido no formato de curta-metragem e se caracteriza por 

não possuir uma trama baseada em um desfecho binário entre vilões e vítimas, visto que as 

coisas nem sempre terminam bem para o personagem principal. Não se trata, portanto, de uma 

disputa acirrada entre o bem e o mal, de modo que, no final da trama, o bem sempre se 

desponta como vitorioso. Trata-se de um desenho com características contrárias aos padrões 

da época, em que a figura do “mocinho e bandido” era quase uma regra e Lantz introduziu um 

modelo inovador de desenho animado para a época. 

O curta-metragem foi exibido em diversos canais televisivos, inclusive alguns 

canais brasileiros. A série foi produzida pelo estúdio de Walter Lantz e distribuída pela 

Universal Pictures. No Brasil, duas emissoras, SBT e Rede Record de Televisão, transmitiram 

alternadamente, durante um longo tempo, este curta-metragem. 

Como já pontuamos no início, os desenhos de Walter Lantz possuem alguns 

aspectos que distinguem dos padrões de desenhos que vigoravam em sua época. Neste 

contexto, a partir das décadas 1930 e 1940, os desenhos que eram exibidos pelos programas 

de televisão Norte-Americana se encaixavam nos padrões da boa conduta, moral e ética. A 

boa conduta era uma exigência à qual os desenhos tinham que se adequar.  

Os desenhos, que podem ser citados como exemplo de tais exigências sociais, 

eram os cartoons, produzidos pelo estúdio da Walt Disney, cujos personagens representavam 

o modelo ideal de cidadão, refletindo para os telespectadores as normas de boa conduta e 
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 O curta-metragem é considerado um clássico e foi uma série animada de grande expressão e sucesso na 

Televisão fechada/paga e aberta/não paga, ou seja, o desenho é bastante popularizado e repercutiu em um 

sucesso que não foi esperado nem mesmo por seus produtores, recebeu várias premiações midiáticas, e de fato 

rendeu um grande público não só nos Estados Unidos da América, mas também em várias partes do mundo, onde 

foi, e de certa forma, ainda é televisionado. O desenho possui uma estrela na calçada da fama em Hollywood. 
63

  Para maiores informações acessar: http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf1x0nb0d6/ e 

http://lantz.goldenagecartoons.com/ 
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convivência social. Os desenhos serviam, então, como exemplo a ser seguido para o público, 

geralmente jovem, que o assistia e por isso, não poderia expressar “maus exemplos”. Os 

desenhos da Disney, exibidos também no formato de curtas-metragens, foram bastante 

popularizados na época e ainda são bastante conhecidos atualmente, e foram exibidos em 

vários programas da TV no Brasil.  

Um dos personagens que mais se popularizaram com a marca da Disney foi o 

Mickey, conhecido também vulgarmente como o “Camundongo da Disney”. É representado 

como um personagem antropomórfico, um roedor com características humanas. Este desenho, 

assim como os outros da mesma empresa produtora, se caracteriza por dar ênfase ao "bom 

mocismo", e cria personagens bem comportadas, o que chamaríamos atualmente de 

politicamente corretas. De acordo com Rafael Venâncio (2011), “o bom mocismo” se tornou a 

marca registrada da Disney (p. 8). Até mesmo pelo fato de existirem dispositivos legais que 

censuram os episódios considerados inconvenientes, tendo em vista o modelo 

comportamental em vigor da sociedade da época. 

Na contramão deste modelo, Lantz criou um personagem distinto, cuja índole não 

se pautava no bom mocismo, ao contrário, criou na figura de um pica-pau, um personagem 

travesso, relativamente malicioso e desordeiro, isto é, o desenho não estava atrelado com as 

boas normas de conduta da época. Os desenhos de Lantz, produzidos a partir da década de 

1940, não se enquadram nos padrões de desenho e filmes até então vigentes, em um momento 

marcado e influenciado pelos desenhos da Walt Disney. Há, até mesmo, autores que ressaltam 

o protagonismo indígena nos desenhos de Lantz e defendem que os personagens indígenas 

são representados de modo tão importante quanto aos outros personagens “brancos”, algo que 

não acontecia em outras produções fílmicas da mesma época
64

, em que os indígenas eram 

habitualmente representados somente como vilões e assassinos, comumente associados a uma 

personalidade negativa, como se fossem ruins por natureza.  

 

Muito mais do que vilões, os índios norte-americanos eram identificados 

como seres desleais, capazes de atitudes antiéticas e desumanas que nenhum 

vilão “branco” poderia realizar. Nas histórias, eles eram os vilões por 

natureza, sem motivo para atacar os pioneiros do Velho Oeste. 

(VENANCIO, 2011, p. 103) 
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Os filmes líderes de audiência nas décadas de 1930 e 1940 eram os longas-metragens produzidos por John 

Ford e protagonizados por Jonh Wayne. Em muitos destes filmes, os indígenas como os Comanches e Apaches 

eram representados como uma ameaça à população norte-americana. A trama fílmica se dava em torno da 

natureza negativa dos índios, tratados como os vilões que roubam, saqueiam e matam os rebanhos de gado, 

matam e escalpelam pessoas sem justificativas. 
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Sem desconsiderar a importância de Lantz, no que diz respeito ao protagonismo 

indígena no cinema, diagnosticamos, em certos episódios da série Wood Woodpecker, alguns 

elementos graves relacionados às formas como os índios são desenhados e representados nas 

cenas. Uma grande quantidade de imagens que são veiculadas pela série, transmite uma 

representação negativa sobre os povos indígenas em termos culturais e identitários, muitas 

vezes, eles são representados como ingênuos e inferiores, e aparecem sempre seminus, usando 

tangas e enfeites com cocares, feitos de penas de aves, entre outros, características estas, que 

não correspondem às múltiplas identidades assumidas pelos indígenas, tanto norte-americanos 

quanto brasileiros. 

Não estamos afirmando que tais desenhos são os únicos dispositivos veiculadores 

de representações negativas acerca da diversidade cultural, de fato, está longe de sê-lo. 

Contudo, não podemos desconsiderar o fato de que os alunos são “alvos fáceis” deste modelo 

de programação que visa, dentre outros aspectos, ao entretenimento; levando em conta que as 

séries cartoons são comumente programações mais atrativas e chamam a atenção de um 

público infanto-juvenil, ou seja, indivíduos que frequentam as escolas de educação básica. 

Os personagens indígenas de Lantz rompiam parcialmente com o paradigma da 

época. Em seus desenhos animados, os personagens indígenas recebiam um trato diferente, 

nem sempre apareciam como os vilões das tramas, em alguns episódios o produtor dá ênfase, 

inclusive, à resistência dos povos indígenas diante das ameaças de invasão de seus territórios. 

A versão antiga do curta-metragem contou com um total de 200 episódios 

distribuídos em seis temporadas, cuja primeira temporada iniciou na década de 1940 e a 

última em 1970. Contudo, o curta-metragem não deixou de ser produzido após a década de 

1970. Voltou a ser exibido no ano de 1999, lançado em três temporadas, que duraram até o 

ano de 2002, com o total de 153 episódios, um verdadeiro sucesso de audiência para televisão 

brasileira.  

Atualmente, são televisionados vários episódios do mesmo curta-metragem, cujo 

antigo nome foi modificado para “O novo show do Pica Pau”, e neste o personagem principal 

ganha outras características, como mudanças no tom da cor, e os demais personagens 

aparecem com designs diferentes das séries antigas e de fato, contém mais elementos 

humanizados em sua composição
65

. Alguns canais de televisão brasileira não deixaram de 
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Um fato que não deixa de ser curioso é que os personagens de ambas as versões do desenho mudaram sua 

estética visual ao longo de sua reprodução. Os desenhos de Walter Lantz eram bastante diferentes dos desenhos 

produzidos pela Walt Disney, os personagens caracterizavam-se por serem bizarros e vulgares e politicamente 

incorretos, o Pica Pau, por exemplo, era um personagem peralta, e causava desordem social e se voltava contra a 

ordem instituída. Em muitos episódios o personagem desrespeita policiais e guardas, entra em espetáculos de 
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reproduzir os episódios antigos da série. Mesmo com o advento dos novos episódios, a série 

antiga é exibida paralelamente com a versão nova do desenho, em emissoras diferentes, que 

rivalizam a audiência. Ambas as versões foram e são reproduzidas e televisionadas pelas 

emissoras já citadas. 

Neste sentido, vamos realizar o estudo de um caso específico, por meio da análise 

de um dos vários episódios da série que tematizam personagens indígenas, todos criados e 

produzidos pelo estúdio de Walter Lantz. O episódio eleito para análise faz parte do acervo de 

episódios da série antiga, dos anos de 1940-1970, trata-se do episódio de número 190 

intitulado “Indian Corn”, traduzido no português com o nome “história pra índio”. Este 

episódio foi exibido durante a 6º e última temporada da série, que iniciou no ano de 1965 e 

durou até o ano de 1972
66

. 

O curta-metragem começa da seguinte forma: Na primeira cena, é retratado um 

ambiente aparentemente desértico, com uma vegetação da família botânica cactáceas (cactos), 

típicas desta região. Em meio a este ambiente encontram-se alguns modelos de habitações 

indígenas semelhantes a ocas ou tendas, construídas a “céu aberto”.  

O ambiente é representado como a região dos Grand Quenyos
67

, uma área 

bastante conhecida popularmente por ter sido, durante o século passado, palco de muitos 

filmes da modalidade westerns, conhecido vulgarmente no Brasil como filmes de faroeste. 

                                                                                                                                                         
circo sem comprar ingressos, atrapalha o “desenvolvimento do progresso” ao danificar companhias de luz , 

obstruía a passagem de rodovias/asfalto, entre outras. Com o decorrer do tempo os personagens do desenho 

tiveram sua estética modificada, de modo a serem perceptíveis as diferenças de uma determinada temporada a 

outra. Nos primórdios de exibição da série, em 1940, o Pica Pau ainda não usava as luvas brancas típicas dos 

desenhos da Disney, como as do Mickey. Outras mudanças são perceptíveis, em algumas temporadas o topete do 

protagonista, em alguns episódios, aparece inclinado para trás, em outros, inclinado para frente. Em 1950 sua 

barriga, que no início era vermelha, passou a ser branca e os olhos, que eram azuis, passaram a ser verdes. 

Perdeu os únicos dois dentes salientes que estavam fixados em seu bico, o seu olhar deixou de ser estrábico, 

assim, a configuração do desenho ganhou uma estética diferente da versão passada, visto que, com o decorrer do 

tempo, os personagens – não só o Pica pau - ganharam feições menos bizarras, inclusive o próprio Pica Pau se 

tornou mais atrativo. 
66 

Pesquisamos em vários sites de Internet para elucidar a quantidade de episódios exibidos pela série, bem 

como, a quantidade de temporadas, ou seja, analisar a sequência delimitada temporalmente de episódios por 

tempo determinado. As listas que encontramos nem sempre eram condizentes entre si, em uma delas o episódio 

analisado aqui, “Indian Corn”, é o episódio de número 189, visto que, em outras listas, aparecia com a 

numeração 190. Percebemos também, ao comparar as listas, que alguns episódios que figuravam em uma lista, 

não estavam em outras. Desta forma, optamos pela lista mais completa, cuja quantidade de episódios somam 

196. Encontramos outras que apresentavam, sobretudo, números diferentes com relação a esta quantidade em 

outras encontramos 197.  Os episódios podem ser encontrados no site: http://kisscartoon.me/Cartoon/Woody-

Woodpecker/Episode-190-Indian-Corn?id=55344 
67

 A formação desta região foi resultante de um longo e constante processo erosivo, esculpido pelo rio Colorado, 

nos Estados Unidos da América, localizado no Estado do Arizona e no Texas. Esta região caracteriza-se por ser 

um conjunto de enormes desfiladeiros formados por rochas sedimentares, criando uma paisagem peculiar. A 

região foi, e de fato é, habitada por alguns povos indígenas, dentre eles, encontram-se os povos Hopis, que vivem 

em uma reserva localizada a oeste do Colorado. Os Grand Quenyo foram o cenário de diversos filmes de 

faroeste, bastante exibidos no decorrer de todo século XX. John Ford (1894-1973) foi um dos cineastas mais 

eminentes da época e produziu vários filmes usando este cenário relativamente natural. 
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Prosseguindo o desenho, aparecem dois índios, um adulto caracterizado com um cocar na 

cabeça feito de penas coloridas e a uma criança também “vestida a caráter”. O índio adulto é 

identificado como o grande “Chefe da tribo” e está orientando, por meio de instruções orais, o 

pequeno índio designado de O “pequeno e poderoso filho de chefe”. 

A instrução trata-se de um ritual de passagem, ao qual o mesmo deveria ser 

submetido, cujo objetivo, conforme a “lei da tribo”, 
68

 seria capturar um pica pau de cabeça 

vermelha, para provar que era um grande guerreiro e ser merecedor do devido respeito e 

reconhecimento do restante dos índios da “tribo”.  

Por se tratar de um desenho animado, há um teor cômico durante as instruções do 

chefe, o qual argumentava que o pequeno índio já havia passado bom tempo na tribo de céu 

aberto e havia chegado o momento de sair e provar para o mundo que não era outro 

“boboca” alegre. O objetivo do ritual daria ao pequeno índio o direito de usar até mesmo 

uma carteirinha que o identificasse como índio. 

No decorrer do desenho, após as instruções do chefe, entra em cena o personagem 

principal, o Pica Pau de cabeça vermelha (Wood), que aparece extremamente contente a 

cantar, conduzindo uma motocicleta (motoneta) e atirando com sua pistola nos cactos sobre o 

deserto. Por se tratar de um pica pau, o pequeno índio enxergou naquele momento a 

oportunidade de capturar o pássaro que, aparentemente, parecia ser uma presa fácil.  

Logo após, na cena seguinte, aparece, sobre uma raiz presa em uma rocha, um 

outro personagem bastante popular criado, também por Lantz, conhecido pelo nome Zeca 

Urubu (Buzz Buzzard), que observa tudo de longe. Começa então a saga do pequeno 

indiozinho, na tentativa de capturar o implacável Pica Pau, este último, durante todo o 

episódio, ridiculariza o “ingênuo” índio. Zeca Urubu, que estava sobre uma raiz presa na 

rocha, resolve então ajudar o pequeno índio em suas tentativas de capturar o esperto Pica Pau. 

Deste modo, ambos, participam da criação das armadilhas, porém, o mentor das armadilhas 

não era o indiozinho, mas o próprio e “esperto” Zeca Urubu, visto que o pequeno índio apenas 

o observava, e ainda com certa admiração por sua sagacidade.  

Depois de várias tentativas mal sucedidas de capturas – momento em que o 

indiozinho já estava quase a desistir de seu objetivo – uma das armadilhas acaba por atingir o 

seu ajudante (Zeca Urubu), levado-o ao desmaio, o Pica Pau aproveita a situação para 

fantasiar o traiçoeiro Zeca Urubu, fazendo-o passar por um pica pau, que, para enganar o 

indiozinho, consistiu simplesmente em colocar uma luva de cor vermelha em sua cabeça, 
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Este ritual se insere no âmbito ficcional como maneira de expressar e articular os efeitos cômicos. 
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muito semelhante ao um topete de uma ave “verdadeira”. O Pica pau, então, engana o 

indiozinho dizendo que havia capturado um pica pau gigante, para que ele pudesse mostrar ao 

chefe e concluir o seu difícil ritual de passagem.  

Quando chega à “Tribo”, o indiozinho é recebido com imensa alegria e orgulho 

pelo “Poderoso Chefe”, que fica surpreso diante de sua conquista, e ressalta, com uma 

expressão de orgulho, que de fato, a captura de um pica pau poderia demorar o tempo da 

passagem de várias luas para ser alcançada, “coisa de seis meses”. Quando o índio chefe vai 

escalpelar/cortar a crista do suposto “pica pau gigante”, a luva vermelha se solta da cabeça de 

Zeca Urubu, e todo embuste é descoberto. 

No final do curta-metragem – ao descobrir que o pica pau gigante na verdade 

tratava-se de uma fraude – o índio chefe se revolta e, com enorme cólera, começa a agredir 

fisicamente, com palmadas, o pequeno indiozinho, como punição por ter tentado enganá-lo. E, 

assim, termina o desenho com o Pica Pau vitorioso e ileso.  

No decorrer de todo o episódio, os índios foram enganados e manipulados, como 

se fossem ingênuos, inferiores intelectualmente, isto é, o final do curta-metragem não termina 

bom para os índios, visto que, no desenrolar de todo o desenho  eles fizeram papel de “tolos”. 

A impressão que fica é que são indivíduos inferiores e incapazes de entender as artimanhas e 

interesses do “homem branco”, representado, neste caso, pelo Pica Pau que, a despeito de ser 

uma ave, apresenta traços humanizados. 

A representação que resta ao final é exatamente a mesma anunciada no início do 

curta-metragem: A do índio boboca, já que para sair de tal condição era necessário ter 

realizado a captura do pica pau “verdadeiro”, projeto este que não logrou êxito. 

Por mais que evidenciemos e consideremos as inovações fílmicas introduzidas por 

Lantz, o modelo de índio que é veiculado no desenho, mesmo não sendo este o propósito do 

produtor, transmite graves estereótipos, cujas imagens são facilmente assimiladas, associadas 

com indígenas reais.  

O primeiro deles, talvez, seja responder à pergunta: qual é a percepção que 

crianças de várias regiões do mundo que assistem o desenho terão sobre os índios, tomando 

por base o modelo representado? Pois bem, imaginemos um exemplo, a título de necessidade 

explanatória: Uma criança brasileira, ao visualizar as imagens dos índios que perpassam o 

desenho, poderá não contextualizar bem a situação e, simplesmente, associar aquele modelo 

de índio fictício norte-americano, produzido a partir da década de 1940, aos indígenas que 

vivem no Brasil, cujas culturas são extremamente diferentes.  
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Este fato se torna mais grave na medida em que diagnosticamos, em vários 

desenhos feitos pelos alunos, alguns traços semelhantes ao modelo de índio que é 

representado nos desenho do Pica pau. Abaixo comparamos as imagens dos desenhos feitos 

pelas mãos dos alunos e ao lado colocamos as imagens dos desenhos veiculados na série 

animada, para fins comparativos, além de atribuir suporte empírico aos nossos argumentos, já 

discutidos até o presente momento. 

 

3.2. Da “sala de estar” à sala de aula: representações indígenas na escola 

 

Dedicamos este tópico à análise das perguntas do questionário que aplicamos, no 

qual era solicitado aos alunos que desenhassem um indígena conforme a ideia de cada aluno. 

Durante a aplicação dos questionários deixamos os alunos livres para desenharem o indígena 

conforme os mesmos imaginavam, sendo que a maioria dos discentes gostou da pergunta 

número 12 e se dispôs a fazer os desenhos livremente. Ao coletar estes materiais e analisá-los, 

percebemos que a maioria dos desenhos portava uma representação de indígenas que pouco 

divergia de um aluno para o outro. Os discentes de 4º ao 9º anos de quatro escolas distintas 

desenharam os indígenas de maneira idêntica, independente da série escolar.  

Percebemos um padrão de caracteres que, do ponto de vista dos alunos, são 

essenciais para definir a identidade indígena, no qual, aparece dentro de um sistema de 

representação inflexível e rígido. Isto é, existe um padrão cristalizado de como identificar um 

índio. São eles três aspectos centrais: 1º viver na mata ou floresta, 2º características distintivas 

com o uso de adereços espalhados pelo corpo e 3º habitações em forma de oca situadas em 

aldeias. Sobre estes aspectos nos deteremos com maior atenção, mais adiante no trabalho. 

Gráfico 6: Desenhe um indígena 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  
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 Durante as análises dos dados empíricos, o que chamou a atenção, foi que a 

maioria dos desenhos não portava apenas os traços de estereótipos comumente associados aos 

indígenas brasileiros. Conforme os dados empíricos apontam 98,5% dos discentes 

questionados – 388 questionários - representaram os indígenas da mesma forma e apenas 

0.5% representou de maneira diferente. Trata-se de indígenas que portam características e 

elementos das culturas indígenas norte-americanas, veiculadas pela mídia eletrônica e 

televisiva. Com efeito, levando em consideração o valor heurístico dos desenhos, buscamos 

interpretá-los com o objetivo de compreender o sentido das representações sociais, em que os 

alunos estão inseridos, através dos desenhos tracejados. 

 Conforme visto, o eurocentrismo não está presente somente nas escolas, 

encontra-se em outras instâncias e instituições; está no cinema, nas programações de 

televisão, redes sociais, e outros. Em outras palavras, a Europa, enquanto padrão de referência 

para o mundo, permeia a vida social não só de estudantes, mas também da sociedade em 

geral. É neste sentido, que buscamos empreender uma análise dos desenhos feitos pelos 

discentes, em comparação aos desenhos que são exibidos no curta metragem Wood 

Woodpecker, com o propósito de verificar a influência da mídia televisiva no processo de 

criação das representações sociais dos alunos. 

Não pretendemos, contudo, realizar uma interpretação profunda de cunho 

psicológico, com o intento de compreender os complexos condicionamentos psíquicos 

subjacentes, que envolvem o processo de desenhar. Buscaremos nos desenhos - tanto nos 

midiáticos, quanto aos dos alunos - apenas os subsídios necessários para interpretar e 

compreender as representações sociais que os discentes possuem sobre os indígenas, isto é, 

analisar o que o desenhos mostra explicitamente. Deve-se salientar, que ler e interpretar um 

desenho, não é tarefa simples, vez que os signos ali traçados não falam por si mesmos 

(NATIVIDADE; COUTINHO; ZANELLA 2008). 

Com vista neste enfoque, selecionamos e apresentamos algumas das várias 

imagens que o desenho de Walter Lantz veicula na mídia televisiva (ilustração 1, 6, 7, 10, 11), 

e ao lado,  inserimos alguns dos desenhos feitos pelos alunos que participaram da pesquisa, 

sem distinção por escola e ano escolar (ilustração 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 ). 

 Em uma primeira análise comparativa, ficam evidenciadas as semelhanças entre 

os desenhos feitos pelos alunos e aqueles feitos por Walter Lantz exibidos nos curtas-

metragens. O primeiro elemento a ser destacado é o tracejo da expressão facial dos índios. Em 

todos os desenhos, eles aparecem sorridentes e felizes, em nenhum deles foi constatado 
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indígena com expressão melancólica ou triste, isto reflete a visão do “Bom selvagem” em um 

estado idílico de natureza, que vive sempre feliz em harmonia com a mesma.  

 

 

Ilustração 2: Personagem de Lantz            Ilustração 3: Desenho feito por aluno (A) 

    
Fonte: Google imagens                                                Fonte: Arquivo pessoal: Aluna Mariana S. Batista 

 

 

Na ilustração 2 percebemos que o desenhos das habitações são tipicamente os 

modelos representados nos desenhos animados e nos filmes de modalidade Westerns norte 

americano: Uma espécie de tenda de tecidos, superposta por madeiras cruzadas verticalmente 

apoiadas umas sobre as outras. Notem a semelhança e o cuidado que os escolares tiveram para 

desenhar estas habitações. Igualmente ao desenho de W. Lantz, a cor selecionada pelo aluno, 

para colorir a tenda é justamente a cor amarela, cor também usada para ilustrar as tendas 

indígenas nos desenhos de Lantz. Na mesma ilustração, o ambiente selecionado, também se 

assemelha ao ambiente do curta-metragem, os indígenas aparecem a céu aberto e a sua volta 

há a presença de árvores e vegetações tipicamente desérticas, com um indígena no centro 

vestido com uma tanga e uma pena amarrada sobre a cabeça. Como “via de regra”, aparecem 

sorridentes. O desenho representado na ilustração 2, assim como nas demais, corresponde ao 

modelo de índio norte-americano, tipificado não só nos desenhos de Lantz, mas também, em 

muitas produções cinematográficas. 
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Ilustração 4: Desenho de aluno (A)                Ilustração 5: Desenho de Aluno (A)  

      
Fonte: Arquivo pessoal, Aluno Gabriel Ribeiro A. Souza     Fonte: Arquivo pessoal, Aluna: Sara M. de Oliveira 

 

Igualmente na ilustração 3 podemos perceber os mesmos elementos já 

supracitados, dentre eles, o modelo da oca, mais parecido com uma tenda de tecido, cujos 

personagens aparecem inseridos em uma paisagem desértica com uma vegetação originária 

desta região, geralmente a “céu aberto”. Note-se, que alguns discentes fizeram questão de 

atribuir destaque a exposição do sol, e às vegetações, muito semelhantes às plantas cactáceas 

do deserto. Na ilustração 4, a expressão sorridente novamente volta aparecer, estampada na 

face de uma índia, portando uma pena sobre a sua cabeça. Estas características aparecem de 

maneira regular nos desenhos dos discentes, a identidade indígena parece não existir fora de 

um padrão preestabelecido, portando características distintivas associadas comumente à nudez 

ou o uso de tangas, pinturas corporais e penachos, arcos e flechas entre outros. 

 

Ilustração 6: Desenho de aluno (A)            Ilustração 7: Personagem de Lantz 

     
Fonte: Arquivo pessoal, Aluno: Victor Hugo Silva           Fonte: Google imagens 

 



118 

 

 

 

Ilustração 8: Personagem de Lantz           Ilustração 9: Desenho de aluno                     

   
Fonte: Google imagens                                              Fonte: Arquivo pessoal, Aluno: Gabriel dos S.  

                                                           de Oliveira 

 

O uso do arco e da flecha, conforme a ilustração 7, também foi um elemento 

indispensável do ponto de vista do aluno, quando se trata de caracterizar o indígena. Os índios 

tal como compreende os alunos, não refletem os “índios reais” e suas complexas diversidades. 

Trata-se de um modelo historicamente forjado, incorporado e cristalizado no imaginário 

ocidental. O índio que habita o imaginário social, é um índio socialmente e culturalmente 

“estático”, não passou por mudanças culturais, e ainda representa aquele índio construído 

durante a colonização europeia. É uma visão essencialista da identidade.  

Quando se imagina o índio, ele é criado obedecendo a critérios de representações 

inseridos em um esquema mental, que o qualifica como índio; fora deste esquema, ele deixa 

de ser índio. Se partirmos de um ponto de vista puramente essencialista para cultura e a 

identidade, torna-se totalmente viável admitir que uma identidade cultural, seja qual for que 

seja, deixa de existir, visto que é tratada como um objeto inflexível. Contudo, a perspectiva 

essencialista vem sendo bastante questionada no meio acadêmico, principalmente por teóricos 

culturais, que não admitem pensar a cultura em termos não dinâmicos. Ao invés, de 

essencialismos, admitem as reconstruções e ressignificações às quais qualquer cultura está 

sujeita.  

Desta forma, não há perdas culturais em termos rígidos, e sim mudanças, 

construções, visto que toda cultura está sujeita a modificações conforme o contexto, o 

momento e os interesses dos atores sociais em jogo, isto é, o próprio conceito de aculturação - 

largamente utilizado há algum tempo nas academias – torna-se inviável, pois, supõe que uma 

cultura deixa de existir pela influência e assimilação a uma outra cultura. Nesses termos, os 
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indígenas e suas respectivas culturas, deixariam de existir quando incorporasse elementos da 

cultura ocidental. É interessante perceber, que dentro desta construção teórica é possível 

projetar um fim para os povos indígenas, por outras palavras, os indígenas deixariam de 

existir na medida em que deixasse de usar tangas, morar em ocas nas florestas pinturas 

corporais e outros elementos. Mas como salientou Castells (1999) qualquer comunidade 

grupal pode reconstruir sua identidade cultural sem necessariamente se voltar para práticas 

culturais tradicionalmente constituídas. 

Este ponto de vista se fez presente até a década de 1970 e, conforme argumenta 

Lúcio Mota e Isabel Cristina Rodrigues (1999), esta perspectiva pregava a irreversível 

assimilação do índio à sociedade envolvente, e seu iminente fim, diante do avanço capitalista 

principalmente nas áreas de fronteira. 

 

Ilustração 10:                                                    Ilustração 11: Personagem de Lantz 

   
Fonte: Arquivo pessoal, Aluno: João Victor Venâncio     Fonte: extraído de Lantz disponível: Google imagens 

 

Ilustração 12: personagem de Lantz             Ilustração 13: Desenho de aluno 

   
Fonte: Google imagens                                                Fonte: Arquivo pessoal, Aluna: Tatiane A. Oliveira 
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Ilustração 14: Desenho de aluno                     Ilustração 15: Desenho de aluno 

  
Fonte: Arquivo pessoal aluna: Maria E. de Oliveira         Fonte: Arquivo pessoal, Aluna: Jéssica Inês Chaves 

 

 

Ilustração 16: Desenho de aluno                  Ilustração 17: Desenho de aluno 

   
Fonte: Arquivo pessoal, Aluno Lucas Sousa Araújo     Fonte: Arquivo pessoal, Aluno: João Pedro Sousa 

 

Prosseguindo a análise, com exceção da ilustração 15, as mesmas características 

se repetem nos demais desenhos. Quando se trata de definir o indígena, as características 

distintivas são explicitamente destacadas. Na ilustração 15, o modelo de habitação desenhado 

divergiu, com relação aos demais, pois o foco do desenho não é a expressão corporal, os 

adereços ou a indumentária, como ressaltamos nos desenhos anteriores. Na ilustração 16 o 

aluno destacou as habitações dos indígenas conforme sua concepção. Estas habitações 

tracejadas divergem do modelo de oca amplamente desenhado pela maioria dos escolares; a 

arquitetura das habitações se assemelha a casas convencionalmente usadas pela sociedade 

envolvente, em que aparece a porta frontal um índio deitado sobre uma rede de dormir. 
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 O aluno destacou em um balão sobre a cabeça de um índio, externo à habitação, a 

seguinte expressão: só sabe dormir né?. Esta construção frasal interrogativa aponta para o 

antigo mito da indolência, da preguiça e da ociosidade do índio frente a uma sociedade que 

produz e acumula capital e bens materiais, na perspectiva da sociedade ocidental. Esta frase 

aponta, também, para o fato de que o aluno não consegue relativizar o conceito de trabalho. 

Como já salientou Norma Telles (1988), o livro didático e a escola deveriam mostrar aos 

alunos que não existe uma definição de trabalho em termos absolutos, e este, por sua vez, 

pode variar conforme cada realidade cultural. A ideia do índio preguiçoso que nunca trabalha 

– expressa pelo termo só - , foi e continua sendo uma das justificativas para invadir as terras 

tradicionalmente ocupadas por indígenas em nome do agronegócio, visto que, do ponto de 

vista do capitalismo global, os indígenas são improdutivos. Trata-se de uma representação 

historicamente forjada, com interesses econômicos subjacentes, suprir as demandas de 

exportação de comodities, uma das bases da economia brasileira. A representação que enfatiza 

a tendência à ociosidade é de longa data na história brasileira, e existe desde o contexto 

colonial, precisamente a partir do século XV, e continua sendo difundida ainda em pleno 

século XXI, a despeito de todos os esforços para extingui-la,  empreendidos pelo movimento 

indígena, legislação educacional, ONGs e entre outras instâncias.  

A concepção de trabalho entre os indígenas está associada aos laços familiares, de 

parentesco e da comunidade. Há uma relação de reciprocidade grupal, em que as técnicas os 

resultados, bem como as obrigações do trabalho são compartilhados. Esta concepção de 

trabalho diverge da concepção que o ocidente possui em que as relações familiares não se 

misturam com a produção e devem ser distanciadas do trabalho, portanto, são lógicas culturais 

distintas.  

Contraditoriamente, não é esta a impressão que temos quando observamos o 

desenho da ilustração 16. O desenho sugere que as concepções historicamente forjadas pelos 

grupos dominantes da sociedade capitalista, concernente ao trabalho entre os indígenas, foram 

apropriadas e disseminadas popularmente e se configuram como um dos critérios 

qualificativos das representações sociais acerca do trabalho indígena, presente neste caso 

dentro das próprias instituições de ensino, e fora delas. 

Assim como no período colonial, persistem os critérios de trabalho baseados em 

um modelo único, pensado como universal, cujo parâmetro é o modelo de trabalho existente 

na sociedade europeia, inscrito na modernidade do século XV. Neste aspecto, trabalho é 

sinônimo de progresso, desenvolvimento, acúmulo de capital, enriquecimento do indivíduo - 
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principalmente dentro da ética protestante - conceitos estes pouco significativos ou 

insignificativos para as culturas tradicionais indígenas.  

A resposta do aluno em questão aponta para o desconhecimento e para as 

dificuldades da escola em combater os preconceitos no espaço escolar. Por outro lado, 

percebemos que os debates antropológicos e históricos ocorridos dentro das academias não 

alcançam as escolas, e as discussões acerca dos povos indígenas ainda estão a cargo dos 

desenhos animados, dos filmes westerns, e da mídia em geral, com especial destaque para as 

redes sociais, que difundem amplamente, imagens preconceituosas. Não estamos com isto, 

afirmando que para combater o preconceito bastaria a transposição do saber acadêmico para o 

interior das escolas, e menos ainda, deixando esta tarefa a cargo somente da escola. O 

combate ao preconceito deve ser norteado por um trabalho coletivo, em que as 

responsabilidades são de todos e não somente de segmentos isolados da sociedade. Esta tarefa 

inclui a participação e intervenção dos próprios índios - que vivem em Goiás por exemplo - 

com palestras, visitas, exposição de suas histórias, debates, enfim, a interculturalidade deve 

ser viabilizada pelo contato entre indígenas - que desejarem ter o contato - e a escola, de 

modo a modificar na prática, as concepções dos alunos sobre eles próprios. 

Outra questão que merece destaque é que, independentemente do ano escolar, as 

representações sobre os indígenas são sempre as mesmas. Desta forma, um aluno 9º ano 

escolar, representa o índio da mesma forma de um aluno do 4º ano, com as mesmas 

características, isto aponta para o fato de que não há uma progressividade de informações 

sobre os povos indígenas acompanhado o desenvolvimento do aluno pela série em que 

avança, independentemente da série ou ano escolar a representação é sempre a mesma. É 

impossível, apenas pelos desenhos, identificar uma forma de representação menos 

preconceituosa que outra. Pode ser que o aluno entre e saia da escola com a mesma 

representação preestabelecida que possuía antes de ingressar no ensino formal escolar. Isto 

aponta também para o fato de que não existe um processo histórico em que os indígenas 

participam durante todas as fases escolares. Conforme discutido, a história indígena não é 

estudada dentro de um processo continuo, é apenas tematizada ao longo da educação básica 

em pontos focais do calendário escolar, basta lembrar-se, para isso, do dia 19 de Abril. 

Por outro lado, os discentes associam os indígenas que vivem no Brasil aos 

indígenas norte-americanos representados pelas produções midiáticas, não somente de Walter 

Lantz, mas de uma longa cultura cinematográfica que tende a representar o índio geralmente 

da mesma forma estereotipada.  
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Deste modo, posterior à constatação de que os desenhos dos alunos se 

assemelhavam aos desenhos produzidos pelo cinema, voltamos novamente para as escolas 

para conversar com os alunos sobre os desenhos que eles fizeram. Assim aplicamos também 

um questionário semi-estruturado, isto é, um questionário que se caracteriza por ter tanto 

perguntas objetivas quanto perguntas subjetivas, para saber se realmente conheciam os 

desenhos animados de Walter Lantz e os indígenas neles veiculados.  

Ao aplicar os questionários, percebemos que todos, os alunos, sem exceção, 

conheciam a série de desenho animado. Muitos relembraram de imediato até os 

acontecimentos dos episódios em que os personagens indígenas apareciam nos desenhos. Isto 

se deve ao fato de o desenho ter sido demasiadamente repetido em canais de televisão aberta.  

 

Ilustração 18: Modelo do segundo questionário aplicado aos alunos. 

Questionário respondido pela aluna Maira M. F. Rodrigues 

   Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

No questionário (ver figura acima) colocamos dos lados extremos das perguntas 

as imagens do protagonista do desenho, isto é o Pica-pau e ao lado a imagem de um índio, no 

centro foi distribuídas as perguntas, de modo que os alunos pudessem ver ambos os 

personagens. Escolhemos a imagem do índio que aparece com frequência nos episódios. Ao 

olhar as duas imagens, os alunos reconheceram os desenhos, a imagem do índio, foi 

reconhecida por alguns, com o nome de “índio cacique”, “grande chefe” ou apenas “Índio”. 

 

Gráfico 7: vocês conhecem o desenho do Pica-Pau? 
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Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

Gráfico 8: Vocês gostam de vê-lo? 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

Ao observar o questionário, fica evidente a influência dos desenhos animados no 

processo de representação sobre os povos indígenas, 97,4% dos alunos, além de conhecerem a 

série, afirmaram gostar de assistir ao desenho, apenas 2,6% afirmaram não gostar do desenho, 

o que indica a popularidade que o curta-metragem possui entre as opções das crianças e 

adolescentes, em meio a várias outras programações e opções que a TV aberta oferece. Desta 

forma, damos uma base empírica às hipóteses anteriormente levantadas, de que os alunos já 

chegam às escolas com representações formadas sobre vários temas provenientes dos mais 

variados meios de informação e que os índios desenhados pelos alunos realmente seguem o 

modelo dos índios que aparecem nos desenhos produzidos por Walter Lantz. Neste sentido, o 

desafio da escola se torna maior, na medida em que não basta apenas ensinar a história 

indígena, sem antes, desconstruir ou reconstruir
69

 o conhecimento que os escolares já 

possuem.  

                                                 
69

 Partindo-se de um método sócio-construtivista é possível trabalhar com informações que os alunos já possuem 

previamente. Tais informações por mais estereotipadas que seja pode ser um ponto de partida para avançar em 

informações consistentes. Deve-se destacar que há um conjunto variado de correntes de pensamento que 

teorizam sobre tal método que, um dos pontos centrais é a interatividade psicossocial, a aprendizagem em grupo, 

partir do que os alunos já sabem, o professor é apenas o mediador do conhecimento. Muitos estudiosos 
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Gráfico 9: Vocês conhecem este personagem do desenho? (imagem de um índio) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

Conforme visto anteriormente, a despeito do crescimento acelerado da internet no 

cotidiano de crianças e adolescentes, a televisão ainda se mostra o meio de informação mais 

popular entre os jovens. Quando indagamos aos alunos de onde eles conheciam o desenho 

animado, a maioria respondeu conhecer pela televisão, correspondendo 98,7% dos alunos 

questionados. Apenas uma quantia irrisória respondeu que conhece o desenho pela internet, 

correspondendo 1% dos alunos e 4,6% dos alunos responderam conhecer o desenho de ambos 

os meios de informação, apontando para a predominância da televisão como meio de 

comunicação. 

Gráfico 10. De onde vocês conhecem? 

 

                                                                                                                                                         
desenvolvem interpretações múltiplas para as diversas manifestações dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, e são vários os métodos e tendências, algumas mais conservadoras como a tendência tradicional e 

outras mais liberais. Didaticamente as tendências são esquematizadas em Liberais e Progressistas. Dentre elas 

podemos destacar: Renovada não-diretiva, Tecnicista, progressista, libertadora, libertária e a tendência crítico-

social, entre outras. O que se percebe atualmente nos projetos pedagógicos das escolas é uma mescla de uma ou 

mais tendências pedagógicas, as que se destacam é justamente as tendências sócio-construtivistas e a libertadora 

pensada por Paulo Freire. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

Ao prezar por uma base empírica, nossos argumentos saíram do universo das 

conjecturas, e se tornou uma realidade paupável. Desta forma comprovamos a nosso 

argumento inicial de que os desenho animados povoam o universo de representações que os 

alunos possuem da realidade envolvente. Esta questão se torna mais grave, na medida em que 

estas representações invisibiliza a diversidade cultural, e se ignoram as características mais 

significativas que diferenciam uma cultura da outra, visto que assumir ou não uma identidade 

indígena implica no auto reconhecimento e não necessariamente em adereços, pinturas 

corporais ou indumentárias. Isto é, um indivíduo pode subjetivamente se reconhecer como tal 

sem portar aquelas séries de caracteres distintivos, os quais chamamos aqui de estereótipos. 

Em uma leitura mais atenta dos desenhos, percebemos que os indígenas 

representados pelos escolares, na realidade não são os indígenas norte-americanos e nem os 

brasileiros, são os indígenas dos monitores de televisão forjados genericamente através de 

caracteres distintivos. No tópico a seguir, continuamos com as análises do restante das 

perguntas dos questionários. 

 

 

3.3. Um homem que vive na selva, caça, pesca, não usa roupas... 

 

 

As demais perguntas dos questionários foram aplicadas diretamente aos alunos do 

4º ao 9 ano
70

, sem a interferência do professor de História, que na ocasião regia a sala em que 

as aplicamos, nos anos letivos que abrangem do 4º ao 9º ano (ver tabela) . Ao todo, foram 

aplicados 388 questionários, contendo 12 perguntas cada, distribuídos entre as quatro escolas 

envolvidas na pesquisa. Somaram um total de 4.656 perguntas e respostas. 

 

Gráfico 11: Distribuição da quantidade de questionários por escola. 

                                                 
70 

É importante salientar que, anterior a todo trabalho de campo nas escolas, o projeto de pesquisa que resultou 

no presente trabalho foi submetido à avaliação do comitê de ética em pesquisa (CEUA/UFG). Somente após a 

autorização do mesmo, após a avaliação burocrática de uma série de documentos, dentre eles: termos de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) para professores, coordenadores e pais de alunos, termo de 

assentimento livre e esclarecido (TALE) para os alunos abaixo da maioridade, bem como a Anuência de cada 

escola envolvida na pesquisa através de autorização de seus diretores e coordenadores. Contamos também com a 

anuência da Subsecretaria Estadual e Municipal de Educação, além de outros documentos envolvendo questões 

burocráticas. Projetamos um total de 600 questionários com 12 perguntas cada, mas, por algumas adversidades, 

conseguimos lograr êxito em apenas 388, visto que muitos alunos não responderam ou não estavam presentes na 

sala de aula na ocasião de aplicação dos questionários. Ver o modelo do questionário e todos os documentos nos 

anexos. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

Gráfico 12: Distribuição da quantidade de questionários por ano escolar 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Organizador: BORGES, M. L, 2015.  

 

 

Os questionários foram formulados com perguntas subjetivas e específicas sobre o 

tema. As respostas dos alunos, portanto, foram todas discursivas, com exceção apenas de uma, 

na qual solicitamos que apenas desenhassem um índio. Ao responder às perguntas, os 

discentes puderam relatar e expor o que pensavam sobre a questão indígena de forma bem 

clara, visto que os professores cederam o tempo de sua aula para que os alunos pudessem 

responder aos questionários. 

Tratemos de deixar claro que, por se tratar de perguntas subjetivas, tivemos que 

desenvolver uma maneira peculiar de analisá-las, já que seria um trabalho extenuante, para 

não dizer demasiado prolixo, transcrever todas as respostas no presente trabalho, levando em 

consideração a enorme quantidade de respostas obtidas. Neste sentido, surge um primeiro 

desafio: Como analisar esta enorme quantidade de perguntas e respostas, sem correr o risco de 

reduzir o potencial empírico dos questionários? Se selecionássemos algumas respostas em 

detrimento de outras, correríamos o risco de descartar as respostas mais importantes, já que 

pesquisar implica escolhas, ou aquilo que do ponto de vista do pesquisador é importante, 

tendo em vista que nem sempre as escolhas que fazemos podem ser as melhores. Desta forma, 
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graças aos recursos tecnológicos da informática, buscamos apoio em uma ferramenta capaz de 

organizar as respostas de modo que as totalidades dos dados apareçam, sem que isto 

necessitasse excluir algumas respostas dos alunos. 

Durante as análises dos questionários, percebemos que mesmo as perguntas sendo 

subjetivas, havia um padrão nas respostas. Os alunos já possuem uma representação 

cristalizada de informações quando o assunto envolve os povos indígenas. A título de 

exemplo, quando indagamos aos alunos: onde vivem os índios? Foi inevitável que a maioria 

das respostas não oscile entre a mata, a selva ou ocas. 

Esta situação possibilitou que organizássemos os dados em um esquema 

estatístico, representado por gráficos com valores quantitativos (Anexo II), de modo que é 

possível verificar, dentre outras informações, a quantidade exata de alunos que participaram 

da pesquisa, bem como, as suas respostas. Tal padrão nos possibilitou, também, estabelecer 

frequências/padrões, que permitiram um tratamento estatístico posterior, além de não reduzir 

a parte empírica da pesquisa.  

Somente em casos excepcionais, alguma resposta, ou outra, divergia das demais. 

Deve-se ressaltar que as questões/perguntas se mantiveram inalteradas em relação a todos os 

envolvidos, ou seja, as perguntas do questionário foram as mesmas para todos os alunos, 

independentemente dos anos escolares. 

Deste modo, apresentamos, nesta parte do texto, a análise sobre as respostas 

obtidas, com o propósito de complementar a análise, já realizada, dos desenhos de indígenas. 

Quando se trata de um questionário estruturado com perguntas subjetivas, é bastante comum 

nos depararmos com uma imensa quantidade de respostas. Mostraremos que, a despeito da 

quantidade das respostas obtidas, foi possível desenhar um quadro parcialmente padronizado 

de como os indígenas são representados na sala de aula.  

Em um sentido amplo, as diversas respostas estão permeadas de informações 

imprecisas e inconsistentes sobre o tema, o que sinaliza para o desconhecimento da 

diversidade cultural indígena brasileira. Os indígenas são reduzidos a esquemas mentais que 

não correspondem às suas diversas realidades, as respostas escritas pelos alunos, apenas 

corroboram para o que já foi percebido na análise dos desenhos.  

Trata-se de um paradoxo, pois as instituições escolares, como já vimos nas 

propostas dos PCNs, deveriam ser, por excelência um espaço de discussão das diversidades 

culturais cujo objetivo central é o reconhecimento da mesma, de modo a inserir na prática 

pedagógica meios de desconstruir os preconceitos aprendidos pelos alunos em seu meio 

social, pois, como já discutimos, antes mesmo de ingressarem na vida estudantil, os alunos já 
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são alvos de informações preconceituosas a respeito da cultura do “outro”. 

Contraditoriamente, os resultados das nossas análises apontam para o fato de que os alunos 

desconhecem aspectos mais relevantes das culturas indígenas e de suas conquistas atuais.  

Em uma das perguntas dos questionários indagamos aos alunos sobre o que seria 

um índio em sua concepção. Obtivemos uma série de respostas, nas quais foi possível ter uma 

noção do universo representacional em que estão inseridas as informações sobre tais povos. 

 

 

Gráfico 13: O que é um índio? 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

Organizador: BORGES, L. M, 2015. 

 

Como percebemos a maioria dos alunos, 58.8 % (por cento) reconhecem os 

indígenas como indivíduos habitantes das florestas, que vivem na mata ou selva, caçam, 

pescam, andam sem roupas, pintam o corpo. Como na resposta da aluna de um dos colégios: 

“Um índio para mim é uma pessoa com costumes diferentes de outras culturas, pescam, 

plantam e fazem outras comidas, eles são diferentes das pessoas da cidade” (M. E. O 2015) 

com outra resposta semelhante expressa um outro aluno:. “Um homem que vive na selva, 

caça, pesca, não usam roupas” (J. P. S, 2015) 

Mais da metade dos alunos acreditam que a identidade indígena está associada a 

estas características. O restante das cifras percentuais se divide da seguinte forma: 15.5% 

acreditam que os indígenas são pessoas com culturas diferentes, 10.6% afirmam que são 

pessoas ou seres humanos normais, 1.8% simplesmente os caracteriza como selvagens e 

primitivos e 13.1% não quiseram ou não souberam responder. Do ponto de vista dos alunos, 

as mesmas características que definem os índios, são utilizadas para diferenciá-los dos demais 
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brasileiros, isto é o que percebemos quando perguntamos: 'Para você quais são as 

características que diferenciam os índios dos demais brasileiros?'. Os alunos usam como 

critério características que pouco contribuem para melhor conhecer a realidade dos povos 

indígenas em tempos hodiernos. Não conhecem o processo histórico marcado pela exclusão 

ou assimilação, pelo qual os indígenas transitaram, sob os discursos da sociedade 

hegemônica, que os caracterizaram durante muito tempo, como bárbaro, atrasado e 

incivilizado. A identidade indígena que reside na mente da maioria dos alunos é o extremo 

oposto do que é a identidade de um brasileiro, em suma, não é considerado um brasileiro.  

 

Gráfico 14: Para você quais são as características que diferenciam os índios dos demais 

brasileiros. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

Organizador: BORGES, L. M, 2015. 

 

A maioria, representando 65,5% do total de alunos, disse que o que diferencia os 

índios dos demais brasileiros é o “fato” de andarem nus ou pintarem o corpo. 27.8% 

responderam que, comprar o alimento é o aspecto principal da diferença entre ambos, um dos 

alunos até sugeriu que os índios vivem nas floretas, portanto caçam e coletam seu próprio 

alimento, como aponta a sua resposta: “Nós usamos roupa e compramos nosso alimento, já os 

índios, vivem na mata e se alimentam da caça e da pesca” (J. V. V, 2015) outra característica 

distintiva é enfatizada por outro aluno, com a seguinte afirmação: “É uma pessoa que anda 

pelada com o rosto pintado com uma pena enganchada na cabeça.”( G. S. O, 2015). 
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Enumeramos abaixo uma pequena lista com algumas das respostas desta pergunta, sem 

distinção por escola ou ano escolar: 

 

“Eles são caçadores e os brasileiros não”. 

“O tipo de vestirem roupas” 

“Tem penas na cabeça pinta a cara e o corpo”. 

“Nós usamos roupas eles não”. 

“Os brasileiros compram coisas e os índios não compram coisas”. 

“Os índios ficam se pintando e anda pelado”. 

“Caça búfalos”. 

“Porque os índios vivem sem roupas e agente não”. 

“Eles vivem apenas da natureza”. 

“Pescam todo dia e usam remédios caseiros”. 

 

De acordo com os alunos, os indígenas, apesar de viverem dentro do território 

nacional, não portam a nacionalidade brasileira por não serem iguais aos demais brasileiros, 

visto que para serem considerados brasileiros, é preciso antes deixar de ser índio, e entrar na 

lógica da sociedade de consumo, principalmente com relação ao próprio alimento, que é por 

excelência é encontrado no lugar, onde genericamente todos indígenas vivem, ou seja, na 

floresta. O restante das cifras percentuais se dividem da seguinte forma: 56,7% afirmaram que 

o índio é diferente porque vive na floresta, 21,6% não souberam responder e apenas uma cifra 

irrisória 1,3% que corresponde a apenas 5, dos 388 alunos questionados, disseram não haver 

diferenças entre brasileiros e indígenas. 

Deve-se ressaltar, contudo, que este modelo de resposta não é exclusivo das 

escolas públicas da cidade de Ceres. Pedro Paulo Funari (2011), em pesquisa realizada em 

escolas da cidade de São Paulo, deparou-se com respostas que obedeciam a esta mesma 

lógica. Respostas estas que estão associadas a características distintivas que os alunos optam 

para descrever os povos indígenas, e, simultaneamente, diferenciá-los de si mesmos ou da 

sociedade envolvente em termos identitários.  

 

Gráfico 15: Como você se identifica? 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

Organizador: BORGES, L. M, 2015. 

 

Este fato abre caminho para discussões concernentes às concepções de identidade 

e diferença, na medida em que confirma a tese já amplamente discutida sobre dialogicidade da 

identidade cultural, isto é, a identidade é construída de maneira relacional, e sustentada pela 

exclusão (Kathryn Woodward, 2014). Caracterizamos o “outro” como diferente por aquilo 

que não possuímos ou fazemos: “Os brasileiros compram coisas e os índios não compram 

coisas”portanto “eu” sou brasileiro o “outro” não é. A questão é que esta diferenciação 

estabelecida pelos alunos é apoiada em bases frágeis, alicerçada no falso terreno da 

desinformação. Quando indagamos aos alunos, como eles se identificavam, a maioria não 

hesitou em descrever a si mesmo enquanto “branco” correspondendo a 35,8%, ou “pardo” 

correspondendo 32,7 % do total de alunos. Tais escolhas, podem ser influenciadas também, 

pelos próprios censos estatísticos oficiais, que geralmente usam os mesmos critérios para 

caracterizar a diversidade de “cor” dos brasileiros. 

Estas representações sociais acerca do índio reverberam consequências mais 

graves na medida em que, para ser índio, é necessário portar uma série de caracteres que são, 

na maioria das vezes, genéricos e não correspondem a todos os grupos, trata-se do mesmo 

modelo de índio representado no passado colonial. 

Na concepção dos alunos, para ser índio ou se enquadrar na identidade de índio é 

necessário possuir as seguintes características, conforme o gráfico abaixo (Gráfico 7): usar 

tanga, viver nu, ou seminu, possuir pinturas corporais, caçar, pescar e viver em ocas, 

geralmente no interior das florestas. Os índios que vivem em áreas urbanas, ou em qualquer 

outro lugar e que não possuem estas características, não são reconhecidos como índios 

“verdadeiros” pelos alunos. 

 

 

 

Gráfico 16: Onde vivem os índios?  
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

Organizador: BORGES, L. M, 2015.  

 

Como é possível observar no gráfico acima, a maioria dos alunos, 71.6% (por 

cento), mencionou que os indígenas vivem apenas em florestas, e cerca de 20.4% 

responderam em aldeias. Este dado sinaliza para a falta de conhecimento mais consistente 

sobre o tema, e acreditam nas imagens que são veiculadas pelos meios de comunicação de 

massa, em que os indígenas, na maioria das vezes, aparecem nestas condições. O índio está 

associado à natureza. 

Outro indicativo, que corrobora e aponta para o pouco conhecimento dos alunos, é 

apresentado pelas respostas da pergunta nº 9: “Para você quais são as características que 

diferenciam os índios dos demais brasileiros”. Do ponto de vista dos alunos, ser índio está 

intrinsecamente ligado ao que os índios usam. Mas o que os índios usam? A 

contemporaneidade das culturas indígenas evidencia dia após dia que os indígenas usam o que 

quiserem usar. Esta seria talvez a resposta mais coerente, tendo em vista, além da diversidade, 

o envolvimento do indígena com a sociedade envolvente, que os leva a ter acesso a qualquer 

modo de vida que queiram sem que, com isto, percam sua identidade cultural e sua 

sobrevivência em comunidades específicas. 

Por outro lado, o gráfico abaixo parece nos fornecer subsídios para complementar 

os estudos sobre as causas dos estereótipos. Associado às diversas causas, já apontadas, como 

o papel exercido pelos meios de comunicação e os livros didáticos, como veremos mais 

adiante, evidenciamos também o fato de a maioria dos alunos nunca terem visto um índio 

pessoalmente, e os que viram afirmaram ser pela TV, poucos já tiveram a oportunidade de 

verem, ou irem, até as comunidades indígenas que vivem no Estado. As respostas dadas a 

pergunta: Você já viu um índio? O que você achou? Revelam que os preconceitos também são 

oriundos da falta experiências de contatos com os indígenas. 69,6% mais da metade dos 
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alunos disseram nunca terem visto um índio pessoalmente e nunca ter visitada uma 

comunidade indígena.  

Apenas 29,9% dos alunos afirmaram ter visto indígenas pessoalmente. A falta de 

uma “experiência intercultural na prática” leva os alunos a caracterizar os indígenas de forma 

depreciativa. Como evidenciam as repostas, somente 7,2% dos alunos acham os índios 

interessantes, 1,8% os considera “chatos”, 13,9% os consideram pessoas normais, 16,2% 

acham que são legais, 15,2% acham que os índios são bons, e apenas 2,8%, o que corresponde 

a 11 alunos dos 388, os caracterizaram como pessoas diferentes, por fim 33,5%, dos alunos - a 

maioria - caracterizaram os índios nas categoria de bizarros e estranhos. Muitos nem 

souberam dizer o que pensavam, pelo fato de nunca ter visto um índio pessoalmente. A 

pesquisa sugere que  a estranheza com relação ao indígena é decorrente também, da falta “de 

um contato” regular com os mesmos. Por outro lado, muito próximo aos alunos - menos de 50 

quilômetros - como já salientamos anteriormente, existe uma comunidade indígena “invisível” 

aos olhos dos alunos, visto que a maioria desconhecem de sua existência.  

 

                    Gráfico 17: Você já viu um índio pessoalmente? O que você achou? 

 
           Fonte: Arquivo Pessoal. 

           Organizador: BORGES, L. M, 2015. 

 

No tópico abaixo, discutiremos sobre esta invisibilidade dos índios de Goiás 

dentro das redes de ensino pública de Ceres. 
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3.4. Tapuios do Carretão: “estranhos em sua própria terra”. 

 

O reconhecimento das especificidades culturais regionais, como sugerem os 

PCNs, não se concretizam de forma significativa nas práticas cotidianas das escolas e as 

peculiaridades regionais são claramente invisibilizadas. A maioria dos alunos não sabe da 

existência da comunidade indígena Tapuios do Carretão, que se localiza no Vale do São 

Patrício. Já analisamos, neste trabalho, os diversos fatores que contribuem para o 

desconhecimento dos indígenas do Brasil nas escolas da cidade de Ceres. Apontamos algumas 

causas que pensamos contribuir para invisibilizar os indígenas, principalmente sobre a 

ausência de conhecimento sobre a existência da comunidade indígena Tapuios do Carretão, 

que vivem numa região muito próxima da cidade de Ceres.  

As causas de tal invisibilidade são parcialmente decorrentes da carência de um 

acervo básico sobre o assunto nas bibliotecas das escolas, além da falta de cursos de formação 

continuada aos professores que lecionam a disciplina de História, visto que os professores em 

sua maioria não são graduados nas área específica que lecionam, o que contribui ainda mais 

para as práticas que invisibilizam esta comunidade indígena.  

Neste sentido, percebemos a existência de um paradoxo: Por um lado, os 

indígenas Tapuios do Carretão lutam pelo reconhecimento de sua emergente identidade 

indígena por parte da população em geral e dos setores públicos. Por outro lado, a existência 

da comunidade é desconhecida por uma parte considerável da população que vive em suas 

imediações. Esta invisibilidade dos tapuios é perceptível também dentro das próprias redes 

regulares de ensino. Um exemplo são as escolas públicas da cidade de Ceres, em que a 

maioria dos alunos desconhece esta comunidade. 

O desconhecimento sobre os Tapuios pode estar associado à falta de 

reconhecimento dos mesmos como indígenas, visto que eles não possuem os “padrões típicos 

de indígenas” com os quais os alunos estão habituados a lidar, ou seja, os Tapuios não portam 

os caracteres que são genericamente assimilados à identidade indígena, não usam tangas, não 

moram em ocas e não fazem pinturas corporais, entre outros e nem por isto deixaram de se 

identificar como índios.  

Em outras palavras, as representações sociais que os alunos possuem sobre a 

identidade dos indígenas não condizem com as características da emergente identidade 

indígena dos Tapuios do Carretão, povos que estrategicamente passaram por um processo de 

reelaboração étnica para reivindicar a sua identidade indígena e seus direitos assegurados por 
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lei, como por exemplo a acesso à terra. O termo Tapuio está associado ao rótulo “Tapuia”, que 

é uma designação genérica utilizada, desde a época colonial no Brasil, para se referir aos 

indígenas do interior do território, em oposição aos Tupi que habitavam as regiões litorâneas. 

“Tapuia”, neste contexto, também se referia aos indígenas que não falavam as línguas 

inscritas no tronco linguístico Tupi, e sim no Tronco linguístico Macro-jê. De fato, não é uma 

expressão que designa uma etnia, mas o termo Tapuia está associado à ideia de bárbaros, 

forasteiros, arredios, e era atribuída aos indígenas do interior, designados desta forma, pelo 

fato de os colonizadores terem maiores dificuldades de contato e dominação. 

Ao longo do tempo, as diversas etnias que compunham o Aldeamento do Carretão 

passaram pelo processo de miscigenação e foram, assim, identificadas por este termo genérico 

por atribuição, principalmente, dos habitantes das cidades vizinhas ao Aldeamento. Os Índios 

do antigo Aldeamento Carretão se apropriaram deste termo, em primeira instância genérico, 

para reivindicar a sua identidade e se posicionar como índios frente aos órgãos indigenistas do 

governo. As emergências étnicas indígenas são fenômenos relativamente recentes na história 

do Brasil.  

No dizer de Marlene de Moura (2006), trata-se de um fenômeno de dimensão 

planetária que fez sua aparição no Brasil na década de 1940, quando grupos indígenas, 

considerados pela sociedade nacional como aculturados, lançaram-se ao cenário público para 

reivindicar suas identidades indígenas e seus direitos historicamente negados. 

A designação “Tapuios” serviu para identificar uma identidade indígena 

reelaborada e ressurgida, que emergiu com finalidades estratégicas de agenciamento político.  

Com esta identidade, os indígenas Tapuios do Carretão reivindicam vários direitos garantidos 

e resguardados aos índios na Constituição Federal de 1988, inclusive o direito à terra, visto 

que boa parte das terras ocupadas por eles foi invadida e cercada por posseiros que se diziam 

donos do local. 

Os Tapuios do Carretão estão inseridos em um processo histórico que abrange o 

contexto de colonização portuguesa, no momento em que se inicia o processo de criação e 

construção de vários aldeamentos pontilhados por grande parte do território. O Aldeamento do 

Carretão foi apenas um, dos vinte aldeamentos, bem mapeados por Marlene Ossami de Moura 

(2006). É uma história que os professores da educação básica poderiam explorar para 

desenvolver diversos temas a respeito da história do Brasil, no entanto, é uma história 

desconhecida pelos alunos. 

Tal desconhecimento pode ser proveniente do fato de os Tapuios não se 

encaixarem nos padrões já cristalizados pelas representações sociais que comumente são 
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associadas à identidade indígena. Este pensamento vai ao encontro do que Serge Moscovici 

(2013) designa de representação social. Os indivíduos possuem em suas percepções 

imagens/representações pré estabelecidas sobre os diversos fenômenos sociais que os 

rodeiam. Principalmente quando se trata do reconhecimento de indivíduos que julgamos 

serem diferentes. Conforme salienta Moscovici 

 

Um homem usando um boné. Carregando uma longa peça de pão francês sob 

seus braços, é um francês, pois tal é nossa representação desse tipo. Mas se 

acontece que esta pessoa é um americano, ele não se adequa mais a esse 

modelo e nós supomos que seu comportamento é singular, ou mesmo 

aberrante, pois não esta de acordo com o tipo. (2013 p. 83) 

 

Na concepção dos alunos, os indígenas Tapuios do Carretão não se adéquam ao 

“protótipo do que é ser um índio”, construído e idealizado por meio de discursos cristalizados 

historicamente no decorrer da história da Brasil. A tipificação da identidade indígena, como já 

citamos, está associada a diversos atributos, que, nas palavras de Funari (2011), pouco 

contribuem para compreender a realidade de tais povos. Em outras palavras, os Tapuios não 

possuem os “protótipos que servem como barra de medição” (MOSCOVICI, 2013, p. 83) para 

serem classificados como índios – viver na floresta e fazer pinturas corporais – dessa forma 

eles não se encaixam mais ao modelo/tipo, e deixam de ser reconhecidos como tais. 

A escola é o lugar ideal onde deveria começar este processo de reconhecimento, 

realizando discussões em sala de aula que contemplem esta temática, visto que os mesmos 

fazem parte de uma história que remete ao contexto colonial no século XVI, momento do 

início da construção de vários aldeamentos indígenas, em diversas localidades do Brasil. Os 

indígenas Tapuios do Carretão, tal como conhecemos hoje, é produto de uma política de 

aldeamento levado a cabo pela Coroa Portuguesa durante o século XVIII. Tal política tinha 

como propósito desocupar as regiões para possíveis explorações de seus recursos naturais, 

requisitadas pelo governo da época. 

Os aldeamentos tinham como função abrigar os indígenas de várias etnias, que 

eram transplantadas de seu lugar de origem, com o objetivo de “cristianizá-los e civilizá-los” 

além de desocupar as áreas para a exploração. Os tapuios vivem, atualmente, no perímetro do 

lugar onde foi fundado, em 1788, o Aldeamento do Carretão, para o qual foram levados os 

índios Xavante, do subgrupo Akuên; os Kaiapó do Sul; Xerente; Karajá (Javaé). Ao longo do 

tempo, este mesmo lugar passou também a receber negros fugidos da escravidão das fazendas 

de Goiás.  
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Neste sentido, a formação da identidade dos Tapuios é marcada pela mistura de 

indígenas, negros e também de “brancos” que habitavam e ainda habitam as imediações do 

perímetro. A questão que se impõe, ao falarmos dos povos Tapuios, é a falta do conhecimento 

da existência desta comunidade, por parte dos alunos da educação básica. É uma comunidade 

estranha na região do Município de Ceres e poucos os reconhecem como indígenas. Nas 

respostas dadas aos questionários, a Amazônia é sempre apontada pelos alunos como o único 

lugar onde existem indígenas. Isto se deve, talvez, pelo fato de o território amazônico ser 

amplamente explorado pelo programas de TV.  

O relatório do IBGE de 2010 mostra os dez estados brasileiros com maior 

quantidade de população indígena. Realmente o Amazonas aparece como o primeiro estado da 

lista, e conta com um total de 113.391 índios, seguido pelo estado da Bahia com 64.240; São 

Paulo: 63.789; Mato Grosso do Sul: 53.900; Minas Gerais: 48.720; Rio Grande do Sul: 

38.718; 7º. Pará: 37.681; 8º. Rio de Janeiro: 35.934; 9º. Pernambuco: 34.669; 10. Paraná: 

31.488 (Brasil IBGE 2010). Embora o Amazonas seja o estado com maior contingente 

indígena, não se pode negligenciar as outras regiões, como no caso de Goiás que, a despeito 

de não configurar com um número significativo, conta com três comunidades sendo elas: Os 

Ava-Canoeiro, na região de Minaçu; os Karajás, em Aruanã e os Tapuios, que residem ao lado 

da cidade de Ceres, em nova América e Rubiataba. Outra questão que merece destaque é 

também apontada pelo censo do IBGE de 2010, ao mostrar que 96% dos indígenas de Goiás, 

não vivem em suas terras de origem, por vários motivos, inclusive falta de assistência pelas 

políticas indigenistas, impulsionando-os a buscarem recurso fora de suas terras. Isto posto, 

pode-se inferir que a própria cidade de Ceres também conta com populações indígenas, e 

estão mais próximos ainda dos alunos do que se imagina. Paralelamente, ocorre o grande 

paradoxo que é a invisibilidade destes índios dentro das redes de ensino público da cidade de 

Ceres. 

Igualmente acontece com o estado de São Paulo, que é o segundo da lista com 

maior contingente indígena, informação esta que é pouco divulgada pela mídia e 

desconhecida pelos alunos. A imagem que se tem deste Estado restringe-se àquela que o 

apresenta como uma grande metrópole desenvolvida e principal polo econômico brasileiro, 

invisibilizando a enorme quantidade de indígenas que vivem no estado.  

Todos estes resultados da pesquisa, apontados pelos questionários analisados 

sinalizam para as dificuldade de efetivação - embora sejam Leis recentes - dos dispositivos 

legais em âmbito jurídico, conquistados pelos indígenas nas últimas décadas. Neste aspecto, 

destacamos a recente Lei 11.645/08, já discutida neste trabalho, em cuja análise salientamos 
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os problemas estruturais das instituições de ensino e, sobretudo, as dificuldades encontradas 

por alguns professores, em colocá-la em prática, efetivamente, no cotidiano escolar e a 

Convenção Nº 169 que trata dos povos indígenas e tribais e resolução referente à ação da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). 

A Convenção Nº 169 faz parte de um longo processo de discussões e debates, 

realizados no decorrer de todo século XX, em de conferências internacionais com 

preocupações em torno dos povos indígenas, e suas condições de vida e trabalho nas regiões 

onde foram historicamente subalternizados. Nesta convenção, foram discutidas várias 

questões relativas às condições dos povos indígenas, sobretudo na “relação dos povos 

indígenas e tribais com a terra ou território que ocupam ou utilizam de alguma forma, 

principalmente aos aspectos coletivos dessa relação” (Convenção 169 da OIT, BRASIL, 2003, 

p. 9). Todo o documento pode ser considerado uma conquista dos povos indígenas, mas o 

artigo que merece destaque é o artigo 31 da mesma convenção. Neste artigo fica explícito que 

 

Medidas de caráter educacional deverão ser tomadas entre todos os setores 

da comunidade nacional, particularmente entre os que se mantêm em contato 

mais direto com os povos interessados, com o objetivo de eliminar 

preconceitos que possam ter em relação a esses povos. Para esse fim, 

esforços deverão ser envidados para garantir que livros de história e outros 

materiais didáticos apresentem relatos equitativos, precisos e informativos 

das sociedades e culturas desses povos. (Convenção 169 da OIT, BRASIL, 

2003, p. 37). 

 

Isto mostra que muito antes da lei 11.645/08, já havia esforços prementes para 

combater os preconceitos em relação aos povos indígenas, dentro das instituições de ensino 

não indígena da sociedade envolvente. Como observamos, houve, também, esforços para que 

os livros didáticos incorporassem conteúdos mais equitativos e condizentes com a realidade 

dos povos indígenas, isto é, as reivindicações com relação ao combate do preconceito em 

livros didáticos já estavam presentes como exigência em documento jurídico de 1989. 

A luta pelo fim dos preconceitos aos povos indígenas é tão importante quanto a 

luta pelos direitos constitucionais em relação à terra, à saúde e à educação, visto que os 

indígenas não deixam fora da pauta de suas preocupações o cuidado necessário que as escolas 

não-indígenas devem ter, veiculando representações e  informações mais dignas, apoiadas em 

conhecimentos mais respeitosos com a cultura destes (M. A. Bergamaschi 2012; L. B. Gomes, 

2012). 

O documento elege a escola como local privilegiado para se combater as 

representações preconceituosas, porém ressalta que deverão ser tomadas medidas de caráter 
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educacional, não somente nas escolas, mas em todos os setores da comunidade nacional. É 

neste sentido que a escola e os livros didáticos não podem ser os únicos a assumirem o 

compromisso e a responsabilidade de combater o preconceito. Como vimos, o preconceito 

existe, nas mais variadas instâncias e setores da sociedade, principalmente em alguns setores 

midiáticos que parecem não se preocupar com a forma menos preconceituosa de representar o 

“outro”.  

No tópico abaixo, teceremos algumas críticas e considerações, na esteira de 

teorias pós-coloniais, a respeito do pensamento sobre o colonialismo, na medida em que 

concordamos com os autores que defendem a continuidade da colonialidade. Pelas análises da 

pesquisa apresentadas até o momento, é válido supor que a representações negativas sobre o 

“outro” existem não só nos lugares hegemônicos, mas também nos lugares que tiveram suas 

populações tradicionais subjugadas, com efeito, argumentamos que a colonialidade se 

mantém viva.  

 

3.5. O “colonialismo pereceu”... Mas a colonialidade persiste. 

 

 

Conforme visto no tópico anterior – análise dos desenhos – as representações 

sociais provenientes dos dispositivos de informações midiáticas afetam, de maneira 

intersubjetiva, as consciências individuais. Em outras palavras, tais dispositivos 

esquematizam a forma com que os alunos enxergam a cultura do “outro”. Trata-se de 

representações “Historicamente produzidas e particularmente apropriadas em razão dos 

lugares sociais que cada pessoa ocupa na trama das relações cotidianas das quais ativamente 

participa” (NATIVIDADE; COUTINHO; ZANELLA 2008, p.11). Nos termos da psicologia, 

Sueli Ferreira (2001) reforça esta ideia ao afirmar que “Os significados das figurações do 

desenho da criança são culturais e produto das suas experiências com os objetos reais, 

mediadas pela palavra e pela interação com o outro” (p. 35).  

O modelo genérico de índio que permeia as representações dos alunos é histórico 

e cultural, e está relacionado ao lugar social que os indivíduos ocupam. Tal modelo vem sendo 

formado historicamente e reforçado durante séculos, iniciado, de fato, com o processo 

colonial. Por outro lado, a visão genérica do indígena persiste na atualidade e reverbera 

fortemente nas representações formuladas sobre os mesmos. Neste caso não só dos escolares, 

mas também da sociedade envolvente no geral, que, realmente, elegeu um padrão para 

caracterizar e tematizar os índios. É importante ressaltar que esta classificação social dos 
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índios, assim como a dos negros africanos, faz parte de um projeto maior e está intimamente 

ligada ao projeto de modernidade, iniciado com a expansão marítima europeia do século XV. 

De acordo com Anibal Quijano (2010), o reconhecimento dos povos indígenas da 

América, classificados a partir de suas características fenotípicas distintas dos europeus, é 

inerente ao contato intercultural que foi estabelecido no contexto de colonização da América, 

momento este em que a Europa se afirmava como centro do mundo habitável, convertendo as 

outras regiões em suas zonas periféricas, em que se inserem não só a América, como também 

a África, Ásia e Oceania
71

.   

A classificação das pessoas em categorias já acontecia na Europa – muito 

semelhante à classificação das espécies de animais e vegetais – baseados em certos atributos 

da espécie, dentre eles estão o sexo, idade e força de trabalho, sendo estes os mais antigos 

modelos de classificação social. Com a conquista da América, elementos fenotípicos baseado 

na “cor”, como atributo da raça, foi acrescentado e usado como sinal distintivo para discernir 

os indígenas dos demais europeus, visto que, no decorrer dos processos coloniais – em toda 

América -, este atributo foi estendido a todas as culturas não europeias, cujas características 

podem ser enumeradas 

 

1) O que começou na América foi mundialmente imposto. A população de 

todo o mundo foi classificada, antes de mais, em identidades “raciais” e 

dividida entre os dominantes/superiores “europeus” e os dominados 

inferiores não “europeus”. 2) as diferenças fenotípicas foram usadas, 

definidas, como expressão externa das diferenças “raciais”. Num primeiro 

período, principalmente a cor dos olhos. Mais tarde, nos séculos XIX e XX, 

também outros traços, como a forma da cara, o tamanho do crânio, a forma e 

o tamanho do nariz. 3) A “cor” da pele definida como marca “racial” 

diferencial mais significativa, por ser mais visível, entre os 

dominantes/superiores  ou “europeus”, de um lado, e o conjunto dos 

dominados/inferiores “não europeus”, do outro. 4) Desse modo, adjudicou-se 

aos dominadores/superiores “europeus” o atributo de “raça branca” e a todos 

                                                 
71 

A este respeito, acessar o artigo de Enrique Dussel, intitulado: Meditações cartesianas sobre a origens do 

antidiscurso filosófico da modernidade, através do site: http://www.revistatabularasa.org/numero-9/09dussel.pdf. 

Neste texto, o autor verifica que na perspectiva europeia a modernidade surgiu por meio de fenômenos intra-

europeus, ou seja, os acontecimentos fundacionais da modernidade são apenas os eventos que aconteceram no 

interior da Europa, ou seja, a modernidade se constituiu como um acontecimento centrado somente na Europa, 

que não leva em consideração a colonização da América. Deste modo, o autor chama a atenção para o fato, há 

muito tempo negligenciado, de que a modernidade é um fenômeno constitutivo da colonialidade, constitui-se os 

dois lados de uma mesma moeda. O que possibilitou o êxito do projeto de modernidade foi justamente a 

conquista da América e a submissão dos indígenas que aqui viviam, isto possibilitou que os europeus se 

projetassem como uma cultura avançada, evoluída e, em detrimento dos indígenas, que foram traduzidos como 

atrasados, bárbaros e primitivos. Quando estudamos a historiografia tradicional, este evento costuma ser 

invisibilizado e a modernidade europeia aparece isolada das regiões colonizadas, visto que, nesta perspectiva os 

eventos eleitos como fundantes da modernidade são acontecimentos europeus, tais como, o Iluminismo, 

Renascimento, Reforma Protestante. Por meio deste discurso unilateral e unidirecional, a Europa se projeta como 

centro do mundo moderno, convertendo as outras regiões como a sua periferia atrasada. 
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os dominados/inferiores “não europeus”o atributo de “raças de cor”. A escala 

de gradação entre o “branco” da “raça branca” e cada uma das outras “cores” 

da pele foi assumida como uma gradação entre o superior e o inferior na 

classificação social “racial” (QUIJANO, 2010, p. 120). 

 

Tais representações, que foram formuladas nos múltiplos contatos interculturais, 

foram e são as principais causas da invisibilidade que os povos indígenas sofrem nas escolas e 

no imaginário da social em geral. Trata-se da colonização, também, das formas de pensar, de 

modo que o eurocentrismo não é exclusivamente dos europeus, mas influencia também o 

pensamento social dos lugares onde a hegemonia europeia se faz presente, ou a colonização 

epistêmica se expressa também no nível das representações sociais dos que historicamente 

foram subalternizados.   De um ponto de vista puramente europeu, a América foi considerada 

a periferia do mundo moderno pela geopolítica ocidental (DUSSEL 2010). Por outro lado, as 

sociedades não europeias, no caso a americana, podem se apropriar da racionalidade 

eurocêntrica, visto que 

 

O eurocentrismo não é exclusivamente, portanto, a perspectiva cognitiva dos 

europeus, ou apenas dos dominantes do capitalismo mundial, mas também 

do conjunto dos educados sob a sua hegemonia. E embora isso implique um 

componente eurocêntrico, este não o explica, nem é a sua fonte principal de 

sentido. Trata-se da perspectiva cognitiva durante o longo tempo do conjunto 

do mundo eurocentrado do capitalismo colonial/moderno e que naturaliza a 

experiência dos indivíduos neste padrão de poder. Ou seja, fá-las entender 

como naturais, consequentemente como dadas, não susceptíveis de ser 

questionadas (QUIJANO, 2010, p. 86). 

 

A naturalização à qual o autor faz alusão refere-se ao trato natural que é atribuído 

aos saberes ocidentais instituídos. Saberes que tendem a dar primazia a um padrão de 

racionalidade imposto historicamente as regiões colonizadas. Os não questionamentos de tais 

saberes têm consequências graves, pois desconsideram as formas de pensar de outras culturas, 

cujos saberes são simplificados, ou designados superficialmente de folclore, tradições ou 

costumes tradicionais. Vale ressaltar também que é sob estes termos e rótulos que tais saberes 

são incorporados ao universo cultural do ocidente, tendo sido assim que o hábito de enxergar 

os indígenas como indivíduos que “contribuíram” de maneira folclórica para a sociedade 

nacional, por meio de suas tradições e costumes.  

 Geralmente, não se considera a presença do índio compondo a sociedade 

envolvente e, caso incorporem, já não mais identificados como indígenas ou como “índios 

verdadeiros”, já que saíram do padrão representacional comumente atribuído a eles. É como 

se fora da mata o índio “saísse de cena” e deixasse de ser índio, pois perderia todas as suas 
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características já cristalizadas e, acima de tudo, naturalizadas no imaginário da sociedade 

ocidental. Ao tratá-los desta forma, os indígenas têm as suas contemporaneidades negadas. 

Nesta perspectiva, devemos pensar em uma proposta pedagógica alternativa ao 

modelo eurocêntrico vigente, semelhante aquilo que Walter Mignolo (2005) chamou de 

"desobediência epistêmica", um ato de rebeldia diante da imposição de saberes que tendem a 

confluir para o modelo de ciência europeia em detrimento dos saberes locais, e das regiões 

que foram historicamente subalternizadas. Não se trata apenas de substituir a história europeia 

pela história indígena, mas fazer com que estes últimos sejam também considerados 

importantes no processo de constituição da América. 

É assim que buscamos o diálogo com grupo modernidade/colonialidade formado, 

predominantemente, por estudiosos da América “Latina” provenientes de diversas 

universidades, e reúne estudiosos de vários campos científicos, dentre elas, antropólogos, 

sociólogos, lingüistas, historiadores, filósofos entre outros. Este grupo oferece noções para 

refletir sobre outra alternativa pedagógica. Na expressão de Luiz Fernandes de Oliveira e Vera 

Maria Candau (2010), é a perspectiva de um grupo que busca um mundo melhor e um projeto 

epistemológico novo. Trata-se, em síntese, de uma construção alternativa à modernidade 

eurocêntrica, tanto no seu projeto de civilização quanto em suas propostas epistêmicas. 

A noção de colonialidade proposta primeiramente por Anibal Quijano (2010) se 

caracteriza por ser uma noção interpretativa mais profunda que a ideia ou conceito de 

colonialismo, já que este transmite a impressão e considera que as relações sociais e 

econômicas assimétricas acabaram, e colonialismo pereceu com a saída da administração 

colonial no processo de descolonização dos lugares até então colonizados. A colonialidade, 

como conceito, expressa um significado mais profundo das condições históricas da América, 

pois faz alusão a um padrão de poder que se manifestou como uma causa direta do 

colonialismo, isto é, a colonialidade é o efeito e consequência do colonialismo e de fato ainda 

persiste na atualidade, seja na divisão internacional do trabalho, ou no imaginário dos 

individuo. A noção de colonialismo, na expressão de Nelson Maldonado Torres (2007), está 

limitada a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, visto que a colonialidade 

busca se relacionar com a forma de como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as 

relações intersubjetivas se conectam e relacionam com a economia capitalista mundial e, 

sobretudo, a ideia de raça. Por outras palavras, a colonialidade persiste mesmo após a 

legitimação dos discursos que apontam para o suposto fim da prática do colonialismo. Nas 

palavras de Candau, a noção de colonialidade 
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Faz alusão à invasão do imaginário do outro, ou seja, sua ocidentalização. 

Mais especificamente, diz respeito a um discurso que se insere no mundo do 

colonizado, porém também se reproduz no lócus do colonizador. Neste 

sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, invizibilizando-o e 

subalternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a 

colonialidade do poder reprime os modos de produção de conhecimento, os 

saberes, o mundo simbólico, a imagem dos colonizados e impõe novos. 

(OLIVEIRA; CANDAU 2010, p. 19). 

 

Reforçando esta acepção, Nelson-Maldonado Torres (2007) salienta que apesar de 

o colonialismo preceder, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. “Ela se mantém viva em 

textos didáticos, nos critérios do bom trabalho acadêmico, na cultura, no senso comum, na 

auto-imagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa 

experiência moderna" (TORRES p.131). Neste sentido, o papel da escola, precisamente do 

professor de História, talvez seja sempre buscar desconstruir os discursos pelos quais um 

grupo busca se impor sobre o outro, lançando mão das múltiplas ferramentas metodológicas. 

Os mesmos dispositivos utilizados para expressar os preconceitos podem ser utilizados para 

desconstruí-lo.  Mas, e os livros didáticos em uso nas escolas? De que maneira tais livros 

contribuem para o reconhecimento da diversidade indígena? Abaixo mostramos as análises 

acerca dos livros didáticos em uso nas escolas. 

 

 

3.6. Os livros didáticos em uso nas escolas 

 

O Programa Nacional Do Livro Didático (PNLD), coloca à disposição das escolas 

uma série de livros didáticos para serem selecionados, conforme o consenso dos gestores e 

professores. Contudo, observamos nas escolas uma relativa unanimidade com relação aos 

livros utilizados. Nas quatro escolas pesquisadas, a preferência pelo livro se concentra em 

duas coleções: A Coleção Projeto Araribá, que consiste em obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, e tem como editora responsável e 

coordenadora editorial, Maria Raquel Apolinário, e o livro do autor Alfredo Boulos Junior, da 

Coleção História, Sociedade e Cidadania. Ambas as coleções são compostas por quatro 

volumes: 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, e estão habilitados pelo PNDL a ser 

utilizado no triênio de 2011 a 2013, embora em 2015 as escolas ainda os utilizem, 

principalmente para suprir a falta dos novos exemplares enviados pelo governo, ou por 

simples decisão democrática da comunidade escolar.  
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De acordo com o Guia do PNLD do ano 2011, o foco de abordagens da Coleção 

do projeto Araribá está direcionado para questões pertinentes à metodologia da história, dando 

prioridade ao debate sobre como o conhecimento histórico é produzido. O livro está 

organizado em várias seções, cada uma contemplando temas específicos que abrangem os 

campos relacionados à política, representações, cidadania, arte e religião, e estabelecem 

conexões entre passado e presente, permanências e transformações, além de colocar o homem 

como sujeito participativo do processo histórico. 

É importante destacar, que essa Coleção não faz um considerável uso de imagens 

para auxiliar a explicitação do texto-base e, nesse sentido, os avaliadores do guia, após 

direcionar as suas críticas, recomendam que o professor complemente esses conteúdos em 

sala de aula usando outros recursos além do livro didático. 

Nessa Coleção as questões relacionadas aos povos indígenas aparecem em 

específico no volume do 6º ano, sob o enfoque cultural, relativo ao processo de povoamento 

da América. A temática indígena volta a aparecer no volume do 7º ano e está relacionada ao 

contexto de colonização portuguesa. Também são contemplados conteúdos relacionados à 

diversidade cultural, as lutas por terras, rede de relações humanas, cotidiano e tradições, 

porém, de forma muito fragmentada. 

Diferente da Coleção História, Sociedade e Cidadania, do autor Alfredo Boulos 

Junior, essa Coleção não dá muita ênfase à história da África e dos afrodescendentes. Essas 

temáticas, assim como a temática indígena, não aparecem durante todo processo histórico do 

livro, aparece apenas de modo fragmentado.  

Por outro lado, a coleção História, Sociedade e Cidadania se destaca pela 

quantidade satisfatória de conteúdos sobre a história da África. As histórias dos povos 

indígenas, também aparecem em seus conteúdos, porém, de modo mais fragmentado de forma 

descontínua, sem um processo ininterrupto.  Mostramos no tópico abaixo as interpretações 

que realizamos sobre os mesmos livros didáticos e os seus conteúdos relativos aos povos 

indígenas do Brasil. 

 

 

3.6.1. Projeto Araribá e História Sociedade e Cidadania 

 

O livro didático produz a mágica de fazer aparecer e 

desaparecer o índio na história do Brasil (GRUPIONI 

1995) 
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O livros do 7º ano, do Projeto Araribá, dedica três temas na Unidade cinco para 

falar das três maiores civilizações que viviam na América antes do contato com o homem 

branco: Astecas, Incas e Maias. Utilizando o termo 'grandes civilizações' de forma resumida, 

alguns tópicos são levantados sobre o tema, que acreditam ser importante, e os descrevem de 

forma sucinta, ressaltando a organização política, a economia, a educação de meninos e 

meninas, a arte, a religião, o calendário e as cidades. Porém, se o professor não souber 

conduzir os estudos desse material, corre o risco de comparar, de forma preconceituosa, esses 

povos com os europeus ditos “desenvolvidos”. 

Nesse sentido, os povos indígenas aparecem na história “oficial” do Brasil após o 

contato com os europeus. O livro ainda retrata o encontro “entre os dois mundos”, inserindo 

os indígenas na história de Portugal como o bom selvagem que pratica o escambo com os 

mercadores europeus. Novamente, de forma resumida, o livro menciona o contato do 

“branco” com o indígena, reforçando que os nativos, de início, foram favoráveis à extração do 

pau-brasil, todavia, quando alguns grupos se negaram a trabalhar para os portugueses, 

começaram os conflitos, a chamada “guerra justa”. 

O livro didático fala, de forma muito simples e rápida, que os europeus 

conseguiram dominar e dizimar os indígenas: “no século XVII, as populações nativas se 

encontravam dramaticamente dizimadas.” (APOLINÁRIO, 2007, p. 191).  Se o professor não 

tomar cuidado com esse tipo de afirmação, irá reproduzir informações que os alunos não vão 

conseguir compreender, colocando os “brancos” como superiores e os indígenas como 

inferiores, que pouco lutaram pela sobrevivência no Brasil, além de deixar a nítida impressão 

de que os indígenas estão desaparecendo.  

Nessa perspectiva é que Bittencourt afirma: “Os grupos indígenas são 

mencionados apenas no início da colonização, na fase da conquista, e como justificativa para 

explicar a introdução de escravos africanos” (2002, p. 89). Cabe ressaltar, que na parte em que 

o livro analisado trata da inserção dos negros na América, houve um avanço, pois o mesmo 

afirma que os africanos foram utilizados como escravos, porque o contingente indígena não 

foi suficiente para suprir as demandas de trabalho, além da alta lucratividade que o tráfico 

negreiro proporcionava aos comerciantes de escravos. Este enfoque é diferente daquela visão 

que descrevia os nativos como preguiçosos ou indolentes, ou seja, não aptos ao trabalho 

sistemático. Porém, oculta o fato de que a mão de obra indígena escrava foi largamente 
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utilizada, uma vez que havia até mesmo as bandeiras
72

 que adentravam o interior do Brasil, 

com o objetivo de capturar indígenas para trabalhar nas lavouras. 

Diante de um mundo cada vez mais integrado pelo fenômeno da mundialização, 

na era da informação, os alunos recebem uma gama de informações simultâneas a respeito das 

lutas e disputas entre indígenas e posseiros. Contudo, o livro didático ainda não traz uma 

abordagem satisfatória sobre os indígenas na atualidade, apresentando-os como grupos 

sobreviventes em pequeno número e isolados nas aldeias dispersas pelo país. Esses povos são 

assim representados como integrantes da floresta, reforçando a ligação dos indígenas com a 

mata, ideia esta recorrente no livro didático. 

 

Morando na floresta e extraindo dela o que necessitam para viver, eles 

dominam um conhecimento único da natureza. Tal conhecimento contribui 

para preservar o meio ambiente, pois os povos indígenas, em geral, não 

agridem os recursos naturais (APOLINÁRIO, 2007, p. 200). 

 

Desse modo, o livro acaba reforçando a ideia de que indígenas são aqueles que 

vivem na floresta, limitando o conhecimento dos alunos quanto ao fato de que eles também 

podem viver e vivem nas cidades, e que não deixam de ser indígenas ao assimilar alguns 

traços específicos da cultura do homem “branco”. Devido à miscigenação, houve uma troca 

recíproca e irrefutável entre as culturas indígena e a dos invasores. 

O livro didático também enfatiza os povos indígenas como selvagens, utilizando 

imagens e relatos de rituais antropofágicos
73

 sem explicá-los e contextualizá-los. Essa prática 

é recorrente desde a década de 1830, quando “Os grupos indígenas dessas primeiras obras 

didáticas eram representados como “selvagens”, e as cenas escolhidas eram 

predominantemente de guerra e rituais antropofágicos.” (BITTENCOURT, 2002, p. 82). 

                                                 
72

 Além das Bandeiras, havia também as Entradas e as Monções. Há diferenças conceituais com relação a cada 

um dos termos. Em linhas gerais, podemos destacar as seguintes distinções relativamente aceitas em âmbito 

historiográfico: As Entradas se caracterizavam por serem expedições organizadas pela Coroa Portuguesa, cuja, 

finalidade principal, consistia em expandir o território rumo ao interior do país, desta forma era financiado com 

os próprios recursos públicos da Coroa. As Bandeiras eram empreendimentos particulares, em que o governo real 

cedia autorização para que indivíduos, por meio de recursos financeiros próprios, adentrassem o interior do país. 

A Monções era expedições fluviais, realizadas por meio de embarcações utilizando os rios como via de acesso ao 

interior, aos povoados, ou às áreas de mineração, tinha como função, levar e buscar mantimentos e outros 

recursos do interior. Vale ressaltar, que embora os termos sejam conceitualmente distintos, todas eram 

expedições, obviamente, motivadas por múltiplos interesses, dentre eles, se destaca a captura de mão de obra 

indígena, a ser levada para as lavouras ou reduções jesuíticas na capitania de São Vicente, atual Estado de São 

Paulo. Para mais informações conferir a obra: MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra. Índios e 

Bandeirantes nas origens de São Paulo, no séc.XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
73 

Prática ritualística de alguns povos indígenas do Brasil, que consistia em ingerir a carne de outros indígenas 

geralmente prisioneiros de guerra. Os indígenas que praticavam esse ritual acreditavam absorver a força e 

potencialidades de seu opositor. Eles não praticavam esse ato por simples necessidade de alimentação ou por 

falta de qualquer outro alimento. Trata-se de uma prática envolvida em rituais com significados que ultrapassam 

a simples necessidade de alimentação. 
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As representações de cenas de guerra e antropofágicas continuam sendo 

enfatizadas no livro didático Projeto Araribá, em imagens e textos das páginas 198 e 202, 

gravuras feitas por pessoas que, na maioria das vezes, nem mesmo conheciam o “Novo 

Mundo”, no qual produziram representações da América a partir de relatos dos viajantes. Se o 

professor não souber filtrar, explicar e analisar essas informações para os alunos, ele acabará 

reforçando os estereótipos reproduzidos pelo material didático. 

 

A guerra, um componente cultural básico e constante na vida dos tupis, 

servia, sobretudo, para vingar os parentes mortos pelos inimigos. O maior 

triunfo resumia-se em matar e comer o oponente capturado na luta. O 

prisioneiro, conduzido à aldeia inimiga, integrava-se à rotina do lugar até ser 

devorado num ritual que reunia os membros da aldeia e seus aliados 

(APOLINÁRIO, 2007, p. 202).  

 

As fontes iconográficas são importantes nos livros didáticos, porém, cabe ao 

professor fazer uma análise crítica delas, para que os alunos possam extrair informações 

consistentes das mesmas. O livro analisado utiliza a imagem dos indígenas vistos de longe das 

cidades, distante da realidade do aluno. Dentro da história linear que é reproduzida no livro 

didático, o indígena aparece em 1500 e desaparece em vários outros processos, pois na 

história dos heróis “não sobrou” espaço para ele. 

Estes são representados nos livros didáticos como personagens que não 

influenciaram no processo histórico do Brasil, são ainda idealizados como bons ou maus 

selvagens, os que contribuíram para a colonização e os que configuram como empecilho ao 

progresso. 

 

A solução apresentada por vários livros didáticos parece ser a de que, na 

história do Brasil, este índio bom contribuiu para a colonização e deixou 

traços culturais para nossa nacionalidade. Mas esse índio acabou por 

desaparecer. Já o índio mau, o índio problema, esse é o que ainda ocupa 

espaços e que atrapalha o desenvolvimento (ALMEIDA, 1987, p. 69-70).  

 

No conjunto da obra, a Coleção de livros didáticos de História Sociedade e 

Cidadania, do autor Alfredo Boulos Júnior, dedicou um capítulo no livro didático para tratar 

dos “povos Indígenas no Brasil” (2009, p. 202). O autor é inovador na medida em que se 

preocupa em reservar um capítulo específico para discutir a questão, no qual são levantados e 

discutidos temas como a diversidade linguística dos indígenas brasileiros, que foi agrupada 

em troncos e famílias linguísticas. A. Boulos Júnior dá ênfase às línguas cujos troncos 

linguísticos mais conhecidos são os Tupi e o Macro-jê, tendo maior influência na sociedade 
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brasileira as palavras oriundas do tupi. Nesse mesmo capítulo, o autor salienta também as 

semelhanças e diferenças entre as sociedades indígenas, por exemplo, o uso comum da terra e 

a divisão do trabalho por sexo; e dando prosseguimento ao capítulo, enfatiza também as 

diferenças culturais existentes. 

Mesmo que em poucas linhas, o autor dá destaque aos indígenas, à medida que 

apresenta um capítulo intitulado “Povos Indígenas Hoje” (BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 209), 

no qual ressalta que os próprios indígenas, atualmente, se mostram contrários à ideia de que 

seus povos estariam se extinguindo, pois existem dados concretos dos censos do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

que as populações indígenas estão aumentando ano após ano. O livro ressalta também as 

atuais lutas dos indígenas e destaca as organizações lideradas pelos próprios índios e as 

lideradas também pelos não índios, mas que lutam pelos ideais destes.  

O livro destaca ainda a situação dos indígenas após a chegada dos portugueses, 

enfatizando a dizimação de muitos desses povos em decorrência das doenças causadas pelo 

contato com os europeus. Enfatiza a luta dos índios pela terra, citando as leis da Constituição 

de 1988, como o Artigo 231, que reconhece que “as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos nelas existentes” e o Artigo 67 dessa mesma Constituição, que, 

segundo o autor, “previa, até cinco de outubro de 1993, que todas as terras indígenas deveriam 

estar demarcadas (delimitadas por lei)” (BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 211). Porém, não deixa 

de mencionar que, mesmo o direito sendo explícito sob a forma de Lei, poucas terras foram 

demarcadas, e mesmo sendo delimitadas por Lei, as invasões por indivíduos e empresas do 

ramo do agronegócio não cessaram
74

. 

Deve-se considerar inovador o fato de o livro didático dedicar um capítulo 

exclusivo para tratar dos indígenas do Brasil, pois, como vimos anteriormente, o índio mal 

aparecia nos manuais didáticos, em específico na década de 1980. Porém, por mais inovador 

que esse manual seja, sem deixar de considerar tais avanços, é perceptível que ele ainda 

dedica poucas páginas para tratar dessa questão, tudo é mencionado de forma muito rápida e 

irrisória. 

                                                 
74

 O autor diz respeito ao Artigo 231, § 2.º da Constituição Federal do Brasil de 1988: “As terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo 

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”; e ao Artigo 67 desta mesma Constituição: “A União 

concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição de 

1988 no capítulo VIII, intitulado: dos índios”. 
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Embora ressaltemos o fato de o livro tratar do indígena na atualidade, constatamos 

que ele não menciona o indígena vivendo na cidade; as próprias imagens que aparecem no 

manual retratam o indígena ligado somente à mata e à selva, caçando e vivendo em “harmonia 

com a natureza”, reforçando a ideia do indígena ligado à natureza, que perde sua identidade 

ao morar em uma cidade. Contudo, o indígena não deixa de ser índio pelo fato de morar em 

outros locais; os atuais critérios de reconhecimento são subjetivos e dependem da forma que 

cada indivíduo se identifica, inclusive, o próprio censo do IBGE parte deste princípio baseado 

no autorreconhecimento. 

É nesse aspecto que identificamos a necessidade da participação do professor 

como mediador no processo formação do conhecimento, pois sem a inserção do professor, o 

manual didático reforça preconceitos e deixa de ser uma ferramenta favorável à formação, 

tornando-se uma arma perigosa ao disseminar o preconceito e não desconstruir a ideia já 

cristalizada de que o indígena é obrigado a viver na mata e que, quando sai dela, deixa de ser 

índio. 

Outro fator que não poderíamos deixar de citar é que, durante as análises de 

outros exemplares de manuais didáticos do 6º e 8º ano, do mesmo autor, o indígena quase não 

aparece. É mencionado na medida em que o colonizador europeu também aparece. Apesar 

dessa forma “estanque” de tratar o processo histórico dos povos indígenas, o livro do 6º ano já 

trabalha com a “pré-história brasileira” e dá ênfase ao povoamento do continente por 

indígenas, muito antes da chegada dos europeus. 

Essa abordagem é inovadora, frente a alguns livros da década de 1980, ao mostrar 

que antes do “encontro” de 1500 o continente já abrigava uma complexidade de povos com 

dinâmicas próprias de sobrevivência, como assinala Grupioni: “Quando os europeus aqui 

chegaram, o continente americano vivia uma dinâmica própria, que foi substancialmente 

alterada com sua chegada. Mas não havia um mundo a ser criado ou á espera de seu 

descobridor”. (GRUPIONI, 1995, p. 488) 

Dando continuidade à análise do livro didático, no capítulo 14 do 7º ano, que fala 

sobre a “Colonização portuguesa: administração” (BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 232), o autor 

menciona que durante o governo do terceiro governador-geral do Brasil, ou seja, Mem de Sá 

(1558-1572), os franceses invadiram a Baía de Guanabara com a ajuda dos tupinambás e, 

dessa forma, conseguiram se estabelecer no local por doze anos. Menciona esse evento sem 

explicitar e considerar os motivos que levaram a essa relação dos indígenas com os franceses; 

mostra simplesmente a ação dos franceses, além de minimizar os conflitos existentes entre 

indígenas e europeus.  
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Observa-se que essa história poderia ser contada de forma mais democrática, que 

considerasse também os interesses e motivos dos indígenas ao ficarem do lado dos franceses 

durante o conflito. A maneira como está descrita no livro reitera a ideia de superioridade dos 

europeus na medida em que não explicita os motivos que os povos indígenas poderiam ter ao 

se aliar aos franceses. 

Apenas no livro didático do 8º ano essa questão foi melhor trabalhada, no segundo 

capítulo, quando começa o assunto sobre “A marcha da colonização portuguesa na América” 

(BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 30), e o autor diz que:  

 

Desde o início da colonização, piratas franceses, ingleses e holandeses 

atacaram o litoral brasileiro, levando daqui o pau-brasil e outras riquezas da 

terra; muitas vezes esses piratas se aliavam a grupos indígenas (revoltados 

contra o domínio português). Na região onde é hoje a Paraíba, por exemplo, 

os franceses mantinham estreita ligação com os Potiguaras (BOULOS 

JÚNIOR, 2009, p. 32). 

 

A questão indígena aparece, assim, em outras partes do processo histórico, 

abordada de forma esparsa e fragmentada, como já foi dito acima, só merece atenção na 

medida em que o colonizador também aparece. No geral, são dedicadas “poucas linhas” para 

explicitar sobre os indígenas durante o processo histórico brasileiro. A resistência do indígena, 

quando é mencionada, aparece somente no contexto colonial e em função do colonizador 

europeu, de modo que a história hegemônica ainda continua sendo contada a partir dos feitos 

do mesmo. 

Ao falar da igreja e do governo da colônia, não é considerada a resistência 

indígena com relação à imposição religiosa. O livro relata que “a igreja difundia os hábitos 

europeus de trabalho e comportamento entre os indígenas e africanos” (BOULOS JÚNIOR, 

2009, p. 242). 

Esta afirmação transmite a impressão de que os indígenas receberam, de maneira 

idílica, o que era imposto pela igreja sem oferecer resistências. Contudo, o autor Eduardo 

Viveiros de Castro, em sua obra a Inconstância da Alma Selvagem (2011), ressalta justamente 

as dificuldades encontradas pelos missionários em inculcar esses hábitos e a fé cristã nos 

índios: “No Brasil, em troca, a palavra de Deus era acolhida alegremente por um ouvido e 

ignorada com displicência pelo outro” (p. 185). Ainda sobre a dificuldade dos missionários, 

Castro ressalta, também, aos interesses dos indígenas: 

 

(...) o uso dos padres para a consecução de objetivos políticos próprios, aliás, 

era extensivo: os tamoios de iperoig aceitaram a embaixada de Anchieta de 
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forma a ganhar os portugueses como aliados contra seus adversários 

tradicionais, os tupiniquins de São Vicente (CASTRO, 2011, p. 212). 

 

Viveiros de Castro (2011) é apenas um dos vários estudiosos que trazem 

informações mais concisas quanto à realidade dos povos indígenas, tanto no passado quanto 

no presente. São vários os trabalhos sobre a questão, inclusive Grupioni (1995) cita uma 

pequena lista denominada “biblioteca mínima sobre as sociedades indígenas no Brasil” no 

final de seu texto “Livros didáticos e fontes de informações sobre as sociedades indígenas no 

Brasil”, publicado na coletânea organizada por Aracy Lopes da Silva, intitulada A temática 

indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º grau (1995), na qual se 

encontra uma gama de referências para se aprofundar na questão.  

Enfim, diante da análise do livro didático, podemos perceber as mudanças e 

permanências em relação à forma de tratar o indígena. Como demonstrado acima, muito 

estereótipos persistem, porém, há algumas mudanças positivas em relação ao tratamento 

legado aos povos indígenas. De fato, ainda são necessárias mudanças significativas na forma 

de abordar tais conteúdos nos livros didáticos, visto que há várias pesquisas relevantes no 

meio acadêmico sobre a diversidade de povos e culturas brasileiras, e que podem configurar 

como conteúdos para pensar a importância de se trabalhar de maneira mais significativa a 

presença do indígena no processo histórico brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As discussões empreendidas neste trabalho conduziram mais para o caminho de 

múltiplas reflexões do que a uma conclusão fechada sobre o tema. Conforme visto, as 

representações que os alunos possuem acerca dos povos indígenas são estereotipadas e não 

correspondem à realidade dos povos indígenas do Brasil. Trata-se de representações que 

foram construídas no decorrer de um longo processo histórico. A representação acerca do 

indígena oscilou conforme cada momento da história brasileira, ora idealizado como o “bom 

selvagem”, como ocorreu na literatura; ora representado como bárbaros, vistos como uma 

barreira ao progresso da nação brasileira, sendo necessário, do ponto de vista dos entes 

governamentais, assimilar os índios à sociedade envolvente, o que foi uma das ações políticas 

do SPI - Serviço de proteção ao índio,  fundado no ano de 1910.  

Conforme, identificado, estas duas visões, também permearam os conteúdos que 

compunham os livros didáticos de cada um destes contextos e se fez presente durante muito 

tempo dentro das redes de ensino do país. Embora tenhamos constatado a persistência de 

algumas continuidades de abordagem reducionista, os livros didáticos de história atuais e em 

uso nas escolas, caminham cada vez mais para uma análise mais adequada e consistente da 

questão indígena. 

Ao analisar os dados dos questionários percebemos que exigências da lei 

11.645/08 não acontecem de forma efetiva. Isto se deve por diversos motivos, que abrangem 

desde a formação de professores, os quais, em sua maioria, não atuam nas áreas específicas de 

sua formação, à falta de investimentos em materiais de apoio e cursos de formação 

continuada. 

A prioridade das escolas e de seus gestores, conforme percebemos nos trabalhos 

de campo, parece ser aquela de dar maiores atenções às avaliações externas, bem como, 

alcançar bons resultados nos indicadores nacionais. Dessa forma as escolas direcionam seus 

esforços às exigências destas avaliações, relegando ao segundo plano, ou tratando com menor 

importância, outros saberes que compõem a formação do aluno.  

A pesquisa mostrou também, que a disciplina de História, é tratada apenas como 

um “aditivo” visando complemento de carga horária de professores, que na maioria das vezes, 

possuem formação em outras áreas. Dificilmente podemos almejar mudanças significativas 

com relação ao combate do preconceito, dentro de um sistema educacional que tem 

prioridades direcionadas para outros sentidos.
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Os resultados da pesquisa, amparada não só por discussão bibliográfica, mas 

também análise empírica corroboram e confirmam tese principal: A mídia televisiva 

influencia as percepções dos alunos acerca dos povos indígenas e a escola e os livros didáticos 

de História se mostram relativamente ineficazes de combater o preconceito. Conforme visto, 

ao longo de todo processo histórico educacional brasileiro, os indígenas foram relegados a um 

segundo plano, dentro das salas de aulas de não índios. Não obstante todos os esforços contra 

o preconceito - por parte dos próprios indígenas e dos dispositivos legais -, não ocorreram 

mudanças significativas com relação à forma com que os índios são vistos. Se compararmos 

as pesquisas feitas nas décadas anteriores - 1980-90 - com as pesquisas atuais, verificamos 

que poucas mudanças ocorreram com relação aos preconceitos. Portanto, é válido supor que 

através apenas de conteúdos ministrados em sala de aula, as escolas não alcançarão resultados 

significativos na luta contra o preconceito sobre os povos indígenas. 

Desta forma, as escolas não devem trabalhar isoladas, como se fossem as únicas 

responsáveis pelos resultados da escola. Cabe também ao governo oferecer, por meio de 

recursos financeiros, as condições mínimas para que as mesmas possam lutar contra os 

preconceitos, tais como, formação continuada aos professores, sobre temas que envolvam a 

interculturalidade; maiores investimentos estruturais, como boas bibliotecas, que contenham 

além dos livros considerados clássicos, um acervo básico com referências atuais sobre a 

questão indígena. É preciso que as escolas acompanhem os acontecimentos do “mundo 

extraclasse” e, por fim, promover o diálogo intercultural na prática, de modo que ultrapasse os 

conteúdos ministrados em sala de aula.  

Não se trata de abandonar os conteúdos ministrados em sala de aula. Paralelo aos 

conteúdos, os professores devem se organizar de modo a criar projetos de intervenção que 

visem ao diálogo constante junto aos indígenas locais. Argumentamos também, em 

consonância com a convenção nº 169 que trata dos povos indígenas, que os mesmos devem 

estar presente nas escolas com a participação constante. Propomos que ao invés de as escolas 

falarem pelo “outro” falem com o “outro”. A interculturalidade, como sugere o próprio termo, 

supõe o diálogo com o diferente, diálogo este que deve acontecer em múltiplos espaços, não 

só na escola, mas também fora dela.  

A interculturalidade que perpassa as narrativas dos documentos oficiais, conforme 

desenvolvido no decorrer deste trabalho, propende a um modelo de interculturalidade 

funcional, que se limita a apenas reconhecer a existência de culturas distintas entre si, sem 

ultrapassar o simples reconhecimento, em detrimento de uma diálogo intercultural crítico, 



155 

 

 

conceitos estes já destacados por Walsh (2009). Na prática escolar, os alunos se mostram 

poucos informados com relação ao tema, visto que, nem mesmo o reconhecimento da 

diversidade acontece efetivamente, conforme observado nas respostas dadas aos 

questionários. Reconhecer que o Brasil é um país multicultural, não é suficientemente 

importante o bastante para mudar a atual situação dos povos indígenas, que além de lutar 

pelos seus direitos fundamentais, lutam também para o fim dos preconceitos e as 

representações que são projetadas sobre eles. 

Logo, ao contrário de delinear uma conclusão fechada sobre os resultados da 

pesquisa, apontamos caminhos que julgamos serem pertinentes para contribuir com o diálogo 

intercultural na prática do ensino. Neste sentido, as comemorações do dia do índio podem ser 

um caminho profícuo a ser trilhado nesta direção. Este dia poderia contar com a participação 

dos indígenas locais, como os Tapuios do Carretão ou de outros lugares, e ministrar palestrar e 

discutir a questão indígena diretamente com os alunos, cuja maioria gritante desconhece esta 

comunidade indígena que vive ao lado da cidade em que moram.  

Pelo contato direto, ao menos por parte dos alunos, os indígenas sairiam do 

universo do “lúdico” ao qual estão inseridos quando se comemora do dia 19 de abril. Ao se 

depararem com indivíduos que se autorreconhecem como índios, no entanto não portam os 

estereótipos associados a eles, como usar tangas, penachos, arco e flechas, pinturas corporais, 

os alunos desconstruiriam as representações que já possuem, e questionariam a si mesmos, 

sobre a forma que representam os índios. Conforme visto, a pesquisa de campo apontou 

também que, apesar da enorme distância, as representações dos índios norte-americanos 

“estão mais próximos” aos alunos do que aos próprios indígenas reais que habitam as 

imediações da cidade de Ceres. Nesse sentido, o diálogo intercultural não acontece numa 

relação entre alunos e índios, mas numa relação entre alunos e mídias. Além do mais, ao 

comemorar o dia do índio por meio do diálogo intercultural, os alunos sairiam do universo das 

informações estereotipadas, ao qual estão submetidos sempre que vão comemorar o 19 de 

abril. 

Optar por uma interculturalidade que logre êxito, na prática também é optar por 

uma postura ética, visto que seria um caminho de novas descobertas do ponto de vista dos 

alunos, que rotineiramente, ano após ano, apenas se fantasiam com penachos e imitam um 

suposto “ritual”, que consiste basicamente gritar e dançar em círculos, sem significados reais 

nem mesmo para os alunos que participam do festejo. Tal forma de comemoração é 

demasiadamente reducionista na medida em que pouco contribui para entender as diversas 

culturas indígenas, além do mais, por mais que se busque alcançar uma “pura” empatia, nunca 
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saberemos de fato o que significa um ritual aos olhos dos indígenas que os praticam, isto é, a 

representação que um ritual tem para um indígena nunca será a mesma representação que 

terão aos observadores externos, geralmente com conceitos formados dentro das 

especificidades de sua própria cultura. Da forma que o dia do índio é comemorado contribui 

mais para reforçar, que para desconstruir os estereótipos. 

Não desejamos propor que os indígenas apenas apareçam na ocasião de sua “data 

data comemorativa”, este é simplesmente um dos caminhos possíveis, em meio a vários 

outros que podem ser trilhados. Conforme a compreensão de alguns autores, dentre eles Boa 

Ventura de Sousa Santos (2010) a troca de saberes deve ser permanente e horizontalizada, isto 

é, o diálogo deve acontecer sem a hierarquização de um saber sobre o outro, desta forma os 

saberes indígenas não podem ser vistos como inferiores, mas é preciso que alunos e 

professores se envolvam com as culturas indígenas e vice-versa, de maneira recíproca. 

Conforme aponta Terezinha Maher (2006), o papel da interculturalidade é conseguir fazer 

dialogar comportamentos e conhecimentos construídos sob bases culturais distintas e 

frequentemente conflitante, eis o grande desafio das escolas neste sentido.  

Vale lembrar que para se estabelecerem na sociedade ocidental, várias 

comunidades indígenas tiveram que se apropriar e aprender os símbolos da cultura ocidental. 

Percebe-se que esta reciprocidade epistêmica não acontece do lado da cultura ocidental. No 

geral consiste num diálogo assimétrico, em que os saberes indígenas são vistos como folclores 

e tradições ou costumes. Um exemplo é a arte e a literatura indígena, geralmente traduzida 

como tradições e costumes ancestrais, já que a ciência ocidental possui um rígido sistema de 

crenças, e tudo que não se adéque a este sistema é simplesmente ignorado ou desconsiderado. 

Neste aspecto, concordamos com Santos (2010) quando diz que é preciso combater este 

modelo de relação verticalizada para que haja uma reciprocidade no diálogo sem 

hierarquização de saberes, o que supõe a interação de todos os lados, e de todos os diálogos 

possíveis. 

Através deste enfoque, é possível também trabalhar a temática indígena em sala 

de aula, por meio do que é produzido e escrito pelos próprios indígenas, como exemplo, 

podemos citar a literatura indígena - objeto atualmente de várias pesquisas - sejam de Goiás 

ou de outras regiões, e deixar que os indígenas falem por si próprios. Os desenhos animados 

também podem ser usados como ferramentas para desconstruir e simultaneamente demonstrar 

aos alunos, como os desenhos que eles assistem portam estereótipos, por outras palavras, 

consiste em se apropriar dos mesmos dispositivos que veiculam os preconceitos e usá-los 

contra eles próprios. Mas ressaltamos também, que a busca por um diálogo intercultural 
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horizontalizado dentro das instituições de ensino, deve ser norteado por esforços coletivos, em 

que indígenas e não indígenas participem efetivamente. 

É necessário também que o poder público olhe com mais sensibilidade para esta 

questão. Não bastam apenas os esforços dos professores, é necessário o envolvimento 

coletivo, em que o próprio governo invista recursos públicos em formação continuada para 

professores, principalmente aqueles que já estão atuando por muito tempo na Educação. 

Acredita-se também que dentro de uma gestão democrática, as escolas podem alcançar 

resultados positivos neste sentido. 

Em última instância, este trabalho demonstrou a continuidade das práticas de 

colonialidade, entendidas aqui, como a permanência e persistência da influência europeia, 

ainda hegemônica, nas regiões historicamente colonizadas e hodiernamente operantes em tais 

lugares. Esta colonialidade reverbera em diferentes instancias da sociedade, é perceptível 

desde os programas televisivos, ás decisões políticas educacionais em torno das escolhas por 

especialistas e professores de quais conteúdos são mais importantes para compor o livro 

didático a serem ministrados em sala de aula. A colonização europeia do imaginário ainda 

persiste nas instituições de ensino público, cujos elementos da colonização, como o 

preconceito, racismo, intolerâncias se fazem presentes. 

A escola é um espaço privilegiado onde se percebe explicitamente a continuidade 

de um pensamento que propende a desconsiderar o outro, seja por meio do desconhecimento 

por parte dos indivíduos que a compõem, seja, pela menor importância que geralmente é 

atribuída à história indígena, relativamente, no livro didático, percebe-se, ainda, que é no 

interior das escolas que esta hegemonia se faz presente de forma explícita nas representações 

e no imaginário dos estudantes, o modelo de índio que prevalece dentro das instituições de 

ensino permanece aquele representado durante o contexto colonial, condizente com o ponto 

de vista europeu, e não dos indígenas em si. 

A pesquisa apontou também para a atualidade da música “Todo dia era dia de 

índio” - composição de Jorge Ben Jor - dentro das instituições de ensino. Ainda que 

considerados todos os esforços empreendidos pela Lei 11.645/08, o índio continua tendo 

apenas o dia 19 de Abril dentro das instituições de ensino, e ainda assim, não passa de uma 

efêmera comemoração sem o comprometimento sério com a temática em si. A letra da 

música, embora seja do século passado, continua atual dentro das instituições de ensino: 

“Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de Abril”. 
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ANEXO  

 

 

Parecer consubstanciado do CEP (Aprovação do Comitê de ética em pesquisa):  
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Modelo de questionário aplicado aos alunos 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

                  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Indígenas no livro didático e na escola: estudo das escolas públicas do ensino 

fundamental de ceres- go (2012-2014)”. Meu nome é Lukas Magno Borges, sou 

pesquisador responsável pela pesquisa e minha área de atuação é pesquisador em 

história. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar 

em contato com pesquisador responsável Lukas Magno Borges nos telefones (62) 

84710820 e (62) 84147432 ou via e-mail: lukasmagno1@hotmail.com. Em casos de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

 

INDÍGENAS NO LIVRO DIDÁTICO E NA ESCOLA: ESTUDO DAS ESCOLAS 

PÚPLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CERES- GO (2012-2014)  

 

 

Eu, Lukas Magno Borges, responsável pela pesquisa:Indígenas No Livro 

Didático e Na Escola: Estudo das escolas públicas do Ensino Fundamental da cidade de 

ceres- Go (2012-2014), estou fazendo um convite para você participar como voluntário 

deste estudo.  

Esta pesquisa pretende analisar como os povos indígenas dos Brasil 

aparecem nos livros didáticos de história do ensino fundamental das escolas públicas da 

cidade de Ceres e verificar qual a idéia que os coordenadores possuem sobre os povos 

indígenas e as questões educacionais. 

Acreditamos que a pesquisa seja importante porque tem por finalidade 

verificar se existem informações equivocadas em relação aos povos indígenas nos livros 

didáticos de história, caso existam, essas informações poderão influenciar os alunos em 

sala de aula o que gera consequências mais graves na sociedade na medida em que 

forma alunos sem conhecimento adequado sobre os povos indígenas. Nesse sentido, 

esse estudo contribui para a formação dos estudantes, tendo em vista uma sociedade 

mais tolerante com as diferentes culturas indigenas. 

A pesquisa será realizada nas escolas públicas do ensino fundamental da 

cidade de Ceres, e contará com entrevistas gravadas ea aplicaçãode questionários direto 

ao coordenador da escola, com perguntas relacionadas a questões educaionais e sobre os 

povos indígenas. O coordenador não será obrigado ou forçado a responder as perguntas 

do questionário e das entrevistas gravadas caso não queira. 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

                  
 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O seu filho (O menor de idade o qual você é responsável), está sendo convidado(a) para 

participar, como voluntário(a), de uma pesquisa intitulada: “Indígenas no livro didático 

e na escola: estudo das escolas públicas do ensino fundamental de ceres- Go (2012-

2014)”. Meu nome é Lukas Magno Borges, sou pesquisador responsável pela pesquisa e 

minha área de atuação é pesquisador em história. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso 

de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com pesquisador responsável 

Lukas Magno Borges, nos telefones (62) 84710820 e (62) 84147432 ou via e-mail: 

lukasmagno1@hotmail.com. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como 

participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

 

INDÍGENAS NO LIVRO DIDÁTICO E NA ESCOLA: ESTUDO DAS ESCOLAS 

PÚPLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CERES- GO (2012-2014)  

 

 

Eu, Lukas Magno Borges, responsável pela pesquisa: Indígenas No Livro 

Didático e Na Escola: Estudo das escolas públicas do Ensino Fundamental da cidade de 

ceres- Go (2012-2014), estou fazendo um convite para você participar como voluntário 

deste estudo.  

Esta pesquisa pretende analisar como os povos indígenas dos Brasil 

aparecem nos livros didáticos de história do ensino fundamental das escolas públicas da 

cidade de Ceres e verificar qual a idéia que os alunos possuem sobre os povos 

indígenas. 

Acreditamos que a pesquisa seja importante porque tem por finalidade 

verificar se existem informações preconceituosas em relação aos povos indígenas nos 

livros didáticos, caso existam, essas informações poderão influenciar os alunos em sala 

de aula o que gera consequências mais graves na sociedade na medida em que forma 

alunos preconceituosos. Nesse sentido esse estudo contribui para a formação dos 

estudantes, tendo em vista uma sociedade mais tolerante com as diferentes culturas 

indigenas. 

 Nesse sentido torna necessário a aplicação de questionarios simples 

diretamente aos alunos, com a intenção de entender e verificar qual a ideia que eles já 

possuem sobre os povos indígenas. 

A pesquisa será realizada nas escolas públicas do ensino fundamental da 

cidade de Ceres, e contará com a aplicação de questionários direto aos alunos, com 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Indígenas no livro didático e na escola: estudo das escolas públicas do ensino 

fundamental de ceres- go (2012-2014)”. Meu nome é Lukas Magno Borges, sou 

pesquisador responsável pela pesquisa e minha área de atuação é pesquisador em 

história. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar 

em contato com pesquisador responsável Lukas Magno Borges nos telefones (62) 

84710820 e (62) 84147432 ou via e-mail: lukasmagno1@hotmail.com. Em casos de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

 

INDÍGENAS NO LIVRO DIDÁTICO E NA ESCOLA: ESTUDO DAS ESCOLAS 

PÚPLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CERES- GO (2012-2014)  

 

 

Eu, Lukas Magno Borges, responsável pela pesquisa:Indígenas No Livro 

Didático e Na Escola: Estudo das escolas públicas do Ensino Fundamental da cidade de 

ceres- Go (2012-2014), estou fazendo um convite para você participar como voluntário 

dessa pesquisa.  

Esta pesquisa pretende analisar como os povos indígenas dos Brasil 

aparecem nos livros didáticos de história do ensino fundamental das escolas públicas da 

cidade de Ceres e verificar qual a idéia que os professores possuem sobre os povos 

indígenas. 

Acreditamos que a pesquisa seja importante porque tem por finalidade 

verificar se existem informações equivocadas em relação aos povos indígenas nos livros 

didáticos de história, caso existam, essas informações poderão influenciar os alunos em 

sala de aula o que gera consequências mais graves na sociedade na medida em que 

forma alunos sem conhecimento adequado sobre os povos indígenas. Nesse sentido, 

esse estudo contribui para a formação dos estudantes, tendo em vista uma sociedade 

mais tolerante com as diferentes culturas indigenas. 

A pesquisa será realizada nas escolas públicas do ensino fundamental da 

cidade de Ceres, e contará com entrevistas gravadas e a aplicação de questionários 

direto aos professores, com perguntas relacionadas a questões educaionais e sobre os 

povos indígenas. Os professores não serão obrigados ou forçados a responder as 

perguntas do questionário e das entrevistas gravadas caso não queiram. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 
 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Indígenas no livro didático e na escola: estudo das escolas públicas do ensino 

fundamental de ceres- go (2012-2014)”. Meu nome é Lukas Magno Borges, sou o 

pesquisador(a) responsável e minha área de atuação é pesquisador em história. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence ao (à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso 

de recusa na participação, você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail (lukasmagno1@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 84710820. Ao persistirem 

as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá 

fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no 

telefone (62) 3521-1215.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

 

INDÍGENAS NO LIVRO DIDÁTICO E NA ESCOLA: ESTUDO DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CERES- GO (2012-2014)  
 

 

Eu, Lukas Magno Borges, responsável pela pesquisa: Indígenas No Livro 

Didático e Na Escola: Estudo das escolas públicas do Ensino Fundamental da cidade de 

ceres- Go (2012-2014), estou fazendo um convite para você participar como voluntário 

deste estudo.  

Esta pesquisa pretende analisar como os povos indígenas dos Brasil 

aparecem nos livros didáticos de história do ensino fundamental das escolas públicas da 

cidade de Ceres e verificar qual a idéia que os alunos possuem sobre os povos 

indígenas. 

Acreditamos que a pesquisa seja importante porque tem por finalidade 

verificar se existem informações preconceituosas em relação aos povos indígenas nos 

livros didáticos, caso existam, essas informações poderão influenciar os alunos em sala 

de aula o que gera consequências mais graves na sociedade na medida em que forma 

alunos preconceituosos. Nesse sentido esse estudo contribui para a formação dos 

estudantes, tendo em vista uma sociedade mais tolerante com as diferentes culturas 

indigenas. 

 Nesse sentido torna necessário a aplicação de questionarios simples 

diretamente aos alunos, com a intenção de entender e verificar qual a ideia que eles já 

possuem sobre os povos indígenas. 
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Autorização das escolas, das subsecretaria estadual e secretaria municipal de 

educação de Ceres. 
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