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RESUMO 

 

Analisa usos de livros didáticos de História em três escolas indígenas localizadas no Baixo 
Tapajós, no Estado do Pará, na Amazônia Brasileira. Parte da hipótese de trabalho que os 
livros didáticos de História distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 
em circulação em escolas indígenas brasileiras, embora limitados em relação à temática 
indígena, não são limitadores de um ensino de História que dialoga com a cultura indígena 
local/regional, pois nas práticas de leituras desses manuais pelos/as professores/as em 
atividades com os/as alunos/as há possibilidades de aproximações entre o global e o local e de 
compreensão de identidades e diferenças entre povos indígenas. O tema sobre livros didáticos 
de História no cotidiano escolar indígena na Amazônia dialoga com os princípios norteadores 
da Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos em Educação, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFPR e do Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas da 
UFPR. A pesquisa, desenvolvida entre 2018 e 2022, sustenta-se na perspectiva da etnografia, 
a partir de Restrepo (2018) e, em particular, da etnografia educacional, nos moldes propostos 
por Rockwell (2009) e Garcia (2001). Entre temas e autores, a tese se assenta entre outros, 
em: a) Escola e Escolarização, a partir de Antonio Viñao Frago (2008); b) Forma Escolar, de 
Jean-Claude Forquin (1992) e Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001); c) Cultura 
Escolar, com Dominique Julia (2001), Anne-Marie Chartier (2005), Pierre Bourdieu (2001) e 
Elsie Rockwell (1997, 2009); d) Livros Didáticos, com Alain Choppin (2000, 2002, 2004b) e 
Augustín Escolano Benito (2006); e) Sobre Livros, Leituras, leitores: Roger Chartier (1990, 
2002) e Michel de Certeau (2005); e f) Sobre as culturas indígenas: Manuela Carneiro da 
Cunha (1992, 2018), Maria Regina Celestino de Almeida (2010), João Pacheco de Oliveira 
(2016), Linda Tuhiwai Smidt (2018), Florêncio Almeida Vaz Filho (2010a), Gersen Baniwa 
(2019) e Daniel Munduruku (2012). Apresenta resultados de análise documental realizada em 
legislações sobre a temática da educação escolar indígena, a inclusão da temática indígena nos 
currículos, a normatização dessa inclusão nos livros didáticos de História. Privilegia análise 
de coleções didáticas aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático que circulam em 
escolas indígenas do território etnoeducacional em estudo, focalizando as abordagens de 
temática indígena apresentadas. Analisa usos dos livros didáticos de História em três escolas 
indígenas desse território a partir de entrevistas com três professoras de História em escolas 
indígenas, problematizando a presença/ausência da temática indígena nos livros utilizados e 
evidenciando elementos da organização do ensino a partir desses livros com base em 
materiais cedidos pelas colaboradoras. Conclui com a constatação de diferentes formas de 
apropriação pelas professoras que resultaram em transformações nas lições de História 
prescritas; tais lições, apesar dos avanços ocorridos, ainda guardam limites e equívocos na 
abordagem da temática indígena, constatadas na análise das coleções e pela análise das 
professoras. Ao final, enuncia a tese defendida que aponta o significado e o valor das lições 
de História (re)construídas pelas ações das colaboradoras, demonstrando formas de usos dos 
livros didáticos de História que incluem as culturas indígenas para além do que os conteúdos 
apresentam. 

 
Palavras-chave: Livros Didáticos de História; usos dos livros didáticos; escolas indígenas; 

culturas indígenas; PNLD.  



 
 

ABSTRACT 
 

The present study analyzes how History textbooks are used in three indigenous schools 
located in Baixo Tapajós, in the state of Pará, in the Brazilian Amazon. The History textbooks 
in circulation in Brazilian indigenous schools are distributed by the National Textbook 
Program (PNLD). The work starts from the hypothesis that these textbooks, although limited 
in relation to indigenous themes, are not limiting the teaching of a History that dialogues with 
the local/regional indigenous culture. That is because in the reading practices of these 
manuals in activities with the students, the teacher finds possibilities of approximation 
between the global and the local and of understanding identities and differences between 
indigenous peoples. History textbooks in indigenous schools’ daily lives in the Amazon is a 
theme that dialogues with the guiding principles of the Research Line of Culture, School and 
Formative Processes in Education, the Graduate Program in Education at UFPR and the 
Center for Research in Didactic Publications. The research, developed between 2018 and 
2022, is based on the perspective of ethnography, based on Restrepo (2018) and, in particular, 
on educational ethnography, along the lines proposed by Rockwell (2009) and Garcia (2001). 
Among themes and authors, the thesis is based, among others, on: a) School and Schooling, 
based on Antonio Viñao Frago (2008); b) School Form, by Jean-Claude Forquin (1992) and 
Guy Vincent, Bernard Lahire and Daniel Thin (2001); c) School Culture, with Dominique 
Julia (2001), Anne-Marie Chartier (2005), Pierre Bourdieu (2001) and Elsie Rockwell (1997, 
2009); d) Textbooks, with Alain Choppin (2000, 2002, 2004b) and Augustín Escolano Benito 
(2006); e) About Books, Readings, Readers: Roger Chartier (1990, 2002) and Michel de 
Certeau (2005); and f) On indigenous cultures: Manuela Carneiro da Cunha (1992, 2018), 
Maria Regina Celestino de Almeida (2010), João Pacheco de Oliveira (2016), Linda Tuhiwai 
Smidt (2018), Florêncio Almeida Vaz Filho (2010a), Gersen Baniwa (2019) and Daniel 
Munduruku (2012). The results presented are of the legislation analysis carried out on the 
theme of indigenous school education, the inclusion of indigenous themes in curricula, the 
regulation of this inclusion in History textbooks. It privileges the analysis of textbook 
collections approved by the National Textbook Program that circulate in indigenous schools 
in the ethnoeducational territory under study, focusing on the indigenous theme approaches 
presented. It analyzes the uses of History textbooks in three indigenous schools in that 
territory through interviews with three History teachers, aiming the issue regarding the 
presence/absence of indigenous themes in the books used and the evidence of elements of the 
teaching organization in materials provided by the teachers. In conclusion, different forms of 
appropriation by the teachers were observed and which resulted in changes in the History 
lessons prescribed. Such lessons, despite the advances that have taken place, still have 
limitations and mistakes in the approach to indigenous themes, as evidenced in the analysis of 
the collections and by the analysis of the teachers. Finally, a thesis is presented pointing out 
the meaning and value of History lessons (re)constructed by the collaborators' actions, 
demonstrating ways of using History textbooks that include indigenous cultures beyond what 
the contents present. 

 
Keywords: History textbooks; uses of textbooks; indigenous schools; indigenous cultures; 

PNLD. 
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APRESENTAÇÃO: PRIMEIRAS INCURSÕES OU A INSERÇÃO DE UM 
PESQUISADOR NÃO INDÍGENA NA TEMÁTICA INDÍGENA NA AMAZÔNIA  

 

FIGURA 1 – VISTA PANORÂMICA DO IMENSO RIO TAPAJÓS NA REGIÃO DA ALDEIA JACA. 

 
FONTE: Acervo do Autor. Data: 24 de jul. 2016.  

 

A imagem (Figura 1) que abre esta Apresentação foi capturada fotograficamente por 

mim quando de minha visita ao Baixo Tapajós e minha primeira experiência em uma aldeia 

indígena, para participar de uma caravana pelas aldeias Jaca e Santo Amaro. Conforme será 

relatado, tal experiência deixou marcas profundas, imprimindo uma contundente memória em 

minha atuação profissional e de pesquisa1.  

Sou natural do Rio Grande do Norte, do sertão do Seridó, da cidade de Jardim do 

Seridó, e morei durante toda minha vida nesse estado, mudando para o Estado do Pará 

somente em 2014, após aprovação em concurso para Professor do Magistério Superior. Minha 

presença na Amazônia, especificamente no Estado do Pará, se deu a partir desse ano quando 

fui aprovado para lecionar Metodologia do Ensino de História e Estágios Supervisionados em 

História, no curso de História da Universidade Federal do Oeste do Pará.  

Ainda na época do concurso, a temática indígena já se apresentava como uma 

demanda a ser problematizada e o tópico sorteado para a prova escrita foi “História e Cultura 

afro-brasileira e indígena nas aulas de história”. Há que se acrescentar que essa temática era 

muito cara aos membros da banca, formada pelos professores Dr. Giovani José da Silva 

(UNIFAP), presidente, Dra. Maria Roseane Corrêa Pinto Lima (UFPA) e Dr. Lourival dos 

_______________  
 
1 Nesta apresentação escrevo na primeira pessoa do singular, seguindo a perspectiva de um breve relato 

memorial que contribua para esclarecer algumas relações de minha experiência pessoal com a construção do 
objeto de pesquisa. 
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Santos (UFMS), com produções autorais no tema. Lembro-me que, na defesa do memorial, o 

professor Dr. Giovani fez emergir a questão de que a UFOPA estava localizada em plena 

Amazônia e precisávamos estar atentos à demanda da temática indígena no ensino de 

História, uma vez que muitos dos discentes da universidade se reconheciam como indígenas e 

estavam conscientes de que os estudos das histórias indígenas eram pouco explorados.  

Naquele momento, meus conhecimentos sobre a temática indígena eram bastante 

limitados, embora tivesse procedido a algumas leituras de produções historiográficas que 

estavam circulando, em especial no campo do Ensino de História, pois nessa época estava 

atuando como professor substituto dessa área na UFRN e na UERN. Assumi o cargo de 

professor substituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Centro de Ensino 

Superior do Seridó em 2012 e, a partir de 2013, passei a ministrar disciplinas de Ensino de 

História. Em 2013 assumi também como professor substituto da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, no Campus Central de 

Mossoró-RN. No entanto, em minha graduação, realizada na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte entre 2002 e 2006, não cursei disciplina específica sobre História Indígena e 

o próprio movimento indígena no Estado do Rio Grande do Norte não existia – ou não era tão 

forte como é atualmente. Os temas que estudávamos sobre os povos indígenas estavam 

diluídos nas disciplinas de História do Brasil e do Rio Grande do Norte. Assim também 

ocorreu em meu mestrado em História (2010-2012). Como o meu objeto de estudo era a 

construção dos espaços modernos nos sertões do Rio Grande do Norte no início da República, 

também por este motivo não houve espaço para aprimorar os conhecimentos sobre História 

Indígena. 

Apesar dos limites expostos, era consciente da necessidade de aprofundar meus 

conhecimentos sobre a questão, seja pela minha atuação profissional em uma universidade na 

Amazônia, seja pela urgência com que a temática precisava ser encarada. Iniciando minha 

atuação como docente no ensino superior da UFOPA, constatei entre meus alunos/as das 

diversas disciplinas ministradas que muitos se identificavam como indígenas e que boa parte 

deles/as haviam deixado as aldeias somente depois da aprovação em curso de ensino superior.  

Os contatos com os/as alunos/as indígenas da graduação sempre foram marcados por 

narrativas sobre as experiências vividas nas aldeias e sempre reforçavam meu desejo de 

conhecer a realidade indígena mais detalhadamente, especificamente a das aldeias localizadas 

ao longo dos rios Tapajós e Arapiuns, região onde se concentra o maior número de discentes 

indígenas que cursaram disciplinas comigo. As imagens e representações sobre as sociedades 

indígenas que carregava comigo eram aquelas produzidas pela mídia, pelos manuais escolares 
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e pelos meus professores da educação básica, sobretudo nas comemorações do Dia do Índio. 

Era consciente dos lugares de produções destas representações e percebia o quanto elas eram 

carregadas de estereótipos.  

Devo acrescentar que, desde o início de minha carreira como professor do curso de 

História na UFOPA, procurei desenvolver minhas ações de ensino, pesquisa e extensão 

compreendendo estar em uma universidade localizada em plena Amazônia, voltado para a 

diversidade e a alteridade, além de atuar em diversas frentes de ações afirmativas. As questões 

indígenas foram se inserindo em minha atuação profissional como professor de alunos 

indígenas, como orientador de bolsistas de pesquisa e extensão indígenas e, enfim, tomando 

forma concretamente através da temática de pesquisa, que começava a se descortinar. Em 

minhas aulas de Metodologia do Ensino de História e Estágios Supervisionados, a temática 

indígena e a Lei nº 11.645/08 eram assuntos recorrentes em todos os semestres, 

principalmente porque muitos de nossos alunos se reconheciam como indígenas e porque eu 

cultivava a ideia de que era necessário discutir o sentido da História na vida dos alunos. 

Em termos de pesquisa, coordenei entre 2014 e 2016 o projeto de pesquisa, 

cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT), 

intitulado “O Acadêmico indígena nas licenciaturas: a experiência dos alunos indígenas na 

UFOPA”, que tinha como objetivo a produção e o registro, por meio de entrevistas de 

História Oral, de memórias dos alunos dos cursos de formação de professores, da trajetória 

escolar à chegada na Universidade, passando pelos desafios de deixar as aldeias para morar na 

cidade. Os resultados do projeto foram publicados em dois artigos2 e apresentados em 

diversos eventos científicos. O projeto teve como plano de trabalho “Saberes indígenas na 

reformulação das aprendizagens em história” e como bolsista de iniciação científica a 

estudante indígena Graciane da Silva.  

Além desse projeto de pesquisa, orientei junto ao Centro de Documentação do Baixo 

Amazonas as pesquisas: “A higienização de documentos históricos relacionados à presença 

indígena no Baixo Amazonas” e “Levantamento de fontes sobre a presença indígena no 

cotidiano da cidade de Santarém-PA no início do século XX”, que teve como pesquisadora 

bolsista de Ação Afirmativa PIBEX-AF a aluna indígena Patrícia Angélica de Oliveira. Fui 

ainda orientador de TCC de diversos alunos indígenas do curso de História, dentre eles: 

_______________  
 
2 O projeto de pesquisa tinha minha coordenação e como vice-coordenadora a professora Eveline Sousa, que 

atuava em História da América e História Indígena. Ver mais em: Gois e Sousa (2015, p. 174-213) e Gois e 
Sousa (2017, p. 113-131). Consultar: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6191793.  
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Franciana Fernandes da Silva, com a monografia intitulada “Saberes e práticas da Escola 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Luzia, da Aldeia Indígena de 

Muratuba Alto Tapajós, Pará” (2017), e Graciane da Silva, com a monografia “Educação 

Indígena no Ensino Superior: memórias dos estudantes indígenas do curso de História da 

UFOPA” (2017), ambas as alunas da etnia Tupinambá, o que foi para mim uma aprendizagem 

de orientação e de maior aproximação com os alunos e suas realidades na universidade. 

Graciane foi a primeira aluna indígena a defender um TCC no curso de licenciatura em 

História da UFOPA e eu tive a grata satisfação de acompanhar este processo.  

Por indicação do professor, indígena e antropólogo Florêncio Almeida Vaz Filho, 

então diretor de Ações Afirmativas da UFOPA, ingressei como avaliador do Processo 

Seletivo Especial Indígena e Quilombola, uma das formas de acesso de discentes indígenas à 

universidade por meio de processo seletivo especial3. Atuei como professor colaborador do 

projeto piloto intitulado Ciclo Básico, que oferecia uma formação inicial de ensino e extensão 

para alunos indígenas e quilombolas, pois a preocupação não era apenas garantir a entrada, 

mas a permanência na Universidade4. 

Foi também pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria de Ações Afirmativas que 

surgiu o convite para visitar algumas aldeias indígenas do Baixo Tapajós, cujos moradores 

frequentavam o Curso de Língua Indígena Nheengatu. A excursão saiu de Santarém com 

destino às aldeias Jaca e Santo Amaro, onde foi feita uma plenária sobre o desenrolar do curso 

e o lançamento do CD de músicas em Nheengatu, além da pré-estreia do filme “Terra dos 

encantados: os povos indígenas no baixo rio Tapajós”, de Clodoaldo Correa.  

Esta foi minha primeira experiência em uma aldeia indígena e, posso afirmar, deixou 

marcas profundas em minha vida. Saímos de Santarém por volta das 22 horas do dia 22 de 

julho de 2016 e passamos a noite viajando no barco pelo rio Tapajós. Ao amanhecer do dia 

seguinte, estávamos ancorados na margem direita do rio, iniciando o trabalho de 

conhecimento da aldeia Jaca, cujo registro fotográfico foi escolhido como epígrafe para esta 

Apresentação (Figura 1). A atividade principal foi constituída de uma plenária com as 

lideranças indígenas, realizada em uma das salas de aula da escola indígena Menino Jesus. 

Segue um registro fotográfico da plenária (Figura 2), onde uma liderança indígena 

apresentava a história de luta do movimento indígena naquela localidade. 

_______________  
 
3 Sobre os processos seletivos especiais da UFOPA, consultar: Pereira e Brasileiro (2016, p. 229).  
4 Sobre este projeto, ver: http://www2.ufopa.edu.br/ufopa/noticias/2017/abril/ufopa-divulga-balanco-sobre-

entrada-de-alunos-indigenas-e-quilombolas-na-universidade.  
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FIGURA 2 – PLENÁRIA COM AS LIDERANÇAS INDÍGENAS REALIZADA NA SALA DE AULA DA 

ALDEIA JACA. 

 
FONTE: Acervo do Autor. Data: 23 jul. 2016. 

 

Foi uma interessante reunião, na qual os mais velhos relataram as experiências de 

luta do povo indígena Tupinambá5 no Baixo Tapajós e o seu processo de reconhecimento 

como indígenas. Estavam presentes as principais lideranças locais, que narravam as antigas 

histórias locais e as lutas pelo reconhecimento étnico. Destaca-se o protagonismo de mulheres 

indígenas neste processo, como tem demonstrado Arantes (2020) sobre a mediação social. 

Para mim, foi uma oportunidade de mergulhar nas narrativas orais e, também, conhecer as 

escolas indígenas – afinal, parte das atividades era realizada nas salas de aula das escolas e 

_______________  
 
5 Um aspecto a ser destacado aqui se dá em relação ao etnônimo Tupinambá, a ser diferenciado ao longo desta 

tese dos Tupinambá do litoral, pois, nos livros didáticos de História que foram analisados e serão apresentados 
posteriormente, é comum a referência a outro grupo Tupinambá, do passado e do presente, que se localiza no 
litoral, da Bahia ao Rio de Janeiro. Aqui, Tupinambá diz respeito às atuais identidades étnicas do Tapajós e 
Arapiuns, o que requer relações com os antigos povos Tupinambá identificados desde o século XVII na 
Amazônia, como os apontados por Menéndez (1992, p. 281). Apesar das diferenças que historicamente os 
Tupinambá foram adquirindo nos diferentes espaços que viveram/vivem, teriam relações de parentescos com 
os de Pernambuco. De acordo com Antonio Porro, em Dicionário Etno-Histórico da Amazônia Colonial 
(2007), sobre os Tupinambarana (Tupinambá), sabe-se que: “em 1639 também é dito que haviam saído de 
Pernambuco abandonando 84 aldeias e atravessando o interior do Brasil até as cabeceiras do Madeira; muitos 
ficaram pelo caminho povoando diversas regiões e uma parte desceu o Madeira fixando-se na ilha 
Tupinambarana e na várzea adjacente da margem direita do Amazonas” (PORRO, 2007, p. 98). Na Amazônia 
“submeteram ou expulsaram todas as tribos que encontraram, mantendo, porém, relações comerciais regulares 
com uma delas que, entre outros itens, lhes fornecia sal de origem vegetal” (PORRO, 2007, p. 98). Porro 
(2007, p. 152) aponta que a migração da Costa (Pernambuco) foi liderada por “UIRA-AÇU (Viarazu, Virrazu), 
Chefe de uma tribo Tupi (Tupinambá?) do nordeste que entre 1535 e 1540 iniciou a grande migração pela 
Amazônia e chegou à vila de Chachapoyas (v. em II), no Peru, em 1549 (Zúniga, Ortiguera)”. 
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envolvia professores e alunos. Tudo me chamava atenção e registrava em fotografias, desde as 

estruturas físicas aos adereços. Como haviam se passado poucos dias das comemorações 

juninas, a sala de aula ainda estava decorada com as bandeirolas de São João. Além destas, 

alguns adereços de palha de palmeira e cartazes com frases em Nheengatu haviam sido 

colocados para a recepção da caravana (Figura 2). 

Após o almoço, seguimos de barco, descendo o rio Tapajós, com destino à Aldeia 

Santo Amaro, para mais uma visita. Chegamos ao final da tarde do sábado, quando 

adentramos na aldeia e pudemos assistir a uma partida de futebol no campo que fica no centro 

dela. À noite, conforme estava preparado, houve apresentações culturais pelos alunos da 

escola indígena e lançamento do CD e filme. A aldeia possui um gerador de energia, o que 

possibilitou as atividades no período noturno. Seguem três registros fotográficos produzidos 

na Aldeia Santo Amaro: 

 
FIGURA 3 – PROFESSORA E ALUNOS INDÍGENAS.     FIGURA 4 – SALA DE AULA DA ALDEIA S. AMARO 

    
FONTE: Acervo do Autor. Data: 23 de jul. de 2016.    FONTE: Acervo do Autor. Data: 24 de jul. de 2016. 

 
FIGURA 5 – MATERIAIS DIDÁTICOS DA ESCOLA INDÍGENA 

 
FONTE: Acervo do Autor. Data: 24 de julho de 2016. 
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A fotografia da Figura 3 foi realizada durante a apresentação da Dança Tupinambá, 

organizada pela professora da disciplina Notório Saber ministrada na escola indígena6. 

Observa-se que tanto a professora não indígena quanto os/as alunos/as indígenas estão 

caracterizados com roupas e pinturas típicas. A apresentação se deu em volta de uma fogueira 

e ao som de músicas em Nheengatu, gravadas em CD pelos alunos do curso de línguas 

indígenas, como parte do projeto desenvolvido pela Diretoria de Ações Afirmativas da 

UFOPA7. A visita às aldeias era parte da programação de conclusão de uma turma do curso de 

Nheengatu.  

A fotografia identificada como Figura 4 foi produzida na sala de aula da escola, um 

barracão de madeira e palhas, com alguns adereços que foram colocados especialmente para o 

evento, além de cartazes em cartolina com frases em Nheengatu8. A fotografia identificada 

como Figura 5 chama atenção para a estrutura física da escola, pela ausência de construção 

em alvenaria e sendo formada de um único compartimento, o qual agrega sala de aula, 

biblioteca e demais materiais de uso didático, como globos terrestres, órgãos do corpo 

humano, caixa de jogos, dentre outros. Destaca-se um número considerável de volumes de 

livros didáticos, de diversas séries e disciplinas. A fotografia da estante de livros escolares é 

muito emblemática para mim e foi definidora na escolha do tema desta Tese – embora a 

imagem permita pensar que para a criança indígena o globo terrestre fosse mais atraente, 

talvez para tentar localizar no mundo o seu espaço e a sua aldeia.  

Nesse contato inicial, e motivado pelo interesse nos estudos sobre livros didáticos, 

dada a minha área de atuação como professor na área de Ensino de História, muitas questões 

começavam a povoar minha reflexão: quais livros didáticos de História eram trabalhados 

naquela escola? Eram livros específicos ou convencionais? Quais as relações entre esses 

_______________  
 
6 Segundo Abreu (2014, p. 112), a partir de 2012 a SEMED/Santarém passou a inserir na matriz curricular das 

escolas indígenas que estão sob sua responsabilidade as disciplinas diferenciadas como Língua Indígena e 
Notório Saber. 

7 Sobre este projeto, ver: https://fabiocavalcante.com/blog/tag/album/. As músicas podem ser ouvidas no site: 
Nheengatu - Canções na Língua Geral Amazônica: Alunos do Curso de Nheengatu da Ufopa: Free Download, 
Borrow, and Streaming: Internet Archive  

8 De acordo com Baniwa, o Nheengatu ou língua geral é uma variação da língua tupi-guarani falada por diversos 
povos indígenas do litoral brasileiro, que foi sistematizada por missionários e levada a outros povos indígenas 
do Brasil como uma língua de comunicação pan-indígena (LUCIANO, 2006, p. 32). Para o contexto das 
aldeias indígenas do Baixo Tapajós, segundo Vaz Filho, quando os moradores precisaram lançar mão de uma 
língua indígena, foi quase instantânea a associação com o Nheengatu. Apesar de a expressão resgate da língua 
haver sido muito usada pelos próprios índios, tratou-se, de fato, de uma revalorização do Nheengatu, que já era 
conhecido e utilizado de modo, em geral, irrefletido e incompleto (VAZ FILHO, 2010a, p. 270).  
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manuais didáticos com a vida das aldeias na Amazônia? Quais os usos desses materiais por 

parte dos professores e alunos?  

Voltamos para Santarém no final da tarde do domingo. Levei comigo muitas 

lembranças dessa experiência entre os indígenas que se reconhecem como Tupinambá e a 

vontade de voltar outras vezes. Compartilhei essas memórias com muitos/as de meus 

alunos/as. Muitos/as deles/as manifestavam o convite para eu conhecer as suas próprias 

aldeias, em especial em época de festa de santos ou outras festividades quando, geralmente, 

eram divulgadas as saídas de barcos para essas localidades. 

Foi exatamente na proximidade de uma dessas festividades que recebi o convite para 

conhecer a aldeia Muratuba, localizada na margem esquerda do rio Tapajós, que no último 

final de semana do mês de outubro vivenciaria a Festa do Caju, uma tradição na aldeia que 

envolve praticamente toda a comunidade. Assim, juntamente com outros amigos, no final da 

tarde nos dirigimos até a orla de Santarém, onde já nos aguardava a aluna Regilene, 

juntamente com sua filhinha, para nos indicar o barco, entre os vários ali ancorados, que nos 

levaria até a aldeia Muratuba9. Regilene foi nossa aluna indígena no curso de História em 

várias disciplinas e quem nos convidou para conhecer a aldeia, a festa e o cotidiano indígena. 

Foi na casa dos seus pais, Seu Hipólito e Dona Maria de Jesus, que ficamos hospedados, 

durante o final de semana que passamos na localidade.  

Era por volta das dezoito horas, ainda claro na cidade de Santarém, pois o sol na 

Amazônia demora a se pôr, quando o barco de nome Rio Tapajós começou a viagem. O 

percurso de Santarém a Aveiro é feito com várias paradas pelas comunidades ribeirinhas e 

aldeias ao longo do Tapajós. A essa altura, nossas redes já estavam atadas entre as várias 

outras redes espalhadas pelos dois andares do barco. Entre os balanços do barco, o som do 

motor e as conversas dos passageiros, alguns cochilos dados, as horas vão passando e, afinal, 

a escuridão começa a tomar conta. Muratuba é a terceira parada e equivale a sete ou oito horas 

de viagem pelo Tapajós. Era por volta das duas horas da madrugada quando o barco parou em 

frente à aldeia Muratuba. A escuridão tomava conta de todo o espaço.  

Em outubro, quando realizamos a viagem, o nível da água já havia baixado e o barco 

que nos levava parou no meio do rio, para não atolar na lama nem encalhar nas pedras das 

_______________  
 
9 Segundo Regilene dos Santos Silva, “atualmente, a aldeia indígena Muratuba conta com 75 famílias e 311 
habitantes, entre crianças e adultos, que se consideram indígenas da etnia Tupinambá” (SILVA, 2018, p. 18). 
Como TCC, Silva apresentou a pesquisa intitulada “Etnogênese e afirmação étnica do povo Tupinambá: estudo 
da aldeia Muratuba no Baixo Tapajós (Santarém/PA, 2000-2017)”, defendida em 2018 e na qual fui um dos 
avaliadores da banca.  



25 
 

 

margens. O percurso entre o barco e a margem do rio foi feito num pequeno barco, chamado 

de “rabeta” ou “bajara”, como denominam os moradores locais. Como era período de festa, o 

barquinho fez algumas viagens para desembarcar todas as pessoas que iam ficar na aldeia 

Muratuba, bem como as várias mercadorias e bagagens que os tripulantes levavam. Em meio 

à escuridão, iluminada apenas pelas lanternas que algumas pessoas levavam, chegamos à 

margem do Tapajós, entre pedras e alagados.  

As pessoas que já conheciam a região nos alertavam para o cuidado com as raias, 

que, segundo relatos, teriam machucado muita gente, em período de estiagem. São 

assustadores os relatos das “ferradas das raias” entre os moradores da região. Eu, que era 

novato na experiência, estava morrendo de medo de ser picado pelo assustador peixe. Entre a 

margem do rio e a aldeia existe um grande aclive, que é preciso subir ao chegar à aldeia. Em 

Muratuba, foi construída uma escadaria de alvenaria e uma de madeira, com mais de cem 

degraus, segundo relatos. Utilizamos a escada de madeira, que ficava mais próxima da 

residência que nos acolheu.  

Andar pela floresta amazônica, à noite, em meio à escuridão, com malas nas mãos, 

foi uma experiência e tanto. Mas nossa guia conhecia cada palmo daquele chão e nos 

tranquilizava. Jamais esquecerei o som da floresta à noite. Para mim, uma experiência única. 

Para eles, um dia qualquer. Faltam palavras para descrever o que passei nesses três dias, ou 

mesmo o que é ficar em grupo na praia à noite, dando sinal com lanternas para obter contato 

com o barco e conseguir retornar a Santarém/PA.  

Somente no outro dia, pela manhã, tivemos noção da altura entre a aldeia e a margem 

do rio. Pela manhã fomos conhecer o lugar, passando por entre as casas, no caminho que 

levava ao centro da localidade, onde havia a igreja, o clube, a escola, o campo de futebol e um 

arruado. Regilene seguia na frente nos explicando cada trecho, pois ela conhecia todas as 

localidades daquela terra onde ela vivera boa parte de sua vida; lá, todos eram seus “parentes” 

e ela ia indicando pelo caminho: “ali mora meu primo, ali é a casa de meu tio, ali moram os 

pais de fulano”. Não conseguirei descrever todas as belezas desse lugar ou mesmo dizer o que 

é participar do Festival do Caju. Deter-me-ei, principalmente, nos aspectos escolares.  

Em Muratuba funciona a Escola Municipal Indígena de Educação Infantil e 

Fundamental Santa Luzia, utilizando dois espaços: uma parte construída em alvenaria e outra 

em madeira. Fiz um registro fotográfico (Figura 6) da escola em madeira, também chamada 

de “palhoça”. 
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FIGURA 6 – ESCOLA DA ALDEIA MURATUBA. 

 
FONTE: Acervo do autor. Data: Out. de 2016. 

 

A estrutura dessa sala de aula tem o piso de alvenaria, bem como uma pequena base, 

que dá sustentação aos pilares de madeira que seguram a cobertura de palha. Ao fundo, pode-

se ver uma construção em madeira onde funciona uma rádio comunitária, segundo me foi 

narrado. Algumas de minhas alunas no curso de História da UFOPA contaram que foram 

locutoras nessa rádio. Além dessa sala de aula, como apontei, existe também outra construção 

em alvenaria, com mais salas de aula que compõem também a escola. Desses contatos iniciais 

na aldeia Muratuba, a escola já se configurava como um possível objeto a ser problematizado.  

Retornei a Santarém, após a participação na Festa do Caju, com algumas indagações 

e levando comigo o desejo de aprofundar estudos sobre a educação escolar indígena no Baixo 

Tapajós. Em apêndice, segue um Caderno de Fotografias, confeccionado por mim, destas 

minhas viagens às aldeias indígenas, com registros da natureza, das residências, das escolas e 

de algumas atividades culturais e escolares das quais participei. 

Vivenciando e rememorando esses contatos com as aldeias indígenas, tinha clareza 

de que era meu desejo desenvolver uma tese de doutorado10 que problematizasse as escolas 

indígenas e os livros didáticos de História. Restava definir onde e com qual orientação. Em 

minha atuação como professor de Ensino de História, um texto recorrente em meus planos de 

curso era “A formação da consciência histórica de alunos e professores e o cotidiano em aulas 
_______________  
 
10 As visitas às aldeias coincidiam com o meu processo de elaboração de um projeto de tese a ser submetido em 

algum programa de pós-graduação, pois na lista de saída dos docentes do curso de História da UFOPA estava 
prevista minha liberação/afastamento para o ano de 2018.  
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de história” (2005), de Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt e Tânia Maria 

Figueiredo Braga Garcia. Neste texto, dentre outras questões, destacam-se as ações do projeto 

“Recriando Histórias” e de como é possível repensar o trabalho em sala de aula, “a partir do 

seu envolvimento com a sua realidade histórica” (SCHMIDT; GARCIA, 2005, p. 305). 

Procurei me informar mais sobre o projeto “Recriando Histórias” e quem estaria coordenando 

essas atividades, através das produções bibliográficas.  

Neste percurso, descobri as ações do Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas 

da UFPR e o trabalho da professora Tânia Maria F. Braga Garcia, na linha de Pesquisa 

Cultura, Escola e Ensino do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR. Inscrevi 

meu projeto de pesquisa no processo seletivo e, aprovado nas etapas iniciais, pude relatar à 

banca de seleção, em entrevista, o desejo de desenvolver uma tese para analisar os usos dos 

livros didáticos de História em escolas indígenas na Amazônia.  

Selecionado para uma das vagas de orientação oferecida pela professora Tânia 

naquele ano de 2018, mudei-me para Curitiba e iniciei o curso de Doutorado para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para situar as contribuições recebidas no processo formativo, 

registro que ao longo dos semestres 2018.1, 2018.2 e 2019.1, cursei as seguintes disciplinas: 

“Pesquisa Avançada em Cultura, Escola e Ensino I”, “Pesquisa Avançada em Cultura, Escola 

e Ensino II”, “Seminário de Tese - Cultura, Escola e Processos Formativos em Educação”, 

“Manuais Didáticos e Escolarização”, “Tópicos Especiais em História e Historiografia da 

Educação I - Temas, Fontes, Objetos e Referenciais”, “História, Escolarização e Cultura 

Escolar”, “Manuais Escolares: Perspectivas de Investigação”, “Educação, Tecnologia e 

Sociedade”, esta última na UTFPR. 

Cada uma das disciplinas trouxe elementos que pude colocar em diálogo com o 

projeto inicialmente formulado, fazendo escolhas e incorporando conceitos e autores que 

convergem em direção aos pressupostos teóricos e metodológicos orientadores da tese, em 

especial, os que estão presentes ao longo dos capítulos que começo a apresentar a seguir. Das 

intenções ao gesto, percorri o caminho ao longo de quatro anos, durante os quais limites 

foram impostos às propostas iniciais em função da pandemia e do desenrolar do rio da vida, 

permitindo que se chegasse a este porto.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

A construção de uma tese na temática dos livros didáticos de História em aldeias 

indígenas requer diálogos com autores que se tornaram pioneiros na reflexão sobre a cultura 

escolar, o ensino, os livros didáticos e as escolas indígenas. O diálogo com esses pensadores 

ajuda a delimitar o campo de estudo, a partir da aproximação entre a produção teórica e a 

prática da pesquisa. São autores que foram selecionados pela aproximação com o objeto de 

estudo, desde a elaboração do projeto, mas também os que foram lidos ao longo das 

disciplinas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Paraná e dos encontros promovidos pelo Núcleo de Pesquisa em Publicações 

Didáticas/UFPR.  

Ao longo das disciplinas, um arcabouço de leituras teóricas e metodológicas foi 

realizado no sentido de pensar a articulação dos objetos de pesquisa, com a proposta da Linha 

de Pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos em Educação11. Afinal, a inserção dos 

discentes no programa se dá pela vinculação do projeto aos objetos privilegiados pela linha de 

pesquisa ao longo dos anos, um espaço no qual 

 
questões já tematizadas, tais como a necessidade de reorganização da escola face às 
transformações do mundo do trabalho e da cultura, o enfrentamento das críticas 
realizadas pelas teorias pós-modernas e, nomeadamente, a “volta” do sujeito às 
discussões teóricas e metodológicas, apontam problemáticas a serem enfrentadas 
(SCHMIDT; GARCIA, 2008, p. 30. Grifos nossos).  

 

O contato com as produções sobre a escola e a escolarização tem sido imprescindível 

para a localização da tese no campo da Educação e suas relações com as outras áreas das 

chamadas Ciências Humanas, em especial a História, área de formação inicial deste 

pesquisador, a Antropologia e a Sociologia. O entrecruzamento desses diferentes campos de 

conhecimento tem possibilitado a construção de problemáticas a partir das quais se discutem 

as relações entre indivíduos, sociedade e escolarização. Segundo Schmidt e Garcia (2008, p. 

30), “nessa perspectiva, um dos princípios norteadores a serem considerados é a redução da 

escala de análise dos fenômenos sociais e educativos, que possibilitaria uma maior localização 

dos sujeitos em situações concretas de escolarização”.  

_______________  
 
11 A denominação da Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos em Educação foi modificada em 

2019, como parte da reformulação curricular pela qual passou o Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFPR, sendo herdeira dos objetivos da linha anteriormente denominada Cultura, Escola e Ensino.  
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Contudo, alertam as autoras, por outro lado os debates têm ressaltado a importância 

de levar em consideração as “dimensões socioculturais do movimento histórico” no estudo da 

escolarização e, assim, não descuidar dos “significados estruturais da construção simbólica ou 

das representações da realidade que toda ação revela”, assim como de outras mediações, entre 

as quais a linguagem (SCHMIDT, GARCIA, 2008, p. 31). Para estas autoras, é necessário 

atentar para “as formas de organização e mudanças que envolvem os sujeitos e delimitam os 

contextos onde atuam”, para o que contribui a perspectiva histórica. De acordo com Schmidt e 

Garcia (2008, p. 43), mesmo para conhecer como estas relações ocorrem no presente, “é 

necessário um olhar ao passado e ao futuro; ainda, coloca em questão o fato de que, quando se 

interroga sobre as ações dos sujeitos sociais, lançam-se também, interrogações acerca da 

natureza da sociedade ou de seu funcionamento”. 

Nesse sentido, a tese que estuda usos dos livros didáticos de História pelos sujeitos 

escolares no cotidiano das escolas indígenas na Amazônia brasileira dialoga com esses 

princípios norteadores da Linha de Pesquisa, mas também busca outros referenciais que dão 

sustentação em termos de dimensão, abordagem e domínio do objeto. Entre temas e autores, a 

tese se assenta, entre outros, em: a) Escola e Escolarização, a partir de Antonio Viñao Frago 

(2006; 2008); b) Forma Escolar, de Jean-Claude Forquin (1992) e Guy Vincent, Bernard 

Lahire e Daniel Thin (2001); c) Cultura Escolar, com Dominique Julia (2001), Anne-Marie 

Chartier (2005), Pierre Bourdieu (2001) e Elsie Rockwell (1997; 2009); d) Livros Didáticos, 

com: Alain Choppin (2000, 2002, 2004b) e Augustín Escolano Benito (2006); e) Sobre livros, 

leituras, leitores: Roger Chartier (1990, 2002) e Michel de Certeau (2005); e f) Sobre as 

culturas indígenas: Manuela Carneiro da Cunha (1992), Manuela Carneiro da Cunha e Pedro 

de Niemeyer Cesarino (2016), Maria Regina Celestino de Almeida (2010), João Pacheco de 

Oliveira (2016), Linda Tuhiwai Smidt (2018), Florêncio Almeida Vaz Filho (2010a), Gersen 

Baniwa  Luciano (2006) e Daniel Munduruku (2012).  

Antonio Viñao Frago tem demonstrado as mudanças nos estudos sobre escola e 

escolarização efetuadas pelos historiadores, em especial a partir da influência da Sociologia, 

no sentido de repensar os tópicos e abordagens inerentes à história da educação. Para esse 

autor, até as décadas de 60 e 70 do século XX os estudos eram limitados, destinados na 

maioria das vezes à história das ideias pedagógicas e das instituições. Esse campo de 

abordagem tem sido repensado, no que concerne ao que Viñao Frago chama de “história 

social da educação”, com a incorporação de novas temáticas. Nas palavras do autor:   
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Os tópicos incluem, por exemplo, a história da infância e da família, a educação 
popular, os processos de alfabetização, escolarização e feminização (neste último 
caso, tanto da população escolar quanto da profissão docente), populações escolares 
ou grupos-alvo da educação formal (e dentro delas, de forma particular, grupos 
específicos como mulheres, crianças com deficiências físicas ou mentais ou 
socialmente excluídas e objeto de ações educacionais específicas), educação 
profissional e técnica, currículo, professores como grupo social, diferenças sociais e 
culturais, o papel do professor como grupo social e as diferenças sociais e culturais 
dos alunos, crianças com deficiências físicas ou mentais ou aquelas socialmente 
excluídas e alvo de ações educacionais específicas), educação profissional e técnica, 
currículos, professores como grupo social, diferenças sociais e culturais na 
educação, sistemas educacionais, modos não formais de educação ou, de uma 
perspectiva mais ampla, a relação entre educação e ordem social e mudança 
(VIÑAO FRAGO, 2008, p. 15. Tradução livre nossa. Grifos nossos). 
 

Como se vê, um amplo campo temático se abre para os pesquisadores interessados 

pela escola e pela escolarização, pondo-se em evidência aspectos externos e internos da 

escola. Assim, para além do papel dos poderes públicos, estadual e local, Viñao Frago (2008, 

p. 16) aponta também para as forças internas dos sistemas educativos. Portanto, no 

entrecruzamento entre forças externas e internas, é possível se fazer uma história sociocultural 

da cultura escolar, como preferem alguns, ou das culturas escolares, conforme definem outros. 

De qualquer forma, como apresenta o autor, os conceitos vêm sendo utilizados por diversos 

historiadores da educação desde a década de 1990. O próprio autor define cultura escolar 

como:  

 
[...] um conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, diretrizes, rituais, inércias, 
hábitos e práticas (formas de fazer e pensar, mentalidades e comportamentos) 
sedimentados ao longo do tempo na forma de tradições, regularidades e regras 
inquestionáveis do jogo, e compartilhados por seus atores, dentro das instituições 
educacionais. (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 22. Tradução nossa). 
 

Conforme se pode constatar, o autor apresenta um conceito de cultura escolar 

baseado nas produções historiográficas da educação da década de 1990, no qual estão 

implicadas as ações que acontecem tanto fora quanto no interior da escola. Para esse autor, a 

cultura escolar apresenta uma relativa autonomia e não se limita a reproduzir o saber criado 

fora dela, sem que seja criado, transformado, adaptado pelas práticas docentes e discentes. 

Neste sentido, a cultura escolar se caracteriza por saberes compartilhados pelos atores das 

instituições educativas, estando, pois, sedimentados em comportamentos e mentalidades, 

tradições, regularidades e regras do jogo, constituindo, pois, o que Viñao Frago (2006, p. 109) 

chama de “saber artesanal” do ofício do professor.  

Numa perspectiva complementar, Dominique Julia aponta para as relações 

conflituosas e pacíficas que envolvem a cultura escolar. Para ele:  
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[...] esta cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações 
conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o 
conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política 
ou cultura popular. Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um 
conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 
que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 
simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se 
levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a 
essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar 
sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores (JULIA, 
2001, p. 11. Grifos no original). 

 

Na concepção de Julia, normas e práticas definem a cultura escolar. No entanto, a 

prática, em sua perspectiva, seria a forma pela qual as estruturas das culturas contemporâneas 

(religiosa, política, popular) condicionam, por meio de normas (regulamentos, leis), a escola. 

Nesse sentido, a cultura escolar é resultado de estruturas que determinam a ação dos sujeitos, 

que incorporam determinados comportamentos e os colocam em prática no espaço escolar. 

Julia destaca a importância da perspectiva histórica para o estudo das finalidades dessas 

normas e práticas, ou seja, sua produção, pois elas variam, a cada época histórica, de acordo 

com suas utilidades contextuais. É importante destacar que a cultura escolar, nessa 

perspectiva, não é, pura e simplesmente, uma mera reprodução social, uma vez que Julia 

destaca as relações que constituem as práticas e que podem ser de natureza pacífica ou não. 

Aprofundando essa discussão sobre as práticas que formam a cultura escolar, Anne-

Marie Chartier demonstra que a cultura não é produto a ser consumido, mas um “fazer” 

portador de sentido e, portanto, “deve ser pensada constantemente da perspectiva dos atores” 

(CHARTIER, 2005, p. 22). A autora destaca a importância dos sujeitos como produtores de 

cultura e, desse modo, utilizando-se dos conceitos de estratégias e táticas, produzidos por 

Certeau (2005), mostra a importância dessas últimas como criatividade diante das normas a 

serem seguidas. A autora afirma que: 

 
As estratégias dominam o espaço de sua ação, usam relações de forças, capitalizam 
seus resultados, definem projetos, impõem programas. As culturas estão, ao 
contrário, do lado das táticas: do mesmo modo que os locutores tomam seus 
enunciados de uma língua e conversam em função dos encontros, cada ator impõe, a 
seu modo, sua marca naquilo que lhe está dado a fazer, a compreender ou a viver. 
No entanto, ele não é mestre do terreno no qual se move, ele não constitui o dado do 
que ele encontra: a cultura se dá sempre “no terreno do outro” (CHARTIER, 2005, 
p. 22). 
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Essa perspectiva é interessante, na medida em que possibilita perceber a ação prática 

do sujeito no cotidiano, mesmo em espaços que não lhes são próprios. Sabe-se que as escolas 

são regidas por um conjunto de regras, regulamentos, legislações educacionais, mas, mesmo 

nessas relações de forças, os sujeitos definem “as maneiras de agir e de estar no mundo” 

(CHARTIER, 2005, p. 23).   

É importante atentar para essas “relações de forças” que atuam no interior da cultura 

escolar na medida em que se busca estudar os saberes escolares, os imperativos didáticos e as 

dinâmicas sociais, como propõe Jean-Claude Forquin. O autor destaca o processo de “seleção 

cultural escolar”, por meio do qual “diferentes escolas podem fazer diferentes tipos de seleção 

no interior da cultura. Os docentes podem ter hierarquias de prioridades divergentes, mas 

todos os docentes e todas as escolas fazem seleções de um tipo ou de outro no interior da 

cultura” (FORQUIN, 1992, p. 31). Como se percebe, Forquin aponta para as ações dos 

sujeitos escolares, o que permite apontar que, ao estudar as escolas, mesmo como local de 

gestão e transmissão de saberes e símbolos, deve-se levar em consideração o trabalho de 

seleção cultural, feito tanto pelos docentes quanto pelos discentes, nas salas de aula, por meio 

do que ele chama de interpretação, seja de um currículo, de um programa ou de um livro 

escolar. Nas palavras de Forquin: 

 
A análise sociológica dos programas escolares e da seleção que aqueles efetuam no 
interior do repertório cultural de uma sociedade num momento dado deve ser 
prolongada e completada no próprio local dos estabelecimentos e das salas de aula, 
na medida em que existe uma diferença entre aquilo que é pretendido e aquilo que é 
ensinado realmente. Pode-se, além disso, acrescentar que aquilo que é realmente 
aprendido, retido e compreendido pelos alunos não corresponde tampouco àquilo 
que os docentes ensinam ou crêem ensinar e que esta inadequação pode se tornar, 
por sua vez, o objeto de uma investigação sociológica, na medida em que as 
condições de recepção da mensagem pedagógica dependem também do contexto 
social e cultural (FORQUIN, 1992, p. 32).  

 

As questões acima apontadas implicam o reconhecimento da dinâmica cultural 

escolar que apresenta certa autonomia, inclusive na seleção e na interpretação dos conteúdos 

prescritos, embora na articulação com as outras dinâmicas que coexistem no campo social12. 

Essa autonomia relativa, apontada por Forquin, leva em consideração que a cultura escolar se 

constrói em meio à existência de uma “forma escolar”, conforme propõem Vincent, Lahire e 

_______________  
 
12 De acordo com Forquin (1992, p. 32), os conteúdos prescritos devem ser compreendidos como indicativos e 

“por isso vemos os docentes, por sua vez, selecionar temas, enfatizar tal ou qual aspecto, apresentar os saberes 
sob diversos modos”. 
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Thin (2001, p. 10). Levando em consideração o contexto europeu, esses autores resumem as 

características da “forma escolar” que ali se definiu social e historicamente em cinco pontos, a 

saber: 

 
1) A escola como espaço específico, separado das outras práticas sociais (em 
particular, as práticas de exercício do ofício) está vinculada à existência de saberes 
objetivados;  
2) A escola e a pedagogização das relações sociais de aprendizagem estão 
ligadas à constituição de saberes escriturais formalizados, saberes objetivados, 
delimitados, codificados, concernentes tanto ao que é ensinado quanto à maneira de 
ensinar, tanto às práticas dos alunos quanto à prática dos mestres; 
3) A codificação dos saberes e práticas escolares torna possível uma 
sistematização do ensino e, deste modo, permite a produção de efeitos de 
socialização duráveis, registrados por todos os estudos elaborados sobre os efeitos 
cognitivos da escola;  
4) A escola é o lugar da aprendizagem de formas de exercício do poder; 
5) Enfim, para ter acesso a qualquer tipo de saber escolar, é necessário dominar 
a “língua escrita” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 35). 

 

As características acima apontadas definem a existência da forma escolar, a qual se 

configura em uma situação histórica particular, que apresenta certa unidade, presente num 

conjunto de normas e práticas que formam os processos de escolarização. Os autores alertam 

que essa configuração da forma escolar precisa ser analisada numa perspectiva sócio-

histórica, pois ela é construída em meio a conflitos e lutas que devem ser levados em 

consideração, portanto, na relação com outras formas sociais (VINCENT; LAHIRE; THIN, 

2001, p. 10).  

Tais elaborações permitem dialogar com proposições de Elsie Rockwell quanto ao 

entendimento de que as investigações sobre a vida escolar precisam ser observadas a partir 

das evidências de “fortes tensões entre a norma e a prática” (ROCKWELL, 2009, p. 160. 

Tradução nossa). Assim, se durante muito tempo as pesquisas em Educação, incluídas as 

situadas no âmbito da História da Educação ou da cultura escolar, se voltavam 

primordialmente para as normas, como um conjunto de leis que definiam a escola e os 

processos de escolarização13, Rockwell destaca o cuidado necessário, uma vez que essas 

simplificações podem contribuir para erros no entendimento da vida escolar, pois: “na longa 

jornada da construção escolar, alguns padrões são abandonados, outros [estejam ou não em 

_______________  
 
13 Destaca-se a crítica às teorias tradicionais, tanto na versão positivista como nas versões críticas, feita por 

Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 12), que tomam a escola como uma instituição ou aparelho do Estado. Sem 
negar a participação estatal, as autoras reconhecem que “coexiste, contudo, com esta história e existência 
documentada, outra, não documentada, através da qual a escola toma forma material, ganha vida” 
(EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 13. Grifos no original).  
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vigor] são interpretados e utilizados de acordo com as circunstâncias” (ROCKWELL, 2009, p. 

160. Tradução nossa). A autora apresenta diversas circunstâncias nas quais as relações entre 

normas e práticas deixam de ser simples: 

 
- Existem regras não escritas [às vezes são as mais eficazes]. 
- Existem práticas discursivas e discursos práticos. 
- Existem práticas que estabelecem a norma [escrita ou não] e monitoram sua 
aplicação. 
- Algumas normas, produto de práticas, refletem amplo consenso. 
- Algumas práticas derivadas das regras são impostas sob coerção (ROCKWELL, 
2009, p. 161. Tradução nossa).  

 

Nessa direção, conclui Rockwell, é preciso levar em consideração “o entrelaçamento 

e a distância entre as normas educacionais e as práticas culturais nas escolas” (ROCKWELL, 

2009, p. 161. Tradução nossa). Portanto, ainda que se leve em consideração os elementos 

derivados da existência de uma “forma escolar”, eles só podem e devem ganhar sentido a 

partir de sua existência real no âmbito da(s) cultura(s) em estudo. 

Com relação aos manuais escolares, utensílio da cultura escolar e um produto 

enraizado na forma escolar, existe uma variedade de estudos historiográficos desenvolvidos, 

tanto na Europa quanto no Brasil. Destaca-se a contribuição da historiografia francesa, em 

especial dos trabalhos de Alain Choppin14 como precursor das análises históricas sobre os 

manuais escolares e sua influência na Espanha e na Itália, como demonstram Escolano (2013) 

e Chiosso (2013). Esses autores, embora sigam perspectivas historiográficas diferentes, 

contribuem para se pensar os manuais escolares como objeto de estudo e apresentam 

conceitos sobre livros didáticos que servem de inspiração para os estudos sobre a temática em 

foco.  

Para Alain Choppin, os estudos sobre os manuais escolares na França surgiram na 

década de 1960 e se desenvolveram nas décadas de 1970 e 80, constituindo-se enquanto 

campo de investigação, seguindo estudos que vão da análise do conteúdo ideológico dos 

trabalhos e das suas disciplinas aos estudos das imagens dos antigos manuais, passando pela 

_______________  
 
14 Para Choppin (2002, p. 11), os livros escolares foram negligenciados pelos historiadores e somente no 

decorrer dos anos 1970 eles começam a manifestar um real interesse pelo livro e pelas edições escolares. Para 
este autor, “o fim da década testemunha essa tomada de consciência com a publicação, quase concomitante, de 
contribuições que sublinham a importância que revestiu o manual como fonte para os historiadores da 
educação, em diferentes países”. Ainda de acordo com Choppin (2002, p. 13), “os manuais representam para 
os historiadores uma fonte privilegiada, seja qual for o interesse por questões relativas à educação, à cultura ou 
às mentalidades, à linguagem, às ciências... ou ainda à economia do livro, às técnicas de impressão ou à 
semiologia da imagem”. 
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história dos livros e publicações escolares. Os balanços das produções historiográficas das 

décadas de 1970 e 80 apontam, nas palavras de Choppin, “em particular, a primazia das 

análises de conteúdo, realizadas na perspectiva sociológica, a preponderância de trabalhos 

realizados em livros didáticos de ciências sociais, e principalmente de história, e o claro 

interesse pela educação primária” (CHOPPIN, 2004a, p. 25. Tradução nossa).  

Apesar dessas características e perspectivas das produções historiográficas, Choppin 

define os manuais escolares de forma mais complexa: 

 
Uma definição do Manual apresenta quatro funções históricas: a função referencial, 
a função ideológica e cultural, a função instrumental e a função documental. 
Distinguimos duas categorias de livros escolares: livros escolares por destino, 
definidos pela intenção explícita ou manifesta de serem usados para o ensino (então 
focamos no lado da produção, ou seja, os designers ou a administração), e livros 
escolares por uso, livros não concebidos com a intenção de serem utilizados para o 
ensino, mas na realidade utilizados para esse fim (colocamo-nos então no lado 
prático, ou seja, os utilizadores, professores e alunos) (CHOPPIN, 2004a, p. 26. 
Tradução nossa). 

 

Desdobrando-se em seus conteúdos, os livros escolares, ao apresentarem diversas 

funções na cultura escolar, possibilitam ao historiador interessado em seu estudo a 

oportunidade de alargar o campo de investigação para além do entendimento dos livros como 

mero documento histórico. Choppin pontua, pelo menos para o contexto da produção 

universitária francesa, que há um declínio dos estudos sobre os conteúdos tradicionais e um 

aumento nas investigações sobre a produção, transmissão e consumo dos livros didáticos, 

levando-se em consideração, nas palavras do autor:  

 
[…] como design, como manufatura, seus usos, como recepção, fazem parte de um 
ambiente que os estudos mais recentes procuram levar em conta, que se interessam 
pelo perfil dos autores, na evolução das técnicas, no papel complementar ou 
competitivo que outros espaços podem ter jogado (CHOPPIN, 2004a, p. 31. 
Tradução nossa).  

 

A articulação entre livros escolares e cultura escolar tem sido pensada também pelas 

produções historiográficas da Espanha. Neste campo, destacam-se as análises de Escolano, 

para o qual se apresenta a chamada cultura empírica da escola, configurada a partir do exame 

de práticas e materialidades, como uma das dimensões em destaque no novo campo 

intelectual disciplinar – a manualística – no qual os estudos dos livros escolares assumem 
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significativa representação15. Em termos metodológicos, Escolano (2013, p. 32) salienta a 

importância da etnografia como modalidade de pesquisa, na medida em que tem apresentado 

novos desafios para os pesquisadores.  

Escolano chama atenção para o fato de que os estudos sobre os livros escolares 

constituem-se, para o contexto da Espanha, como um novo campo científico, a chamada 

manualística, apresentando dois desafios principais para os dias atuais.  

 
a) A utilização de manuais como fonte de pesquisa sobre o passado e o presente da 
escola (suas potencialidades – várias a serem exploradas – e suas limitações); 
b) O estudo do manual como textualidade (estrutura, gêneros, formatos, linguagens) 
e suas relações com as mudanças ocorridas, no passado e na atual era digital, nos 
modos de comunicação e nos respectivos contextos (ESCOLANO, 2013, p. 18. 
Tradução nossa). 

 

É necessário acentuar especialmente, como desafio de investigação, o primeiro 

aspecto, qual seja, o uso dos manuais nas escolas, uma vez que, conforme será discutido ao 

longo do texto, essa tem sido uma dimensão pouco explorada para os estudos dos livros 

didáticos no Brasil e na qual a presente tese buscou seu desenvolvimento.  

Esta relação entre os livros escolares e as discussões sobre o “interculturalismo” 

(ESCOLANO, 2013, p. 18) se tornam interessantes na medida em que, ao eleger as escolas 

indígenas do Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns como campo empírico para a 

realização da pesquisa, aceita-se que a cultura escolar dessas escolas está marcada por, pelo 

menos, dois campos culturais, a saber: a) a cultura indígena, composta pelas memórias e pelas 

identidades do grupo; e b) pelas relações interculturais que essas escolas mantêm a partir do 

contato com as culturas não indígenas. É importante ainda levar em consideração que, em 

estudo exploratório realizado para a reestruturação do projeto junto à Coordenação de 

Educação Escolar Indígena da Prefeitura de Santarém-PA, constatou-se que os livros 

didáticos utilizados nessas escolas indígenas são adquiridos pelo PNLD (Programa Nacional 

do Livro Didático), isto é, os mesmos livros que são distribuídos às escolas não indígenas. 

_______________  
 
15 Para Escolano (2013, p. 31), os temas e linhas de estudos da manualística na última década se desdobram nas 

seguintes abordagens: 1 – Aspectos normativos da história do livro escolar; 2 – Casas editoras; 3 – Autorias; 4 
– Currículo editado; 5 – Imaginário e manuais; 6 – Texto e método; 7 – Representações textuais e 
iconográficas; 8 – Codificações culturais de construções sociopedagógicas; 9 – Criações e difusões de 
imagens; 10 – Gêneros textuais; 11 – Texto e paratexto; 12 – Análise de discurso; 13 – Impacto digital; 14 – 
Estudos histórico-comparados; 15 – Literatura infantil escolar; 16 – Manuais de adultos; 17 - Documentação, 
museografia e patrimônio histórico-educativo associado aos manuais escolares; 18 – Livro escolar como 
espaço de memória biográfica e social e 19 – Hermenêutica e textualidade.  
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Portanto, pensar as relações interculturais torna-se fundamental para o estudo dos usos desses 

materiais nas culturas escolares.   

Tomando por base os argumentos de Escolano, entende-se que os livros escolares, 

como fonte de conhecimento do passado da escola e das culturas escolares, contemplam 

várias dimensões: a) Em primeiro lugar, como suporte para o conhecimento que a escola tem 

transmitido em cada época histórica. O manual escolar é o recipiente material do chamado 

currículo editado, ou seja, da tradução que autores e editores fizeram do currículo normativo, 

transpondo-o das leis ao texto; b) Uma segunda dimensão do manual seria aquela que o 

percebe como um “espelho da sociedade” que o produz e onde circula. Com efeito, o livro é 

uma tela em que valores, estereótipos, atitudes e ideologias estão representados e de alguma 

forma se refletem de modo dominante na sociedade que o gera e divulga; c) Numa terceira 

perspectiva de análise, o manual é visto como um Vade Mecum dos métodos e procedimentos 

com os quais os professores regulam e gerenciam a atividade das salas de aula, um guia de 

governança, diríamos hoje, da vida escolar (ESCOLANO, 2013, p. 20). 

Além das três dimensões mencionadas, Escolano ainda acrescenta duas outras 

perspectivas para analisar os manuais escolares: seu valor como espaço de representação do 

sujeito implícito nos processos instrutivos; e seu significado como um ícone textual 

geracional. Cada geração de alunos é identificada em parte pelo texto (ou textos) que é 

compartilhado – pela questão da idade – entre os pares de cursos, ao longo dos anos de 

escolaridade (ESCOLANO, 2013, p. 22). Nesse sentido, o autor enfatiza as memórias que 

tanto professores/as quanto alunos/as constroem em relação aos usos dos livros escolares. O 

autor destaca a relação entre os livros e a cultura escolar e aponta que seu estudo “precisa ser 

implementado com o exame etno-histórico de outras fontes que reflitam os modos de 

apropriação de seus conteúdos pelos sujeitos usuários e de mediação nas práticas e discursos 

que constroem a escola como realidade sócio-histórica” (ESCOLANO, 2011, p. 32).    

Na Itália, conforme os estudos de Giorgio Chiosso (2013, p. 47), da Universidade de 

Turim, as pesquisas históricas sobre os livros escolares tiveram grande contribuição de Alain 

Choppin e Augustín Escolano Benito. Conforme Chiosso, por trás da simplicidade do 

conceito de livros escolares, é preciso esclarecer o seu significado: 1) seu conteúdo e seu uso 

educacional e 2) sua circulação editorial. Nesse sentido, as pesquisas sobre os livros escolares 

devem levar em consideração que eles constituem documentos sobre o modelo escolar, sujeito 

às prescrições dos programas, às influências das teorias pedagógicas e práticas pedagógicas da 

época, e ao nível de atuação de professores/as, além das mudanças que afetam as disciplinas 

(CHIOSSO, 2013, p. 48).  
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Por outro lado, o livro escolar é um produto sujeito às leis de mercado, embora 

considerando que se beneficia de uma clientela assegurada, já que sua adoção é geralmente 

obrigatória (CHIOSSO, 2013, p. 48). Essa caraterística ganha contornos específicos no caso 

brasileiro, uma vez que o mercado de livros escolares encontra uma clientela segura, estável e 

previsível, o Estado Brasileiro, o maior comprador de obras didáticas16. 

Portanto, conforme foi pontuado, os livros escolares têm sido estudados sob diversas 

perspectivas de análise. Quanto aos autores aqui destacados, de forma introdutória, pode-se 

perceber uma convergência em torno de alguns conceitos e relações, mas também a 

configuração de um campo de pesquisa em aberto, com diversas possibilidades de análises, 

em particular, a investigação das relações entre os livros didáticos e a cultura escolar, que 

inclui estudos da recepção, do uso, da apropriação e do consumo no cotidiano das escolas. 

A partir das ideias selecionadas, especialmente quanto ao entendimento de que os 

livros escolares colocam em circulação valores da sociedade, outro conceito que merece 

atenção, no caso do tema desta tese, é o de “identidade étnica”. Segundo Manuela Carneiro da 

Cunha, autora na qual se busca apoio para essa discussão, a emergência desse conceito se deu 

em oposição à noção de raça. Para ela, “raça, supostamente, era uma característica biológica, 

enquanto identidade étnica seria uma característica cultural” (CUNHA, 2018, p. 44). Tal 

característica precisa ser bem compreendida para não se naturalizar o conceito e os efeitos de 

seu uso. No caso dos índios17, Cunha alerta para o equívoco da busca de sinais culturais tidos 

como “tradicionais” para medir a indianidade.  

 
Supostamente, os índios têm de caçar com arco e flecha, falar sua língua ancestral, 
andar sumariamente vestidos, e assim vai. O que se oculta com isso é toda uma 
história de deslocamentos forçados, de missionização, de recrutamento laboral, de 
política oficial de miscigenação, de expropriação de territórios. Basta lembrar que o 
Marquês de Pombal exigiu que nos aldeamentos se falasse português e promoveu 
casamentos de soldados com mulheres indígenas. E que, antes desse período e de 

_______________  
 
16 A título de exemplificação do mercado de livros didáticos no Brasil, Cassiano (2013, p. 38), aponta que “entre 

1994 e 2005, o governo federal adquiriu, por meio do PNLD, para serem usados nos dez anos letivos de 1995 
a 2005, 1,026 bilhão de livros didáticos, que foram distribuídos a uma média anual de 30,8 milhões de alunos 
matriculados em cerca de 173 mil escolas públicas brasileiras. O investimento no programa nesse período 
alcançou R$ 3,8 bilhões”.  

17 Ao longo da pesquisa, utilizam-se as categorias genéricas índios e indígenas como sinônimos, a partir da 
problemática levantada por Gersem Baniwa (LUCIANO, 2006, p. 30), de que: com o surgimento do 
movimento indígena organizado a partir da década de 1970, os povos indígenas do Brasil chegaram à 
conclusão de que era importante manter, aceitar e promover a denominação genérica de índio ou indígena 
como uma identidade que une, articula, visibiliza e fortalece todos os povos originários do atual território 
brasileiro e, principalmente, para demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, enquanto habitantes 
nativos e originários dessas terras, e aqueles com procedência de outros continentes, como os europeus, os 
africanos e os asiáticos. 
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serem expulsos do Brasil, os jesuítas espalharam o nheengatu, uma língua de base 
tupi, como língua franca na Amazônia. Assim, hoje em dia, os índios Baré do médio 
e do alto rio Negro que querem tornar a usar uma língua indígena estão 
reaprendendo nheengatu com seus avós (CUNHA, 2018, p. 47).  

 

Apontando a complexidade de trabalhar com características ou sinais identificadores, 

Cunha conclui que as sociedades indígenas são aquelas que conservam a memória de um elo 

com sociedades pré-colombianas e “índios é quem elas dizem que é” (CUNHA, 2018, p. 48).  

No caso das populações indígenas do Baixo Amazonas, estudadas pelo antropólogo 

indígena Florêncio Almeida Vaz Filho, dentre outros, afirma-se que os processos de conquista 

da América pelos europeus, “a partir do século XVI, provocaram um impacto sem 

precedentes sobre os povos indígenas que habitavam principalmente a calha do rio Amazonas 

e o baixo curso dos seus tributários. E deram início a um processo de mudanças que, ainda 

hoje, os afeta” (VAZ FILHO, 2010a, p. 60). 

Vaz Filho aponta que o resultado desse processo é apresentado pela literatura como 

“caboclização” e que grande parte dessas produções supõe que “os caboclos não são mais os 

indígenas, ou que são indígenas não-tribais.” (VAZ FILHO, 2010a, p. 72. Grifos no original). 

Discordando dessa perspectiva, o autor defende a tese de que há um processo de “emergência 

étnica” no Baixo Amazonas, que diz respeito a esses “grupos de caboclos que estão se 

descaboclizando e emergindo politicamente como indígenas desde o final do século XX” 

(VAZ FILHO, 2010a, p. 72. Grifos no original).  

Segundo o mesmo autor, o processo de autoidentificação indígena tem se 

consolidado a partir do final do século XX, em meio a conflitos e relações tensas:  

 
Além de ter ocorrido, na sociedade mais ampla, mudança com relação ao sentido do 
ser índio, visualizado de forma mais positiva desde os eventos alusivos aos 500 anos 
da conquista da América, o que na Amazônia pode ser observado, por exemplo, 
através da grande repercussão dos vários festivais folclóricos, o surgimento do 
Grupo Consciência Indígena (GCI) influiu sobremaneira no processo, ao 
desenvolver uma política de valorização das origens e das culturas indígenas e de 
incentivo à autoidentificação indígena. Apoiadas por várias instituições, tais como 
GCI, Igreja, Ministério Público Federal (MPF) e setores da FUNAI, as comunidades 
que passaram a se identificar como indígenas organizaram-se, simultaneamente, em 
defesa dos seus direitos. Principalmente o desencadeamento do processo de 
identificação e delimitação das Terras Indígenas (TIs) e a implantação da educação 
escolar diferenciada suscitaram, negativamente, a reação de organizações, 
instituições e empresas, que se sentiram ameaçadas e passaram a hostilizar o 
movimento indígena. Os dois grupos passam a estabelecer relações tensas e 
tendentes ao conflito, que testemunham, de forma eloquente, como a 
descaboclização ou indianização de comunidades altera o contexto de distribuição 
de poderes entre os movimentos sociais. Afinal, o que está em jogo não é apenas a 
classificação étnica, mas recursos, materiais e simbólicos, e poder político. Esse 
enfrentamento, ao tempo em que a FUNAI protelava o atendimento às 
reivindicações, resultou na ampliação da consciência dos indígenas sobre os vários 
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aspectos abrangidos pela assunção indígena (VAZ FILHO, 2010a, p. 447. Grifos no 
original). 

 

As constatações do autor, fruto da pesquisa de campo em comunidades/aldeias do 

Tapajós/Arapiuns, apontam para o protagonismo indígena na região, em direção a uma 

perspectiva em que não se colocam como vítimas do processo. O autor trabalhou com 

conceitos de tradução, adaptação, reelaboração, recriação cultural, “acionadas de acordo com 

as especificidades e determinações do contexto histórico” e “de cujos âmbitos os povos e 

atores indígenas têm extraído os sinais diacríticos mais pertinentes à construção da diferença 

étnica requerida pelo processo de etnogênese” (VAZ FILHO, 2010a, p. 448).  

Segundo João Pacheco de Oliveira, um fenômeno característico da atual conjuntura 

indígena brasileira é o ressurgimento de afirmações identitárias, que não seria apenas um 

movimento da faixa litorânea, mas extensiva a outras regiões do país, inclusive na Amazônia. 

Esse fenômeno é assim caracterizado pelo autor:  

 
Hoje, ser índio não equivale a exemplificar a representação do primitivo, nem a 
preencher as expectativas de observadores externos quando à manutenção atual de 
algum costume ou simbólico específico, mas equivale a uma demarcação de 
natureza política, que fundamenta direitos perante o Estado e a opinião pública, 
cujos componentes culturais e emblemas étnicos irão variar de acordo com os 
diferentes contextos históricos e as distintas tradições culturais priorizadas. São 
índios todos aqueles que integram coletividade que se reivindica como sendo de 
descendência pré-colombiana. Como é explicitado pela convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), nos últimos anos acolhida com força 
de lei no Brasil devido à sua ratificação pelo Senado e pela Presidência da 
República, o fator decisivo para uma afirmação identitária não pode ser outro que a 
via das autodefinições (OLIVEIRA, 2016, p. 184).  

 

Baseado nessa perspectiva de autodefinições identitárias, é preciso atentar para o 

princípio defendido pelos povos indígenas atualmente de que a autodefinição deve ser 

precedida de reconhecimento a uma coletividade e não, simplesmente, uma posição 

individual. Gersen Baniwa18 apresenta críticas ao princípio individualista da autodefinição 

étnica. Para esse autor:  

 
Considerando as experiências atuais, não existe algo tão individualista quanto o 
princípio da autodeclaração, pois ele nega totalmente a autonomia coletiva dos 
povos indígenas. Entendemos que o princípio da autodeclaração tem sua relevância, 
mas não pode ser a única forma de identificação étnica. Deveria ser associada a 
outros instrumentos de declaração ou identificação, como de pertencimento 

_______________  
 
18 O autor assina suas obras como Baniwa e como Luciano. Ao longo do texto aparecerão as duas opções, de 

acordo com a obra referida. 
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etnoterritorial, ainda que como memória histórica, linguística e o reconhecimento de 
seu povo de pertencimento (BANIWA, 2019, p. 68).  

 

Para Baniwa, “a individualização dos indígenas é um risco e uma ameaça aos 

princípios e modos próprios de vida coletiva indígena” (BANIWA, 2019, p. 68). O autor 

defende que os direitos conquistados pelos povos indígenas não são individuais, mas 

pertencentes a uma coletividade (comunidade, povo). É partindo desse princípio que ele 

discute as contradições contemporâneas das políticas públicas voltadas para os povos 

indígenas, dentre elas a educação escolar. Segundo Baniwa:  

 
Em primeiro lugar, é importante entendermos que a instituição escolar, assim como 
a ideia de educação intercultural, é invenção do colonizador. São ferramentas, 
instrumentos, discursos e modos de pensar e fazer dos colonizadores para atingir 
determinados objetivos. A instituição escolar, por exemplo, foi criada e é mantida 
para garantir a manutenção, a reprodução e a continuidade dos modos de vida dos 
colonizadores europeus, por meio de seus pensamentos, seus conhecimentos e das 
suas relações sociais, econômicas, políticas e culturais próprios da sociedade 
moderna, liberal, industrial, mercantilista, capitalista, tecnicista. Neste sentido, a 
escola tem a missão de reprodução do modus pensanti, modus operandi e do modus 
vivendi da sociedade ocidental moderna, portanto, de uma determinada sociedade, 
situada em um determinado período de tempo e espaço histórico (BANIWA, 2019, 
p. 59). 

 

Atentar para esse aspecto contraditório da educação escolar indígena significa 

compreender a complexidade que é a escola enquanto instituição nas aldeias. A pesquisadora 

Linda Tuhiwai Smith, indígena Maori, apresenta uma leitura contestadora desse processo, por 

entender que o sistema escolar constitui uma forma de perpetuação do 

imperialismo/colonialismo. Para Smith: 
 

As primeiras escolas redefiniram o mundo e a posição que nele ocupam os povos 
indígenas, por meio do currículo e de sua subjacente teoria do conhecimento. Por 
serem descendentes diretos do pai do céu e da terra, os cristãos definiram alguns de 
nós como selvagens de primeira ordem, merecedores de salvação para se tornarem 
filhos de Deus. Embora sejamos parte do império, os mapas-múndi reforçam nosso 
lugar na periferia do mundo. Esse processo incluía termos de aprender novos nomes 
para as nossas próprias terras. Outros símbolos de nossa lealdade ao império, como a 
bandeira, também eram parte integrante do currículo. Nossa orientação no mundo já 
estava sendo redefinida à medida que éramos excluídos sistematicamente da escrita 
da história de nossas próprias terras (SMITH, 2018, p. 48). 

 

A crítica acima apontada refere-se à perspectiva de escola nos moldes 

assimilacionista e colonizador, que tem sua origem na escola moderna e sua configuração 

enquanto um projeto civilizatório, conforme analisado por autores como Boto (2010). Esse 

modelo de escola perdura durante séculos e funciona, inclusive no sistema educacional 

brasileiro, sem grandes questionamentos até a década de 1980, conforme será demonstrado 
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posteriormente. No entanto, apesar dos embates produzidos a partir dessa compreensão, 

pesquisas têm demonstrado que, para o contexto brasileiro atual, ao lado da terra, a escola tem 

sido uma das principais lutas dos movimentos indígenas – por motivos que demandam 

atenção analítica. 

Outro aspecto a se considerar é que, mesmo a com “forma escolar” se caracterizando 

como uma forma de perpetuação da visão dos colonizadores, as políticas públicas 

contemporâneas têm contribuído para abrir espaços na resolução ou no enfrentamento desse 

dilema ao possibilitar aos povos indígenas a criação de formas diferenciadas de organizar as 

escolas nas aldeias, conforme garante a Constituição Federal de 1988. Baniwa explica esse 

processo:  
 

Enquanto as velhas escolas coloniais das aldeias iam sendo apropriadas e 
transformadas de acordo com as demandas das aldeias indígenas, outras aldeias 
começaram a construir escolas novas e inovadoras, agora sob a orientação da nova 
Constituição, portanto, na perspectiva de escolas bilíngues ou multilíngues, 
específicas, diferenciadas, com currículos, calendários e regimentos próprios. Essas 
escolas inovadoras e as escolas apropriadas e transformadas começaram a demandar 
a necessidade de material didático próprio e específico, bilíngues ou mesmo 
multilíngues. Com isso, dá-se início a elaborações e publicações de livros didáticos 
nas línguas indígenas e outros materiais didáticos específicos, inicialmente pelas 
organizações não governamentais de apoio aos povos indígenas e posteriormente 
também pelos sistemas de ensino (BANIWA, 2019, p. 44). 

 

É preciso assinalar os avanços que a Constituição de 1988 garantiu aos povos 

indígenas na construção de escolas específicas e diferenciadas. O próprio Baniwa reconhece 

que houve uma melhoria no investimento de recursos públicos, o que ampliou 

substantivamente a oferta. No entanto, esclarece o pesquisador, “não foram atendidos 

satisfatoriamente os reclamos dos custos financeiros necessários para atendimento aos 

propósitos didáticos e pedagógicos de uma educação específica e diferenciada” (BANIWA, 

2019, p. 135). No que diz respeito aos materiais didáticos, em especial os livros didáticos que 

estão diretamente ligados ao tema da tese, Baniwa informa que “os investimentos foram 

destinados à aquisição e distribuição de livros didáticos convencionais (destinados ao público 

urbano ou rural do país) e muito pouco para a produção de livros didáticos específicos” 

(BANIWA, 2019, p. 135). 

Diante da problemática relacionada à utilização de livros escolares convencionais nas 

escolas indígenas, torna-se essencial trazer contribuições da produção teórica acerca dos 

livros, das leituras e leitores. Segundo Elsie Rockwell, “não basta fazer a história dos livros 

didáticos como textos; é necessário entrar no difícil território da reconstrução das práticas de 

leitura, que têm sua própria história” (ROCKWELL, 2001, p. 13. Tradução nossa). Para a 
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autora, é necessário encontrar um ponto de convergência entre “protocolos de leitura e formas 

de leitura em sala de aula” (ROCKWELL, 2001, p. 15. Tradução nossa. Grifos no original), e 

para isso seria necessário observar, pelo menos, quatro elementos: 1 – A materialidade do 

impresso; 2 – As maneiras de ler; 3 – Crenças sobre a leitura e 4 – A produção oral que 

acompanha a leitura (ROCKWELL, 2001, p. 15).  

Em relação à materialidade do texto, Rockwell destaca as características do suporte 

material, o que requer que sejam analisados: “a aparência física dos livros, a disposição do 

texto em uma página, a impressão e a encadernação, o tamanho e comprimento do livro, sua 

disponibilidade em determinados contextos e traços de seu uso real” (ROCKWELL, 2001, p. 

15. Tradução nossa). Embora a materialidade influencie as formas de ler, ela não as determina 

por si só. Nesse sentido, a autora destaca a necessidade de buscar as evidências nas maneiras 

de ler que caracterizam cada época e contexto, como: o espaço, a luz, o mobiliário e os 

utensílios. Em relação às maneiras de ler nos contextos escolares, Rockwell destaca as 

diversas formas: 

 
Entre as muitas práticas que foram documentadas em diferentes escolas, além da 
leitura em voz alta na frente do grupo, estão a memorização de textos para posterior 
recitação, a cópia de trechos de uma lição, a busca de respostas a um questionário no 
texto e a consulta de materiais impressos de vários tipos. As formas pelas quais o 
professor retoma o texto em sala de aula também são diversas, desde a prática de 
narrar uma história com a adição de entonação apropriada e o uso de perguntas de 
compreensão que se colam ao texto, até tentativas de vincular a lição às 
experiências cotidianas dos alunos. O interessante é explorar a dissociação entre o 
protocolo de leitura ideal e as múltiplas formas de leitura que são adotadas em sala 
de aula. Cada forma de leitura pode levar a um uso diferente do mesmo material 
impresso (ROCKWELL, 2001, p. 16. Tradução nossa. Grifos nossos). 

 

As maneiras de ler refletem, por sua vez, crenças sobre leituras, arraigadas em cada 

contexto. Para Rockwell, “no ambiente escolar, as crenças mudaram ao longo do tempo, 

refletindo concepções pedagógicas e epistemológicas difundidas no domínio da educação” 

(ROCKWELL, 2001, p. 17. Tradução nossa). Não se lê da mesma forma hoje como se lia há 

décadas, e também não se atribui significados e funções à leitura que eram assumidos 

antigamente. Finalmente, o outro elemento de análise histórica da leitura como prática 

cultural diz respeito à relação entre o texto escrito e a oralidade. Rockwell conclui que “os 

outros ‘atores’ da classe, os alunos, também têm a possibilidade – dependendo das estruturas 

de participação da classe – de inventar suas próprias linhas, em vez de repetir o texto 

prescrito” (ROCKWELL, 2001, p. 19. Tradução nossa). 

Dois autores têm contribuído para o entendimento dessa questão, segundo Rockwell: 

Roger Chartier e Michel de Certeau. A seguir, serão apontadas questões relevantes para a tese 
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que derivam das contribuições desses autores, a partir dos textos referenciados. A intenção é 

evidenciar a presença dessas questões na construção da problemática da tese quanto às 

relações entre manuais escolares e leitura, ao lado de outras relações que foram destacadas, 

como a relação com a questão identitária de grupos indígenas. 

Chartier aponta que a leitura pode ser entendida por meio de dois princípios: a 

liberdade e a limitação.  

 
Contra uma visão simplista que supõe a servidão dos leitores quando às mensagens 
inculcadas, lembra-se que a recepção é criação, e o consumo, produção. No entanto, 
contra a perspectiva inversa que postula a absoluta liberdade dos indivíduos e a 
força de uma imaginação sem limites, lembra-se que toda criação, toda apropriação, 
está encerrada nas condições de possibilidades historicamente variáveis e 
socialmente desiguais. Desta dupla evidência [...] estabelece-se o paradoxal 
entrecruzamento de restrições transgredidas e de liberdades restringidas 
(CHARTIER, 2001, p. XIII).  

 

A perspectiva acima aponta para a dupla relação que se estabelece para o 

entendimento do leitor no entrecruzamento com os dispositivos de controle. Para Roger 

Chartier, a leitura é capaz de revelar que “longe de terem a absoluta eficácia aculturante que 

lhes é atribuída com demasiada frequência, esses dispositivos [...] deixam necessariamente um 

lugar, no momento em que são recebidos, à variação, ao desvio, à reinterpretação” 

(CHARTIER, 2002, p. 53). Esse autor ainda aponta para a necessidade de problematizar os 

diversos dispositivos que envolvem a história do livro e da leitura:  

 
Contra a representação [...] do texto ideal, abstrato, estável porque desligado de 
qualquer materialidade, é necessário recordar vigorosamente que não existe nenhum 
texto fora do suporte que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer 
que ele seja, que não dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor. 
Daí a necessária separação de dois tipos de dispositivos: os que decorrem do 
estabelecimento do texto, das estratégias de escrita, das intenções do “autor”; e os 
dispositivos que resultam da passagem a livro ou a impresso, produzidos pela 
decisão editorial ou pelo trabalho da oficina, tendo em vista leitores ou leituras que 
podem não estar de modo nenhum em conformidade com os pretendidos pelo autor. 
Esta distância, que constitui o espaço no qual se constrói o sentido, foi muitas vezes 
esquecida pelas abordagens clássicas que pensam a obra em si mesma, como um 
texto puro cujas formas tipográficas não têm importância, e também pela teoria da 
recepção que postula uma relação direta, imediata, entre o “texto” e o leitor, entre os 
“sinais textuais” manejados pelo autor e o “horizonte de expectativa” daqueles a 
quem se dirige (CHARTIER, 1990, p. 127). 

 

Considerando tais processos e relações, pode-se estender as reflexões do autor 

também aos livros escolares, embora estabelecidas as suas especificidades. As pesquisas 

devem estar atentas para não compor uma análise desses materiais levando em consideração 

apenas a sua produção e ignorando os demais elementos. As práticas culturais e as 
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experiências sociais, não somente das classes sociais que produzem, mas as que consomem os 

bens culturais, objeto de preocupação de Roger Chartier e Michel de Certeau, serão elementos 

imprescindíveis para se chegar a compreender os usos dos livros didáticos de História, por 

parte de professores/as e alunos/as, nas aldeias indígenas do Baixo Tapajós.  

Esse campo de estudos da leitura discute conceitos como “práticas culturais”, 

“recepção”, “apropriação cultural”, entendidos como o momento em que determinados 

“consumidores”, na definição de Certeau, utilizam os bens culturais criados pelo poder 

estabelecido, mas com outras maneiras de “fazer com”, inclusive usos diferentes do que fora 

planejado pelos que produziram.  

Pensar acerca da atuação dos professores de História das escolas indígenas do TEE 

Tapajós Arapiuns no uso dos manuais escolares, inspirado em contribuições de Michel de 

Certeau, é deslocar o olhar enquanto pesquisador para as “práticas cotidianas” e perceber as 

“pessoas comuns” ganharem centralidade como protagonistas da história, definindo suas 

escolhas, negociações, resistências, táticas, mesmo diante das produções racionalizadoras. 

Certeau chama a atenção para essas práticas, que ele denomina de “astuciosas”, pois não se 

fazem “notar com produtos próprios mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 

uma ordem econômica dominante” (CERTEAU, 2005, p. 39. Grifo no original).  

Pode-se aceitar que os livros didáticos seriam esses produtos elaborados por uma 

ordem dominante, uma vez que, como demonstram diferentes pesquisas que analisam esses 

materiais, eles são carregados de significados que correspondem a modos de pensar 

socialmente dominantes, ou hegemônicos, ainda que outros modos possam estar presentes por 

imposição de regulamentações legais – como, por exemplo, a Cultura e a História da África e 

dos Afrodescendentes, que se tornou obrigatória nos livros brasileiros na década de 2000, e a 

História Indígena –, muitas vezes a inclusão nos livros desses modos “não dominantes” acaba 

por ocorrer de forma pontual, para cumprir a exigência, ou mesmo de forma estereotipada.  

No entanto, apesar de serem necessárias tais análises dos livros, a preocupação deve 

também ser deslocada para as maneiras como essas produções são empregadas no cotidiano 

das escolas, particularmente as indígenas, no caso desta tese. As contribuições dos autores 

selecionados permitem pensar que existem “outras” possibilidades de “consumo” desses 

materiais, num jogo de relações que Michel de Certeau chama de “estratégias” e “táticas”. O 

autor chama de estratégia  
 

[...] o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em 
que um sujeito de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar 
capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a 
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uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade 
política, econômica ou científica foi construída segundo esse modelo estratégico 
(CERTEAU, 2005, p. 46. Grifo no original). 

 

Nesse sentido, a estratégia está relacionada às ações dos detentores de poder que 

atuam na elaboração de determinados produtos. Os livros didáticos podem ser situados nesse 

contexto de elaboração e, como uma “mercadoria” (MUNAKATA, 2012, p. 184), apresentam 

em seu conteúdo o olhar dos “dominantes”.  

Tânia Braga Garcia problematiza essa questão: “Como é bem conhecido, no caso 

brasileiro, na produção de livros, predominam hoje os grupos de capital internacional, os 

grandes grupos, deixando poucas editoras brasileiras” (GARCIA, 2013b, p. 351. Tradução 

nossa). Nas duas últimas décadas observou-se uma aceleração desse processo, com a chegada 

de grandes editoras espanholas, como aponta Cassiano (2007, p. 12), o que representou uma 

perda de projetos alternativos e de concepções progressistas que chegaram a ser produzidos 

em pequenas editoras como alternativas às posições hegemônicas.  

Nesse quadro, não é de se estranhar a forma como estão representadas as populações 

indígenas em livros didáticos em circulação no Brasil. Em pesquisas que recobrem um 

período de 30 anos, Giovani José da Silva constatou que as representações veiculadas nessas 

produções “não apresentam correspondência com a vida das populações indígenas, seja no 

passado ou no presente” (SILVA, 2015, p. 101).  

Sobre a problemática, Helenice Rocha afirma que os livros didáticos “narram essa 

história destacando aspectos que podem bonificar a sociedade de que tratam e silenciar 

aspectos que representariam demérito, por meio de temas, enfoques, sujeitos, eventos e 

processos escolhidos para serem narrados” (ROCHA, 2017, p. 12). A autora chama atenção 

para a questão da memória social da qual o livro didático é portador e transmissor.  

No entanto, os pesquisadores devem estar atentos às outras ações, silenciosas, táticas, 

astuciosas de agir, pois não devem pensar os “consumidores” como sujeitos passivos na 

história. Para Certeau (2005, p. 50), “há uma grande distância entre a posse e o uso desses 

produtos por parte de quem os adquire”. Por meio do conceito de “tática”, o autor ajuda a 

entender a “arte do fraco” (CERTEAU, 2005, p. 101), ou seja, a ação dos consumidores em 

subverter as intencionalidades da ordem racionalizante, lançando mão de outras ações, dando 

novos sentidos, empregando os materiais para outros fins: “As táticas apontam para uma hábil 

utilização do tempo, das ocasiões que apresenta e também dos jogos que introduz nas 

fundações de um poder” (CERTEAU, 2005, p. 102). 
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Essas ações resistentes, de não contentamento, de não passividade, ocorrem no 

cotidiano que, mesmo não tendo intenções de fabricar, acabam inventando novas práticas 

culturais. Dentre as práticas cotidianas que “produzem sem capitalizar”, pode-se destacar a 

leitura, por ser essa atividade “foco exorbitado da cultura contemporânea e de seu consumo”. 

Certeau observou que a leitura é uma produção silenciosa extremamente complexa: “flutuação 

através da página, metamorfose do texto pelo olho que viaja, improvisação e expectação de 

significados induzidos de certas palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera” 

(CERTEAU, 2005, p. 49).  

Assim, a atividade leitora permite uma “reapropriação no texto do outro” e é uma 

“invenção de memória”. Uma expressão usada pelo autor interessa particularmente aos 

objetivos desta tese que se dirige a compreender usos dos livros didáticos de História, em uma 

situação específica de escolarização – em escolas de aldeias. Certeau afirma que um mundo 

diferente, o mundo do leitor, “se introduz” no lugar do autor. No caso dos livros didáticos, 

essa afirmação conduz o olhar do pesquisador às ações de, pelo menos, dois sujeitos 

escolares: professores/as e alunos/as.  

Nas atividades de leitura, o leitor tem a oportunidade de acrescentar outros 

significados às palavras, alterando as estratégias impostas pelos autores, editores e materiais 

impressos. Como mostrou Certeau (2005, p. 265), a leitura é um exercício de errâncias e 

inventividades que jogam com as expectativas, as astúcias e as normatividades das obras 

lidas. Estendendo essa argumentação para os livros didáticos, pode-se dizer que os leitores 

(professores/as e alunos/as), ao se depararem com instrumentos de controle impostos pelos 

editores, autores e pelo Estado, encontram formas de driblá-los e constroem outros sentidos 

para o que é lido, a partir de suas referências socioculturais e históricas.  

A noção de “táticas” de leitura pode contribuir para analisar as atuações de 

professores/as e alunos/as das escolas indígenas, ao utilizar os livros didáticos em suas aulas 

de História. Busca-se discutir as ações desses leitores a partir das práticas cotidianas e as 

possibilidades de (re)invenções dos objetos didáticos, no cotidiano das aulas de História, em 

especial em um contexto de escolas indígenas, no qual se preconiza um ensino diferenciado. 

O conceito de “tática” pode contribuir para a compreensão das ações didáticas, por meio do 

uso dos manuais pelos sujeitos escolares, entendidos não como consumidores passivos ou 

neutros desses materiais, mas como consumidores que podem refazer esses materiais, a partir 

dos referenciais culturais do seu espaço de existência e atuação, as escolas indígenas ou a 

cultura indígena. É o que Forquin (1992, p. 32. Grifos no original) chama de “seleção cultural 

escolar” dos conteúdos prescritos, onde “cada sala de aula segue assim seu currículo real, 
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que, no limite, é diferente dos outros”. Há evidências de que isso ocorre nas escolas indígenas 

em estudo? Que efeitos podem ser observados na perspectiva de transformações sobre as 

lições prescritas pelos materiais utilizados, quando em uso nas aulas? 

Portanto, com base na problemática apresentada em torno do tema e a partir dos 

referenciais teóricos e metodológicos definidos para a produção do objeto, a pesquisa tomou 

como hipótese de trabalho que os livros didáticos de História distribuídos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), em circulação em escolas indígenas brasileiras, embora 

limitados em relação à temática indígena, não são limitadores de um ensino de História que 

dialoga com a cultura indígena local/regional, pois nas práticas de leituras desses manuais 

pelos/as professores/as e alunos/as há possibilidades de aproximações entre o global e o local 

e de compreensão de identidades e diferenças entre povos indígenas. 

Tais questões estão relacionadas às formas como se abordam as experiências 

escolares nesta pesquisa, aceitando-se que, de acordo com Rockwell (1997, p. 16. Tradução 

nossa), “cada sujeito seleciona, interpreta e integra, à sua maneira, os elementos apresentados 

na sala de aula”. Para esta autora, o caminho metodológico para se conhecer as experiências 

cotidianas nas escolas se dá por meio das abordagens etnográficas e dos registros feitos pelo 

pesquisador, em busca do que se sucede cotidianamente nas escolas, os “episódios cotidianos 

aparentemente inconsequentes, para a realidade não-documentada” (EZPELETA; 

ROCKWELL, 1989, p. 15), mas que possibilita uma conceituação alternativa da escola. Esta 

foi também a opção metodológica da presente Tese, ainda que nos limites possíveis para o 

desenvolvimento do trabalho de campo, como se verá a seguir.   

 

1.1 A NECESSIDADE DE IR A CAMPO: INTENÇÕES E TENSÕES GERADAS COM A 

PANDEMIA. 

 

Como se procurou argumentar a partir das pressuposições elencadas, para além do 

que os livros didáticos apresentam sobre as temáticas indígenas, é preciso ir ao encontro das 

dinâmicas culturais produzidas nas aulas de História das comunidades indígenas, para 

conhecer alguns efeitos dos usos das obras didáticas nessas situações específicas a partir das 

relações que professores/as e alunos/as estabelecem entre as representações dos livros e a 

cultura desses povos.  

Concorda-se com Bittencourt (2018, p. 89) quando afirma que “o livro pode ser 

transformado nas mãos do professor e passar por mutações consideráveis”. Compreender as 
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formas de usos desses materiais em escolas indígenas constitui-se, então, em objetivo central 

desta pesquisa, cujo desenvolvimento conduziu aos resultados apresentados neste texto.  

O objetivo desta seção, em caráter introdutório, é apresentar os caminhos 

metodológicos assumidos a partir da aprovação no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFPR e dos contatos mantidos com o Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas. No 

projeto inicial, a opção metodológica era pela História Oral, dado o campo de formação do 

pesquisador em História e o fato de que já havia trabalhado com esta perspectiva de 

abordagem19. No campo da História, a História Oral tem sido uma das metodologias de 

pesquisas frequentemente utilizada para diversos temas20, inclusive no ensino de História. No 

entanto, no contato com as produções de dissertações e teses produzidas a partir do NPPD foi-

se observando o quanto a etnografia seria apropriada ao estudo proposto. Optou-se, então, por 

reformular o referencial metodológico, indo ao encontro da pesquisa etnográfica, pela 

necessidade de “ir a campo”, conhecer a realidade da sala de aula em escolas indígenas e 

utilizar uma diversidade de procedimentos na produção de uma descrição analítica de usos 

dos manuais escolares.  

Para um historiador, a tarefa não foi fácil, pois pela História Oral se estava em um 

campo já conhecido, transitava-se de forma cômoda por entre um ninho costumeiro, enquanto 

a etnografia era uma possibilidade desconhecida, um caminho estranho e obscuro, no qual era 

necessário partir de pressuposições e questões amplas, mas com a perspectiva de ajustar, 

focalizar, rever e mudar diante das provocações do campo empírico. A etnografia no campo 

da História não é utilizada com frequência, mas é comum na Antropologia e já se mostra mais 

frequente na pesquisa educacional, conforme aponta Tosta (2014, p. 73). Foi necessária uma 

força-tarefa de reunir leituras e muitos estudos, sobretudo pelo contato com as produções de 

Ezpeleta e Rockwell (1989), que têm uma vasta experiência de pesquisa e reflexão 

etnográfica no campo da educação no México, e Garcia (2001), que tem apontado 

contribuições da etnografia para o campo da educação no Brasil21. 

_______________  
 
19 Durante a graduação, o pesquisador desenvolveu a monografia “Entre Estratégias e Táticas: enredos das festas 

dos Negros do Rosário de Jardim do Seridó-RN”, defendida em 2006 e baseada em narrativas orais, seguindo 
os percursos apontados por Verena Alberti, em Manual de História Oral.  

20 De acordo com José d’Assunção Barros, “A História Oral, enfim, remete a um dos caminhos metodológicos 
oferecidos pela História, e não a um enfoque, a um caminho teórico ou a um caminho temático” (BARROS, 
2011, p. 133).  

21 De acordo com Garcia (2001, p. 161), ao analisar a etnografia educacional no Brasil, em dissertações e teses 
produzidas entre 1981 e 1998 foi constatada uma “variedade de formas utilizadas pelos pesquisadores para 
indicar que sua investigação se relaciona à etnografia”, resultando na identificação de 39 formas diferentes. 
Especificamente sobre a etnografia nas pesquisas sobre o uso do livro didático de História, conforme o balanço 
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A pesquisa etnográfica constitui uma possibilidade significativa para se obter 

resultados acerca do cotidiano escolar e, em especial, sobre usos dos livros didáticos. Para 

Isaíde Bandeira Timbó, que utilizou a etnografia em escolas no Ceará para investigar o uso do 

livro didático de História com base nas contribuições de André (2011), “este tipo de pesquisa 

‘se volta para as experiências e vivências dos indivíduos e grupos que participam e constroem 

o cotidiano escolar’” (TIMBÓ, 2009, p. 18). Em se tratando de escolas indígenas, a pesquisa 

etnográfica se torna essencial para o entendimento das demandas por escolas que as aldeias 

apresentam, sejam diferenciadas ou não. Tal problemática vem sendo estudada por alguns 

pesquisadores, em especial, antropólogos.  

Segundo Clarice Cohn (2016, p. 315), “é a etnografia o melhor instrumento que 

temos para enfrentar, analiticamente, este desafio: entender a(s) demanda(s) indígena(s) por 

escola, de um lado, as possibilidades de escolarização que se lhes apresenta e, de outro, os 

impactos que isto tem nos regimes de conhecimento ameríndios”. Cohn, ao lado de outros 

pesquisadores, tem estudado as demandas indígenas por escolas e percebido que nem sempre 

o projeto de educação escolar diferenciado é partilhado pelas próprias populações indígenas, 

como no caso dos Xikrin, que optaram por escolas não diferenciadas, e dos Baniwa, que 

organizaram escolas específicas. Nesse sentido, segundo a autora, seus resultados têm 

possibilitado perceber que “os modos como os Xikrin e os Baniwa vão para a escola, o que 

dela esperam, e o que com ela acreditam alcançar, só podem ser respondidos por este tipo de 

pesquisa” (COHN, 2016, p. 333). 

No campo da educação, contribuições relevantes foram dadas por Elsie Rockwell e 

Justa Ezpeleta, em “A Escola: relato de um processo inacabado de construção” (2007). Essas 

autoras têm problematizado a escola numa perspectiva de construção social que leva a 

questionar as próprias categorias ontológicas comumente adotadas para as análises, em 

especial, o conceito de instituição e outros a ele vinculados, que identificava a escola como 

uma representação unívoca da vontade do Estado. Para essas autoras, “a teoria referente à 

escola, por motivos que deveriam ser investigados, parecia separá-la do resto da ordem social 

e aprisioná-la numa cela conceitual que se tornara ‘senso comum’, desde o século XVII” 

(ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 132). Diante dessa constatação, as autoras levantam 

questões de ordem teórico-metodológica para justificar a necessidade e a possibilidade de 

 
do estado do conhecimento efetuado por Anne Silva (2018, p. 181) para o recorte temporal de 1990 a 2015, foi 
observado que “os estudos etnográficos foram opção de cinco pesquisadores: Medeiros (2012), Kantovitz 
(2011), Franco (2009), Barros (2007) e Chaves (2015)”. 
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estudar a escola a partir de domínios mais próximos da realidade escolar, em especial, os 

aspectos nacionais, regionais e locais (ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 132).  

Rockwell e Ezpeleta apontam para a importância da construção social da escola, o 

que leva à conceituação de “realidade não documentada” e a “outra” escola; ou seja, as 

autoras destacam a importância em estudar elementos da escola até então marginalizados das 

leituras institucionais, nos quais o enfoque era dado aos componentes normativos e 

homogeneizadores. As autoras propõem seguir outro caminho de análise e destacam:  

 
As diferenças regionais, as organizações sociais e sindicais, os professores e suas 
reivindicações, as diferenças étnicas e o peso relativo da Igreja marcam a origem e a 
vida de cada escola. A partir daí, dessa expressão local, tomam forma internamente 
as correlações de forças, as formas de relação predominantes, as prioridades 
administrativas, as condições trabalhistas, as tradições docentes, que constituem a 
trama real em que se realiza a educação. É uma trama em permanente construção 
que articula histórias locais – pessoais e coletivas –, diante das quais a vontade 
estatal abstrata pode ser assumida ou ignorada, mascarada ou recriada, em particular 
abrindo espaços variáveis a uma maior ou menor possibilidade hegemônica 
(ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 133). 

 

Ao sublinhar a importância das tramas locais para as pesquisas em educação, as 

autoras demonstram o valor atribuído à vida da escola, marcada por laços de continuidades e 

descontinuidades e por uma diversidade de situações que devem ser analisadas 

historicamente, a partir da ação dos sujeitos como protagonistas e não meros reprodutores da 

ordem estabelecida. A busca dos processos cotidianos possibilita perceber que “a realidade 

escolar aparece sempre mediada pela atividade cotidiana, pela apropriação, elaboração, 

refuncionalização ou repulsa que os sujeitos individuais levam a cabo” (ROCKWELL; 

EZPELETA, 2007, p. 142). Ao destacar os sujeitos individuais e, consequentemente, as 

diferenças étnicas como elemento de análise da vida escolar, as autoras apontam para 

questões que devem ser aprofundadas sobre os livros didáticos de História 

utilizados/consumidos no cotidiano das escolas indígenas do território etnoeducacional 

Tapajós/Arapiuns. 

Rockwell e Ezpeleta informam que “normas, prescrições, livros, documentos e 

organização formal unificados enquadram a proposta uniforme da educação estatal” 

(ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 139). No entanto, destacam a importância da ação dos 

sujeitos na vida cotidiana, refazendo os saberes e as práticas, de acordo com o lugar em que 

são vivenciados e, portanto, desenquadram a uniformidade, destacam o destoante e buscam a 

diversidade do cotidiano escolar. Nas palavras das autoras, “vai-se encontrando um espaço de 
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interseção entre sujeitos individuais que levam seus saberes específicos para a construção da 

escola” (ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 142).  

Esse percurso metodológico que busca a ação dos sujeitos que utilizam os livros 

didáticos de História no cotidiano das escolas indígenas, em especial os/as professores/as no 

trabalho com alunos/as, trouxe elementos para problematizar as formas de uso/consumo 

desses materiais no cotidiano das escolas indígenas do território etnoeducacional 

Tapajós/Arapiuns, ao mesmo tempo que permitiu compreender aspectos dos processos pelos 

quais se constrói a realidade escolar, para além da conformação da escola ao Estado.  

Buscando compreender o lugar da história indígena – ou dos indígenas na História, 

debate ainda em curso – nesses manuais que, geralmente, negam a sua presença em toda a 

complexidade exigida, a etnografia trouxe a possibilidade de ir além do material impresso que 

circula nas escolas. Permitiu ampliar a análise sobre as releituras que são feitas sobre as 

representações indígenas, o que significou não se contentar com o que está posto ou impresso, 

mas ir além, buscar o gesto astucioso de ser professor em aldeias indígenas, tendo que lidar 

com a escassez de materiais didáticos para um público diferenciado, atento às diversas 

funções ou importâncias que os livros didáticos assumem nas escolas e na cultura escolar. Na 

perspectiva assumida, a etnografia educacional permitiu pensar sobre as ações dos sujeitos 

diante das estruturas sociais e, sobretudo, conhecer a realidade educacional no uso cotidiano 

dos livros didáticos e de perceber os saberes e as práticas que são gerados e colocados em 

ação no dia a dia e que dão vida às escolas. 

De forma geral, como necessidade a ser atendida para a construção do objeto de 

estudo, busca-se apresentar alguns elementos para delimitar o campo metodológico. Eduardo 

Restrepo destaca pelo menos cinco técnicas de investigação em uma pesquisa etnográfica:  

 
No trabalho de campo etnográfico, são frequentemente utilizadas diferentes técnicas 
de pesquisa etnográfica. [...] Vamos nos concentrar nos cinco mais destacados e 
recorrentes: a observação participante, o diário de campo, o informante, a entrevista 
etnográfica e a história de vida. A ênfase nestas cinco técnicas não significa, 
entretanto, que um estudo etnográfico tenha que incluí-las, nem que elas sejam as 
únicas existentes. [...] Dependendo dessas singularidades, algumas técnicas podem 
ser mais apropriadas e produtivas do que outras. Portanto, não é um desejo 
normativo nem restritivo que motiva a apresentação destas cinco técnicas 
(RESTREPO, 2018, p. 56. Tradução nossa). 

 

Como se vê, a escolha das técnicas de investigação está relacionada à problemática 

da pesquisa, não existindo uma normativa de aplicação de todas as formas de pesquisa. É 

preciso esclarecer que, conforme constataram Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 32), embora a 

etnografia tenha penetrado no campo educacional como uma técnica, é preciso avançar neste 
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aspecto e perceber o uso da etnografia como um caminho teórico e metodológico para 

conhecer a realidade educacional, em particular marcado por um determinado tipo de 

construção teórica. Neste sentido, a pesquisa etnográfica tem importantes contribuições para 

as investigações sobre educação, em especial sobre a cultura escolar e, principalmente, sobre 

a construção social da escola. Trata-se de repensar a etnografia para o estudo da escola, o que 

certamente pede adequações, ou, como prefere Tosta (2014, p. 85), entender “o que os 

pesquisadores em educação fazem quando dizem fazer etnografia”.  

Para Rockwell, nesse campo específico, é preciso (re)situar a escola como objeto em 

construção a partir de algumas pressuposições: 

 
No campo da educação, é necessário trabalhar em uma definição de educação formal 
que aborde, como um problema central, suas ligações tanto com o Estado como com 
a sociedade civil, conforme expresso na escala do estudo etnográfico. A definição da 
escola não responde ao seu caráter de instituição delimitada por um conjunto de 
regras. A escola vai além do espaço físico e temporal destinado às atividades 
escolares formais; seu espaço real permeia outras instituições e espaços sociais – 
trabalho, política local, concepção do mundo pelos habitantes, economia doméstica, 
práticas culturais. Esta visão aponta para novos locais e ações nos quais busca 
elementos e relacionamentos significativos a fim de estudar os processos 
educacionais. Além disso, implica evitar a dicotomia escola-comunidade 
característica de outras perspectivas etnográficas, e construir categorias que 
descubram tanto a interação quanto a distância entre as escolas e seus ambientes 
sociais (ROCKWELL, 2009, p. 120. Tradução nossa. Grifos nossos). 

 

Rockwell pontua a perspectiva de, por meio da etnografia, investigar as relações de 

interações e distâncias entre as escolas e os ambientes sociais. Trata-se, como pontuam 

Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 1), de observar “o que ocorre fora dos limites dos regimentos, 

fora da classe, fora das assembleias, fora da vista rotineira do supervisor”. Essa concepção se 

torna importante para a pesquisa no sentido de perceber aspectos específicos e gerais das 

escolas indígenas, sejam as formas como cada aldeia define o tipo de escola, sejam as relações 

dessas escolas com as legislações educacionais e também no espaço fora delas. Significa, 

portanto, entender que o cotidiano escolar se faz por meio de práticas e saberes dos sujeitos 

individuais, que se relacionam com diferentes domínios da vida e que fogem aos modelos e 

controles da própria instituição escolar e do Estado.  

A pesquisa assumiu, então, os pressupostos da etnografia, a partir de Restrepo 

(2018), e em particular da etnografia educacional, conforme pontuam Rockwell (1989 e 2009) 

e Garcia (2001). Foram definidas, inicialmente, as seguintes estratégias para o trabalho de 

campo: 1) estudos qualitativos e levantamentos quantitativos de informações para definição 

das escolas participantes, o chamado “contexto de investigação”, bem como dos livros 
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didáticos de História que circulam nestas escolas; 2) observação participante, com produção 

de diário de campo e registros ampliados; 3) entrevistas com os sujeitos colaboradores 

(especialmente professores/as e alunos/as) de escolas indígenas; 4) análise documental e da 

legislação educacional e educação indígena; e 5) elaboração de outros instrumentos de 

pesquisa, em particular de natureza epistemológica e didática, com base nas observações e 

entrevistas. 

Após a redefinição da abordagem teórico-metodológica22, o que ocorreu ao longo de 

2018 e 2019, concomitante aos estudos dos componentes curriculares do PPGE-UFPR, 

definiu-se a necessidade de submissão da proposta ao Comitê de Ética da UFPR, uma vez que 

se trata de pesquisa envolvendo seres humanos e, em particular, envolvendo comunidades e 

aldeias indígenas23. Novo desafio se configurava, pois o modelo do projeto exigido seguia os 

modelos das Ciências da Saúde, assim como as características e estruturas do próprio sistema 

(Plataforma Brasil) onde o projeto deveria ser submetido, o que delimitava novas 

readequações. Entre idas e vindas, o projeto foi aprovado com o parecer de nº 4.220.003, do 

CEP/UFPR. Contudo, durante este processo a vida impôs novas demandas. 

 

1.2 DOS LIMITES IMPOSTOS PELA PANDEMIA À REESTRUTURAÇÃO DO 

TRABALHO DE CAMPO 

 

Em março de 2020 teve início o primeiro semestre letivo do ano e, de acordo com o 

cronograma da tese, estava prevista a primeira ida a campo, iniciando os contatos com as 

aldeias indígenas do território etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, especialmente com as 

lideranças indígenas e os/as professores/as, conforme previsto no projeto de pesquisa. 

_______________  
 
22 Para uma melhor compreensão da pesquisa etnográfica em educação, recorreu-se às reflexões de Rockwell 

(1997), que aponta não apenas as técnicas de investigação, mas todo o processo de análise etnográfica, 
rompendo com a tendência em “pensar en la etnografía sólo como una técnica de observación de campo, 
olvidando que se define centralmente por la construcción de un determinado tipo de texto, una descripción 
etnográfica” (ROCKWELL, 1997, p. 14). No livro Pesquisa Participante, Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 38) 
incluem um tópico especial intitulado “Etnografia e teoria na pesquisa educacional: panorama geral da 
etnografia educacional”, no qual as autoras apresentam um estado do conhecimento e as revisões, tendências e 
inovações que este campo tem adquirido e contribuído com as pesquisas educacionais.  

23 Além da Resolução CNS nº 196/96, que estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos, o projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética levou em consideração a 
Resolução nº 304, de 09 de agosto de 2000, que aprova as Normas para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
– Área de Povos Indígenas, afirmando o respeito devido aos direitos dos povos indígenas no que se refere ao 
desenvolvimento teórico e prático de pesquisa em seres humanos que envolvam a vida, os territórios, as 
culturas e os recursos naturais dos povos indígenas do Brasil e reconhecendo ainda o direito de participação 
dos índios nas decisões que os afetem, conforme o Preâmbulo da Resolução. 
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Surgiam na imprensa os primeiros relatos de pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2, ou Covid-

19, no Brasil. Incertezas começavam a pairar, sobretudo para as pesquisas de campo.  

Em 18 de março de 2020, o site da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) publicou 

matéria que tem como título “Na prevenção ao coronavírus, FUNAI suspende autorizações de 

entrada em terras indígenas”24. Por meio da Portaria nº 419, de 17 de março de 2020, a 

FUNAI suspendia pelo prazo de 30 dias as autorizações de entrada em terras indígenas, 

devido à pandemia do Covid-19. Sem saber sobre o que viria após os 30 dias de suspensão, 

restava aguardar a liberação das autorizações de entrada nas terras indígenas, o que não se 

configurou ao longo de todo o ano de 2020.  

Como saída para este desafio de fazer etnografia em meio a uma pandemia e visando 

não extrapolar os prazos do cronograma do curso, foram consideradas as contribuições da 

etnografia on-line ou virtual25. Novos ajustes foram feitos ao projeto submetido ao Comitê de 

Ética, visando adequar a metodologia da pesquisa ao contexto da pandemia. Sem abandonar 

pressupostos relacionados ao conceito de cultura e buscando recuperar as relações entre 

Antropologia, História e Educação, o projeto foi focalizado nos resultados de entrevistas 

realizadas, de forma virtual, com professores/as de História de escolas indígenas, devido aos 

protocolos de segurança impostos pela pandemia do Covid-19. Também foram repensadas as 

formas de acesso a elementos das práticas realizadas pelos/as professores/as, a partir das 

entrevistas. Foram observados os acordos feitos com as lideranças indígenas quanto à 

identificação ou preservação das identidades individuais e do grupo. Tal questão já havia sido 

estabelecida pelo Comitê de Ética, que parte do pressuposto de que é necessário resguardar as 

identidades dos participantes, evitando constrangimentos ou retaliações26.  

Contou-se com a coparticipação da Universidade Federal do Oeste do Pará, por meio 

do Instituto de Ciências da Educação e da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

_______________  
 
24 Ver matéria completa em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/5954-na-prevencao-ao-

coronavirus-funai-suspende-autorizacoes-de-entrada-em-terras-indigenas  
25 Muito útil foram os “Webinar – etnografia online: as implicações da etnografia on-line”, promovidos pelo 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os quais 
ofereciam cursos on-line sobre esta abordagem, que já era utilizada na Antropologia.  

26 Os nomes das professoras participantes são fictícios e os nomes das aldeias e escolas foram removidos, 
conforme acordado nos Termos de Coparticipação e, em particular, no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido de Entrevista, determinado pelo Comitê de Ética da UFPR, no qual foram explicitados, ainda: 
dados da pesquisa (objetivos e metodologia), as entrevistas (virtuais) e eventuais riscos (mínimos, do tipo: 
desconforto, cansaço ou constrangimento), os benefícios em termos de conhecimento histórico e etnográfico, 
os contato dos pesquisadores, garantia do anonimato (preservando a identidade e a confidencialidade) e a 
disponibilidade dos contatos do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFPR para o 
esclarecimento de dúvidas, assegurando que a pesquisa fosse desenvolvidas dentro de padrões éticos, como 
assegura a Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 
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Termos de Coparticipação incluídos nos Anexos 3 e 4, que reconheceram a importância da 

pesquisa e a realização de entrevistas virtuais com os participantes. As entrevistas foram 

agendadas por WhatsApp, com professoras que trabalham em aldeias diferentes do território 

etnoeducacional Tapajós/Arapiuns. Um roteiro básico foi preparado, as entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas, possibilitando análises de natureza etnográfica sobre o 

uso dos livros didáticos de História no cotidiano da sala de aula de escolas indígenas.  

No processo de transcrição, procurou-se fazer o registro da forma escrita mais 

próxima possível da oralidade, sem intervenções para ajustes ou revisões. No uso das 

entrevistas para inserção no texto escrito também foram mantidas algumas expressões e 

marcas da oralidade, evitando-se apenas elementos identificadores ou eliminando-se apenas 

algum elemento pontual que pudesse expor as colaboradoras a algum constrangimento, como 

requerido pelo Comitê de Ética. 

O roteiro de perguntas abertas contemplava questões sobre: a) A formação docente; 

b) Sobre a aldeia/comunidade e a escola em que atua; c) Sobre o ensino de História nas 

escolas indígenas do Baixo Tapajós; d) Sobre os livros didáticos de História; e e) Sobre o uso 

dos livros didáticos de Histórias nas aulas. Além de perguntas, as entrevistas on-line visavam 

produzir fontes/materiais, por meio de fotografias, de atividades escolares, de documentos e 

dos próprios livros escolares utilizados. Se o pesquisador não podia estar presente nas aldeias, 

devido à pandemia, as próprias professoras entrevistadas se dispunham a encaminhar 

fotografias representando elementos da vida escolar, que foram analisadas e estão 

incorporadas ao longo da tese.  

Partiu-se do princípio apontado por Alves e Ferraz (2017, p. 6) de que “pelo acesso à 

conexão on-line, é possível garantir a observação e o contato como base preliminar, na busca 

on-line como primeira fonte para a maioria dos objetos de estudos”. Para estes autores, a 

internet, com seus sites de busca e redes sociais, corresponde ao lugar onde se inicia o 

emprego da etnografia, pois 

 
a internet, como tal portal, pode convergir sobre o caminho da proposta etnográfica 
tradicional de Mauss (1999: 05-07), que está na ação do etnógrafo em observar e 
classificar os fenômenos sociais, pois as diversas formas de olhar, agora em rede 
digital, que de antemão proporcionam o contato com um universo de possibilidades 
de estudos (ALVES; FERRAZ, 2017, p. 7. Grifos no original).  

 

Se não foi possível realizar uma etnografia nos moldes tradicionais, pela chamada 

etnografia clássica, com a presença do pesquisador nas aldeias, manteve-se a perspectiva 

etnográfica, a partir de trabalhos como os de Rockwell, que não exclui a possibilidade de uma 
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abordagem etnográfica, ainda que com procedimentos de campo restringidos às entrevistas e à 

análise documental. Assume-se, assim, a possibilidade de desenvolver estudos no campo 

educativo, nos quais os processos escolares atuais sejam analisados com maior profundidade 

histórica, mas com “uma maior sensibilidade etnográfica no estudo do passado” 

(ROCKWELL, 2009, p. 150).   

Trata-se de uma perspectiva que Garcia (2013a) tem identificado como estudos de 

casos, de natureza etnográfica, que privilegiam a observação participante, mas que não se 

restringem de forma exclusiva à presença dessa estratégia para a produção de dados. Para a 

situação desencadeada pela pandemia, essa foi a opção possível para que o tema e o foco da 

tese fossem mantidos.  As relações entre a teoria e a empiria – uma das marcas fundamentais 

da etnografia – foram preservadas ao longo dos procedimentos de trabalho de campo, de 

forma a abrir espaços para as contribuições dos sujeitos colaboradores na construção do 

objeto. 

Como pontua Silva (2000, p. 27), “O ‘campo’ não é somente a nossa experiência 

concreta [...] Junto a essa experiência, o ‘campo’ (no sentido amplo do termo) se forma 

através dos livros que lemos sobre o tema, dos relatos de outras experiências que nos chegam 

por diversas vias, além dos dados que obtemos em ‘primeira mão’”.  

Neste sentido, o trabalho empírico que sustentou a construção da tese ora apresentada 

foi constituído a partir de duas estratégias que não são entendidas como separadas, pois se 

entrelaçam mutuamente em torno da defesa de um olhar etnográfico, histórico e educacional 

que o pesquisador lança ao material examinado. A primeira deriva da análise das legislações 

educacionais, dos livros didáticos de História, das leituras de especialistas em História 

Indígena, dos estudos sobre a temática indígena no ensino de História, das normas da 

educação escolar indígena e de autores que tratam desta modalidade de ensino, diferenciado e 

intercultural. A segunda deriva da análise de diversas fontes, incluindo bibliográficas, as quais 

especificam o olhar para uma determinada realidade, as escolas indígenas na Amazônia 

brasileira, no recorte geográfico conhecido por Baixo Tapajós, análise que se particulariza na 

investigação empírica em três escolas em terras indígenas – duas cujas professoras de História 

se identificam como indígenas e a terceira em que a professora se identifica como negra.  

Os registros etnográficos realizados permitiram abordar as lições de ensino de História 

que se dão no cotidiano da sala de aula e das formas de usos dos livros didáticos de História, 

objetivos traçados para a pesquisa. A pesquisa empírica tem como colaboradoras três 

professoras de História de três escolas indígenas do Baixo Tapajós, no Estado do Pará, área 
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que pode ser localizada no mapa incluído a seguir (Figura 7), especificando os municípios de 

Santarém, Belterra e Aveiro e os rios Tapajós e Arapiuns, onde estão localizadas as aldeias.  

 
FIGURA 7 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DA PESQUISA – PARÁ/BRASIL. 

 
FONTE: Vaz Filho (2010a, p. 473). 

 

O mapa acima, publicado na tese de Vaz Filho (2010a) sobre o processo de 

etnogênese no Baixo Tapajós, permite localizar o Estado do Pará na geografia do Brasil, 

imagem à direita, destacando, em vermelho, a cidade de Santarém, polo da região Oeste do 

estado. As aldeias indígenas e suas respectivas escolas, campo etnográfico desta tese, estão 

localizadas nos rios Tapajós e Arapiuns, destacados na imagem à esquerda. 

 

1.3 O PERCURSO NARRATIVO DA TESE 

 

Objetivando construir um percurso narrativo que apresente o processo de produção 

da pesquisa e os resultados possíveis com base na análise que colocou em diálogo a teoria e o 

trabalho empírico realizado, esta tese está estruturada em quatro capítulos, nos quais estão 

anunciadas as bases de sustentação, ao final do percurso, de uma tese sobre usos dos livros 

didáticos de História em escolas de aldeias.  

Primeiramente são construídos os pressupostos argumentativos que definem a 

problemática da pesquisa. O objetivo do Capítulo Primeiro, portanto, consiste em delimitar os 

questionamentos que o contato com as escolas indígenas, a leitura da legislação educacional 

relacionada à questão indígena, a legislação relacionada aos livros didáticos e elementos sobre 
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a história e a cultura dos povos indígenas apresentam. A partir destes elementos, foram 

verificadas as indicações e exigências quanto ao tema dos manuais e livros didáticos de 

História e foi construída a problemática da pesquisa, que questiona as representações que os 

livros escolares apresentam sobre os povos indígenas e de como se ensina História com base 

nestes materiais nas escolas indígenas.  

A pesquisa assentou sua compreensão dos manuais escolares convencionais (aqueles 

que circulam nacionalmente pelo PNLD) como um objeto das culturas escolares e como um 

elemento vinculado à escolarização como um processo social, inclusive nas escolas indígenas. 

Assim, o Capítulo Segundo é destinado a analisar a construção das escolas indígenas no TEE 

Tapajós/Arapiuns. Por meio da produção bibliográfica que trata do movimento indígena no 

Baixo Tapajós e da luta pela construção de escolas indígenas, o capítulo apresenta as 

características principais das escolas indígenas do território, em termos normativos 

(legislação) e práticos (bibliográfico e empírico), campo em que se realizou a pesquisa (de 

abordagem etnográfica).  

Ao lado de informações institucionais sobre os livros e o PNLD na região, o contato 

com as professoras das escolas indígenas, por meio de entrevistas virtuais, possibilitou 

constatar quais livros didáticos de História estão circulando nas escolas indígenas do TEE 

Tapajós/Arapiuns. Analisar as abordagens de histórias indígenas que estes materiais 

apresentam, as lições prescritas, dialogando com os especialistas no campo do ensino de 

história indígenas, configuram o objetivo do Capítulo Terceiro.  

E, finalmente, a última parte do texto é destinada à apresentação dos relatos das 

professoras sobre usos dos livros escolares na educação indígena no território etnoeducacional 

Tapajós/Arapiuns, as lições reconstruídas nas experiências cotidianas, nas quais se buscou 

respostas à pergunta que foi feita por uma das professoras colaboradoras: “Onde é que estava 

o indígena nesse momento da história?”. Nos limites dos materiais disponíveis, mostram-se 

táticas, resistências, apropriações e formas de trabalho com a temática indígena, objeto de 

análise do Capítulo Quarto.  

As considerações finais encerram o texto, retomando elementos do percurso e 

apresentando uma síntese elaborada na forma de tese, defendida pelo pesquisador como 

resultado do processo de pesquisa realizado, na qual apresenta os argumentos que permitem 

compreender a escola, o ensino de História, o uso dos livros escolares de História e o 

cotidiano escolar, por meio das experiências dos sujeitos que vivenciam as escolas indígenas 

no Baixo Tapajós, na Amazônia brasileira. 
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2 CAPÍTULO PRIMEIRO: CONSTRUINDO O PROBLEMA E FOCALIZANDO O 
OBJETO DE PESQUISA 

 

O interesse em estudar os usos dos livros didáticos de História na cultura escolar 

indígena do território etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, Baixo Amazonas, surgiu a partir de 

inquietações emergidas ao conhecer a região, em visita a algumas aldeias indígenas 

localizadas no rio Tapajós, e perceber a relação que essas aldeias estabelecem com as escolas. 

As observações iniciais que foram descritas na parte inicial do texto mostraram ao 

pesquisador que as escolas ficam localizadas nas áreas centrais das aldeias, geralmente 

próximas ao posto de saúde, de um campo de futebol e de um templo religioso, formando um 

núcleo central. Muitas vezes, o barracão da escola é utilizado pela comunidade para diversos 

fins e não apenas para a educação escolar, incluindo as principais reuniões, por ser um espaço 

que comporta um bom público. Um aspecto que chamou muita atenção nestas primeiras 

visitas foram as estantes de materiais didáticos e, principalmente, os livros didáticos de 

diversas disciplinas empilhados nas estantes, como registrado em fotografia (Figura 5).  

Escolas e livros didáticos são, portanto, elementos que compõem o cenário de muitas 

aldeias. Segundo Clarice Cohn, “por razões diversas, e de modos diversos, a maior parte da 

população indígena no Brasil tem demandado escolas, e em diversos lugares é hoje 

impossível ‘levantar uma aldeia’ sem que se garanta para ela uma escola” (COHN, 2016, p. 

314).  

Leandro Mahalem de Lima, que estudou os espaços, as lógicas, as organizações e os 

movimentos políticos no rio Arapiuns, constatou a luta pela terra e pela escola como parte do 

processo de demandas indígenas no Baixo Tapajós. Para esse autor: 

 
No contexto destes trabalhos de campo, estas tensões se acirraram em torno da 
escola municipal de alvenaria em Arimum, construída em meados de 2007, primeira 
na história das comunidades que compõem esta área. Os segmentos indígenas 
reivindicavam que a escola fosse incorporada aos programas de ensino escolar 
indígena, que passaram a ser implantados na região durante este período. A facção 
contrária, por sua vez, defendia que a escola mantivesse exclusivamente o ensino 
sobre os “saberes dos brancos”. Em meio à divisão, a facção vinculada à FEAGLE 
assumiu o controle das chaves da escola e barrou a implantação dos programas 
escolares indígenas. Em meados de setembro de 2008, após a saída de campo do 
GT, os Arapiuns daquela localidade decidiram construir, ao lado da escola 
controlada pela facção antagônica, uma maloca circular, feita por eles próprios com 
madeira e palha, para servir-lhes de sede de uma escola indígena. O fato, permeado 
por agressões, tensões e ameaças de morte, levou a que os representantes do 
COINTECOG procurassem novamente o apoio do MPF, até que o espaço foi 
convertido em um anexo escolar indígena pela prefeitura de Santarém (LIMA, 2015, 
p. 38. Grifos nossos).  
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Como se vê, a questão da escola tem sido uma das principais reivindicações dos 

povos indígenas, ao lado da luta pela demarcação das terras, incluindo a construção, em 

alguns casos, da própria estrutura da escola, em forma de maloca circular, de madeira e palha, 

ou em outro formato, como demonstrou Lima (2015) e como foi possível fotografar na visita 

do pesquisador à aldeia Santo Amaro (Figura 4). A citação selecionada lança pistas sobre a 

questão da escola no cotidiano das aldeias, que demanda refletir sobre o protagonismo 

indígena na história, “dos bastidores ao palco”, conforme aponta Maria Regina Celestino de 

Almeida ao problematizar o lugar dos índios na história do Brasil, reivindicando ganhos para 

si. Para essa autora, “ao invés de vítimas passivas de imposições culturais que só lhes trazem 

prejuízos, os índios passam a ser vistos como agentes ativos desses processos. Incorporam 

elementos da cultura ocidental, dando a eles significados próprios e utilizando-os para a 

obtenção de possíveis ganhos nas novas situações em que vivem” (ALMEIDA, 2010, p. 22). 

Dentre essas novas ações pode-se citar a escola, objeto de reivindicações de muitas aldeias 

indígenas na contemporaneidade.  

O espaço escolar está sendo aqui pensado não como objeto de imposição da cultura 

ocidental, aspecto criticado – com sustentação, certamente – por um número considerável de 

pensadores. Desde a década de 1980, Ezpeleta e Rockwell já apontavam que, no âmbito 

escolar da relação entre classes subalternas e o Estado, “nem sempre se observam as relações 

predominantes, unidirecionais, entre escola e classe social” (EZPELETA; ROCKWELL, 

1989, p. 57). Isso significa que os sujeitos respondem à presença da escola estatal com 

concordâncias, mas também com resistências e contraposições. 

Para o caso das escolas indígenas, conforme define Gersem José dos Santos Luciano, 

o Gersem Baniwa, “o desafio da escola indígena atual é encontrar esse ponto de equilíbrio, 

valorizar os saberes indígenas no mesmo nível da valorização dos saberes científicos e 

tecnológicos” (BERGAMASCHI, 2012, p. 132). Dialogando com essa perspectiva de 

educação escolar indígena, o objeto de estudo na tese se relaciona aos livros didáticos de 

História utilizados no cotidiano das escolas indígenas, o que inclui tanto os conteúdos de 

História que abordam a temática indígena, as lições prescritas, que os livros colocam em 

circulação naqueles espaços escolares, quanto os usos que são feitos dos livros e dos 

conteúdos pelos/as professores/as, no trabalho com os/as alunos/as, aqui denominadas de 

lições (re)construídas nas experiências do cotidiano escolar. 

Segundo Eva Aparecida dos Santos, existe uma quantidade significativa de 

dissertações e teses que tratam de diferentes aspectos da escolarização indígena, “porém, 

faltam pesquisas que investiguem os materiais didáticos impressos utilizados nessas escolas” 
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(SANTOS, 2017, p. 25). Assim, a pesquisa aqui relatada visa contribuir com essa temática 

ainda pouco explorada pelas produções historiográficas e educacionais, direcionando-se à 

análise dos usos de manuais nas escolas indígenas, em especial no contexto da Amazônia 

brasileira, onde se delimitou o recorte espacial de investigação.  

Para a construção teórica da problemática, o tema também dialoga com as 

contribuições de Alain Choppin, para quem o livro didático, para além de ser um objeto 

físico, deve ser pensado “[...] como um produto fabricado, comercializado, distribuído ou, 

ainda, como um utensílio concebido em função de certos usos, consumido – e avaliado – em 

um determinado contexto” (CHOPPIN, 2004b, p. 554). 

Nesse sentido, a pesquisa se volta aos livros didáticos de História não apenas com a 

intenção de analisar as informações presentes em sua materialidade, a análise dos conteúdos 

escolares, mas buscar elementos para compreender os usos desses objetos da cultura escolar 

pelos/as professores/as e alunos/as em sala de aula. Conforme defende Ana Heloisa Molina 

(2016, p. 230), “analisar somente sua ideologia ou as defasagens dos conteúdos quanto à 

produção acadêmica seria esvaziá-lo de suas contradições em sua produção, contexto, 

circulação e apropriação”. 

Considera-se, portanto, os/as professores/as e alunos/as como sujeitos históricos, 

cujos “perfis” fogem da clássica definição de “agente reprodutor” da ideologia do Estado. 

Rockwell (1997, p. 22) faz um importante balanço teórico sobre os modelos das relações 

cultura e escola, apontando as contribuições de vários autores para pensar esta questão, 

concluindo sobre a necessidade de compreender a complexidade da dinâmica cultural nas 

escolas. A autora propõe, então, “utilizar conceitos como a produção e a apropriação da 

cultura para recuperar a heterogeneidade da vida cotidiana da escola” (ROCKWELL, 1997, p. 

21. Tradução nossa).  

Concordando com Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 66), “destacaríamos tanto o 

professor quanto os alunos como sujeitos sociais através de cujas ações e relações a escola se 

objetiva e existe. Na vida do dia a dia são eles que, como sujeitos, apropriam-se dos usos, das 

formas, das tradições que dão continuidade relativa à escola”. Portanto, a tese está 

fundamentada, epistemologicamente, nesta concepção que, sem desconhecer as determinações 

que agem sobre a vida social, reconhece a ação dos sujeitos como elemento a ser considerado 

e valorizado no caminho teórico-metodológico da pesquisa e, portanto, “se recupera a história, 

portadora de sentido para a prática social” (EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 66).  

Trata-se, portanto, de uma perspectiva que assume a necessidade de ir ao encontro 

desses sujeitos que, na esfera da vida cotidiana, articulam as suas experiências com as 
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determinações, as definições e normas dos sistemas educativos e produzem uma escola real, 

que deve ser apreendida pela pesquisa. Esta conceituação possibilitou a aproximação 

pretendida com as formas de usos dos livros didáticos de História pelos/as professores/as e 

alunos/as nas escolas indígenas.  

Deve-se ressaltar que se tomou como referência a compreensão de que a cultura 

escolar  

 
[...] mostra tanto continuidades como descontinuidades com as culturas circundantes 
(dominantes ou dominadas). O currículo atual incorpora apenas algumas das 
expressões e práticas correspondentes aos conhecimentos e valores que são 
propostos como patrimônio social de cada nação. Geralmente não representa de 
forma linear a cultura das classes dominantes. Além disso, a configuração particular 
em cada escola pode ser relativamente permeável à cultura circundante em alguns 
momentos, resistente a ela em outros (ROCKWELL, 1997, p. 32. Tradução nossa).  

 

A partir deste conceito de cultura escolar, que focaliza as ações dos sujeitos como 

elementos centrais na construção cotidiana da escola, constata-se que os professores e também 

os alunos estão “longe de serem representantes fiéis da vontade do Estado que transmitem ‘a 

cultura da sociedade’, eles colocam em prática as diversas habilidades adquiridas em suas 

carreiras pessoais” (ROCKWELL, 1997, p. 32. Tradução nossa).  

Investigar estas diversas práticas e diversos saberes relacionados aos usos dos livros 

didáticos de História, no contexto de escolas indígenas, foi o objetivo central definido para a 

elaboração da tese. Como pesquisador que optou por uma abordagem etnográfica, a 

problemática foi construída no desenvolvimento do percurso, mas certamente sustentada em 

algumas pressuposições que orientaram as decisões e escolhas iniciais e provocaram novas 

indagações, como se apresentará a seguir.  

 

2.1 PONTOS DE PARTIDA: OS LIVROS DIDÁTICOS NA VIDA ESCOLAR E NA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

A pesquisa está inserida no Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos 

em Educação; é desenvolvida no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Publicações 

Didáticas/UFPR, coordenado pela professora Dra. Tânia Maria F. Braga Garcia. Em diálogo 

com os princípios que norteiam a linha de pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos 
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em Educação27, derivada da linha Cultura, Escola e Ensino, o projeto foi proposto na direção 

de articular a relação entre História e Educação, numa perspectiva interdisciplinar de diálogo 

com outros ramos da Teoria Social. Como pontua Burke (2012, p. 37), “há motivos óbvios 

para uma relação cada vez mais estreita entre a História e a teoria social”.  

Como definem Schmidt e Garcia (2008, p. 31), o diálogo interdisciplinar no interior 

da teoria social “aponta para a influência da História, da Antropologia e da Sociologia na 

própria metodologia da pesquisa educacional” e com isto “procurando recuperar as ações 

contextualizadas dos sujeitos no universo escolar”. Com estes princípios, a Linha de Pesquisa 

possui, entre outros, o objetivo de: 
 

Assumir no contexto contemporâneo uma das importantes problemáticas da teoria 
social, qual seja, discutir as questões da escolarização tendo como referência as 
relações entre os indivíduos e a sociedade, na direção da multiperspectividade 
histórica e sociológica, buscando a superação de teorias reprodutivistas e relativistas 
sobre a educação, em geral, e sobre os processos de escolarização, em particular 
(SCHMIDT; GARCIA, 2008, p. 30). 

 

A ênfase na superação das teorias reprodutivistas sugere a necessidade de prestar 

atenção à relação entre indivíduos e sociedade, a chamada “volta” do sujeito, marcada como 

produtora de “sentidos e significados culturais e sociais” (SCHMIDT; GARCIA, 2008, p. 31). 

Nas investigações “cujo foco tem sido a escola, olhada a partir da mirada dos sujeitos que nela 

vivem e convivem”, deve-se também pensar que os sujeitos “sobrevivem nas intricadas e 

enredadas teias da sociedade contemporânea” (SCHMIDT; GARCIA, 2008, p. 47), pois “as 

ações dos sujeitos em suas relações com as estruturas precisam ser vistas como realidades 

objetivas e absolutamente dialéticas, complicadas, mutuamente criativas e insubstituíveis na 

explicação da realidade escolar” (SCHMIDT; GARCIA, 2008, p. 31).  

Portanto, do ponto de vista ontológico e epistemológico, a pesquisa estará sustentada 

por autores que analisam os processos da vida social e, consequentemente, os processos 

escolares – assumindo a existência de uma tensão permanente entre as condições estruturais e 

as ações individuais, ambas a serem compreendidas pelo pesquisador social para elaborar suas 

explicações sobre seus objetos científicos. Neste caso, a pesquisa se volta ao processo de 

escolarização, com foco em alguns elementos específicos que constituem tal processo e, em 

particular, os manuais escolares. 
_______________  
 
27 A Portaria nº 35, de 06 de dezembro de 2018, em seu Artigo 1º, atualizou as linhas de pesquisa e áreas de 

concentração do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR. Ver Portaria disponível no site do 
Programa: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppge/wp-content/uploads/sites/45/2018/12/portaria35_linhas-
novas.pdf  
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Assim, levando em consideração as ações do Núcleo de Pesquisa em Publicações 

Didáticas/UFPR, a presente tese mantém interlocução com temáticas que buscam 

aproximações com os sujeitos escolares. Segundo Garcia (2013a, p. 80), os pesquisadores 

vinculados a esse Núcleo de Pesquisa têm o objetivo de compreender processos de escolha ou 

seleção dos livros pelos professores e alunos, as formas pelas quais os professores inserem os 

livros em seu trabalho, as relações que professores e alunos estabelecem com esses artefatos 

e, mais precisamente, com o conhecimento que está nos livros.  

Nas palavras de Garcia (2013a, p. 81), a busca dos diferentes elementos relacionados 

à presença dos manuais na cultura da escola consiste em olhar “em especial quanto às formas 

pelas quais os livros influenciam a produção das aulas e, por conseguinte, como participam na 

definição dos conhecimentos ensinados e aprendidos”. O NPPD reúne pesquisadores das 

questões educacionais e do ensino, provenientes de diversos campos disciplinares específicos, 

entre os quais Pedagogia, Geografia, História, Alfabetização, Física, Música. 

Os pesquisadores ligados ao NPPD têm destacado as investigações que 

problematizam o uso dos livros escolares nas aulas, percebendo que “há historicidade nessas 

práticas de uso do livro, nas formas de produção dos livros em cada disciplina escolar, na 

forma como esses livros são selecionados” (GARCIA, 2013a, p. 81). Entre os que se voltam à 

especificidade da História e do seu ensino, cabe destacar as teses defendidas em 2015, de 

Edilson Aparecido Chaves e Osvaldo Rodrigues Júnior. Na primeira, está em foco a presença 

dos livros didáticos de História nas aulas do ensino médio em uma escola do campo; e na 

segunda são analisados os manuais de didática da História produzidos no Brasil (1997-2013) 

e, portanto, destinados à formação de professores.   

A tese de Chaves (2015), ao investigar os livros didáticos nas aulas de História por 

meio da etnografia, constatou não apenas as relações estabelecidas entre professores e alunos 

com estes materiais, mas as formas de utilização dos livros a partir do ponto de vista dos 

sujeitos escolares. Rodrigues Júnior (2015) escolheu como objeto de estudo os manuais 

didáticos produzidos para professores de História e suas análises colocam em evidência as 

tensões entre o contexto de produção das obras e as intenções dos autores. Destes estudos, 

percebe-se a importância das legislações educacionais na produção dos livros e dos manuais 

didáticos, mas também as tensões entre o que é prescrito e o que se constitui nas práticas, seja 

no âmbito da produção dos materiais, seja da sua utilização.  

A dissertação de Ida Hammerschmitt (2010) sobre o livro didático em aulas de 

História nos anos iniciais do ensino fundamental, decorrente de investigação etnográfica em 

uma escola pública da região metropolitana de Curitiba, apresenta as formas de apropriação 
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deste artefato pelos professores e alunos. O trabalho empírico possibilitou à autora concluir 

que as funções do livro didático na sala de aula vão além daquilo que está prescrito. De 

acordo com Hammerschmitt, “os livros, ainda que tenham um papel relevante, não 

determinam de forma exclusiva a estrutura das aulas” (HAMMERSCHMITT, 2010, p. 81).  

Outra dissertação produzida no NPPD sobre o livro didático de História é o trabalho 

de Édina Soares Maciel (2011), que  problematiza a relação deste material com a experiência 

cultural dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (4º Ano), no contexto de uma 

escola do campo do município de Araucária-PR. Trata-se de uma temática que dialoga com o 

objeto da tese, na medida em que busca compreender os processos pelos quais os livros feitos 

para todas as escolas brasileiras, distribuídos pelo PNLD, são articulados aos materiais que 

tratam especialmente de questões da localidade, na perspectiva da chamada história local, 

neste caso, no contexto de uma escola situada em área rural. 

Ainda nos estudos de pedagogos/as e historiadores/as ligados/as ao NPPD, destaca-se 

o de Anne Cacielle Ferreira da Silva (2018), que faz um estudo do conhecimento sobre o livro 

didático de História em dissertações e teses produzidas no Brasil no período de 1990 a 2015. 

A pesquisa de Silva contribuiu para a localização das análises de enfoques relativos à história 

e à cultura de povos indígenas e afrodescendentes, permitindo ampliar a revisão bibliográfica 

sobre a temática específica da questão estudada.  

Cita-se ainda a dissertação de Marcelo Antonio Bueno Moraes (2018), sobre o papel 

do guia do livro didático de História no processo de escolha dos livros pelos professores dos 

anos finais do ensino fundamental. Trata-se de uma contribuição focalizada nos processos de 

seleção dos livros e no papel dos Guias do PNLD, que apresentam as resenhas das obras 

aprovadas para a escolha pelas escolas. Contudo, a dissertação contribuiu, de modo especial, 

com uma análise de todos os Manuais para escolha do Livro Didático (1985-1997) e os Guias 

do Livro Didático de História (2002-2017) produzidos e publicados pelo PNLD para orientar 

os processos de escolha pelos professores, com destaque para o Guia do PNLD 2017. Nesses 

guias estão os critérios de avaliação utilizados para aprovar as obras, entre os quais foram 

incluídos, na década de 2000, critérios relativos à obrigatoriedade da presença, nos livros 

didáticos, da História e Cultura da África e das Populações Indígenas.   

Sem delimitar fronteiras entre os trabalhos dos/as historiadores/as do NPPD das 

outras áreas de conhecimento, mas mantendo diálogos, há que se destacar as pesquisas 

etnográficas orientadas pela professora Tânia Maria F. Braga Garcia, que analisam a vida 

escolar a partir de suas expressões cotidianas. As pesquisas de Edilaine Aparecida Vieira e 

Roseli Borowicc podem ser elencadas como exemplos das contribuições que as outras áreas 
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do conhecimento apresentam para a configuração de uma manualística ou ciência dos 

manuais, expressão usada por Escolano (2013). 

A pesquisa de Vieira (2018), ao problematizar os processos de escolarização de 

jovens alunos de assentamentos da reforma agrária, discute a existência de um programa para 

a produção de livros específicos para os alunos do campo, o PNLD-Campo. A discussão sobre 

o tema a partir do ponto de vista dos sujeitos, professores e alunos, evidencia, dentre outras 

questões, que a pesquisa precisa estar atenta à participação dos sujeitos escolares em tomadas 

de decisão sobre sua escolarização e corresponde ao principal motivo pelo qual, nesta tese, os 

professores e alunos foram considerados sujeitos centrais. Em particular, os jovens alunos 

expressaram sua posição, que problematiza a elaboração de livros específicos para escolas do 

campo, argumentando que o mesmo conhecimento deve ser disponibilizado aos jovens de 

escolas urbanas e para as escolas situadas no campo. E acrescentam que há temas que são de 

interesse e necessidade de todos – como a Agroecologia, bem como apontam formas 

preconceituosas e equivocadas pelas quais os sujeitos do campo são representados nos livros 

didáticos – com botinas, por exemplo.  

Em relação à dissertação de Borowicc (2016), sobre o processo de escolha dos livros 

didáticos em escolas de assentamentos da reforma agrária localizadas no município de 

Abelardo Luz-SC, a autora destaca a tensão entre a autonomia das escolas e professores e a 

imposição das redes nos processos de decisão sobre os livros didáticos. Borowicc levanta 

questões para se pensar outras realidades escolares e perceber como se dá a escolha de livros 

didáticos em outros contextos, como no caso das escolas indígenas, que interessam 

especialmente ao objeto desta tese.  

Considerando-se o conjunto dos trabalhos indicados, deve-se destacar que, do ponto 

de vista do campo acadêmico da manualística (ESCOLANO, 2013, p. 46), as contribuições 

teóricas para compreender os manuais escolares e suas funções vêm de autores como Alain 

Choppin. Para esse autor, os livros didáticos são objetos familiares e complexos (CHOPPIN, 

2002, p. 7). Familiares porque alunos, pais de alunos e professores o têm em suas mãos e, 

geralmente, abordam os livros escolares em quaisquer conversações; e complexos porque 

assumem, simultaneamente, várias funções e podem ter visões de naturezas distintas. 

Em vista dessas concepções, Choppin alerta para a dificuldade na definição dos 

manuais escolares, mas aponta que podem ser entendidos: a) Como ferramenta pedagógica; b) 

Como suporte de “verdades”; c) Como vetores de um sistema de valores, de uma ideologia e 

de uma cultura; d) Como uma fonte abundante e diversificada; e) Como um objeto 

indissociável do progresso técnico de armazenamento de informações. Ainda, acrescenta 
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Choppin (2000, p. 116. Tradução nossa): “todo manual é determinado histórica e 

geograficamente; é produto de um grupo social e de um determinado tempo”.  

Sob essa perspectiva, é preciso relembrar que esta pesquisa investiga a produção de 

livros didáticos de História no Brasil, com a destinação para as escolas públicas e, 

especificamente, aqueles que são utilizados em escolas indígenas do território 

etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, Amazônia, Estado do Pará. Assim, é preciso situar que no 

Brasil a produção, a avaliação e a circulação dos livros didáticos estão submetidas a uma 

condição particular, uma vez que são definidas por um programa do governo federal, o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e por isso obedecem a um conjunto de normas 

previstas na legislação educacional, na legislação de livros didáticos e nas estratégias adotadas 

pelas editoras para cumprir/descumprir tais normativas.  

Assim, no caso brasileiro, a existência de um Programa Nacional do Livro (e do 

Material) Didático (PNLD), que avalia, compra e distribui gratuitamente livros para os alunos 

das escolas públicas, torna-se um elemento fundamental a ser levado em conta pelos 

pesquisadores. De acordo com Garcia (2013a, p. 83), “nenhum estudo pode desconsiderar 

essas determinações no âmbito das políticas públicas, cujos resultados afetam a produção das 

aulas em diferentes aspectos e com sentidos diversos, que precisam ser incorporados pelo 

pesquisador às suas questões específicas”. Por tratar-se de uma política pública com décadas 

de existência, o PNLD pode ser entendido como um elemento determinante nos processos 

relacionados à presença dos livros na vida escolar e, portanto, também para a realização das 

pesquisas sobre o tema.  

Ao lado disso, a temática dos manuais escolares assume características específicas na 

pesquisa proposta. Tendo em vista o conhecimento sobre os indígenas e os conhecimentos 

indígenas presentes nos livros didáticos de História, é válido destacar as mudanças pelas quais 

esses artefatos da cultura escolar têm passado nos últimos anos. Mas, por outro lado, também 

se deve dar atenção a algumas permanências. Considerando o contexto de produção dos livros 

didáticos, Garcia e Maciel apontam as transformações nos livros didáticos a partir da década 

de 1990. Para essas autoras, “sabe-se que as ações do Programa Nacional afetam a forma pela 

qual os livros são produzidos – seja do ponto de vista didático, seja do ponto de vista gráfico e 

editorial – e, portanto, também afetam os conteúdos e métodos de ensino” (GARCIA; 

MACIEL, 2011, p. 2). 

Os livros didáticos, a partir das avaliações do PNLD, desde a década de 1990 passam 

pelo crivo de especialistas, que elaboram pareceres de acordo com os critérios estabelecidos 

nos editais. Segundo Oliveira (2013, p. 360), “o ‘Edital do PNLD’ estabelece todos os 
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critérios que serão utilizados nas avaliações (técnica e acadêmica) que determinam se os 

livros poderão ou não estar à disposição por meio do Guia do PNLD para escolha pelos 

professores e compra pelo Governo Federal”. 

Partindo dessa perspectiva, e objetivando discutir as representações indígenas 

presentes nos livros didáticos de História, pelo menos dois fatores contribuem para uma 

mudança nessas representações: a promulgação da Lei 11.645/08, que determina a 

obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, e também as 

avaliações do PNLD e PNLD-Campo (existente até 2016). Ao analisar livros didáticos de 

História utilizados em escolas de Curitiba-PR, Garcia constatou que, apesar dos avanços 

registrados nos últimos 15 anos, em decorrência do PNLD, pelo menos três questões devem 

ser objeto de observação: 

 
a) Os livros não cumprem integralmente os critérios específicos dos Editais na 
avaliação das experiências culturais dos diferentes sujeitos; b) Em muitas situações, 
o conteúdo reforça a exclusão e desvalorização da cultura do homem do campo; c) 
Nos livros, textos e imagens apresentam problemas relacionados à compreensão 
das culturas africana e indígena na relação com a cultura brasileira, ignorando a 
diversidade cultural desses grupos e apresentando uma visão estereotipada deles 
(GARCIA, 2011, p. 365. Tradução nossa, grifos nossos).  

 

As análises efetivadas por Garcia apontam para a necessidade de perceber as relações 

de aproximação e distanciamento que os livros didáticos mantêm com os editais do PNLD e 

PNLD-Campo. É preciso também compreender as estratégias utilizadas pelas editoras para 

cumprir/descumprir os critérios específicos dos editais, em especial com relação à 

necessidade de inclusão das experiências dos diferentes sujeitos (como homens do campo, 

africanos, indígenas) sem cair nas visões estereotipadas – questão que tem sido objeto de 

críticas por diversos especialistas que analisam os conteúdos dos livros didáticos. Embora a 

legislação nacional tenha agido sobre os editores e autores no sentido de atender demandas 

quanto à inclusão de sujeitos e populações não contempladas anteriormente pela História 

escolar, entende-se que esses processos são complexos e devem ser acompanhados pelos 

pesquisadores.  

A partir desses referenciais, objetiva-se compreender os usos dos livros didáticos de 

História em situações específicas de trabalho escolar, as aulas de História em escolas 

indígenas do território etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, no propósito de “articular os 

diferentes elementos relacionados à sua presença na cultura escolar e na cultura da escola” 

(GARCIA, 2013a, p. 80). Sabe-se que a produção historiográfica sobre a cultura escolar tem 

apontado diversas conceituações. O entendimento da cultura da escola, nessa pesquisa, 
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dialoga com as contribuições de Escolano, para o qual o pesquisador precisa estar atento a três 

tipos de definição:  

 
a) Seria constituído pela cultura empírico-prática que os professores construíram no 
exercício de sua profissão e que é transmitida por vários mecanismos nas relações 
que ocorrem no cotidiano das instituições. A escola é um local de produção cultural 
e a profissão de professor se configura em sua identidade em torno da memória 
corporativa dos professores. 
b) Outra seria organizada em torno do conhecimento gerador de especulação e 
pesquisa. Essa segunda modalidade de cultura escolar, vinculada ao 
desenvolvimento de conhecimentos especializados, principalmente a partir da 
instalação acadêmica nas instituições de maior educação, desde o final do século 
XIX, do movimento positivista, seria a própria cultura científica da educação. 
c) Um terceiro setor da cultura da escola estaria associado aos discursos e às práticas 
de natureza político-institucional configuradas em torno dos sistemas educacionais e 
seria expresso na linguagem normativa que apoia a organização formal da Educação. 
A escola como organização também institui uma certa cultura a esse respeito 
(ESCOLANO, 2006, p. 44. Tradução nossa).  

 

Para Escolano, existem diversas perspectivas de análise da cultura da escola, uma 

delas a que é privilegiada na construção da problemática da pesquisa e que se constitui no 

eixo de construção do objeto científico, qual seja, o estudo da cultura escolar por meio dos 

livros didáticos. Para esse autor, “o manual passou a ser considerado, [...] uma fonte essencial 

para abordar a ‘gramática da escolaridade’” (ESCOLANO, 2006, p. 17. Tradução nossa). 

Seguindo essa perspectiva de análise, os livros escolares são sintetizadores da cultura 

empírica da escola: 

 
Nele você pode examinar o currículo editado de cada época. É um espelho da 
sociedade que o produz e na qual circula, no qual se refletem os valores dominantes, 
estereótipos e ideologias da sociedade. Subjacentes às suas estruturas estão também 
o método (a proporção), a estratégia de gestão do programa, as regras da profissão 
docente (o habitus da profissão docente) e o perfil do leitor implícito que o deve 
utilizar (ESCOLANO, 2013, p. 43. Tradução nossa). 

 

Ainda dentre os pontos de partida que originam a problemática da pesquisa, ressalta-

se que estudar os usos dos livros didáticos de História na cultura escolar indígena significa 

levar em consideração a própria problemática que é a educação escolar indígena no Brasil, 

modalidade que difere da educação indígena tradicional. Para Gersem dos Santos Luciano, a 

educação indígena refere-se aos processos próprios de transmissão e produção dos 

conhecimentos dos povos indígenas, enquanto a educação escolar indígena diz respeito aos 

processos de transmissão e produção dos conhecimentos não indígenas e indígenas por meio 

da escola, que é uma instituição própria dos povos colonizadores (LUCIANO, 2006, p. 129). 

Nesse sentido, reforça Luciano, a educação escolar indígena refere-se à escola apropriada 
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pelos povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e abrir caminhos para o 

acesso a outros conhecimentos universais, necessários e desejáveis, a fim de contribuírem 

com a capacidade de responder às novas demandas geradas a partir do contato com a 

sociedade global (LUCIANO, 2006, p. 129). 

A educação escolar indígena constitui, atualmente, uma das principais demandas dos 

povos indígenas no Brasil e exige atenção da sociedade brasileira, uma vez que não há 

consenso sobre um único modelo de escola para todos os povos indígenas. Pesquisas têm 

apontado que alguns povos indígenas apresentam demandas por escolas diferenciadas, “a de 

pensar e praticar os processos político-pedagógicos a partir das realidades sócio-históricas dos 

distintos povos” (LUCIANO, 2006, p. 158), enquanto outros valorizam o “ensino tradicional” 

e solicitam a implementação de escolas de modelo convencional.  

Segundo Cohn (2016, p. 324), que pesquisou os Xikrin, “eles não querem escola para 

aprender seus conhecimentos, seu kukradjà, mas para aprenderem os conhecimentos dos 

brancos”. Tal constatação constitui um ponto referencial para chamar a atenção para o fato de 

que há especificidades que cada povo indígena elege na constituição do seu entendimento 

sobre o que é a educação escolar indígena. E, nesse sentido, tal entendimento também tem 

efeitos sobre o que desejam para o ensino de História, para os livros escolares e outros 

recursos que deverão usar nas aulas. 

Outra referência para as discussões sobre as escolas indígenas é Circe Bittencourt. 

Pelo menos dois textos dessa autora ajudam a refletir sobre as escolas indígenas: “O ensino de 

História para populações indígenas” (1994) e “História das populações indígenas na escola: 

memórias e esquecimentos” (2013). Destaca-se o papel ambíguo e aparentemente 

contraditório que a escola pode cumprir, levantado ainda na década de 1990 por Bittencourt 

(1994, p. 106), como elemento que favorece e acelera a perda da cultura anterior, substituída 

por um saber escolar criado pelos não indígenas, mas por outro lado como um elemento que 

pode também servir para ampliar suas formas culturais de comunicação, situação que ocorre 

principalmente quando se desenvolve a alfabetização bilíngue.  

Apesar de o primeiro texto ter sido produzido anteriormente ao Decreto de criação da 

Educação Escolar Indígena (Decreto 6.861/2009), entende-se que as questões se mantêm 

válidas. Perante as constatações feitas, a autora levanta problemáticas ainda hoje importantes 

para quem investiga o ensino nas aldeias, as quais se relacionam aos métodos de ensino, às 

propostas curriculares e, especialmente, aos manuais didáticos. Para a autora, “pensar a 

construção de conteúdos para a História envolve três aspectos. Existe a necessidade de se 

refletir sobre a história local ou do grupo, sobre a história do conjunto dos grupos indígenas e 
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sobre a história dos brancos que deve abranger, por seu lado, a história dos contatos e relações 

entre índios e brancos e a da história ocidental cristã” (BITTENCOURT, 1994, p. 111). 

Em relação ao segundo texto, publicado após o Decreto 6.861 (Educação Escolar 

Indígena) e depois das Diretrizes Curriculares Nacionais e da Lei 11. 645/08 (Estudo da 

História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena), a autora aponta que, apesar dos 

esquecimentos dos indígenas em vários momentos da história, existe certa “tradição” de 

tratamento da temática indígena no ensino de História.  

Para Bittencourt, a história escolar, em particular, programas curriculares e livros 

didáticos introduzem as populações indígenas ao abordarem a história do Brasil ou história da 

América na Idade Moderna. Nas palavras da autora, “os povos indígenas se inserem em 

tópicos da fase denominada Colonização, sendo que, nos períodos posteriores à constituição 

do Estado Nacional, desaparecem de cena” (BITTENCOURT, 2013a, p. 101). Embora a 

autora reconheça que sua intenção não é a de aprofundar as análises de obras recentes, conclui 

que “as mudanças em andamento indicam possibilidades de criação de repertório diferenciado 

que, entre outras inovações, tem condições de conduzir a um entendimento de que os povos 

indígenas possuem história” (BITTENCOURT, 2013a, p. 131). 

Portanto, a presença da temática indígena nos livros didáticos de História é ainda 

uma questão a ser tomada como desafio para os professores, para a produção didática, para os 

avaliadores; mas também constitui uma provocação para pesquisadores interessados em 

entender as transformações que os livros de História sofreram a partir das mudanças legais, as 

permanências de eventuais lacunas e problemas não superados e, finalmente, a necessidade de 

compreender o que ocorre quando esses livros de História são utilizados por comunidades 

escolares em aldeias indígenas. 

Por isso, finalmente, aponta-se a importância da pesquisa proposta para a elaboração 

da tese em termos do protagonismo dos índios, uma vez que professores e alunos de aldeias 

são tomados como protagonistas da história e não meros espectadores, posição já consolidada 

por uma vasta produção historiográfica, tão bem analisada por Maria Regina Celestino de 

Almeida (2017, p. 28). Para a autora, os índios sempre estiveram na história do Brasil, porém, 

grosso modo, como força de trabalho ou como rebeldes que acabavam vencidos, dominados, 

escravizados, aculturados ou mortos. Suas ações não eram, absolutamente, consideradas 

relevantes para a compreensão dos rumos da história (ALMEIDA, 2017, p. 19).  

Segundo a autora, essas narrativas eurocêntricas que desqualificam os indígenas 

foram “predominantes em nossa historiografia e continuamente alimentadas pela mídia e 

pelas narrativas históricas em escolas, colégios e universidades” e, ainda, “essas ideias foram 
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facilmente incorporadas no imaginário da população brasileira, com imensos prejuízos para 

todos, mas principalmente para os índios” (ALMEIDA, 2017, p. 20). A autora conclui, 

apontando para a necessidade de reescrever a história do Brasil, tendo os povos indígenas 

como sujeitos históricos:  

 
Se pensarmos quantas gerações foram educadas com base em ideias negativas e 
preconceituosas em relação aos povos indígenas, povos que agora reivindicam 
terras, culturas e direitos próprios garantidos pela Constituição de 1988, podemos ter 
uma ideia do tamanho do prejuízo, do quanto há para reparar e da importância dessa 
revisão historiográfica de que nos falava Monteiro em 1995. Reescrever a história 
do Brasil incorporando os indígenas e vários outros povos, como os africanos e seus 
descendentes, na condição de sujeitos históricos, é, reafirmo, de fundamental 
importância do ponto de vista acadêmico, social e político (ALMEIDA, 2017, p. 
35). 

 

Essa outra forma de escrever a história do Brasil, pela revisão historiográfica que 

incorpora os sujeitos históricos antes ausentes, de alguma forma está presente na proposição 

de critérios para avaliação dos livros no PNLD e no PNLD-Campo (existente até 2016). 

Contudo, além disso, é fundamental saber se as formas pelas quais isso vem sendo feito 

correspondem às demandas das comunidades indígenas.  

Assim, a construção da problemática de pesquisa se articula também em torno da 

tomada de consciência indígena, para a qual o Movimento Indígena, a partir da década de 

1980 – analisado por Daniel Munduruku, indígena e pesquisador brasileiro –, tem atuado no 

sentido de contribuir para o processo histórico nacional como sociedade diferenciada. Para 

esse autor, “talvez a maior contribuição que o Movimento Indígena ofereceu à sociedade 

brasileira foi o de revelar – e, portanto, denunciar – a existência da diversidade cultural e 

linguística” (MUNDURUKU, 2012, p. 222). Ainda de acordo com esse autor (2012, p. 222), 

“o que antes era visto apenas como uma presença genérica passou a ser encarado como um 

fato real, obrigando a política oficial a reconhecer os diferentes povos como experiências 

coletivas e como frontalmente diferentes da concepção de unidade nacional”.   

É necessário situar que o processo de identificação indígena e a luta por direitos de 

muitas comunidades da região do Baixo Tapajós/Arapiuns, dentre outras, por uma educação 

escolar diferenciada, é parte do Movimento Indígena dos anos 2000. O crescimento 

considerável quanto ao número de escolas indígenas, em especial nas regiões Arapiuns e 

Tapajós, se explica pelo crescente movimento de emergência étnica vivenciado na região 

amazônica nas últimas décadas, onde populações genericamente definidas como “caboclas” 

ou “ribeirinhas” estão se “descaboclizando” e se “indianizando”, conforme tese do Florêncio 

Almeida Vaz Filho (2010a, p. 18).  
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A busca pela afirmação identitária desses grupos passa, dentre outros fatores, pela 

reinvindicação de direitos de educação diferenciada, prevista na Constituição Federal (1988), 

na LDB (1996) e em outras legislações educacionais. Segundo Joniel Vieira de Abreu, o 

município de Santarém criou, no ano de 2006, a Coordenação da Educação Escolar Indígena 

(CEEI), garantindo uma educação escolar diferenciada para as populações indígenas do 

município (ABREU, 2014, p. 24). 

Portanto, embora não se tenha a pretensão de esgotar a discussão, com base nesses 

antecedentes científicos, pode-se situar a problemática da pesquisa que visa discutir os usos 

dos livros didáticos de História em escolas indígenas do Território Etnoeducacional 

Tapajós/Arapiuns. Os autores permitem situar a pesquisa no campo da Educação e do Ensino 

de História, ao mesmo tempo em que também ajudam a localizar lacunas nos estudos sobre o 

tema que a tese busca investigar.   

Dentre essas lacunas, situa-se o protagonismo dos/as professores/as e alunos/as 

indígenas no uso/consumo dos livros didáticos de História na educação escolar indígena e a 

necessária constituição de espaços colaborativos entre a universidade e as escolas indígenas 

em aldeias, para que se possa colocar em circulação outros significados sobre as mudanças e 

permanências da temática indígena nos livros de História em uso. 

Nesse sentido pretendeu-se, desde o início do projeto de pesquisa, atentar para as 

diversas formas de usos dos livros didáticos nas aulas de História das escolas indígenas, em 

especial pelos professores, no trabalho com os alunos, buscando compreender as formas de 

produção de outros significados aos materiais quando são “consumidos” (CERTEAU, 2005, 

p. 93) no cotidiano das salas de aula. Esse campo de análise tem sido apontado por Choppin, 

que, por meio de perguntas, problematiza situações importantes de serem investigadas:  

  
Um interesse particular vem sendo dado, de uns vinte anos para cá, às questões 
referentes ao uso e à recepção do livro didático. Que tipo de consumo se faz deles? 
Os educadores os seguem fielmente, passo a passo, ou tomam certas liberdades em 
relação à organização que eles propõem? E, nesse caso, quais e por quais razões? 
Como o aluno lê seu livro escolar, em voz alta, em silêncio? Ele o relê, em classe, 
em casa? O livro serve de consulta ou serve para “decoração” da matéria? Quanto 
tempo o aluno passa com seus livros? Qual a real influência exercida pelos livros 
didáticos sobre o comportamento das crianças e sobre o comportamento social em 
geral? (CHOPPIN, 2004b, p. 565). 

 

Os questionamentos traçados por Choppin são provocadores de um campo aberto a 

ser enfrentado pelos pesquisadores dos livros didáticos. Desse modo, se fazem importantes 

para o entendimento do objeto de estudo alguns direcionamentos analíticos, tais como: Quais 

representações dos indígenas são elaboradas nos livros didáticos de História? Qual é a relação 
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dos manuais utilizados com as propostas de uma educação diferenciada para populações 

indígenas? Como são os usos desses manuais por parte das escolas indígenas? Que relações 

existem entre os manuais didáticos e a realidade das aldeias? Estas foram indagações que 

permitiram dar andamento à pesquisa, em direção à problemática indicada: formas de uso do 

livro didático de História nas experiências cotidianas de escolas indígenas.  

 

2.2 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM O CAMPO EMPÍRICO: ANÁLISES INICIAIS E 

FOCALIZAÇÃO DA PESQUISA28 

 

A construção da problemática de pesquisa a partir dos eixos indicados – os manuais 

escolares e a educação escolar indígena – apontou a providência de se realizar, logo de início, 

procedimentos de análise documental para aprofundar o conhecimento sobre a legislação que 

estabelece condições de produção dos livros que circulam nas escolas públicas brasileiras, 

inclusive nas escolas de aldeias indígenas.  

As análises dirigiram-se a três tipos de documentos: a) os que normatizam a existência 

da educação escolar indígena, em particular para identificar regulamentações sobre os 

materiais ou recursos didáticos, entre os quais se situam os livros; b) aqueles que normatizam 

a produção dos livros didáticos dentro do PNLD e do PNLD Campo, em particular para 

localizar os critérios de avaliação que se relacionam com a temática indígena; e, finalmente, 

c) os livros didáticos de História selecionados, para verificar como a temática indígena se 

apresenta em materiais que circulam nas escolas brasileiras, atualizando e ampliando 

contribuições dadas por autores interessados na questão.  

Considerando-se, então, as contribuições extraídas de autores referidos na seção 

anterior, encaminhou-se o trabalho de aproximação com o campo empírico, cujos resultados 

são apresentados a seguir, os quais possibilitaram a definição do foco da pesquisa, dos seus 

objetivos e dos procedimentos necessários. Esses resultados alimentaram a organização de um 

plano para a realização do trabalho de campo no ano de 2020, que, em função da pandemia, 

necessitou ser alterado, em função da impossibilidade da presença do pesquisador nas aldeias. 

De qualquer forma, as análises empíricas iniciais permitiram o redirecionamento da pesquisa, 

ajustando-a às condições impostas pela pandemia em 2020 e submetendo-a ao Comitê de 

_______________  
 
28 Uma versão preliminar desse deste texto foi apresentada na forma de Estudo Exploratório, com o título de 

“Indigenours history and culture in history textbooks in Brazil: norms and practices”, em 2019, na 15th Iartem 
Conference, na UCL University College, Odense, Dinamarca.  
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Ética e à aprovação de lideranças indígenas, conforme se apresentará em detalhes nos 

capítulos seguintes.  

   

2.2.1 A legislação educacional relacionada à questão indígena: verificando indicações e 

exigências quanto ao tema dos materiais e livros didáticos 

 

Baseado nas elaborações de Daniel Munduruku, pode-se dizer que a partir do final da 

década de 1980 houve modificações substanciais do Movimento Indígena, resultantes de uma 

nova consciência entre os indígenas e a sociedade nacional. O princípio desta consciência 

indígena é de crítica à proposta de assimilação e integração, recorrente nas políticas públicas 

anteriores, e de valorização da afirmação étnica e cultural, baseada na diversidade e na 

interculturalidade. Para esse autor, a aprovação de leis que entendem que as sociedades 

indígenas estão presentes no contexto nacional para ficar e que, portanto, não se pode mais 

querer desqualificá-las, é parte das conquistas do Movimento Indígena:  

 
Nesta direção estão tanto o artigo 231 da Constituição Federal – uma das grandes 
conquistas do Movimento Indígena da década de 1980 – quanto a recentemente 
aprovada lei n. 11.645/08, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” – uma conquista orquestrada pelo 
Movimento Indígena dos anos 2000 –, numa clara demonstração de continuidade 
das lutas indígenas contemporâneas e também do caráter educativo do Movimento 
Indígena brasileiro (MUNDURUKU, 2012, p. 224).   

 

Como se vê, a partir da década de 1980, e como parte do próprio Movimento 

Indígena brasileiro, tem-se a aprovação de legislações nacionais que buscam dar visibilidade 

aos povos indígenas na história do Brasil e começam a se definir propostas de uma educação 

escolar indígena diferenciada. Segundo Grupioni (2001, p. 9), “ao reconhecer que os índios 

poderiam utilizar suas línguas maternas e seus processos de aprendizagem na educação 

escolar, instituiu-se a possibilidade de a escola indígena contribuir para o processo de 

afirmação étnica e cultural desses povos, deixando de ser um dos principais veículos de 

assimilação e integração”. 

Corroborando tais afirmativas, Beltrame (2013) aponta que, após a Constituição de 

1988 e a transferência da educação escolar indígena da FUNAI para o MEC, passou-se por 

um processo de modificação, não mais baseado em valores civilizatórios e integracionistas ou 

através de práticas de evangelização nas aldeias, mas através da escola. Para essa autora, “ao 

assumir a função de gerir a educação escolar indígena o MEC rompe com esses 
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procedimentos e abre novas perspectivas para que as proposições constitucionais comecem a 

ganhar forma” (BELTRAME, 2013, p. 16). 

Nesse sentido, as legislações educacionais passaram a abordar o direito a uma 

educação diferenciada, conforme está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, no Plano Nacional de Educação, dentre outras. Para Grupioni, essas legislações 

“têm abordado o direito dos povos indígenas a uma educação diferenciada, pautada pelo uso 

das línguas indígenas, pela valorização dos conhecimentos e saberes milenares desses povos e 

pela formação dos próprios índios para atuarem como docentes em suas comunidades” 

(GRUPIONI, 2001, p. 9). 

O direito à educação diferenciada ganhou forma jurídica pelo Decreto nº 6. 861, de 

27 de maio de 2009, que dispõe sobre a Educação Escolar Indígena e define sua organização 

em territórios etnoeducacionais29. O Decreto aponta para a participação dos povos indígenas 

na definição da educação escolar, respeitando suas necessidades e especificidades, com 

normas próprias e diretrizes curriculares específicas. Seguem alguns artigos:  

 
Art. 1º A educação escolar indígena será organizada com a participação dos povos 
indígenas, observada a sua territorialidade e respeitando suas necessidades e 
especificidades. 
Art. 2º São objetivos da educação escolar indígena: 
I - valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua 
diversidade étnica; 
II - fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena; 
III - formulação e manutenção de programas de formação de pessoal especializado, 
destinados à educação escolar nas comunidades indígenas; 
IV - desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 
V - elaboração e publicação sistemática de material didático específico e 
diferenciado; e 
VI - afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos societários 
definidos de forma autônoma por cada povo indígena. 
Art. 3º Será reconhecida às escolas indígenas a condição de escolas com normas 
próprias e diretrizes curriculares específicas, voltadas ao ensino intercultural e 
bilíngue ou multilíngue, gozando de prerrogativas especiais para organização das 
atividades escolares, respeitado o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais 
e religiosas e as especificidades de cada comunidade, independentemente do ano 
civil (BRASIL, MEC, 2009. Grifos Nossos). 

 

_______________  
 
29 Sobre os Territórios Etnoeducacionais, o Decreto estabelece que “Cada território etnoeducacional 
compreenderá, independentemente da divisão político-administrativa do País, as terras indígenas, mesmo que 
descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por raízes 
sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais 
compartilhados”. Ver: BRASIL, MEC, 2009. 
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Conforme pontuado, além das prerrogativas especiais para a organização das 

atividades escolares, respeitando o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais e 

religiosas de cada território, o decreto reconhece a autonomia no desenvolvimento de 

currículos e programas que incluam conhecimentos culturais de cada comunidade; também 

faz referências a materiais didáticos específicos, elemento privilegiado nesta tese, com 

focalização específica nos livros didáticos de História. Para Baniwa, a ideia de etnoterritório 

balizando as políticas públicas “exige desconstrução de modelos e formas de fazer e organizar 

políticas, quase sempre autoritárias, descentralizadas e etnocêntricas do ponto de vista das 

sociedades dominantes neoeuropeias” (LUCIANO, 2010, p. 2). 

Segundo o Parecer nº 14/99, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Escolar Indígena, para que seja garantida uma educação diferenciada é necessário 

que a proposta seja construída com a participação da comunidade indígena e com a inclusão 

de conteúdos curriculares propriamente indígenas. O Parecer esclarece que não é suficiente 

que os conteúdos sejam ensinados através do uso das línguas maternas: é necessário incluir 

conteúdos curriculares propriamente indígenas e acolher modos próprios de transmissão do 

saber indígena. Mais do que isso, é imprescindível que a elaboração dos currículos, 

entendidos como processo sempre em construção, se faça em estreita sintonia com a escola e 

a comunidade indígena a que serve, e sob a orientação desta última (GRUPIONI, 2001, p. 39).  

De acordo com Tassinari e Cohn (2012, p. 252), “apesar da legislação, somente 

1.818 escolas declararam utilizar línguas indígenas e 965 afirmaram possuir material didático 

específico ao grupo étnico”. Em outras palavras, apesar da legislação existente há duas 

décadas, a efetivação da lei no território nacional não se concretizou no ritmo esperado. A 

leitura apenas da legislação se torna, pois, opaca para compreender os processos de realização 

das propostas. Estas caminham a passos lentos. Esta discussão aproxima-se dos trabalhos que 

pensam as culturas escolares. Como pontua Escolano (2006, p. 44), é preciso analisar as 

dimensões políticas e institucionais, mas também a dimensão das práticas que organizam a 

vida das escolas.  

Nessa direção, Beltrame (2013, p. 19) esclarece que pensar na construção de escolas 

que se destinam às populações indígenas é mais complexo do que aplicar o que prescreve o 

texto constitucional, pois envolve ouvir o que os indígenas esperam dessa instituição. Dessa 

maneira, é importante investigar o processo de contato que desenvolveram com esse lugar 

social, que tem função específica entre os não indígenas, além de compreender os vínculos 

que ele estabelece com outros espaços sociais.  
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As pesquisas etnográficas em escolas indígenas têm demonstrado que no processo de 

construção dessas escolas as comunidades apresentam demandas específicas, que não 

necessariamente passam pelo cumprimento dos textos constitucionais. As pesquisas de Cohn 

conduzem a refletir sobre essa questão de apropriação da escola pelas comunidades indígenas, 

as quais não obedecem a um critério de homogeneização. Para essa autora, “já se apontou que 

nem sempre o projeto de educação escolar diferenciada é partilhado pelas próprias populações 

indígenas, que frequentemente valorizam uma escola hoje amplamente criticada e que se 

costuma denominar de ‘ensino tradicional’” (COHN, 2016, p. 318).  

No capítulo seguinte, serão abordadas estas questões da legislação educacional, com 

destaque para o contexto específico da tese, a região do Baixo Tapajós, problematizando a 

formação do Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, mas, principalmente, como se deu 

a formação dessas escolas indígenas, em termos normativos e práticos e, principalmente, 

entendendo as escolas como construções sociais, do qual participam as comunidades, os 

movimentos sociais e os professores, demarcando o campo etnográfico para o estudo do uso 

dos livros didáticos de História no espaço de três escolas, em particular.  

Diante dessa complexidade de significados e expectativas que cada povo indígena 

apresenta acerca da escola e de suas apropriações sobre a legislação educacional, é necessário 

ainda discutir como essas normatizações se relacionam com a produção dos livros didáticos 

que são utilizados em escolas indígenas.  

 

2.2.2 A legislação relacionada aos livros didáticos: verificando relações entre as normas e as 

definições consideradas pelas editoras que produzem livros didáticos para as escolas 

públicas brasileiras 

 

Como explicitado na seção anterior, a legislação que regulamenta a educação escolar 

indígena brasileira na contemporaneidade aponta para a possibilidade de utilização de livros 

didáticos próprios para cada grupo indígena, os chamados livros diferenciados30. O Decreto nº 

6. 861, de 27 de maio de 2009, antes analisado, dispõe sobre a produção de material didático 

próprio para essas escolas. O dispositivo legislativo estabelece que:  

 

_______________  
 
30 Santos (2017, p. 48) faz um importante balanço dos livros escolares diferenciados para indígenas no qual 

foram identificados quinhentos e sessenta e seis (566) livros produzidos entre 1944 e 2015 e demonstra a 
participação de missões religiosas, ONGs, governo e outras instituições envolvidas nas produções.  
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Art. 10.  A produção de material didático e paradidático para as escolas indígenas 
deverá apresentar conteúdos relacionados aos conhecimentos dos povos indígenas 
envolvidos, levando em consideração a sua tradição oral, e será publicado em 
versões bilíngues, multilíngues ou em línguas indígenas, incluindo as variações 
dialetais da língua portuguesa, conforme a necessidade das comunidades atendidas. 
Parágrafo único. As propostas de elaboração e produção de material didático para as 
escolas indígenas apoiadas com recursos do Ministério da Educação serão 
submetidas à análise e aprovação de comissão instituída para apoio à produção de 
material didático indígena (BRASIL, MEC, 2009).  

 

A normativa destaca a produção de material didático próprio para escolas indígenas 

na perspectiva de que devem dialogar com os conhecimentos dos povos indígenas envolvidos. 

Em pesquisa quantitativa, Grupioni demonstrou que, de acordo com o Censo Escolar do MEC 

de 2015, “em praticamente metade das escolas indígenas do país não há materiais didáticos 

próprios, diferenciados, construídos a partir das línguas e culturas indígenas (46,4%). E em 

um terço das escolas do país (33,1%) o ensino é ministrado apenas na língua nacional” 

(GRUPIONI, 2016, p. 112).  

A maior parte das escolas indígenas tem participado do processo de compra dos 

livros didáticos por meio do PNLD, no mesmo processo que ocorre para escolas não 

indígenas, definido e coordenado pelo Governo Federal. Segundo Cassiano (2007, p. 11), 

desde a redemocratização do país, o Governo Federal centralizou o planejamento, a avaliação, 

a compra e a distribuição gratuita do livro escolar para a maioria dos alunos da educação 

básica. 

O processo de aquisição dos livros didáticos é feito, atualmente, por meio do 

Programa Nacional do Livro Didático e do Material Didático (PNLD), denominação atribuída 

desde 2017. Segundo Oliveira (2013, p. 358), “[...] o PNLD é uma política pública 

implementada pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação – MEC – e pelo 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE”. Ainda segundo essa autora, o 

processo de avaliação dos livros didáticos a serem adquiridos pelo Governo Federal se 

consolida através do Edital do PNLD, que “estabelece todos os itens que serão avaliados para 

garantir que o livro como mercadoria está apto a ser adquirido [...] Dentre os critérios, estão 

as especificidades técnicas (gramatura da folha, qualidade da impressão, tipo de 

encadernação, dentre outros) e as especificidades acadêmicas” (OLIVEIRA, 2013, p. 359). 

Levando em consideração as especificidades acadêmicas da legislação educacional, 

em relação aos povos indígenas, já o Edital do PNLD-2008 estabelecia os seguintes critérios 

de qualificação das obras para participação no programa:   
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Quanto à construção de uma sociedade cidadã, espera-se que o livro didático:  
1) promova positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em 
diferentes trabalhos e profissões e espaços de poder, reforçando, assim, sua 
visibilidade;  
2) aborde a temática de gênero, da não violência contra a mulher, visando à 
construção de uma sociedade não sexista, justa e igualitária;  
3) promova positivamente a imagem de afrodescendentes e descendentes das etnias 
indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes trabalhos e 
profissões e espaços de poder;  
4) promova positivamente a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e saberes 
sócio-científicos;  
5) aborde a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação 
racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade anti-racista, 
justa e igualitária (BRASIL; MEC, 2008, p. 32. Grifos nossos). 

 
 

A partir de 2008, os editais do PNLD passaram a exigir a presença da temática 

indígena nos livros didáticos como um requisito de aprovação, demarcando a promoção de 

posição positiva da imagem das etnias indígenas brasileiras e sua cultura, valores, tradições, 

organizações e saberes, evitando preconceitos e discriminações. 

No Edital de 2011, exige-se a observância da lei nº 11. 645/2008, de obrigatoriedade 

do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como de outras normas 

legais: a) Constituição da República Federativa do Brasil; b) Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, com as respectivas alterações introduzidas pelas Leis nº 10.639/2003, nº 

11.274/2006, nº 11.525/2007; c) Estatuto da Criança e do Adolescente; d) Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; e e) Resoluções e Pareceres do Conselho 

Nacional de Educação, em especial o Parecer CEB nº 15/2000, de 04/07/2000, o Parecer 

CNE/CP nº 003/2004, de 10/03/2004, e a Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004 (BRASIL; 

MEC, 2011, p. 37). 

Os Editais do PNLD apresentam critérios de exclusão, gerais e específicos, de cada 

área de conhecimento. No caso da temática indígena e da disciplina de História, recorte 

temático disciplinar de análise desta tese, os critérios apontam que os avaliadores devem 

verificar se:  

 
[a obra] Está isenta de estereótipos, caricaturas e/ou simplificações explicativas que 
comprometam a noção de sujeito histórico e/ou induzam à formação de preconceitos 
de qualquer natureza (BRASIL; MEC, 2017, p. 127. Grifos do autor). 
[a obra] Contribui para dar visibilidade positiva aos afrodescendentes, aos povos 
indígenas e às mulheres, considerando suas participações em diferentes trabalhos, 
profissões e espaços sociais, culturais e de poder, nas diversas temporalidades 
históricas (BRASIL, 2017, p. 135. Grifos do autor).  
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Como se observa, os editais do PNLD e também os do PNLD-Campo (programa 

existente até 2016) são enfáticos quanto ao cumprimento da exigência da presença da temática 

indígena nos livros didáticos, assim como de outros sujeitos históricos, invisibilizados durante 

muito tempo nas narrativas escolares. No entanto, as análises efetivadas por estudos dos 

conteúdos dos livros didáticos de História realizados por Garcia (2011), Silva (2015), Silva 

(2012), Coelho (2013), Nobre (2017), para citar alguns, apontam que nem sempre o que está 

estabelecido na legislação é observado nos conteúdos dos livros didáticos. Essas produções 

acadêmicas chamam a atenção do pesquisador para a complexidade dos livros escolares e para 

a importância dos estudos sobre como determinada temática aparece nos materiais que 

circulam nas escolas públicas brasileiras.  

Concorda-se com Oliveira (2013, p. 359) no sentido de que já “ultrapassamos o 

momento em que os estudos se limitavam a acusar a inexistência, o erro, ou o tratamento 

inadequado dos temas nos livros didáticos e, principalmente, seus tratamentos ideologizados”. 

A revisão sistemática sobre o tema indica que houve um caminho percorrido que tem início 

com as críticas e denúncias, mas que já produziu também intervenções para a solução, pelo 

menos em parte, de problemas apontados.  

A rigorosa e sistemática avaliação do PNLD é um fator que tem contribuído por 

meio da qualidade da oferta do próprio livro (CAIMI, 2013, p. 36). No entanto, aponta Caimi 

(2013, p. 36), “as positividades desse cenário não diminuem o compromisso de professores e 

pesquisadores estudarem minuciosamente o livro didático”. As dificuldades ultrapassam as 

questões presentes de forma explícita nos manuais escolares e demandam um olhar histórico e 

epistemológico para o interior da História, enquanto uma disciplina escolar.  

Em texto sobre os avanços, as dificuldades e os desafios do PNLD e das 

mudanças/permanências nos livros didáticos de História, Caimi aponta que nos últimos anos 

as temáticas africana e indígena não permaneceram estáticas, ainda que os avanços tenham 

sido tímidos e os desafios se mostrem vultosos. Para essa autora, a morosidade para se obter 

resultados mais substanciais deve-se, entre outras razões, à dependência de tais temáticas em 

relação à narrativa mestra de uma História do Brasil assumida em função de cronologia 

eurocêntrica, na qual se privilegia a abordagem dos conteúdos da era moderna europeia e do 

período colonial brasileiro (CAIMI, 2017, p. 43). É preciso estar atento às representações que 

os livros didáticos constroem sobre os indígenas e de como esta questão precisa ser objeto de 

reflexão pelos professores nas aulas de História, em vista dos avanços e limites que estes 

materiais apresentam.  
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Aceitando essa perspectiva, sintetiza-se aqui a posição de que houve avanços na 

legislação educacional e na legislação que organiza o PNLD na direção de exigir a inclusão da 

temática nas propostas curriculares e também nos livros didáticos que são distribuídos às 

escolas brasileiras. Ainda que se reconheça que há um espaço entre a norma e a apropriação 

e/ou o consumo dos livros na vida escolar, e, portanto, que os livros não são usados de forma 

mecânica nas aulas de qualquer escola, definiu-se a procedência de aprofundar análises de 

partes específicas que tratam da temática indígena de um dos livros didáticos escolhidos para 

uso em escolas indígenas do Baixo Tapajós, na direção de buscar evidências sobre os 

conteúdos que estavam em circulação, naquele momento, no campo empírico do estudo. 

 

2.2.3 Elementos sobre a história e a cultura dos povos indígenas em um livro didático de 

História em circulação no Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns 

 

Como forma de aproximação entre o pesquisador e as escolas localizadas em aldeias 

indígenas no Baixo Tapajós, nesta seção serão analisadas representações dos povos indígenas 

presentes em livros didáticos de História aprovados pelo PNLD 2017 e distribuídos pelo 

Governo Federal para usos em escolas públicas, inclusive em circulação em escolas 

indígenas. Levando em consideração a definição do campo empírico, qual seja, o Território 

Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns e tendo como recorte espacial de análise as escolas 

indígenas do município de Santarém-PA31, procedeu-se ao levantamento de livros didáticos 

de História adquiridos para escolas indígenas. 

A pesquisa documental sobre os livros escolares no campo empírico apontou a 

ausência de livros didáticos diferenciados e a utilização dos chamados livros escolares 

convencionais (aqueles de circulação nacional), assim como demonstrou a participação das 

escolas indígenas do Território Etnoeducacional do Tapajós/Arapiuns na aquisição de livros 

didáticos, confirmando a participação nos editais do PNLD e PNLD-Campo (anos iniciais). 

Os dados produzidos a partir de informações disponíveis no site do FNDE, relacionados à 

aquisição de livros didáticos de História para as escolas indígenas, possibilitam afirmar que, 

embora haja dispositivos para o financiamento de material didático apropriado às 

_______________  
 
31 Sobre a emergência étnica no Baixo Amazonas, consultar as teses: A emergência étnica de povos indígenas no 

Baixo Rio Tapajós, Amazônia (VAZ FILHO, 2010); e No Arapiuns, entre verdadeiros e-ranas: sobre os 
espaços, as lógicas, as organizações e os movimentos do político (LIMA, 2015). Sobre escolas indígenas em 
Santarém-PA, ver: A implementação do direito à educação escolar indígena no município de Santarém no 
período de 2006 a 2012 (ABREU, 2014). Estas são referências iniciais do projeto em sua integralidade. 
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especificidades das comunidades e aldeias, é recorrente, pelo menos para o contexto em 

análise, a circulação em escolas indígenas dos mesmos livros didáticos que são utilizados em 

escolas não indígenas e que, conforme será analisado a seguir, estabelecem poucas relações 

com as histórias regionais/locais e com a realidade cultural dos povos interessados.  

É preciso enfatizar que a intenção dessa tese não é demonstrar as defasagens desses 

livros didáticos, nem muito menos criticar as escolhas desses materiais. O objetivo é analisar 

as relações que os livros didáticos de História mantêm com a temática indígena e se há 

possibilidades de relacionar os conteúdos apresentados nesses livros com os conhecimentos 

dos povos interessados. Entendendo-se que a pesquisa se desenvolve a partir de algumas 

pressuposições construídas pelo pesquisador, conforme referido neste capítulo, parte-se da 

ideia emitida por Bittencourt (2013a) de que as formas de usos dos livros que os professores e 

alunos fazem, nas atividades escolares, são variadas e podem transformar esses materiais em 

instrumentos de trabalho eficiente e adequado às necessidades de um ensino autônomo. 

A fonte para o levantamento dos livros didáticos escolhidos para usos nas escolas do 

referido território são os dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

especialmente para o PNLD 2017, disponíveis no Sistema do Material Didático (SIMAD)32. 

A partir do mapeamento geral de todos os manuais escolares adquiridos pelo PNLD 2017, 

especificamente os livros didáticos da disciplina História, Ensino Fundamental, Anos Finais 

(6º ao 9º ano), foi realizada a análise desses materiais, objetivando compreender as 

representações das culturas e dos grupos indígenas presentes no conjunto dos conteúdos 

apresentados, incluindo-se breves recortes de textos escritos e imagens para evidenciar os 

elementos que foram identificados. 

O levantamento dos livros didáticos escolhidos para usos nessas escolas no PNLD 

2017 demonstrou que a coleção “História: Sociedade e Cidadania”, de Alfredo Boulos Jr., 

publicado pela Editora FTD, foi uma das principais coleções escolhidas para usos nas escolas 

indígenas de Santarém-PA, no Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns33. Levando em 

consideração que a problemática da pesquisa está articulada em torno da necessidade de 

conhecer os usos de livros didáticos de História em escolas localizadas em aldeias indígenas 

em um território etnoeducacional específico, definiu-se a necessidade de analisar a presença 

_______________  
 
32 É possível realizar consulta de distribuição dos Livros didáticos pelo site: 

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/filtroDistribuicao. 
33 Nesse estudo exploratório foi levada em consideração a aquisição dos livros didáticos de História da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia, da aldeia Muratuba, no rio Tapajós, pelo PNLD 2017.  
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de temáticas indígenas nesses manuais. A discussão dos elementos específicos foi realizada a 

partir da premissa levantada por Circe Bittencourt (2013b, p. 73) de que “para entender um 

livro didático é preciso analisá-lo em todos os seus aspectos e contradições”.  

Utilizou-se essa proposição para entender o livro didático de História enquanto 

um objeto complexo e que desempenha diversas funções, como: referencial, instrumental, 

ideológica e cultural e documental (CHOPPIN, 2000, p. 10). O exercício de análise que segue 

se restringe a fragmentos de textos e imagens presentes na mencionada coleção, 

especificamente no livro didático do 6º ano, buscando evidenciar sua articulação com a 

temática indígena e, assim, indicar o caminho que conduziu das questões gerais propostas 

inicialmente à definição do foco que seria privilegiado nas etapas seguintes do trabalho 

teórico e empírico. O objetivo nesta seção é elencar questões que fundamentam a 

problemática da tese, deixando o aprofundamento das análises de conteúdo (função 

referencial) dos livros didáticos para o capítulo terceiro.  

A mencionada coleção foi avaliada e aprovada pelo edital do PNLD 2017. O Guia 

do Livro Didático (material de divulgação das resenhas de obras aprovadas feitas pelos 

avaliadores) indica que a coleção deu atenção especial à temática indígena, apresentando 

discussões capazes de construir uma sociedade brasileira mais tolerante. Observe-se o 

fragmento retirado da resenha da coleção em tela no Guia do Livro Didático de História: 

 
O tratamento da História da África, da cultura afro-brasileira e das culturas 
indígenas recebeu atenção especial na coleção. Todos os volumes trazem discussões 
capazes de favorecer o trabalho do professor na construção de uma sociedade 
brasileira mais tolerante, do ponto de vista de sua formação étnico-racial. A obra 
apresenta a participação dessas populações como agentes da história, dando 
visibilidade aos vários lugares ocupados pelos indígenas, africanos e 
afrodescendentes na sociedade, em diferentes temporalidades (BRASIL, MEC, 
2016, p. 109).  

 
 

Os avaliadores apontam para o cumprimento da Lei nº 11. 645/2008, ao apresentar 

um tratamento especial da História da África, da cultura afro-brasileira e das culturas 

indígenas, em diferentes temporalidades e em textos principais, complementares, boxes e 

atividades que promovem reflexões atualizadas sobre a história e a cultura dos povos 

africanos e afrodescendentes, bem como sobre as populações indígenas (BRASIL, MEC, 

2016, p. 109). Como é possível perceber, o Guia apresenta uma visão geral acerca de que o 

livro didático cumpre os requisitos básicos de discussão da temática indígena, sem adentrar 

em questões específicas. Daí a necessidade de um olhar mais atento para as formas como a 

temática é trabalhada, o que foi feito no estudo aqui apresentado.  
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O livro didático escolhido para essa análise do conteúdo (imagens e textos), como 

falado anteriormente, é o destinado ao 6º ano do Ensino Fundamental, Séries Finais. A 

metodologia de análise do livro didático se baseia em Bittencourt (2018, p. 254) e Choppin 

(2009, p. 10). Atento à proposta de análise, o estudo problematizou algumas partes do livro, 

sejam imagens, sejam textos, no recorte da temática indígena.  

Embora as capas dos livros didáticos tenham sido pouco estudadas pelos 

historiadores, seja porque a maioria das pesquisas se volta para a análise específica do 

conteúdo, seja porque os autores têm pouca influência na produção dos projetos gráficos e 

visuais, as capas precisam ser olhadas com atenção. Para Bittencourt (2018, p. 255), “na 

análise da forma pela qual o livro se apresenta, um elemento que sempre merece atenção é a 

capa. A análise da capa sempre fornece indícios interessantes, desde suas cores e ilustrações 

até o título e as informações sobre as vinculações com as propostas curriculares”.  

A análise do livro didático “História: Sociedade e Cidadania” é iniciada pela 

representação indígena presente na capa, pois acredita-se que o aspecto visual exerce grande 

influência na escolha do material e constitui objeto de atração para professores/as e alunos/as. 

Segundo Moraes (2017, p. 23), “a configuração visual do livro escolar, diferente da de 

qualquer outro tipo de livro, revela inequivocamente seu caráter de uso específico voltado 

para a escola ou para o estudo individual determinado pela escola”. A edição submetida ao 

PNLD 2017 tem a seguinte imagem de capa no livro do 6º ano (Figura 8):  
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FIGURA 8 – FAC-SÍMILE DA CAPA DO LIVRO DIDÁTICO HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA. 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

O design da capa do livro didático analisado traz a imagem de uma criança indígena, 

seguindo o modelo midiático de representação dos povos indígenas, caracterizando-os pelo 

corpo pintado e enfeitado de penas. O efeito visual da imagem para qualquer leitor, em 

especial, professores/as e alunos/as brasileiros/as da contemporaneidade, pode ser indiciário 

de que o conteúdo do livro dialoga com a Lei nº 11. 645/2008 e, portanto, de que há certa 

garantia de que é um livro que está em sintonia com as atualizações necessárias do currículo 

escolar.  

Após a análise da capa, é importante a verificação dos conteúdos escolares e 

pedagógicos. O exercício que segue será de percorrer algumas folhas pelo interior do livro 

didático, não seguindo necessariamente um percurso cronológico. A análise tem caráter 

qualitativo, embora se reconheça a existência e as contribuições dadas por pesquisas sobre 

livros didáticos que trabalham com levantamentos quantitativos, apresentando, por exemplo, 
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comparações entre as quantidades de páginas que cada livro didático apresenta sobre 

determinado tema34. 

A discussão sobre “tempo histórico” constitui-se em um dos conteúdos curriculares 

do 6º ano, sendo geralmente discutido paralelamente à apresentação do ofício do historiador. 

No livro em tela, o autor procura estabelecer essa relação por meio de imagens de crianças 

(Figura 9); neste caso: um casal branco, um casal negro e diversas crianças indígenas. 

Enquanto as crianças brancas se divertem com videogames e as crianças negras com lego, 

meninos e meninas indígenas se divertem sem nenhum brinquedo padronizado, improvisando 

brincadeiras. Embora possa não ser essa a intenção do autor, a reprodução da página justifica 

a perspectiva analítica de que a situação escolhida contribui para mostrar as crianças 

indígenas distanciadas do tempo histórico em que se situam as demais crianças.  

Ainda se chama a atenção para o texto que antecede as imagens e explica os 

procedimentos de um historiador que deseja “descobrir os divertimentos prediletos das 

crianças nas cidades brasileiras de hoje”, acentuando o problema de temporalidade histórica 

no caminho de ensino proposto. Ainda, entre outros problemas conceituais, o texto cria 

problemas quanto à organização da vida social de comunidades indígenas em suas 

configurações espaciais específicas, que não coincidem com o conceito de cidade – onde 

vivem também certos grupos, mas provavelmente não o grupo representado na imagem.  
 
 
 

  

_______________  
 
34 Uma análise quantitativa da temática indígena na coleção História: Sociedade e Cidadania é encontrada em 

Nobre (2017, p. 41), que recupera os avanços na coleção a partir da lei 11.645/2008, incluindo a participação 
da coleção em diferentes edições do PNLD. 



89 
 

 

FIGURA 9 – FAC-SÍMILE DA PÁGINA 18 DO LIVRO DIDÁTICO 
HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA (BOULOS JR., 2015, p. 18). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Assim, para além da intencionalidade do autor, presente no texto explicativo do 

ofício do historiador, a análise das imagens aponta a negação da historicidade aos povos 

indígenas, problema que poderia ser minimizado se os brinquedos estivessem presentes 

também entre as crianças indígenas. Sabe-se que o uso de tecnologias é uma realidade nas 

aldeias e o uso de computadores, celulares e brinquedos eletrônicos não está distante da 

realidade indígena. A negação do contato dos povos indígenas com as tecnologias tem sido 

uma recorrência nas produções midiáticas e acaba chegando aos livros didáticos por meio de 
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imagens como a que foi selecionada, reiterando a concepção de primitivismo que estigmatiza 

a figura humana indígena. 

Segundo Giovani José da Silva (2015, p. 21), “ainda hoje, quando são lidos alguns 

livros didáticos de História, tem-se a impressão de que as populações indígenas pertencem 

exclusivamente ao passado do Brasil”. O autor aponta que: “Os verbos relacionados aos 

índios invariavelmente estão no pretérito” (SILVA, 2015, p. 21).  

A análise de uma imagem dos índios Kalapalos e a discussão sobre tempo histórico 

(Figura 10), apresentada no livro didático “História: Sociedade e Cidadania”, corrobora essa 

constatação ao tomar uma cena da atualidade e apresentar a existência de um grupo indígena 

que tem como fundamento da noção de temporalidade a colheita do pequi. 

 
FIGURA 10 – FAC-SÍMILE DA PÁGINA 34 DO LIVRO DIDÁTICO 
HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA (BOULOS JR., 2015, p. 34). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 
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Embora o conteúdo da narrativa fale em grupos humanos que, na atualidade, 

utilizam-se dos fenômenos naturais na contagem do tempo, sem relacionar a nenhum povo em 

específico, a leitura do conteúdo exibindo o exemplo da foto ao lado leva o leitor a ter como 

referência para esse tipo de atividade os povos indígenas. E ainda que o autor mencione que 

se trata dos Kalapalos, a ausência de informação sobre a existência de outros referenciais de 

temporalidade para outros grupos indígenas acaba por cristalizar a informação, em uma 

perspectiva que associa todos os índios ao estágio primevo do contato com a natureza.  

A questão da homogeneização dos povos indígenas é uma das principais críticas 

apontada pelos pesquisadores da temática. Segundo Edson Silva (2017, p. 77), “pensar os 

povos indígenas é, portanto, pensar sempre em experiências socio-históricas plurais e 

diferenciadas”, pois “são povos em suas múltiplas expressões socioculturais, diversos entre si 

e diferentes de nossa sociedade”. Esse desafio de pensar a diferença, mas sem deixar de 

relacioná-los como formadores da sociedade nacional, constitui um dos objetivos a serem 

enfrentados pelos livros didáticos de História.  

Em uma atividade (Figura 11) em que se pretende mostrar hábitos culturais de três 

diferentes povos, o líder indígena Raoni, do povo Kaiapó, é incluído junto a representantes de 

Myanmar e da Escócia. A questão A solicita que sejam observadas as fotografias para se 

constatar os hábitos culturais diferentes dos “nossos”. Uma leitura crítica desta questão 

envolvendo o indígena brasileiro é que ele é apresentado como o Outro, o diferente de nós, 

sem que seja reconhecido seu pertencimento a uma identidade brasileira. 

  



92 
 

 

FIGURA 11 – FAC-SÍMILE DA PÁGINA 42 DO LIVRO DIDÁTICO 
HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA (Boulos Jr., 2015, p. 42). 

 
 

FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 
 

Mauro Coelho, em estudo sobre livros didáticos em escolas de Belém-PA, concluiu 

que as ações indígenas destacadas nos livros são de não participação na construção da 

sociedade brasileira. Para esse autor, os livros didáticos estudados “reiteram a condição dos 

povos indígenas como estranhos, como o Outro que não participa da trajetória comum que 

conformou a sociedade nacional” (COELHO, 2013, p. 80). Em se tratando dos conteúdos dos 

livros didáticos de História, Coelho aponta que, “enquanto, por um lado, se percebe um 

processo de redimensionamento do lugar das populações indígenas na composição dos 

conteúdos [...] nota-se a permanência de aportes que se aproximam daquela antiga vocação” 

(COELHO, 2009, p. 274).  
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Nesse sentido, embora constatando a incorporação da temática indígena nos livros 

didáticos, o autor avalia que “essa presença, no entanto, não significa uma mudança decisiva 

no estatuto dos povos indígenas na memória histórica trabalhada nos livros didáticos” 

(COELHO, 2013, p. 75). Para Coelho (2013, p. 75), apesar das variações das obras estudadas, 

os povos indígenas permanecem como atores coadjuvantes, confinados à condição de vítimas 

do processo histórico, numa abordagem quase lendária ou puramente folclórica. 

De acordo com João Pacheco de Oliveira, as narrativas, as imagens e as 

representações que se tem sobre os povos indígenas e a Amazônia, que os brasileiros 

carregam e a elas afluem automaticamente cada vez que essas palavras são pronunciadas, não 

podem ser percebidas como naturais e atemporais, pois foram moldadas e construídas no 

século XIX, mas ainda no presente são frequentes. Para este autor, “pensadores do século XIX 

legaram representações artísticas e científicas que nos levam a pensar na Amazônia desde um 

prisma único, com imagens estereotipadas e ideias preconcebidas, compondo uma totalidade 

dada como inquestionável” (OLIVEIRA, 2010, p. 21). Segundo essas descrições, a Amazônia 

é o mundo das águas e da floresta, o império da natureza e o acanhamento da civilização, o 

planeta das águas e o deserto da história (OLIVEIRA, 2010, p. 21). Em relação às populações 

autóctones da Amazônia, as representações destacam as formas mais simples de humanidade, 

sublinhando o seu completo distanciamento até mesmo de formas embrionárias de civilização 

(OLIVEIRA, 2010, p. 24).  

Opostos à formação da sociedade nacional, avessas aos avanços das tecnologias, as 

imagens sobre os povos indígenas em livros didáticos de História da atualidade têm recorrido 

à sua representação com pinturas corporais e cabelos lisos, o que contribui para a construção 

de estereótipos por meio de biótipos comuns para todos os indígenas brasileiros. Tal 

constatação está presente na foto da capa do livro (Figura 8), anteriormente apresentada, bem 

como na imagem que segue (Figura 12): 
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FIGURA 12 – ATIVIDADE COM IMAGEM PRESENTE NO LIVRO DIDÁTICO 
HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA (BOULOS JR., 2015, p. 106). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 
 

A atividade sugerida pelo autor apresenta duas fontes/imagens: a Fonte 1 é 

acompanhada da descrição: “Crianças brincando de cabo de guerra. São Paulo (SP), 2007”; e 

a Fonte 2, com a legenda “Ilustração de crianças indígenas brincando de cabo de guerra”. 

Portanto, a primeira é uma fotografia, enquanto a segunda é um desenho colorido sem 

identificação de lugar e tempo. A Fonte 1 representa crianças vestidas com roupas, tanto os 

meninos quanto as meninas; a Fonte 2 representa crianças nuas, com pinturas no corpo e 

alguns adereços, podendo ser associada a uma típica representação midiática dos índios, e não 

vem acompanhada de informações sobre data e lugar, distinguindo-se da fotografia por essa 

ausência de informações. Como fontes, ambas também se ressentem da informação quanto a 

autor/acervo/arquivo. 

Segundo Edson Silva, o que muitas das vezes aprendemos sobre os índios na escola 

está associado basicamente às imagens do que vem sendo, na maioria dos casos, veiculado 

pela mídia: um índio genérico, ou seja, que não está vinculado a um povo indígena específico; 

ou, ainda, com um biótipo que pode ser relacionado de forma imediata a indivíduos habitantes 
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da Região Amazônica e do Xingu, com cabelos lisos, muitas pinturas corporais e adereços de 

penas, nus, moradores das florestas, portadores de culturas exóticas, etc. (SILVA, 2017, p. 

76).  

A representação dos povos indígenas da Amazônia brasileira, que tem se tornado 

senso comum e que apresenta determinadas características culturais, de acordo com Oliveira 

(2010, p. 30) foi formulada por desenhistas e viajantes europeus dos séculos XVIII e XIX. Tal 

representação ainda hoje faz parte do universo escolar, veiculada por livros didáticos de 

História, constituindo uma espécie de “imagem canônica”, expressão empregada por Saliba 

(1999) e que, como já apontado por Bittencourt (2013b, p. 81), circula nos manuais escolares 

desde o século XIX.  

Como se evidenciou, as imagens em formato de desenhos ou de fotografias procuram 

caracterizar os povos indígenas de modo homogêneo e quase sempre em representações que 

os mantêm presos ao passado, até mesmo nos modos de brincar. Contudo, segundo 

Bittencourt, as representações das populações indígenas em diversos livros de História 

apresentam variações significativas entre diferentes autores, bem como se pode observar 

mudanças e permanências, ao longo da história escolar, da forma como é incluída a ação 

histórica desses grupos (BITTENCOURT, 2013b, p. 81). 

Com base nessas análises, é possível perceber que, apesar das mudanças ocorridas 

nos últimos anos com relação à temática indígena, inclusive em termos normativos, é possível 

verificar a permanência de determinadas representações. Destacam-se, a seguir, duas 

ilustrações presentes em livros didáticos de História em relação aos povos indígenas. A 

primeira (Figura 13), estudada por Bittencourt (2013b, p. 80), representa uma taba e apareceu, 

pela primeira vez, em um livro de História, em 1882. Na segunda (Figura 14), duas 

fotografias representam aldeias indígenas e foram utilizadas na coleção “História: Sociedade e 

Cidadania”, de Alfredo Boulos Jr., aprovada pelo PNLD 2017. 
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FIGURA 13 – “TABA”, PRESENTE EM LIVROS DE HISTÓRIA NO BRASIL NO SÉCULO XIX. 

 
FONTE: Bittencourt (2013b, p. 81). 

 
FIGURA 14 – FOTOGRAFIA DE ALDEIAS INDÍGENAS PRESENTE NO LIVRO DIDÁTICO 

HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA (BOULOS JR., 2015, p. 101). 

  
FONTE: Acevo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Com base nessas imagens, observa-se que, para o caso específico dos locais de 

moradias dos povos indígenas, apesar das mudanças nas técnicas de representação das 

imagens – desenho (litografia) ou fotografias aéreas –, há persistência na construção das 

imagens, generalizando a ideia de que todos os povos indígenas vivem em aldeias e seguem a 

técnica de construção das residências com palhas e madeiras. Em relação aos povos indígenas 

que moram em residências de alvenarias ou em cidades, os livros didáticos dificilmente 

apresentam imagens que representem essas outras formas de morar. 

O estudo de uma obra, em particular, permitiu levantar questões referentes às 

representações dos índios nos livros didáticos de História produzidos para as escolas públicas 
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do Brasil, sejam elas indígenas ou não indígenas. Tais questões referentes às representações 

das sociedades indígenas nos livros didáticos se consolidam como um campo de pesquisa que 

precisa ser explorado, pois, como se verá adiante, é recorrente se deparar com falas de 

professores e alunos de escolas indígenas, contestando as narrativas históricas dos livros 

didáticos e suas generalizações, a ponto de não se reconhecerem em tais textos – embora se 

reconheçam avanços historiográficos que têm tratado desta questão nos últimos anos.  

No entanto, quanto aos avanços na compreensão dos processos pelos quais os livros 

são incorporados ao ensino em escolas indígenas, muitas lacunas persistem e este é um dos 

objetivos a serem trilhados nas páginas seguintes, começando por situar o campo etnográfico 

onde a pesquisa sobre os usos dos livros didáticos de História ganhou sua existência material 

nos contornos e limites impostos pela pandemia e no afastamento físico entre o pesquisador e 

as escolas.  

Parte-se da provocação levantada por Choppin (2002, p. 23) de que não se pode 

negligenciar a dimensão didática dos manuais, para não comprometer a validade das 

conclusões de muitas análises de conteúdo, pois ela é indissociável de seus usos, reais ou 

supostos. Nas escolas e nas aulas, as proposições feitas por autores e editoras ganham vida e 

se transformam, como resultado das apropriações que os sujeitos escolares fazem das obras 

que ali circulam.  

É preciso pensar os livros como elementos da vida escolar e nessa direção se 

encaminha o próximo capítulo, no qual estão em destaque elementos imprescindíveis da 

historicidade da educação escolar indígena e da constituição da escolarização na região em 

estudo. Enfatiza-se, assim, o pressuposto de que as escolas são construídas socialmente, em 

um movimento histórico que articula dimensões locais com outras mais amplas.  
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3 CAPÍTULO SEGUNDO: A CAMINHO DAS ALDEIAS, SEGUINDO O CURSO DOS 
RIOS TAPAJÓS E ARAPIUNS: EM BUSCA DE CONHECIMENTO SOBRE AS 
ESCOLAS 

 
FIGURA 15 – INDÍGENAS DO BAIXO TAPAJÓS. 

 
FONTE: Nova Cartografia Social da Amazônia, 2015. 

 

O mapa (Figura 15) que se apresenta como epígrafe deste capítulo localiza as aldeias 

indígenas do Baixo Tapajós, destacando os cursos dos rios Tapajós e Arapiuns e os 

municípios de Santarém, Aveiro e Belterra, no Estado do Pará. Para atender à concepção de 

etnografia educacional que orienta esta tese, este capítulo tem como objetivo principal discutir 

a construção das escolas indígenas no Baixo Tapajós, como parte da luta de afirmação étnica 

na região, que se concretizou com a formação e a pactuação do Território Etnoeducacional 

Tapajós/Arapiuns, no sentido de situar e problematizar a construção do campo empírico.  

A partir deste estudo, de forma mais abrangente, será apresentado o contexto 

histórico e cultural da região do Baixo Tapajós, focalizando especificamente a mobilização 

dos povos indígenas pelo reconhecimento étnico, chamado por alguns autores de 

“etnogênese”, e os anseios pela construção de escolas indígenas nas aldeias. Tais discussões 

permitirão um entendimento acerca da perspectiva de criação de escolas diferenciadas na 

região e, a partir destas questões, será recortado o campo etnográfico para o contexto de três 
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escolas, ponto de partida para se avançar na análise dos usos dos livros didáticos de História, 

de maneira específica.  

Se o esforço trilhado até aqui foi no sentido de levantar questões sobre os manuais 

escolares, problematizando a relação destes materiais com a temática indígena, a atenção 

agora se desloca para o contexto das escolas indígenas do Baixo Tapajós, campo etnográfico. 

Analisar a construção destas escolas na perspectiva de uma educação escolar diferenciada será 

o objetivo principal deste capítulo e se justifica como uma forma de aproximar o leitor no 

campo da pesquisa, situando os elementos que permitirão discutir as formas de usos dos livros 

didáticos de História nesta situação particular em estudo. 

 

3.1 O MOVIMENTO INDÍGENA NO BAIXO TAPAJÓS CONTEMPORÂNEO 

 

Para se compreender o processo de construção das escolas indígenas no Baixo 

Tapajós é preciso situar o contexto histórico do movimento indígena na região. A discussão 

que segue está apoiada na leitura de diversos autores que estudaram a questão. Um aspecto 

importante para situar a discussão sobre a presença de populações indígenas no chamado 

Baixo Tapajós são os diversos relatos no contexto da Conquista e da Cabanagem, certo 

apagamento historiográfico para o contexto dos séculos XIX e XX e um reaparecimento nas 

produções antropológicas no final do século XX.  

De acordo com Mark Harris (2015, p. 34), do início da Conquista à Cabanagem (por 

volta de 1600 a 1840), há numerosas referências a essa área na documentação sobre o 

conhecimento dos coletivos indígenas considerados rebeldes acerca do ambiente e introduzem 

a ideia de uma área fora do controle governamental direto e onde existiam os dois maiores 

grupos nessa época, os Tapajó, na margem direita do rio Amazonas, e os Aruaque, na margem 

esquerda, que estiveram envolvidos em guerras após a Conquista. Com base em farta 

documentação, Harris reconstrói lutas, guerras, alianças, contatos, aldeamentos, resistências e 

fragmentações étnicas que se processaram no Baixo Amazonas. De acordo com este 

pesquisador:  

 
As consequências das lutas que relatamos aqui foram a etnogênese, a formação de 
novos grupos em conformidade com as condições prevalecentes e o reordenamento 
dos territórios onde as pessoas viviam e os exploravam. Meu argumento é que as 
zonas tribais do Baixo Amazonas, particularmente aquelas entre os rios Tapajós e 
Madeira, foram formadas com o fim das organizações políticas tapajó e aruaque. 
Com o passar do tempo, novos grupos tiveram proeminência neste espaço. Em 
meados do século XVIII, os Mundurucu e os Maué, que haviam aparentemente sido 
inimigos, formaram uma aliança contra os portugueses e depois assinaram um 
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tratado de paz em 1795, criando boas relações com as autoridades coloniais locais 
durante os cinquenta anos posteriores (Santos, 2002). No final do século XIX, os 
Mundurucu, Maué e Mura restavam como os maiores grupos indígenas, com 
diversos outros grupos menores ao seu redor. Teriam sido esses grupos parte de uma 
federação maior que os cronistas europeus não perceberam e que se fragmentou com 
guerras internas e externas? Havia algum processo complementar de amálgama 
étnico? Há evidências importantes que sugerem que os Mura adotavam forasteiros 
(Amoroso, 1992). Sermos capazes de responder a essas perguntas nos ajudará a 
refletir sobre os processos contemporâneos de reconhecimento da indigeneidade 
(Bolanos, 2010; Vaz, 2010). Esses fenômenos não são novos; indivíduos e grupos 
têm se movido através de fronteiras em busca de novas oportunidades por séculos 
(Sommer, 2000; Roller, 2014) (HARRIS, 2015, p. 60). 

 

Na pesquisa histórica, há relatos das relações entre europeus e indígenas na região do 

Xingu e do Tapajós desde o século XVI, bem como a formação dos primeiros aldeamentos 

jesuíticos, em contatos “[...] ora cruentos, ora amistosos, ou somente de expectativas, 

estranheza ou inspeção” (CASTELO BRANCO, 1956, p. 6). Castelo Branco descreve o 

processo de formação das missões jesuíticas no Tapajós, nos seguintes termos:  

 
[...] Em agosto de 1665, a aldeia do Tapajós já era a mais importante das missões do 
Pará, caminho por onde os portugueses passavam nas suas entradas ao Solimões e 
Rio Negro, sendo, então, seu missionário o padre Manuel Pires.  
Houve uma índia que governou o Tapajós chamada Maria Moaçara, principaleza, 
muito citada nos começos da civilização desse rio e a mais reputada nos Anais da 
Companhia, que faleceu cerca de 1678, quando a aldeia se denominava de Todos os 
Santos, contendo quatro nações principais: Aretuses, Arapiunces, Tajruense e 
Serranos. 
Prevaleceu, porém, como orago N. S. da Conceição; a princípio, com âmbito 
regional do baixo Amazonas, e, finalmente, invocação da aldeia que se desenvolveu 
rapidamente; sendo o seu período mais próspero e em que foi dirigida pelo padre 
Rabelo, o qual aí passou mais de 23 anos, pois, em 1719, ainda ali estava.  
Em 1730, havia várias aldeias no vale, mas, só a dos Tapajós, propriamente dita, 
constava de 793 índios. Da igreja e antiga residência nada existe atualmente. 
O catálogo de 1722 menciona a aldeia de Iburari, Ibirarib, Borari, Morari, dos 
missionários do Tapajós que, em 1730, contava 235 índios. Devido a sua 
proximidade com a dos Tapajós, que dificultava o sustento dos indígenas, o padre 
Manuel Ferreira a transferiu, em 1738, para um lugar sete léguas acima, na mesma 
margem do rio. 
Os índios Arapiuns foram aldeados pelo padre Manoel Rebelo, em 1723, cujo orago 
era N. S. da Conceição, contendo em 1730, 1.096 índios; ainda citando-se nesse 
mesmo ano a aldeia Nova de Cumaru, com 166 indígenas. 
A aldeia de Santo Inácio no Tapajós procedeu da aldeia Tupinambaranas, dando-se a 
mudança em 1737, tornando-se logo muito populosa. 
A de S. José ou Maitapus foi fundada em 1722, tendo, em 1730, 400 índios, tendo 
sido a única aldeia amazônica dos jesuítas que, em 1758, não foi elevada a vila, 
passando a Lugar de Pinhel, por ter, então, pouca gente (CASTELO BRANCO, 
1956, p. 12). 

 

Relatos como o acima exposto são frutos de pesquisas em documentação jesuítica e 

apontam para os processos de contatos dos indígenas com os europeus, a formação das 

missões jesuíticas, vilas, cidades. Para os séculos seguintes, há certo apagamento na 
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documentação e nas produções historiográficas, que somente no final do século XX, a partir 

de estudos antropológicos e históricos como os de Menéndez (1992), com base na 

documentação histórica dos séculos XVI ao XIX e pesquisas que têm buscado recompor a 

memória histórica da região, apontam para o reconhecimento da indigeneidade na 

contemporaneidade. Destacam-se, dentre outros, os estudos de Vaz Filho (2010a), Ioris 

(2011), Harris (2015). 

De acordo com Florêncio Almeida Vaz Filho (2010a, p. 117), “a reorganização 

étnica no Baixo Tapajós é um processo de longa duração, que se acelerou a partir do século 

XVII, com o estabelecimento da colonização lusa na região”; porém, conforme este 

antropólogo, somente no fim do século XX veio a autoidentificação indígena dos moradores, 

“o que implicou um novo discurso sobre sua cultura e sua identidade étnica” (VAZ FILHO, 

2010a, p. 125). Processo também chamado de etnogênese35, “os indígenas dessas 

comunidades afirmam que pertencem a alguns povos documentados pela história como 

aqueles que foram encontrados pelos europeus, na região, entre os séculos XVI e XVIII” 

(VAZ FILHO, 2010a, p. 109).  

Sobre as populações indígenas do Madeira-Tapajós, do século XVI ao XIX, 

Menéndez (1992, p. 281) apresenta um importante panorama etnográfico dos contatos entre 

diferentes índios e brancos dentro do marco fornecido pelo processo de ocupação portuguesa 

na região.  

De acordo com Ioris (2011, p. 8), apesar da versão sobre o desaparecimento dos 

Tapajós ainda no século XVIII predominar na literatura, são vários os grupos no baixo rio 

Tapajós que atualmente identificam pertencimentos a esta etnia e que se encontram política e 

culturalmente mobilizados na reafirmação desta identidade. Para esta pesquisadora, que tem 

estudado a emergência deste movimento de reelaboração étnica e cultural, esta é marcada pela 

reafirmação de continuidade histórica de uma origem indígena. Nas palavras da autora,  

 

_______________  
 
35 A utilização do termo “etnogênese” se dá em concordância com as produções dos antropólogos que têm 

estudado este tema na região do Baixo Tapajós, especialmente a partir da tese de Vaz Filho (2010a), indígena e 
antropólogo. Autores como Oliveira (2016) e Almeida (2010) também tratam desta categoria. No entanto, é 
sabido que existem outras categorias de identificação que são associadas a essas populações, apontadas por 
Silva (2015, p. 36), como: “ressurgidos”, “emergentes”, “resistentes”. Para Silva, “de acordo com algumas 
lideranças indígenas, a palavra ‘resistente’ expressaria a ideia de que essas populações não desapareceram, 
ainda que muitas vezes tenham permanecido ocultas, e enfrentaram os processos de colonização, [...] 
guerreando, negociando, fugindo, capitulando, escondendo-se ou, ainda, fazendo-se passar por outros” 
(SILVA, 2015, p. 37).  
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[...] grupos culturalmente diferenciados, têm não só contestado a história oficial que, 
desde meados do século XIX, declarava extintos os grupos etnicamente organizados 
no baixo Tapajós, mas apontado também para a necessidade de rever as formas de 
pensar estas populações e as mudanças que se conformaram a partir da colonização, 
assim como a produção das suas identidades (IORIS, 2011, p. 6).   

 

Ioris (2011, p. 15) conclui que, depois de um longo silêncio sobre os indígenas na 

região, parecendo despertar de um longo sono, este movimento de reelaboração étnica e 

cultural está trazendo um novo pensar sobre o seu passado histórico.  

Em outras palavras, Vaz Filho explica que:  

 
Essa questão tem a ver com o processo histórico em que os indígenas da Amazônia 
foram transformados em caboclos e como, nos últimos anos, estão se 
“descaboclizando” e se “indianizando”. [...] Minha proposta foi investigar o 
processo de construção e afirmação de identidade étnica indígena de populações 
amazônicas, que até recentemente eram genericamente definidas como caboclas ou 
ribeirinhas no baixo rio Tapajós, uma região de antiga colonização na Amazônia. 
Este fenômeno social remete a uma ampla discussão dos conceitos de identidade 
étnica e cultura na Amazônia, pensados no contexto das relações sociais e políticas 
(CUNHA, 1987). Entre a população regional, diz-se que os caboclos já não são mais 
índios porque perderam a cultura dos seus antepassados indígenas e porque estão 
mestiçados, biologicamente, com brancos e negros principalmente (VAZ FILHO, 
2010a, p. 18).  

 

Os estudos de Vaz Filho, portanto, apresentam a emergência da identidade étnica 

indígena de populações que foram chamadas de “caboclas”36. Este processo, que tem sido 

vivenciado em diversos locais da América Latina, no Nordeste brasileiro e também na 

Amazônia, demonstra a importância da autoidentificação e do significado étnico que ganhou 

força a partir da Constituição Federal de 1988, superando a visão integracionista, mas que 

somente na virada do século XX cresceu em todo o país. Em 1998, de acordo com Vaz Filho 

(2010a, p. 109), 40 comunidades ribeirinhas, na região do baixo rio Tapajós, rio Arapiuns e 

rio Curuá-Una, passaram a se identificar publicamente como indígenas, de diversos povos: 

Munduruku, Apiaká, Borari, Maytapu, Cara Preta, Tupinambá, Cumaruara, Arapium, Jaraqui, 

Tapajó, Tupaiu e Arara Vermelha. Este número continuou crescendo no início do século XXI.  

_______________  
 
36 Sobre os verbetes “caboclo” ou “ribeirinhos” e os discursos e posturas de teor discriminatório ou estereotipado 

em relação às populações que tradicionalmente habitam as regiões de várzea na bacia amazônica, resultante 
das tentativas históricas de integrar os índios ao projeto colonial e nacional, Arenz (2015) faz uma importante 
revisão historiográfica de como se construíram estes discursos e de como se tornaram negativas ou “de 
oposição” as atuais identificações indígenas na região.  
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Este processo, que foi intensificado nos últimos anos, é também marcado por 

resistências entre parentes que compõem um mesmo grupo, que divergem acerca da 

identidade indígena. Segundo Rodrigo Correa Peixoto, Karl Arenz e Kércia Figueiredo:  

 
[...] para bem avaliar a questão, é importante observar que o consenso não é 
generalizado nestas 48 comunidades/aldeias, em algumas se verificando mesmo uma 
acirrada polêmica entre parentes que divergem quanto à identidade indígena. São 
várias as razões dessa polêmica, que atravessa as comunidades e anuncia 
dificuldades para a expansão do movimento, podendo até fazer refluir a “cheia 
grande” que caracterizou o seu início. Pessoas com posições divergentes no 
movimento afirmam que as polêmicas são devidas à falta de poder agregador das 
lideranças que o impulsionaram inicialmente. Outros dizem que é grande a 
influência de agentes governamentais na produção de dissensões nas comunidades. 
De fato, é clara a reação de instituições estatais que fazem objeções ao movimento 
indígena em unidades de conservação e contestam pretensões territoriais em áreas 
que o ordenamento territorial na região reserva a outras finalidades (PEIXOTO; 
ARENZ; FIGUEIREDO, 2012, p. 281). 

 

Conforme estes autores, há tensões que precisam ser conhecidas e analisadas para o 

entendimento do movimento indígena no Baixo Amazonas. Há notícias de 

comunidades/aldeias divididas em relação à identidade étnica, como entre o povo Arapium, 

da Terra Indígena Cobra Grande, estudado por Lima (2015, p. 176); em Lago Grande, 

conforme Stoll (2014, p. 464); e na Flona do Tapajós, como pontua Ioris (2014, p. 246).  

Segundo Vaz Filho (2010a, p. 116), o rápido crescimento do número das 

comunidades indígenas suscitou oposição ferrenha de diretores e técnicos do IBAMA, líderes 

do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santarém, da Associação Tapajoara da RESEX e do 

Conselho Nacional dos Seringueiros. Esta divisão trouxe consequências para o movimento 

indígena, ficando uma parte das comunidades dividida entre indígenas e “contrários”.  

Outro enfrentamento vivenciado pelos povos indígenas do Baixo Amazonas está 

relacionado aos preconceitos e à visão de “índios puros” versus “índios misturados”, por parte 

dos não índios ou de indígenas não militantes. Vaz Filho (2010a, p. 129) aponta que a ideia de 

que o índio verdadeiro é o “índio puro”, e os “índios” do baixo Tapajós seriam “índios 

civilizados” ou “descendentes”, já foi bem mais forte nos primeiros anos do movimento 

indígena.  

De acordo com Rodrigues, no caso particular dos Borari e Arapium do Maró, há 

violações grosseiras do direito de autorreconhecimento destes indígenas por meio da sentença 

(que veio, posteriormente, a ser anulada) proferida pelo juizado federal da subsede de 

Santarém (JUSTIÇA, 2014, apud RODRIGUES, 2016, p. 69) “decretando” sua caboclização, 

com autorização de manejo florestal às empresas madeireiras no interior da Terra Indígena 
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Maró, sem consulta prévia aos diretamente afetados, com a negação da instalação de postos 

de saúde nas aldeias, fundamentada no pretexto de que a T.I. não estava regularizada 

(RODRIGUES, 2016, p. 69).  

Tais acirramentos, como demonstra o autor, também estão relacionados à construção 

da educação escolar em termos normativos, conforme pontuado no início do Capítulo I desta 

tese para a construção da problemática e que serão retomados nas páginas seguintes. Trata-se 

de estabelecer as condições relacionadas à legislação educacional relativa à identidade dos 

povos indígenas e, a partir delas, compreender relações com a educação escolar e a presença 

da temática indígena nos livros didáticos de História utilizados em escolas desse território. 

 

3.2 A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL TAPAJÓS/ARAPIUNS 

 

A relação dos povos indígenas no Brasil com a escola tem uma longa história, uma 

vez que se considere nesse processo a atuação de missionários e governos. Existe uma 

produção historiográfica significativa que estuda a relação entre povos indígenas e a educação 

no Brasil, na qual se mostram as diferentes fases dos processos educacionais envolvendo os 

povos indígenas. De acordo com Knapp (2016, p. 46), baseado em outros estudos, em termos 

de organização política e cronológica, a Educação Escolar Indígena no Brasil passou por três 

períodos, subdivididos em fases e marcados por diferentes tipos de política e ação. A Tabela 1 

abaixo sintetiza os diferentes momentos da educação indígena no Brasil. 

 
TABELA 1 – PERÍODOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL 
A  1º Período  “Escola de Catequese” Jesuítas  
B  2º Período  “As Primeiras Letras e o Projeto 

Civilizador” 
(I) “Fase Pombalina”; 
(II) “O Império, a Primeira República e 
as Ditaduras”; 

C  3º Período  “O Ensino Bilíngue” (I) “A FUNAI, o SIL e a educação 
bilíngue de transição”; 
(II) “O Indigenismo Alternativo, o 
Movimento Indígena e as Escolas 
Indígenas”. 

FONTE: Knapp (2016, p. 46). 

 

Segundo Knapp (2016, p. 46), o reconhecimento dos três períodos pontuados deve 

ser compreendido a partir de generalizações, o que pode acarretar alguns equívocos, 

principalmente no momento de datar esses períodos, visto que os diferentes momentos não 

são estanques. Apesar desse alerta, a forma de organização temporal possibilita uma visão 

sintetizada e panorâmica dos processos educativos escolarizados. Uma leitura destes períodos 
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ajuda a perceber pelo menos dois contextos: um assimilacionista e integracionista e, outro, 

específico e diferenciado. Em vista do recorte temporal de análise nesta tese, passa-se a 

concentrar o olhar, principalmente, para o que Knapp chama de 3º Período e que está 

relacionado à fase de atuação do Movimento Indígena e das Escolas Indígenas.   

De acordo com Tassinari e Cohn (2012, p. 252), é preciso considerar a década de 

1980 como divisor de águas na educação escolar indígena, pois “não se pode negar a 

diferença das políticas públicas atuais que reconhecem a diversidade sociocultural das 

populações indígenas e procuram respeitá-las ou incorporá-las no processo escolar”.  

Para esses autores, é preciso distinguir os projetos de educação escolar diferenciada, 

bilíngue e intercultural, em relação às políticas educacionais desenvolvidas pelo Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), que tinham por horizonte a integração do índio à sociedade 

nacional, perspectiva que se caracterizava pelo processo de perda das características culturais 

das populações indígenas. Gersem Baniwa aponta que:  

 
Os planos político-pedagógicos e metodológicos tratavam de acelerar o processo de 
transição, de acordo com a ideologia da integração e da assimilação cultural, ou seja, 
arrancar e expulsar os povos indígenas de suas terras e afastá-los de suas raízes 
tradicionais, culturais, espirituais, linguísticas e identidades étnicas e preparar os 
sobreviventes para uma nova vida, em que seriam apenas brasileiros comuns junto 
aos segmentos sociais empobrecidos, marginalizados, escravizados, subjugados, sem 
história, sem memória, sem dignidade, sem futuro. Apenas súditos obedientes, 
ordeiros, genéricos e subalternizados (BANIWA, 2019, p. 33). 

 

Na década de 1980 ocorreram mudanças nas concepções de escolas para os povos 

indígenas que devem ser consideradas, sobretudo por “reconhecer o protagonismo indígena, 

mesmo nas situações que nos parecem meras reproduções do ensino escolar mais tradicional” 

(TASSINARI; COHN, 2012, p. 268).  

De acordo com Fanelli (2021, p. 46), durante a década de 1980 uma série de reuniões 

e encontros promovidos por CTI, CIMI, OPAN é realizada com o objetivo de discutir 

experiências alternativas ao modelo de escola assimilador. Mas, destaca a autora (2021, p. 

48), com as conquistas da Constituição de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996, “teve início um novo capítulo da história escolar 

indígena no Brasil, por meio do reconhecimento do direito a um ensino diferenciado, do uso 

de suas línguas maternas e pedagogias próprias”.  

Como marcos deste processo histórico de construção da educação escolar indígena 

no Brasil é preciso considerar alguns aspectos legislativos nos quais esta questão tem sido 
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fundamentada. Para Baniwa, a Constituição de 1988 trouxe mudanças importantes em relação 

aos povos indígenas e, especialmente, em relação à educação.  

 
Sem dúvida porque ela estabelece direitos básicos fundamentais que garantem, do 
ponto de vista intencional e legal, um projeto de país ou de sociedade em que é 
garantida a continuidade histórica dos povos originários, enquanto povos cultural e 
etnicamente diferenciados. É claro que entre o plano das intenções e a garantia 
efetiva desses direitos há uma considerável distância e diferença, o que não diminui 
a importância estratégica e prática desses direitos conquistados nas letras da Lei 
(BANIWA, 2019, p. 39). 

 

Baniwa elenca como direitos garantidos pela Constituição: 1) O reconhecimento da 

capacidade civil dos povos indígenas; 2) O reconhecimento do Direito à Diferença; 3) A 

retomada da noção dos “direitos originários”, com destaque no plano do direito às terras 

tradicionalmente ocupadas; e 4) A utilização de suas línguas e processos próprios de 

aprendizagem no ensino básico (artigo 210, § 2º), por meio da educação escolar indígena 

específica e diferenciada. 

Para Grupioni (2001, p. 9), “com a Constituição de 1988, assegurou-se aos índios no 

Brasil o direito de permanecerem índios, isto é, de permanecerem eles mesmos, com suas 

línguas, culturas e tradições”. Isto significa reconhecer a diversidade de sistemas, modelos e 

processos educativos indígenas.  

Segundo Baniwa, esta foi a possibilidade de romper com a dominação colonial. Nas 

palavras do autor:  

 
O reconhecimento dos processos próprios de aprendizagem garante aos povos 
indígenas autonomia para continuarem perpetuando seus sistemas educativos 
tradicionais, com seus métodos, pedagogias, cosmovisões, filosofias, ontologias e 
epistemologias próprias. Isso justifica e garante a chamada autonomia da escola 
indígena na medida em que garantir a efetividade dos processos próprios de 
aprendizagem nos planos pedagógicos e curriculares só é possível por meio da 
participação, do protagonismo e da autonomia etnopolítica de dada escola, ou 
melhor, de cada povo indígena no momento da concepção, do planejamento e da 
implementação do plano pedagógico e da governança de sua própria escola 
(BANIWA, 2019, p. 42).  

 

Verifica-se a defesa da autonomia para pensar, fazer e ensinar de forma específica, 

fugindo de um modelo genérico de escola, com a possibilidade e o direito de cada povo 

indígena elaborar seu projeto de educação escolar. De acordo com Grupioni (2001, p. 9), as 

leis subsequentes à Constituição que tratam da educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação, têm abordado o direito dos povos 

indígenas a uma educação diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, pela 

valorização dos conhecimentos e saberes milenares desses povos e pela formação dos 
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próprios índios para atuarem como docentes em suas comunidades. Há uma substituição do 

modelo assimilacionista e integracionista para uma diversidade de propostas ou, pelo menos, 

para uma autonomia da escola, o que não ocorria anteriormente. Grupioni afirma que 

“comparativamente a algumas décadas atrás, trata-se de uma verdadeira transformação em 

curso, que tem gerado novas práticas a partir do desenho de uma nova função social para a 

escola em terras indígenas” (GRUPIONI, 2001, p. 9). 

Diante deste reconhecimento de autonomia dos povos indígenas em escolher seus 

modelos de educação escolar, há surpreendentes respostas, inclusive “há situações em que os 

índios buscam justamente os modelos de educação mais tradicionais” (TASSINARI; COHN, 

2012, p. 255). Estudando os Karipuna e Xikrin, Tassinari e Cohn (2012, p. 266) constatam 

que, embora sejam povos com características diferentes, “temos iniciativas semelhantes de 

busca de educação escolar, de estratégias de adaptação a um modelo coercitivo e autoritário, 

de impasses gerados por um modelo mais moderno de ‘escola diferenciada’”. 

Em estudo etnográfico sobre a educação escolar dos Xikrin, Beltrame (2013, p. 24) 

constatou que “o que se nota no discurso Xikrin é a vontade de mais estudo, pois querem seus 

jovens formados e dominando o conhecimento dos brancos para ajudarem a comunidade”, o 

que ilustra as dificuldades e limitações do desempenho das escolas nas aldeias, afirma a 

autora.  

De acordo com Bergamaschi e Sousa (2015, p. 152), “até a primeira década do 

século XXI não foram instituídos mecanismos operacionais específicos e eficazes no sentido 

de ordenar e normatizar o atendimento diferenciado anunciado na legislação para as escolas 

indígenas”. Dentre outras questões, estes números demonstram a complexidade prática da 

legislação educacional voltada para os povos indígenas, pós-Constituição de 1988.  

Cabe destacar que, embora a Constituição de 1988 reconheça a importância do 

ensino de suas línguas maternas e dos processos próprios de aprendizagem, “a categoria 

‘escola indígena’, no entanto, só se tornou legalmente oficial a partir de 1999, com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, estabelecidas pelo Parecer nº 

14/1999 e pela Resolução nº 3/1999” (BERGAMASCHI; SOUSA, 2015, p. 152).  

Em 2009, por meio do Decreto nº 6.861/2009, foram criados os territórios 

etnoeducacionais, com o objetivo de garantir a autonomia das escolas indígenas, a partir de 

referenciais específicos de cada povo/território. Segundo Bergamaschi e Sousa (2015, p. 145), 

“em linhas gerais, a ideia de território etnoeducacional significa um movimento de 

organização da educação escolar indígena em consonância com a territorialidade de seus 
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povos, independentemente da divisão política entre estados e municípios que compõem o 

território brasileiro”.  

De acordo com Gonçalves, Nascimento e Vieira (2018, p. 64), “a partir dos 

Territórios Etnoeducacionais tem-se um salto na compreensão e legitimação do conceito de 

‘educação’, ‘aprender’ e ‘escola’ dentro da lógica dos povos indígenas”. Para esses autores, 

“trata-se de uma transformação da lógica, da estrutura, dos modos de pensar e fazer educação, 

a partir de agora em consonância com os anseios e necessidades das comunidades, e respeito 

às diferenças culturais, organizações, etc.” (GONÇALVES; NASCIMENTO; VIEIRA, 2018, 

p. 65).  

Gersem Baniwa aponta para a importância da criação dos territórios 

etnoeducacionais, como resultado da história de lutas e reafirmação étnica dos povos 

indígenas. Para o autor, “a ideia de etnoterritório balizando políticas públicas voltadas aos 

povos indígenas é uma grande revolução histórica conceitual, na medida em que pode e deve 

mexer e mudar, sobretudo, as estruturas de pensamento dos atores, dirigentes, gestores e 

técnicos” (LUCIANO, 2010, p. 2).  

No entanto, de acordo com Brito (2009, p. 71), o Decreto 6.861/ 2009 foi 

estabelecido de forma arbitrária e não representou uma decisão coletiva de modelo de escola. 

Para este pesquisador, “as decisões vieram do alto para baixo, reproduzindo a velha receita 

autoritária do Estado se relacionar com a questão indígena no país”. 

O processo de pactuação dos territórios etnoeducacionais se deu por meio de 

controvérsias e desconfianças entre as lideranças indígenas, conforme aponta Souza (2013, p. 

38), isto porque não havia registro de que o aparato legal visando avanços e autonomia da 

educação escolar indígena tenha sido pensado sem a participação efetiva, sem pressões desses 

grupos e de agentes internacionais.  

Vencidas as barreiras iniciais, entre 2009 e 2012 foram criados os primeiros 21 

territórios etnoeducacionais. Segue um mapa (Figura 16) de localização dos territórios 

etnoeducacionais pactuados até 2012.  

 
  



109 
 

 

FIGURA 16 – LOCALIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS PACTUADOS NO BRASIL. 

 
FONTE: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/grupos-de-trabalho-1/educacao-inigena/outros-documentos 

 

O mapa (Figura 16) apresenta a distribuição dos territórios etnoeducacionais 

pactuados até 2012. Como se observa, alguns territórios estão além dos limites estaduais e 

municipais, pois eles se relacionam ao contexto de ocupação espacial indígena, independente 

da delimitação político-administrativa do país. Dentre os territórios etnoeducacionais, destaca-

se o Tapajós/Arapiuns, pactuado em 2012 e que diz respeito ao recorte espacial definido para 

o estudo desenvolvido nesta tese. No entanto, como observou Fanelli (2021, p. 50), apesar do 

Decreto nº 6.861/2009, os territórios etnoeducacionais ainda carecem de efetivação, sobretudo 

pela demanda de federalização da educação escolar indígena.  

Cabe sublinhar que a tese está fundamentada em pressupostos que analisam e 

aceitam a existência de relações dialéticas entre a norma e a prática, seja a partir das 

elaborações de Julia (2001) sobre a cultura escolar, seja a partir do entendimento da 

construção social da escola, na perspectiva de Rockwell (1997). Assim, entende-se que “la 

norma educativa oficial no se incorpora a la escuela de acuerdo con su formulación explícita 

original” (ROCKWELL, 1997, p. 14). Este alerta requer atenção nas dinâmicas da experiência 

escolar indígena no contexto específico do Baixo Tapajós para além do que foi pactuado. 
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Requer olhar para a realidade cotidiana para analisar como se deu o movimento de 

constituição destas escolas.  

 

3.3 A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS NO BAIXO TAPAJÓS 

 

Com o fortalecimento do movimento indígena no Baixo Tapajós, alguns direitos 

começaram a ser reivindicados: terra, escola, saúde. Em relação à educação escolar indígena, 

tema que se constitui em eixo central em torno do qual se articula o objeto de análise nesta 

tese, surge concomitante aos processos de luta pela demarcação das terras indígenas. Em 

2003, os povos indígenas do Baixo Tapajós publicaram uma carta aberta às autoridades, 

reivindicando educação escolar de qualidade e diferenciada. 

 
O processo educativo desenvolvido em nossas aldeias é o mesmo desenvolvido em 
geral em qualquer parte do Brasil. No entanto, somos cidadãos brasileiros de 
culturas diferentes. Diante desta realidade a garantia plena de nossos direitos a uma 
educação escolar indígena de qualidade e diferenciada, que atenda aos anseios dos 
povos indígenas (sic). (Texto extraído da Carta Aberta às Autoridades de julho de 
2003 – Povos Indígenas da Região do Baixo Tapajós, apud ABREU, 2014, p. 24). 

 

A carta chama atenção para a busca de direito por uma educação de qualidade e 

diferenciada, reclamada pelos povos indígenas do Baixo Tapajós. O ano de sua redação é 

2003, contexto no qual muitas comunidades da região do Baixo Tapajós passaram a se 

identificar como indígenas e a lutar por direitos, dentre eles, por uma educação diferenciada, 

prevista na Constituição Federal (1988), na LDB (1996) e em outras legislações educacionais 

(ABREU, 2014, p. 24).  

A carta destaca a existência de algumas escolas nas aldeias, porém, nos moldes 

tradicionais e exige que sejam criadas ou transformadas em escolas diferenciadas. De acordo 

com Vaz Filho (2010a, p. 122), no Baixo Tapajós a educação de adultos e a formação de 

lideranças se deram por meio da Diocese de Santarém, que inaugurou na década de 1960 a 

Rádio Emissora de Educação Rural e criou o Movimento de Educação de Base (MEB). Para 

este autor, “a parceria Rádio Rural-MEB, que só terminou em 1998, formou várias turmas de 

1ª a 5ª série, hoje ensino fundamental” (VAZ FILHO, 2010a, p. 122).  

No entanto, no início do século XXI, a demanda por educação escolar era outra, 

conforme a carta referida. Para atender as reinvindicações dos povos indígenas, de acordo 

com Abreu, o município de Santarém criou, no ano de 2006, a Coordenação da Educação 

Escolar Indígena (CEEI), para atender as demandas de educação específicas das etnias e “uma 



111 
 

 

das primeiras ações da CEEI foi registrar na categoria “escola indígena”, no Censo 2006, os 

estabelecimentos de ensino municipais que funcionavam em terras habitadas pelos 

reivindicadores da identidade indígena” (ABREU, 2014, p. 104). 

É importante destacar que, embora exista a Coordenação da Educação Escolar 

Indígena na Secretaria Municipal de Educação, as demandas pela educação diferenciada 

partem dos próprios indígenas, que, muitas vezes, precisam recorrer ao MPF para terem seus 

direitos garantidos. Em estudo sobre a implementação da educação escolar indígena em 

Santarém realizado por Abreu (2014) encontram-se diversas denúncias nesta ordem:  

 
No primeiro, protocolado em 09 de março de 2004 no MPF/Santarém, os indígenas 
da Aldeia Caruci, na região do Arapiuns, denunciaram o descaso da gestão 
municipal com a educação indígena em sua comunidade. Os indígenas destacam a 
necessidade de abertura de novas turmas para atenderem a comunidade com a 5ª 
série e que a oferta do ensino multissérie estaria a prejudicar a qualidade dos 
frequentadores da escola. Três anos depois, no ano de 2007, de forma organizada 
pelo Conselho Indígena da Terra Cobra Grande (COINTECOG), as lideranças 
indígenas representando as aldeias Caruci e Arapium reuniram-se na Aldeia Caruci 
para elaborarem sua pauta de reivindicações para a Secretaria Municipal de 
Educação, destacando a necessidade de construção de prédio escolar, autonomia das 
escolas, aberturas de novas turmas, fornecimento de recursos didáticos e contratação 
de professores indígenas (ABREU, 2014, p. 105). 

 

Tais denúncias apontam para o protagonismo dos povos indígenas na busca pelo 

reconhecimento dos seus direitos. Segundo Abreu, estas reinvindicações contribuíram para a 

criação de novas escolas indígenas, como demonstram os dados dos censos escolares. Nos 

Censos Escolares de 2006 e 2007 foram identificadas pela SEMED/Santarém dezessete 

escolas indígenas. No Censo de 2008 houve um aumento significativo e o número passou para 

vinte e sete escolas indígenas. E, por fim, no ano de 2012 foram identificadas trinta e quatro 

escolas indígenas (ABREU, 2014, p. 105).  

Em 2012, a SEMED publicou um documento sobre a localização das escolas do 

município de Santarém. Os mapas que seguem (Figuras 17 e 18), frutos dessa publicação, 

permitem situar geograficamente a região dos rios Arapium e Tapajós, bem como localizar as 

escolas indígenas.  
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FIGURA 17 – LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO RIO ARAPIUNS. 

 
FONTE: Prefeitura Municipal de Santarém-PA. Ano: 2012. 

 
FIGURA 18 – LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO RIO TAPAJÓS. 

 
FONTE: Prefeitura Municipal de Santarém-PA. Ano: 2012. 
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Os mapas de localização das escolas delimitam as escolas indígenas que estavam 

funcionando naquele contexto, marcando-as simbolicamente com um cocar. De acordo com 

Rodrigues (2016, p. 86), “em 2015 esses números cresceram para 42 escolas indígenas em 

atendimento a 9 etnias distintas”. O autor, que estudou a escola indígena da aldeia Cachoeira 

do Maró, no rio Arapium, em 2015, quando da celebração do 7 de Setembro, observa que os 

alunos não foram obrigados a usar o uniforme escolar, mas roupas indígenas feitas com 

material (estopa, no linguajar deles) retirado da árvore da castanheira, durante as aulas de 

Notório Saber; e nem mesmo foram obrigados a desfilar em fila indiana pelas “ruas” da 

aldeia. Os alunos formaram uma espiral no campo de futebol e, no hasteamento das bandeiras, 

no local onde deveria estar a bandeira nacional, foi hasteado um cocar (RODRIGUES, 2016, 

p. 138). O cocar indígena, portanto, aparece como símbolo nas aldeias e na legislação que 

trata da educação indígena. 

Em termos de normatização da educação indígena no Pará e em Santarém, Rodrigues 

faz um levantamento das legislações federal, estadual e municipal, percebendo como foi se 

construindo esta modalidade de ensino. Para este autor, o processo de consolidação da “escola 

diferenciada”, como dizem os indígenas, não tem sido fácil. A tensão entre os direitos 

garantidos na teoria da legislação e os interesses e limites dos governos municipais e estaduais 

tem gerado desgastes. De um lado, os interesses dos indígenas e a legislação favorável; de 

outro, os interesses econômicos, fundiários e os limites técnicos, financeiros e de pessoal das 

secretarias de educação (RODRIGUES, 2020, p. 856). O autor conclui que há um 

alinhamento com as legislações estadual e federal, mas que é preciso atentar que o avanço no 

campo da legislação pode não estar necessariamente alinhado com a implementação concreta 

dessa educação (RODRIGUES, 2020, p. 857). Segue o levantamento da regulamentação da 

educação escolar indígena nos níveis federal, estadual e municipal, publicado por Rodrigues 

(2016; 2020): 
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É interessante destacar que no levantamento da documentação da educação escolar 

indígena elaborada por Rodrigues (2018; 2020) junto à SEMED, depreende-se que, no âmbito 

do município de Santarém, ocorreram avanços no alinhamento com as legislações estadual e 

federal. No entanto, aponta Rodrigues (2020, p. 860), no campo concreto que envolve o dia a 

dia das atividades escolares, o cenário é de confusão, pois, de um lado, governos municipais e 

estaduais dificultam a implantação de uma educação que atenda os direitos dos indígenas, e, 

de outro lado, há movimentos de outros indígenas que se tornaram professores, diretores e 

lideranças conscientes de seus direitos e sedentos pela consolidação de educação diferenciada.  

A construção de uma educação inclusiva e diversificada é um campo de 

possibilidades, porém, não isenta de tensões e conflitos. De acordo com Gusmão (2011, p. 

39), para o caso das escolas indígenas, o desafio maior diz respeito ao tempo necessário para 

dar conta dos conteúdos prescritos que “chegam pela escrita de cartilhas, textos, livros, 

documentos”, em detrimento da “vida cultural própria e singular do grupo a que pertencem”. 

Para esta autora, a cultura escolar instituída desde fora impossibilita “ser professores 

interculturais, para atuar no campo das diferenças entre o mundo indígena e a sociedade 

inclusiva” (GUSMÃO, 2011, p. 39). Daí a necessidade de se buscar as experiências cotidianas 

e “manter a aprendizagem no interior da própria cultura para, como experiência, fazê-la 

dialogar com tudo isso que vem como exigência e obrigatoriedade por parte da escola como 

instituição” (GUSMÃO, 2011, p. 39). 

É preciso avançar em estudo específico sobre a consolidação ou não das escolas 

diferenciadas e da política dos Territórios Etnoeducacionais, em particular do TEE Tapajós 
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Arapiuns, o que extrapola os objetivos desta tese. No entanto, alguns elementos destes 

conflitos e tensões na construção social das escolas diferenciadas serão retomados, como nas 

análises dos resultados do trabalho empírico37. De qualquer forma, como aponta Abreu, o 

processo foi fruto de encontros realizados pelos indígenas da região e, conforme prevê o 

Decreto nº 6.861/2009, o primeiro passo se constitui na consulta prévia aos interessados.  

 
O processo de implantação de TEE na região oeste do Pará iniciou no ano de 2010, 
sendo destacado o I Seminário de discussão sobre a Política dos Territórios 
Etnoeducacionais, de 04 e 05 de junho de 2010, em Alter do Chão. Esse Seminário 
foi realizado sob assessoria do Coordenador Geral da Educação Escolar 
Indígena/MEC (no momento era Gersem Luciano – Baniwa), com participação de 
representantes: da SEMED de Santarém, Belterra, Oriximiná, FUNAI, UFOPA, 
UEPA, MPF/Santarém, SEDUC, 5ª URE, além de representantes do movimento 
social indígena Conselho Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), Grupo Consciência 
Indígena (GCI), Conselho Indígena da Terra Cobra Grande (COINTECOG) e 
lideranças indígenas dos povos: Munduruku de Itaituba e Jacareacanga; dos 
indígenas da região do baixo Tapajós; e wai-wai da aldeia Mapuera no município de 
Oriximiná (ABREU, 2014, p. 124). 

 

Este encontro, salienta Abreu (2014, p. 125), serviu para cumprir a legislação; em 

2011, em Santarém, foi aprovado um Plano de Ação do TEE Tapajós/Arapiuns e realizada a 

pactuação do mesmo, conforme preveem os ditames legais envolvendo os municípios de 

Santarém, Belterra e Aveiro (ver Figura 11). Sabe-se ainda que a Coordenação Geral de 

Educação Escolar Indígena do MEC encaminhou um ofício para o MPF/Santarém, visando à 

implantação do TEE Tapajós/Arapiuns e apontando que fosse priorizada no plano de ação a 

ampliação de recursos para produção e distribuição de material didático específico, estruturar 

a rede física das escolas e realizações de concurso público para a categoria professor indígena 

(ABREU, 2014, p. 125).  

Levando em consideração a produção de material didático específico, como os 

manuais escolares que estão no centro das problematizações da tese, deve-se reafirmar que, 

conforme indicado, a ação não foi concretizada. Os dados do FNDE sobre escolha do livro 

didático e as entrevistas com professoras que atuam ensinando a disciplina História 

demonstraram que os livros didáticos são os mesmos utilizados nas escolas não indígenas das 

redes municipal e estadual.  

_______________  
 
37 A título de exemplo, Beltrame (2013, p. 24), em estudo etnográfico sobre a educação escolar indígena entre os 

Xikrin, de Altamira-PA, destaca que as mudanças desta política dos territórios etnoeducacionais ainda não são 
visíveis, embora o Território Etnoeducacional Médio Xingu tenha sido um dos primeiros a ser pactuados e 
considera avanços importantes sobre as demandas por educação escolar entre os indígenas.  
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Tais constatações apontam para a possibilidade de que esses materiais realizem 

pouca relação entre o conhecimento histórico escolar e a realidade local, especialmente em 

relação à temática indígena, dados que se conectam com as análises exploratórias realizadas 

em um dos livros que constam da lista de obras escolhidas na região. Tais elementos, 

conforme será discutido no próximo capítulo, contribuem para a problematização que dirigiu 

a tese, suscitando questões sobre algum grau de dificuldade e de insatisfação pelos/as 

professores/as e alunos/as em relação ao material didático existente nas escolas.  

Em relação à estruturação da rede física das escolas, Rodrigues aponta que, no 

Arapium, a escola da Cachoeira do Maró, construída em alvenaria e contendo uma sala de 

aula e uma secretaria, mostrou-se insuficiente às atividades escolares; e as condições físicas 

das escolas do Novo Lugar e de São José III são insatisfatórias. No entanto, aponta o 

pesquisador, “é digno de nota o fato de nestas duas aldeias os prédios terem sido construídos 

pelos próprios indígenas” (RODRIGUES, 2016, p. 133).  

Em visita às aldeias Muratuba, Jaca e Santo Amaro, em 2016, foi possível ao 

pesquisador conhecer as escolas destas aldeias localizadas no rio Tapajós e constatou-se que 

algumas delas eram feitas de madeira com teto de palha, outras eram feitas de madeira e palha 

e alvenaria, e outras ainda apenas em alvenaria (ver Figuras 2 e 4, na Apresentação deste 

texto). Outro aspecto que chamou atenção diz respeito aos nomes das escolas, frequentemente 

utilizando nomes de santos do catolicismo para denominar escolas e até mesmo aldeias, como 

a aldeia Santo Amaro, por exemplo. É frequente encontrar nomes como: Santo Antônio, 

Menino Jesus, São Benedito, São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, dentre outros. 

Aparentemente, estes nomes podem soar estranhos e mesmo contraditórios para nomeação de 

escolas indígenas; no entanto, historicamente é explicável pela presença missionária, 

inicialmente de jesuítas e depois de padres seculares nas aldeias, desde o período colonial, o 

que contribuiu para a existência de festas de santos e nomeação de escolas, aldeias, pessoas, 

em uma relação que pode ser entendida como de “complementaridade”, na proposição de Vaz 

Filho (2010a)38. 

_______________  
 
38 Vaz Filho (2010a, p. 403) aprofunda a discussão sobre o catolicismo nas aldeias do Baixo Tapajós, inclusive 

de complementaridade com os rituais de pajelança. Nas palavras do autor, “encontrei no baixo Tapajós uma 
relação de estreita complementaridade entre pajelança e catolicismo. Relação de complementaridade, vale 
notar, não pressupõe indistinção ou sincretismo”. Maués (1995, p. 185) também aborda a questão, em “As 
crenças e representações do catolicismo popular e da pajelança”, no livro Padres, Pajés, Santos e Festas, com 
importantes análises e descrições etnográficas sobre as relações entre pajelança, encantados e catolicismo, 
porém, o foco das análises é sobre a região metropolitana de Belém, em particular a cidade de Vigia e a região 
do Salgado. No balanço historiográfico realizado por Almeida (2019, p. 117. Grifos nossos), a partir das 
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Em estudo sobre as condições concretas nas quais se realiza a educação escolar 

indígena na Aldeia de Marituba, em Belterra, Colares (2013, p. 100) constatou sala de aula 

coberta de palha e em chão batido, contrastando com o prédio em alvenaria que está sendo 

destruído, antes mesmo de sua conclusão. A aula embaixo da árvore (uma frondosa 

mangueira) não é simplesmente para que seja integrada ao ambiente, mas pelo fato de que 

apresenta melhores condições do que a escola. Aliás, é importante observar que a temperatura 

neste local, durante o dia, fica na faixa de 38 a 42°C. Mesmo assim, ainda é mais confortável 

do que estar confinado na sala de aula de modelos tradicionais. 

De acordo com Emilie Stoll, em sua tese sobre as rivalidades do rio, disputas 

territoriais, estratégias familiares e feitiçaria, na região do Arapiuns, dentre outras 

reinvindicações feitas pelos segmentos indígenas estão as lutas por escolas diferenciadas.  

 
Certas demandas, como a educação escolar diferenciada, são agora trazidas a 
Santarém pelos representantes da COINTECOG e negociadas com mais peso do que 
antes. Isso teve efeitos benéficos, pois as escolas de alvenaria foram construídas nas 
aldeias, seguindo o modelo das do município de Santarém, em Arimum (2006), 
Lago da Praia (2010), Caruci (2010), Santa Luzia (2011) e Garimpo (2011) 
(STOLL, 2014, p. 464. Tradução nossa). 

 

Para Stoll, houve melhorias na estrutura física das escolas indígenas, em especial, 

com as construções em alvenaria, como em Arimum, Lago da Praia, Caruci, Santa Luzia e 

Garimpo, como resultado das demandas dos indígenas, representados pelo Conselho Indígena 

da Terra da Cobra Grande (COINTECOG).  

De acordo com Lima, a construção de uma escola municipal de alvenaria em 

Arimum, no Arapium, foi marcada por acirramento entre aqueles que reivindicavam que a 

escola fosse incorporada aos programas de ensino escolar indígena e aqueles que defendiam 

que a escola mantivesse exclusivamente o ensino sobre os “saberes dos brancos”. Destaca-se 

que os Arapium daquela localidade decidiram construir uma maloca circular, feita por eles 

próprios com madeira e palha, para servir-lhes de sede de uma escola indígena (LIMA, 2015, 

p. 38). Seguem algumas fotografias (Figuras 19 e 20) de escolas indígenas em Arimum, com 

destaque para dois tipos de construção: madeira e palha e alvenaria. 
  

 
pesquisas de Vainfas (1995), Viveiro de Castro (1992), Hill (1996), dentre outros, aponta que, “muitos índios, 
sem dúvida, tornaram-se cristãos e participaram intensamente dos sacramentos, festas, instituições e rituais 
cristãos, atribuindo-lhes, com certeza, significados próprios”. As contribuições, portanto, da chamada Nova 
História Indígena, consiste, pois, em destacar as relações entre os indígenas e a sociedade envolvente, sem, no 
entanto, desconsiderar suas atuações e seus interesses próprios.  
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FIGURA 19 – ESCOLA SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA ARIMUM, EM ALVENARIA. 

 
FONTE: Stoll (2014, p. 466). 

 
 

FIGURA 20 – ESCOLA INDÍGENA NOSSA SENHORA APARECIDA DA ALDEIA ARIMUM. 

 
FONTE: Stoll (2014, p. 466). 

 

As fotografias apresentadas (STOLL, 2014, p. 466) retratam dois tipos de escolas 

indígenas. Segue ainda outro registro fotográfico de escola indígena, desta feita fotografia 

tirada durante visita à Aldeia Santo Amaro em 2016: 
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FIGURA 21 – ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA S. AMARO. 

 
FONTE: Acervo do Autor. Data: 24 de jul. 2016.  

 

O que as pesquisas de campo como as citadas têm colocado em evidência é a 

diversidade de estruturas das escolas indígenas no Tapajós e no Arapium, além de dificuldade 

da implementação dos objetivos principais da criação dos Territórios Etnoeducacionais, em 

particular em relação aos materiais didáticos das escolas, como será problematizado em 

especial no capítulo quarto. 

Em um estudo de caso sobre as escolas indígenas do TI Cobra Grande, Silva (2018, 

p. 58) constatou dificuldades na implementação de políticas e programas que o poder público 

municipal tem oferecido para melhorar a Educação Escolar Indígena da escola, inclusive 

quanto ao fato de que a formação desses profissionais não contempla uma educação escolar 

diferenciada, como garante a Constituição Federal de 1988. Diante de tal situação, as escolas 

indígenas promovem por conta própria a Semana Pedagógica, priorizando a formação do 

professor, que tem acontecido com recursos próprios da aldeia. Essas formações “são apenas 

troca de experiência dos professores de Notório Saber e Nheengatu”, conforme entrevista 

realizada por Silva.  

A existência de escolas indígenas no TEE Tapajós Arapiuns é marcada também por 

conflitos e tensões entre indígenas e não indígenas, o que tem levado o Ministério Público 

Federal de Santarém a entrar com representações que garantam a sua existência. Em 2016, o 

MPF abriu um inquérito civil no qual recomenda a inscrição da escola “Surara Benvinda” 

como indígena e separada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da 
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Assunção, conforme desejos dos indígenas Arapiuns, da aldeia Vila Franca39. O inquérito 

levou em consideração “o desejo expressa e reiteradamente manifestado da comunidade 

indígena que mora na Aldeia Vila Franca de criar uma nova escola indígena, [...] unidade em 

que deveria ser respeitada a grade curricular específica e executada uma educação 

diferenciada e bilíngue” e foi motivada pelas “tensões envolvendo indígenas e comunitários 

não indígenas que vivem na Aldeia Vila Franca” (MPF, 2014, s/p).   

As dificuldades derivadas das formas de seleção e contratação de professores/as 

indígenas também foram registradas nas entrevistas realizadas durante o trabalho empírico 

realizado na pesquisa para elaboração desta tese. Aponta-se que a contratação se deu por meio 

de processo seletivo e, conforme será detalhado no capítulo seguinte, os candidatos às vagas 

de professores são solicitados a encaminhar o currículo para a Coordenação de Educação 

Indígena da SEMED e, caso aprovados, são contratados. Concorrem à vaga de professor/a 

tanto candidatos indígenas como não indígenas. 

Cabe destacar que o processo de contratação é marcado por tensões, pois nem 

sempre os candidatos que são aprovados possuem relação de aproximação com o movimento 

indígena; há aqueles professores que atuam nas escolas indígenas, mas discordam da presença 

indígena no Baixo Amazonas40. Há também aqueles a quem, simplesmente, foram negados os 

direitos de exercerem o magistério, como se depreende desta Nota de Repúdio (Figura 22), 

compartilhada pelas redes sociais, contra a não contratação de uma professora da disciplina 

Notório Saber, mesmo preenchendo os requisitos necessários, como se observa do relato dos 

principais interessados, os povos indígenas da Aldeia/Distrito de Pinhel, no município de 

Aveiro-PA. 

 
  

_______________  
 
39 Dados do Inquérito Civil nº 1.23.002.000122/2015-11. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/ccr6/grupos-de-trabalho-1/educacao-indigena/documentos/recomendacoes/recomendacao-no-01-de-
23-de-fevereiro-de-2016.pdf 

40 Na imprensa de Santarém é possível acompanhar ações do Ministério Público contra professores contratados 
pela SEDUC, que chamou indígenas de “falsos índios”. Ver: https://g1.globo.com/pa/santarem-
regiao/noticia/2019/10/09/professor-chama-indigenas-de-falsos-e-mpf-pede-a-seduc-que-servidor-nao-seja-
contratado-para-dar-aula-a-indigenas.ghtml.  
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FIGURA 22 – NOTA DE REPÚDIO DOS POVOS INDÍGENAS DA 
ALDEIA/DISTRITO DE PINHEL, AVEIRO-PA. 

  
FONTE: Redes sociais do Movimento Indígena Tapajós/Arapiuns. Ano: 2021. 

 

A função de professor nas aldeias deve ser analisada com atenção em algumas 

especificidades, destacando-se o fato de que se trata de um dos poucos moradores das 

comunidades/aldeias que possui um salário fixo, conforme demonstram Lima (2015, p. 239) e 

Stoll (2014, p. 11), mas, sobretudo, porque as escolas e toda a sua construção são partes das 

lutas dos próprios indígenas.  
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Em síntese, neste capítulo o que se procurou colocar em foco foi um conjunto de 

elementos que permitem situar o campo de embates no qual ocorre a discussão da educação 

escolar indígena, nas suas características gerais41, mas também nas particularidades da região 

estudada. Trata-se de avançar na compreensão dos movimentos pelos quais as escolas 

colaboradoras da pesquisa ganham vida, pela ação dos sujeitos históricos e sociais 

(ROCKWELL, 1997, p. 8).  

Foi problematizada a existência do movimento indígena no Baixo Tapajós, como 

parte das lutas indígenas do Brasil, que, a partir da Constituição de 1988, passaram por um 

novo processo de diálogo com a sociedade nacional, sem necessariamente partir dos 

princípios da assimilação ou integração. As mudanças em relação à luta indígena passaram 

pela busca do protagonismo de suas próprias histórias, com o fim da tutela jurídica. Povos que 

eram tidos como desaparecidos ou integrados à sociedade nacional passaram a reivindicar 

suas identidades étnicas, como foi o caso de muitos povos do Baixo Tapajós, pertencentes a 

diversos povos e aldeias.  

Ao lado da luta pelo reconhecimento das terras indígenas, muitos destes povos 

passaram também a lutar pela construção de escolas. Foi possível acompanhar as demandas 

por escolas indígenas no Baixo Tapajós, o que culminou com a criação do Território 

Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns e foram referidas algumas das dificuldades de 

implementação de uma educação diferenciada e de qualidade. Tais questões não são 

específicas desta realidade apenas, mas encontradas em diversas outras realidades indígenas; 

como apontam Tassinari e Cohn (2012, p. 286), “por mais variadas que sejam as propostas 

pedagógicas, curriculares e programáticas das escolas indígenas diferenciadas, elas sempre 

correspondem, de um modo ou de outro, ao modelo escolar de referência”. Para uma melhor 

definição do que seria a educação escolar indígena, as autoras propõem a ideia de “escola 

indígena como fronteira” (TASSINARI; COHN, 2012, p. 287), ou seja, aquela que procura 

abarcar essa dimensão entre os saberes indígenas e ocidentais. 

A discussão procedida ao longo deste capítulo também coloca em debate esta 

categorização de escola como fronteira, pela constatação de currículos convencionais, porém 

com adaptações, e em particular pela utilização que é feita de livros didáticos de História não 

diferenciados, mas que, como se verá no próximo capítulo, são apropriados de forma crítica e 

de variadas maneiras. 
_______________  
 
41 Para uma problematização da escola como uma instituição complexa e as dificuldades enfrentadas pelos 

professores indígenas, ver: Gusmão (2011, p. 39).  
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Discutiu-se, de forma breve, quanto à estrutura física das escolas, aos materiais 

didáticos e à formação de professores, o que permite evidenciar que a construção das escolas 

indígenas se deu por meio de conflitos e tensões envolvendo indígenas e não indígenas. As 

contribuições dos autores referidos foram articuladas às experiências vivenciadas pelo 

pesquisador em suas visitas às escolas indígenas, relembradas e situadas como motivadoras 

do interesse pelo tema que orientou o processo de elaboração do projeto, agora concretizado 

nesta tese.  

As questões problematizadas neste capítulo são fundamentais para a compreensão do 

contexto histórico da implantação das escolas indígenas no Baixo Tapajós, que constituiu o 

recorte espacial de análise. Estudar os usos dos livros didáticos de História nas escolas 

indígenas passa pela discussão sobre essas escolas, sua estrutura física, seus materiais 

pedagógicos, seus referenciais curriculares, seus professores e alunos.  

Após situar elementos constituidores das escolas indígenas no Baixo Tapajós, as 

questões iniciais que orientam o projeto de pesquisa são recolocadas para se avançar: como o 

ensino de história é efetivado nestas escolas? Como a temática indígena é ensinada? E mais 

especificamente, como se dá o uso de livros didáticos de História nestas escolas? Tais 

questionamentos são problematizados nos capítulos seguintes, que partem da constatação da 

ausência de livros didáticos de História diferenciados, da confirmação da presença dos 

chamados livros convencionais, aqueles que são adquiridos pelo PNLD e disponibilizados no 

sistema público de ensino em nível nacional.  

Assim, o conjunto de elementos sobre a escolarização na situação estudada será 

complementado por um olhar do pesquisador sobre os livros didáticos, na perspectiva que 

aqui se denominou de “olhar etnográfico” do historiador e do didaticista que se propôs a 

compreender esses objetos da cultura escolar em um recorte temático específico – a temática 

indígena. Os resultados analíticos serão postos em diálogo, no capítulo final da tese, com 

apropriações realizadas pelas professoras colaboradoras. 
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4 CAPÍTULO TERCEIRO: ABORDAGENS DE HISTÓRIA INDÍGENA E AS 
LIÇÕES PRESCRITAS PELOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA USADOS 
NAS ESCOLAS DO BAIXO TAPAJÓS 

 

As limitações impostas à presença física do pesquisador nas aldeias demandaram 

decisões de ordem teórica e metodológica na reconstrução da problemática da pesquisa, como 

exposto anteriormente. A aproximação com o campo empírico foi realizada por meio de 

encontros virtuais com as professoras colaboradoras, em diferentes momentos do trabalho 

empírico (em 2020 e 2021) e com diferentes finalidades. 

De acordo com entrevistas realizadas com três professoras que atuam nas escolas 

indígenas estudadas42, os livros listados a seguir fazem parte do acervo escolar e estão em uso 

nas aulas de História. A seleção dos livros didáticos que serão analisados se deu a partir da 

indicação das professoras entrevistadas, que apontaram e encaminharam fotografias dos 

manuais utilizados em suas aulas de História. De forma complementar, foi feita busca no site 

do FNDE, que distribui os livros para as escolas por meio do PNLD e publica os resultados 

das escolhas feitas pelas escolas e também os livros que foram enviados pelo programa. Para 

acesso às obras, foi utilizado o acervo do NPPD/UFPR, que dispõe dos materiais, 

possibilitando a consulta aos manuais, bem como o mergulho no conteúdo do site das próprias 

editoras, que dispõe dos acervos digitais nos quais alguns elementos são divulgados, e do 

próprio site do FNDE, onde se tem acesso aos Guias do Livro Didático, com informações 

sobre as resenhas e análises preliminares das obras.   

Pretende-se, neste capítulo, apresentar os resultados da análise dos livros que estão 

em circulação nas escolas colaboradoras, destacando as abordagens de História Indígena, ou, 

como preferem alguns especialistas, as abordagens da temática indígena ou dos índios na 

História, presentes nesses livros didáticos de História. Na Tabela 2, apresenta-se a lista de 

livros didáticos de História que fazem parte do acervo das escolas campo da pesquisa 

etnográfica.  

No contexto da pesquisa, os livros que estavam circulando nas escolas foram 

adquiridos em sua maioria pelo PNLD 2017, os quais foram adotados para o triênio 2017, 

2018 e 2019; e um livro do PNLD 2020. Cabe destacar que, mesmo que a pesquisa empírica 

_______________  
 
42 Sobre o campo etnográfico, ver o capítulo segundo, onde é definido de forma abrangente o contexto das 

escolas indígenas no Baixo Tapajós e o capítulo quarto, onde é definido o campo específico de três escolas e 
três professoras. 
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tenha sido realizada nos anos de 2020 e 2021, quando já estava em implementação uma nova 

edição do PNLD, as professoras tinham como referência os livros do PNLD 2017, o que 

demonstra a permanência destes livros nas escolas além do triênio para o qual foram 

destinados. Apenas uma atividade realizada por uma das colaboradoras utilizou um livro do 

PNLD 2020 e, por esta razão, ele foi acrescentado à lista de manuais a serem analisados.  

 
TABELA 2 – LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS EM ANÁLISE ADQUIRIDOS PELO PNLD E QUE 

ESTAVAM CIRCULANDO NAS ESCOLAS INDÍGENAS DO BAIXO TAPAJÓS NO 
PERÍODO DA PESQUISA 

Autores  Título  Editora Ano escolar  PNLD 
1 – Editora 
Moderna 

Projeto Araribá – 
História 

Moderna 6º, 7º, 8º e 9º Anos 2017 

2 – Cláudio 
Vicentino; José 

Bruno Vicentino 

Mosaico – História Editora Scipione 6º, 7º, 8º e 9º Anos 2017 

3 - Alfredo Boulos 
Jr. 

História: sociedade 
e cidadania 

FTD 6º, 7º, 8º e 9º Anos 2017 

4 – Cláudio 
Vicentino; José 

Bruno Vicentino 

Projeto Teláris – 
História 

Editora Ática 6º, 7º, 8º e 9º Anos 2020 

FONTE: Sistematização do autor com base em informações das professoras colaboradoras (Entrevistas, 2020). 
 

Como se observa na Tabela 2, os livros didáticos de História apontados pelas 

professoras colaboradoras da pesquisa docentes de escolas indígenas são os mesmos que 

circulam nas escolas não indígenas. Eles são distribuídos nacionalmente, têm sido analisados 

em alguns poucos – ainda que relevantes – trabalhos científicos que, de forma geral, indicam 

algumas transformações ao longo dos últimos anos, com a resolução de alguns problemas 

graves na abordagem da temática, mas ainda com limites e falhas que, apesar dos processos 

avaliativos no PNLD, permanecem mal resolvidos. Algumas questões foram apresentadas de 

forma breve no capítulo de construção da problemática, a partir da realização de estudo de 

natureza exploratória, mas entendeu-se que seria relevante dedicar este capítulo a uma análise 

detalhada das obras que circulam e são utilizadas pelas professoras colaboradoras, 

constituindo-se, portanto, este capítulo como parte dos resultados do trabalho empírico 

realizado.   

Assim, optou-se por selecionar o recorte por meio do ano escolar, uma vez que os 

livros apresentam variadas cronologias e eventos históricos, o que inviabilizaria uma análise 

das coleções por recortes temporais. Objetivou-se verificar como diferentes autores e editoras 

apresentam a temática indígena para o trabalho escolar, examinando textos escritos, imagens e 

atividades sugeridas, e estruturando as análises da seguinte forma:  

A) Abordagens de História Indígena nos livros didáticos de História do 6º Ano;  
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B) Abordagens de História Indígena nos livros didáticos de História do 7º Ano; 

C) Abordagens de História Indígena nos livros didáticos de História do 8º Ano; e  

D) Abordagens de História Indígena nos livros didáticos de História do 9º Ano. 

Antes de adentrar nas análises das abordagens de História Indígena dos livros 

didáticos de História, são apresentados elementos que evidenciam o ponto de vista dos 

especialistas em História Indígena, no sentido de pontuar como esta abordagem vem sendo 

pensada e apresentada nas produções historiográficas e de como tem sido construído, no 

Brasil, o campo da temática indígena, ressaltando-se sua importância para o ensino de 

História nas escolas de educação básica. É importante destacar que o que chamamos de 

História Indígena é bastante complexo, pois existe um conjunto de limites para esta definição.  

Manuela Carneiro da Cunha aponta que “uma história propriamente indígena ainda 

está por ser feita” (CUNHA, 1992, p. 158). A autora destacou alguns obstáculos, como 

ausência de escrita, fragilidade dos testemunhos materiais e dificuldade de adoção do ponto 

de vista do outro. Assim, o que se convencionou chamar de história indígena muitas vezes é 

voltado para uma história indigenista. A partir das provocações lançadas por Cunha ainda na 

década de 1990, foi preciso verificar como a discussão avançou e de como estes avanços têm 

reverberado no saber histórico escolar.  

Como alerta Bittencourt, uma das pesquisadoras que é referência nacional para a 

discussão do tema: 

 
Para se construir uma história dos povos indígenas é necessário romper os 
fundamentos da periodização produzida pela lógica europeia eliminando, por 
princípio, a divisão de Pré-História e História. Ainda, repensar os estudos de história 
antiga inspirados nas sociedades europeias e ignorando, por exemplo, as sociedades 
indígenas americanas em suas origens. Afinal, nós, brasileiros, conhecemos como a 
Amazônia foi povoada? Como se constituíram as sociedades agrícolas americanas 
capazes de produzir em larga escala a cultura da mandioca, do milho, da batata, 
atualmente uma das bases da alimentação mundial? A inclusão dos estudos das 
sociedades indígenas americanas pretende situá-las como fundamental para a 
compreensão de nossa sociedade nacional-contemporânea, sem, evidentemente, 
abandonar estudos sobre atenienses ou sobre romanos da Antiguidade clássica, 
como base de uma cultura ocidental (BITTENCOURT, 2018, p. 116). 

 

Os desafios de repensar a lógica europeia de periodização da História, que perpassa o 

saber acadêmico e o escolar, estão longe de serem vencidos. Basta citar como exemplo as 

resistências à primeira versão da BNCC, na grande mídia e por parte de alguns historiadores, 

conforme constataram Ramos, Cainelli e Oliveira (2018, p. 73), em especial sobre a proposta 

então apresentada, dizendo que começar o estudo da História pela História do Brasil faria 

desaparecer – ou seria menosprezar – a História Antiga e Medieval.  
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Relembra-se que entre os pressupostos que sustentam esta pesquisa está a ideia de 

que professores/as se apropriam dos livros para incorporá-los ao trabalho de ensino que 

desenvolvem, recusando-se a crença difundida de forma relativamente frequente de que 

“professores seguem os livros como se fossem a Bíblia”. Nessa direção, a análise contribui 

para evidenciar as formas como a História Indígena tem sido elaborada e como o 

conhecimento escolar sobre a temática indígena assume lugar nos livros didáticos, 

pretendendo-se, a partir disso, estabelecer e aprofundar relações com as proposições 

apresentadas pelas professoras colaboradoras em suas entrevistas, momento em que ganham 

força as apropriações e posições expressas por elas nos encontros virtuais. Desta forma, antes 

de se adentrar na análise específica dos livros escolares de História, será estabelecido um 

diálogo com os especialistas sobre a História Indígena e o ensino desta temática, no sentido de 

observar a formação deste campo de abordagem que reúne historiadores, antropólogos, 

pedagogos, alguns inclusive identificados como indígenas. O objetivo é situar os avanços 

historiográficos das abordagens, demarcando as novas temáticas e percebendo as justificativas 

da consolidação deste campo de pesquisa e de ensino, para finalizar confrontando a posição 

dos especialistas com as formas de abordagens nos livros analisados.  

 

4.1 O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS SOBRE A HISTÓRIA INDÍGENA E O ENSINO 

DESTA TEMÁTICA 

 

O campo da História Indígena no Brasil tem sido renovado nas últimas décadas. De 

acordo com Almeida (2012, p. 22), “os índios vão, lentamente, passando da invisibilidade 

construída no século XIX para o protagonismo conquistado e restituído nos séculos XX e XXI 

por movimentos políticos e intelectuais nos quais eles próprios têm tido intensa participação”. 

A autora aponta a década de 1990 como um marco nos estudos da História Indígena, tendo a 

abordagem interdisciplinar, entre historiadores e antropólogos, contribuído para dar aos índios 

um novo lugar na História. Almeida historiciza este processo:  

 
Com base em abordagens interdisciplinares, as pesquisas atuais centram o foco da 
análise nos próprios índios e identificam suas formas de compreensão e seus 
objetivos nas várias situações de contato por eles vividas, levando em conta os 
interesses e significados diversos das atuações políticas, socioeconômicas e culturais 
dos vários atores em contato (ALMEIDA, 2012, p. 23). 

 

As novas perspectivas teórico-metodológicas da História e da Antropologia têm 

possibilitado construir novas histórias onde a presença e a atuação indígena assumem um 
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novo lugar, seja nas histórias regionais, seja na própria história do Brasil. Almeida (2012, p. 

36) conclui que “no caminho inverso da historiografia do Oitocentos, historiadores, 

antropólogos e os próprios índios estão, hoje, ainda que lentamente, conduzindo os índios da 

invisibilidade ao protagonismo histórico”. No entanto, alerta esta pesquisadora que, mesmo 

com as pesquisas atuais sobre os índios versando sobre diversos temas em diferentes espaços 

e temporalidades, há uma “significativa prioridade para o período colonial” (ALMEIDA, 

2012, p. 24). 

Isto é bastante relevante, pois, quando se estuda a presença indígena nos livros 

didáticos de História, a grande crítica que os especialistas apontam é a predileção pela história 

indígena escolar atrelada ao contexto colonial e sua quase ausência em outras temporalidades, 

sobretudo para os séculos XIX e XX. Pesquisadores da presença indígena nos livros didáticos 

de História, como Silva (2013, 2015), Coelho (2009, 2013, 2017), dentre outros, fazem coro a 

esta invisibilidade indígena a partir do recorte de história contemporânea. A busca de uma 

nova história indígena ou da presença indígena na história do Brasil se sustenta em pesquisas 

como as de Manuela Carneiro da Cunha (1992), Maria Regina Celestino de Almeida (2010), 

João Pacheco de Oliveira (2016), para citar alguns.  

Oliveira (2016, p. 31) aponta que para a revisão e a construção de um novo 

paradigma historiográfico para a história do Brasil com a presença indígena é importante 

“abordar os fenômenos sociais partindo de uma postura etnográfica e dialógica, procurando, 

de modo sistemático, combinar o olhar antropológico com a crítica historiográfica, 

alimentando-se também a pesquisa histórica e antropológica atual”. Das críticas e 

perspectivas da história dos indígenas no Brasil têm emergido diversas pesquisas com focos 

em espaços e temporalidades diversas, seja em nível acadêmico, seja em relação à temática 

indígena no ensino de História.  

Pelo menos dois importantes estudos que têm como foco a temática indígena na sala 

de aula da educação básica são citados como inauguradores desta abordagem que delimita 

propostas de lições de História Indígena, publicados no final da década de 1980 e início de 90. 

Trata-se de “A Questão Indígena na Sala de Aula: Subsídios para professores de 1º e 2º 

graus”, organizado por Aracy Lopes da Silva (1987), e “A temática indígena na sala de aula: 

novos subsídios para professores de 1º e 2º graus”, organizado por Aracy Lopes da Silva e 

Luís Donizete Benzi Grupioni (1995). Estas publicações reúnem os estudos de História 

Indígena, com participação de antropólogos e historiadores preocupados com a questão das 

populações indígenas na História, ao passo que apresentam propostas de ensino da temática 

indígena na educação básica. De acordo com os organizadores, a ideia era favorecer “o 



130 
 

 

desenvolvimento ou aprimoramento de uma visão crítica dos materiais didáticos 

tradicionalmente disponíveis, facilitando sua ação pedagógica em sala de aula e o 

prosseguimento de suas leituras e pesquisas sobre a questão indígena” (SILVA; GRUPIONI, 

1995, p. 21). Para esses autores, as reflexões sobre os povos indígenas apresentam 

importantes lições que precisam ser levadas em consideração no ensino, especialmente o 

convívio com a diferença. Nas palavras dos autores:  

 
A relevância das preocupações com as possibilidades do convívio na diferença e da 
educação para o respeito à diversidade sociocultural é bastante evidente quando se 
trata de considerar os povos indígenas no contexto brasileiro mais amplo. Mas são 
temas igualmente presentes nas sociedades complexas e parte integrante da 
experiência cotidiana em um país como o Brasil, dono de uma multiplicidade de 
culturas e maneiras de ser, dada a sua natureza pluricultural e multiétnica, e 
profundamente marcado por desigualdades sociais e intolerância frente à diferença 
entre os segmentos sociais que o constituem (SILVA; GRUPIONI, 1995, p. 16). 

 

Por meio destas propostas de um ensino de História Indígena que possibilite a 

compreensão da diversidade e da diferença, constitui-se, numa primeira lição a ser enfrentada 

pelos professores na sala de aula, a necessidade de lidar com esta temática. Destaca-se, dentre 

outras contribuições, um capítulo sobre os “Livros didáticos e fontes de informações sobre as 

sociedades indígenas no Brasil”, de Grupioni, o qual propõe apresentar uma reflexão sobre a 

forma pela qual os manuais didáticos usados na escola ajudam a formar uma visão equivocada 

e distorcida sobre os grupos indígenas brasileiros. Para tanto, o autor faz uma crítica aos livros 

didáticos em uso, apontando algumas de suas deficiências mais recorrentes. 

Para Grupioni (1995, p. 487), baseado em conclusões de análises de livros didáticos 

empreendidas por historiadores e antropólogos, as principais críticas ao livro didático são: 1) 

índios e negros são quase sempre enfocados no passado; 2) uma história estanque, marcada 

por eventos de uma historiografia europeia; 3) negação de traços culturais considerados 

significativos: falta de escrita, falta de governo, falta de tecnologia para lidar com metais, 

nomadismo, etc.; 4) operam com a noção de índio genérico, ignorando a diversidade que 

sempre existiu entre estas sociedades. Para o autor, ao lidar com estas representações na 

trajetória escolar, as crianças e adolescentes formariam visões distorcidas sobre os índios, 

além de preconceito e discriminação. Como será visto adiante, as críticas de Grupioni, foram, 

em partes, superadas, primordialmente, porque os livros didáticos passaram, a partir da 

segunda metade da década de 1990, por processos de avaliações que buscaram superar as 

visões distorcidas desses materiais.   
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Além disto, a criação das Leis 10. 639/2003 e 11. 645/2008, sobre a obrigatoriedade 

do ensino de História e Culturas Afro-Brasileira e Indígena, motivou uma série de pesquisas e 

publicações destas temáticas, visando suprir uma espécie de lacuna na formação do professor, 

nos materiais didáticos e na forma como abordar a temática. Para Pereira e Monteiro (2013, p. 

11), a inclusão de novos conteúdos relacionados aos temas das histórias e culturas dos 

africanos, afrodescendentes e indígenas implica uma redefinição e reorganização da História 

ensinada a partir de visão crítica e intercultural. Nas palavras dos autores:  

 
[...] pelas leis citadas, vem para saldar dívida dos currículos das escolas brasileiras 
em relação ao direito de grande contingente da sua população de ter suas histórias 
incluídas e, consequentemente, conhecidas e estudadas com respeito e 
reconhecimento por todos os cidadãos de nosso país (PEREIRA; MONTEIRO, 
2013, p. 10).   

 

Percebe-se nas intenções dos autores uma outra lição que o ensino de História passou 

a trilhar, após a criação das Leis 10. 639/2003 e 11. 645/2008, que é o conhecimento e o 

respeito da história africana e indígena, ausentes na perspectiva eurocêntrica dos currículos 

brasileiros. 

Em um recorte sobre a ausência de informações sobre os índios, Funari e Piñon 

(2014) elaboraram “A temática indígena na escola: subsídios para os professores”, destinado 

aos professores das escolas brasileiras de fora das aldeias indígenas. Os autores percebem 

que:  

 
A escola, ao longo da história do Brasil, tem cristalizado determinadas imagens 
sobre os índios que “fazem a cabeça” dos cidadãos presentes e futuros. Com isso, 
muitas vezes, acabam favorecendo a exclusão ou, pelo menos, o esmaecimento da 
presença indígena na sociedade e na cultura brasileiras, como veremos neste livro. 
Entretanto, se houver vontade política para tanto, é inegável o papel que a escola 
pode ter no sentido de atuar para uma maior compreensão do quanto o Brasil deve 
aos índios e como se enriquece, em termos culturais, com essa experiência 
(FUNARI; PIÑON, 2014, p. 8). 

 

Com base nas questões acima, os autores localizam a presença indígena em 

diferentes momentos da história do Brasil, numa busca de superar a ausência dos povos 

indígenas na narrativa histórica, primordialmente após a República, e concluem que “apenas 

nos últimos anos é que houve a inclusão da pluralidade como um valor positivo e o 

consequente reconhecimento dos indígenas como parte importante da nossa sociedade e sua 

cultura como significativa na conformação da nacionalidade brasileira” (FUNARI; PIÑON, 

2014, p. 115). De maneira específica, sobre os desafios das escolas indígenas, os autores 
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apontam que “residem em conseguir manter as especificidades culturais de cada etnia e, ao 

mesmo tempo, ensinar um conjunto de saberes que é parte do patrimônio da sociedade mais 

abrangente” (FUNARI; PIÑON, 2014, p. 104). 

Em “A temática indígena na sala de aula: reflexões para o ensino a partir da Lei 

11.645/2008”, Edson Silva e Maria da Penha da Silva (2016) partem do princípio de que é 

necessário repensar que o Brasil tem uma identidade nacional única, pois “somos um país de 

muitos rostos, expressões socioculturais, étnicas, religiosas, etc.” (SILVA; SILVA, 2016, p. 

12). A negação da diferença pela suposta identidade e cultura nacional precisa ser superada, 

pois ela é usada para esconder a história de índios e negros na História do Brasil, e mais, 

levam ao “desconhecimento os preconceitos, os equívocos e as desinformações generalizadas 

sobre os índios, inclusive entre os educadores” (SILVA; SILVA, 2016, p. 13).  

 
Poderíamos elencar muitos motivos que justificam a inclusão do debate sobre a 
diversidade étnico-racial nas escolas da Educação Básica, todavia, pensamos em 
dois fatores que, a nosso ver, tem grande relevância: primeiro, se a Escola hoje é 
pensada também como lócus de formação de valores humanísticos, éticos, sociais e 
políticos, é seu dever contribuir para o fim de qualquer tipo de preconceitos e 
discriminação de ordem étnica ou racial; o segundo motivo reside na 
obrigatoriedade expressa nos documentos em âmbito nacional e internacional, que 
propõem a coibição de práticas educativas discriminatórias ou alusão a 
comportamentos semelhantes (SILVA; SILVA, 2016, p. 152).  

 

Para os autores, a lição da temática indígena na educação básica se dá através da 

interculturalidade e é preciso que seja expandida para todos os setores da sociedade, seja ela 

indígena ou não indígena. De acordo com estes especialistas, “pensar a educação numa 

perspectiva intercultural é ir além da educação específica e diferenciada que vivenciam os 

povos indígenas, é trazer, pois, os conhecimentos sobre esses povos para as demais 

modalidades de ensino, como também explorar vivências interdisciplinares” (SILVA; SILVA, 

2016, p. 153).  

Em uma perspectiva de valorização da diversidade da sociedade brasileira, Luisa 

Tombini Wittmann (2015) organizou o livro Ensino (d)e História Indígena, propondo 

reflexões sobre ensino, historiografia, história e cultura indígena. O fio condutor do livro é a 

Nova História Indígena, que “busca conhecer ações e interpretações de sujeitos e povos 

indígenas, diante de realidades diversas, ao longo da história do Brasil” (WITTMANN, 2015, 

p. 14).  

 
Na escrita da Nova História Indígena, busca-se levar em conta a perspectiva dos 
próprios indígenas e colocar em cena suas interpretações da história, visto que 
durante muito tempo os pesquisadores se detiveram apenas nos discursos e nas 
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práticas sobre eles, ou mesmo não reconhecendo sua historicidade. Hoje se propõe 
indagar sobre as formas indígenas de pensar e agir diante do outro, diferente de si. 
As sociedades indígenas “pensaram o que lhes acontecia em seus próprios termos, 
reconstruíram uma história do mundo em que elas pesavam e em que suas escolhas 
tinham consequências” (CUNHA, 1992a, p. 19). Entram em cena inúmeras ações 
indígenas, em conjunturas e períodos distintos de contato (WITTMANN, 2015, p. 
17).  

 

Por esta perspectiva, duas lições são apontadas: a primeira, a compreensão do 

indígena como sujeito histórico, e a segunda, a possibilidade de interpretar a alteridade, um 

desafio que requer, no olhar da pesquisadora, “ir além dos filtros ocidentais, através de uma 

metodologia que permita apreciação do conjunto documental que revele as experiências e as 

(inter)ações dos índios diante do escritor” (WITTMANN, 2015, p. 19). 

Refletindo sobre as novas abordagens sobre os povos indígenas, Edson Silva (2017, 

p. 68) questiona até onde é possível afirmar a existência de uma história indígena. Silva 

levanta questionamentos importantes como: os índios estão fora da História, enquanto história 

da humanidade? Algum grupo humano vive totalmente isolado, sem estabelecer relações com 

outros grupos humanos? Existe uma história indígena ou uma história dos povos indígenas, 

enquanto uma história étnica, uma história específica? Como isso seria possível se existem 

diferentes povos indígenas? Seria uma história de cada povo ou uma história de todos os 

povos indígenas, correndo-se os riscos de generalizações e ignorando, omitindo, 

desconsiderando as singularidades socioculturais de cada povo indígena? Como resposta a 

estas questões, Silva conclui:  

 
Ao invés de uma história indígena ou uma história dos povos indígenas, pensamos 
que o mais preciso será discutirmos os índios na História. Acreditamos nas 
impossibilidades de uma história indígena ou uma história dos povos indígenas, 
concepções pensadas enquanto uma história étnica, como uma história específica. 
Como cada povo indígena estar inserido na História enquanto um campo de relações 
com diversos e diferentes grupos sociais e atores sociohistóricos: os índios e a 
colonização; os índios e os povos negros, os povos ciganos, os diferentes povos 
europeus; os índios e os Estados nacionais; os índios e as mobilizações 
sociopolíticas, dentre outras temáticas. Afirmamos, portanto, a compreensão dos 
povos indígenas como atores históricos ao lado de outros sujeitos sociopolíticos que 
participam nos processos históricos na história da humanidade (SILVA, 2017, p. 68-
69). 

 

Partindo desta perspectiva, Edson Silva reconstrói ao longo deste texto a presença 

indígena na História e demonstra que as novas pesquisas vêm desconstruindo as ideias e 

imagens cristalizadas sobre os índios vistos como vitimizados pelo processo colonial. Nos 

estudos recentes, os indígenas são tratados como sujeitos agentes da/na História. Essas 
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pesquisas evidenciam, portanto, os lugares e os significados dos indígenas na História 

(SILVA, 2017, p. 72).   

De acordo com Giovani José da Silva e Anna Maria Ribeiro F. M. da Costa (2018), 

em Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica, há um grande desafio para que a 

temática indígena saia dos círculos acadêmicos especializados e ganhe força e espaço dentro e 

fora das salas de aulas das escolas do país. Desafio de conhecer. 

 
Quando alunos e professores têm contato com os índios, por meio da televisão ou da 
internet, repetem-se à exaustão estereótipos de todo o tipo, desqualificando as atuais 
populações indígenas, mostradas como um “estorvo” para o “progresso” da 
sociedade brasileira, quando não são referidas como “remanescentes” e, portanto, 
não “autênticas” (SILVA; COSTA, 2018, p. 147). 

 

Os autores apontam como oportuna a construção de uma cultura escolar que viabilize 

a união de propósitos individuais e coletivos que visem ao bem-estar de cada brasileiro e este 

propósito pode ser efetuado quando se estuda as histórias das populações indígenas, que, em 

pleno século XXI, são ainda marcadas por violências não superadas. Como lições, os autores 

apontam “a paz, alicerçada no respeito, na solidariedade, nos direitos individuais e coletivos e 

na pluralidade cultural” (SILVA; COSTA, 2018, p. 152).  

Para Gersem Baniwa (2006, p. 18), uma parcela significativa da população brasileira 

desconhece a diversidade cultural, territórios, conhecimentos e valores dos povos indígenas. 

Nas palavras do autor, “no Brasil de hoje ainda muitos brasileiros nos veem como índios 

preguiçosos, improdutivos, empecilhos para o desenvolvimento. Outros nos veem como 

valiosos protetores das florestas, dos rios, e possíveis salvadores do planeta doente em função 

da ambição de alguns homens brancos”. Em O Índio Brasileiro: o que você precisa saber 

sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, tem-se um panorama da construção dessas visões 

limitadas e discriminatórias que marcam a sociedade brasileira. Para este autor, as 

contradições e os preconceitos têm como suas principais causas a ignorância e o 

desconhecimento, além de ser esse panorama permeado pela visão evolucionista da história e 

das culturas, que continua considerando os povos indígenas como culturas em estágios 

inferiores, cuja única perspectiva é a integração e a assimilação à cultura global (LUCIANO, 

2006, p. 36).  

A partir dos apontamentos de Baniwa, pode-se definir como lições para o ensino de 

História a superação da visão evolucionista da história, adentrando nas formas próprias de 

contar a história por outro viés. Levando em consideração os desafios das escolas indígenas, o 

autor apresenta algumas ambiguidades e contradições, onde “são pouquíssimos os materiais 
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didáticos que tratam de conhecimentos específicos, como as mitologias, as etnomatemáticas, 

as etnociências, as etnogeografias, as etnohistórias e outras especialidades que deveriam ser 

trabalhadas de forma articulada, durante todo o ciclo do Ensino Fundamental” (LUCIANO, 

2006, p. 160). Se estas ausências são detectadas nos materiais diferenciados, ficam ainda mais 

evidentes nos livros didáticos de circulação nacional, sendo adotadas pelos sistemas de ensino 

público no Brasil, tanto indígena quanto não indígena.  

Para Edson Machado de Brito, o Edson Kaiapó, o ensino de História a partir da Lei 

nº 11.645/08 pode provocar o estabelecimento de um novo diálogo com a cultura indígena, 

podendo viabilizar a proposta escolar reivindicada pelos povos indígenas e servir como 

instrumento pedagógico para promover o respeito à diferença e o combate à discriminação 

histórica contra os povos indígenas, discriminação que está presente na própria história 

ensinada nas escolas não indígenas. 

Assim, para as escolas não indígenas:  

 
[...] as ações da referida lei podem provocar o debate sobre a necessidade da revisão 
da história nacional brasileira, eliminando preconceitos e equívocos produzidos 
historicamente na academia, nos livros didáticos e nas salas de aula contra os povos 
indígenas. Tal esforço pode colaborar para quebrar o silêncio e as lacunas em branco 
deixadas pelo ensino da história do Brasil e pelas pesquisas acadêmicas, dando 
audibilidade e visibilidade aos povos indígenas, demonstrando que suas histórias e 
culturas são contemporâneas e que estão vivas e se relacionam com os tempos 
passados e passado, num movimento tenso e dinâmico que pressupõe a perda, 
manutenção e mudança nas tradições desses povos em contato com a cultura não-
indígena (BRITO, 2009, p. 67).  

 

Para as escolas indígenas:  

 
O estudo da história, nesta perspectiva, abarcará também as noções de tempo, 
espaço, meio ambiente, terra, saúde e outras temáticas complementares que se 
desdobram em conceitos e problemáticas sócio-ambientais intimamente relacionadas 
ao cotidiano indígena. Pensado[s] dessa maneira, o estudo e o ensino da história 
pode[m] aglutinar os diversos campos do conhecimento numa perspectiva 
pedagógica multidisciplinar, rompendo com o modelo de ensino disciplinar que 
compartimenta a ciência e isola os campos de conhecimento (BRITO, 2009, p. 64).  

 

Os apontamentos de Brito (2009, p. 71) contribuem para se pensar tanto a escola 

indígena diferenciada, bilíngue e intercultural, quanto a obrigatoriedade do ensino da história 

e cultura dos povos indígenas nas escolas brasileiras de nível básico como debates recentes na 

história nacional. Como lições, o autor sustenta que a efetivação de tais políticas busca a 

construção de uma educação escolar brasileira que promova a tolerância e o respeito à 
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diversidade cultural. Há que se investigar os livros didáticos de História em busca destas 

lições.  

De acordo com Circe Bittencourt, em análise dos textos didáticos, 

 
Os discursos nos textos didáticos também têm sido analisados, sobretudo para 
identificar a manutenção de estereótipos sobre grupos étnicos. No caso das 
populações indígenas, os educadores e antropólogos têm-se preocupado com a 
permanência de visões deformadoras e incompletas sobre esses povos. Algumas de 
suas análises identificam a ausência de estudos sobre a história indígena, situação 
que dificulta igualmente mudanças na produção didática. As populações indígenas 
surgem nos livros didáticos nos capítulos iniciais, quando da chegada dos europeus e 
para justificar a importação de mão de obra escrava africana, embora em alguns 
mais recentes apareçam alguns dados sobre as condições atuais desses povos. Os 
índios, mesmo em obras mais críticas, são apresentados em seus aspectos gerais, 
com análises mais estruturais empenhadas em rebater as teorias raciais que buscam 
culpá-los pela herança deixada ao povo brasileiro, a saber, a “índole avessa ao 
trabalho produtivo” (BITTENCOURT, 2018, p. 250). 

 

Com base nestes referenciais, é preciso aprofundar as análises dos livros didáticos de 

História que as professoras utilizam nas escolas indígenas. As avaliações do PNLD atuaram 

em muitas frentes para a superação de visões distorcidas, anacrônicas e erradas. O campo da 

História Indígena tem se consolidado nos últimos anos e os especialistas na temática indígena 

na sala de aula têm apresentado diferentes lições que podem ser trabalhadas na educação 

básica, conforme visto acima. As legislações educacionais, especificamente a Lei 11.645/08, 

têm pressionado para a obrigatoriedade do tema nas salas de aula, em particular, na disciplina 

História43. É preciso aprofundar o olhar nas abordagens de história que os livros didáticos 

apresentam. É o que se propõe a seguir. A hipótese de trabalho é observar se os avanços do 

campo da História Indígena têm chegado à educação básica por meio dos livros didáticos de 

História e se desenvolverá por meio da investigação das abordagens de histórias indígenas que 

estes materiais apresentam, ou seja, suas lições de História Indígena ou, como preferem 

alguns, dos índios na História.  

Bittencourt (2018, p. 256) lembra que “o livro didático tem sido o principal 

responsável pela concretização dos conteúdos históricos escolares” e que sua importância 

reside na explicitação e na sistematização de conteúdos históricos provenientes de propostas 

curriculares e da produção historiográfica. Partindo deste aspecto, o presente tópico visa 

_______________  
 
43 Fanelli faz uma análise aprofundada sobre o percurso da Lei 11.645/2008, do projeto à promulgação da norma, 

incluindo os debates nas Comissões da Câmara e do Senado Federal. Ver mais em Fanelli (2021, p. 83-119). 
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localizar as lições de História Indígena apresentadas pelos livros didáticos de História que 

circulam nas escolas indígenas, campo de pesquisa, nos textos didáticos e nas imagens.  

 

4.2 ABORDAGENS DE HISTÓRIA INDÍGENA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

HISTÓRIA 

 

A análise das abordagens da temática indígena nos livros didáticos de História seguiu 

dois caminhos principais. A primeira parte da proposta de análise quantitativa de localização 

das lições de História Indígena (ou dos índios na História) que estão presentes nestes 

materiais, sua presença ou ausência, situando em quais temporalidades e em quais momentos 

da vida escolar a temática é abordada. Estes modelos explicativos possibilitam adentrar nas 

lições por meio de conceitos e categorias apresentados pelos livros didáticos no trato da 

questão da temática indígena, observando os enfoques mais recorrentes, as temáticas, os 

assuntos. O segundo caminho foi voltado a aprofundar a análise para questões mais 

específicas, com base em categorias importantes para o ensino de História da temática 

indígena apresentadas pelos especialistas e por pesquisadores indígenas, já destacados 

anteriormente, problematizando os equívocos e lacunas nos textos didáticos e nas produções 

imagéticas, como: ilustrações, mapas, fotografias, charges.  

 

4.2.1 Primeiros olhares... 

 

Conforme já foi destacado, antes que os livros didáticos, enquanto política pública no 

Brasil, cheguem às escolas, eles passam por um processo de avaliação que finaliza com a 

produção de um Guia do Livro Didático, com informações sobre os livros didáticos e 

comentários produzidos por especialistas, material que em princípio pode ajudar na escolha 

daqueles livros que serão adotados nas escolas. De acordo com Moraes (2018, p. 58), o Guia 

do Livro Didático “contém informações sobre cada obra que foi aprovada no Programa 

Nacional do Livro Didático e, assim, pode ser compreendido como elemento integrante da 

política de distribuição de livros didáticos implementada pelo Governo Federal”. 

Levando-se em consideração a questão específica com a qual esta tese se ocupa 

relativa à temática indígena nos livros didáticos de História em seus usos, é possível, por meio 

dos Guias, detectar um primeiro olhar de localização da temática, de acordo com a opinião e 

considerações oficiais de avaliadores. Elas estão sintetizadas na Tabela 3: 
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TABELA 3 – ABORDAGENS DA TEMÁTICA INDÍGENA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 
SEGUNDO AVALIAÇÃO APRESENTADA NO GUIA DO PNLD 2017 E DE 2020 

Coleção  Temática Indígena 
1 - Projeto 
Araribá- História 

Para abordar os indígenas, a obra investe em textos e imagens que destacam aspectos 
positivos, evidenciando as cores e a beleza, levando à compreensão de que são cultural e 
politicamente exitosos e respeitados em suas sociedades. Textos e recursos visuais 
contribuem para desconstruir a percepção desses povos como vítimas, realçando as 
singularidades que marcam esses grupos sociais. 

2 - Mosaico – 
História 

Na coleção, o estudo da história dos povos indígenas concentra-se nos volumes 
destinados ao 6º e 7º anos. Em tais abordagens, é conferida visibilidade aos indígenas, 
valorizando sua ação como sujeitos históricos e os significados de suas lutas históricas 
do passado. Ocorre ênfase em processos históricos e em experiências sociais na História 
do Brasil e Geral, com pouco diálogo acerca da inserção desses grupos no presente. 

3 - História: 
sociedade e 
cidadania 

As populações indígenas são tratadas com ênfase na história desses povos na América, 
particularmente no Brasil, revelando elementos culturais e as suas lutas. Há textos 
principais, complementares, boxes e atividades que promovem reflexões atualizadas 
sobre a história e a cultura dos povos africanos e afrodescendentes, bem como sobre as 
populações indígenas. 

4 - Projeto Teláris 
– História   

As trajetórias dos povos indígenas são consideradas em todo o contínuo histórico, 
possibilitando a construção de imagens positivas no passado e no presente de tais 
populações, enquanto grupos sociais protagonistas de sua própria história. 

FONTE: Guia do PNLD 2017 e 2020 disponível em: http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/ e 
https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020/componente-curricular/pnld2020-historia 

 

As informações acima, produzidas pelos avaliadores dos livros didáticos de História, 

trazem pequenas resenhas que, embora redigidas de forma sucinta, possibilitam uma primeira 

aproximação para identificar como a temática indígena é apresentada em cada coleção 

didática aprovada para a escolha de professores e escolas. A partir dessas resenhas já é 

possível verificar diferentes formas de abordagens, recortes temporais e espaciais44.  

Na coleção Projeto Araribá - História, o foco é nos aspectos positivos da cultura e 

da política das sociedades indígenas, realçando as singularidades. Fica a indagação se esta 

singularidade apontada pelos avaliadores diz respeito às diferenças entre os diversos povos 

indígenas ou se entre os índios e a população não indígena. Também se observa que os 

avaliadores chamam atenção para a presença de aspectos positivos, o que pode sugerir a 

ausência de problematizações sobre o tema. 

A coleção Projeto Teláris e a coleção História: sociedade e cidadania, segundo os 

avaliadores, localizam a temática indígena nos recortes de História da América e do Brasil, 

com destaque para os tempos passado e presente. Também é referida a construção de imagens 

positivas na primeira e as lutas das populações indígenas na segunda coleção.  

_______________  
 
44 No campo das representações dos indígenas nos livros didáticos de História no Brasil, tem-se uma variada 

produção, que vai da análise de antigos manuais escolares (século XIX e XX), com as pesquisas de Bittencourt 
(1994), aos atuais livros didáticos de História, que focalizam as continuidades e mudanças após as avaliações 
do PNLD e a criação da Lei 11.645/08, como as pesquisas de: Coelho (2009), Silva (2012), Souza (2013), 
Nobre (2017), Ramos, Cainelli e Oliveira (2018), para citar alguns.  
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A coleção Mosaico – História é aquela em que maior crítica é feita pelos avaliadores, 

por localizar a temática somente nos volumes dos 6º e 7º anos e por apresentar pouca relação 

com o tempo presente. Porém, de acordo com os avaliadores, é conferida visibilidade aos 

indígenas como sujeitos históricos. Na coleção Projeto Teláris – História a temática indígena 

é apresentada como pluralidade histórico-cultural, porém, não promove uma discussão mais 

efetiva da história e da luta desses povos na contemporaneidade.   

Cabe destacar que, como lembram Ramos, Cainelli e Oliveira (2018, p. 74), a 

tipologia de avaliação das coleções e a forma como o resultado é publicado no Guia do PNLD 

impedem a construção de análises comparativas do conteúdo dos livros, dificultando um olhar 

horizontal para as coleções no que tange à necessidade de encontrar lacunas, problemas ou 

equívocos.  

Acrescenta-se ainda que a estrutura apresentada no Guia impede um olhar 

aprofundado para as lições da temática indígena de forma específica, análise de natureza 

quantitativa e qualitativa que foi realizada e que se apresenta como um dos resultados do 

trabalho empírico proposto para a tese. 

 

4.2.2 Olhares aprofundados  

 

Para iniciar a discussão das abordagens da temática indígena nos livros didáticos de 

História que estão em circulação nas escolas brasileiras, incluindo as escolas indígenas que 

fazem parte do campo etnográfico desta Tese, um aspecto importante a se considerar é a 

forma como os conteúdos da História escolar estão organizados nos livros didáticos.  

De acordo com Caimi (ANPUH, 2009, p. 3), é possível detectar pelo menos três 

tendências atuais: convencional, tradicional e temática. Analisando o Guia 2008, Caimi 

ressaltou os seguintes pontos: 1) a história convencional foi quase completamente abandonada 

como perspectiva curricular, contando com apenas uma coleção no Guia 2008; 2) localização 

de quatro coleções identificadas como “temáticas”, que se estruturam de acordo com 

diferentes temas ou eixos, dos quais um ou mais perpassam a coleção e atuam como fio 

condutor; e 3) as propostas de história integrada e história intercalada correspondem a 74% 

das coleções, o que demonstra a predominância destas abordagens (CAIMI, 2009, p. 7). 

Seguindo a definição da autora, é possível localizar nos livros didáticos que serão 

analisados a seguir, e que foram submetidos aos PNLD 2017 e 2020, as seguintes tendências 

de abordagem dos conteúdos da História ensinada (Tabela 4): 
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TABELA 4 – TENDÊNCIA DE ABORDAGEM DOS CONTEÚDOS DA HISTÓRIA ENSINADA 
Coleção  PNLD Abordagem  
1 - Projeto Araribá- 
História 

2017 Narrativa linear cronológica e integrada da História do Brasil, da África, 
da América, da Ásia e da Europa. O enfoque cronológico não 
descaracterizou o caráter temático, atualizado e reflexivo da coleção e o 
movimento de relação com o presente político, cultural e a vida cotidiana 
dos alunos. 

2 - Projeto Mosaico – 
História 

2017 Organização curricular cronológica linear, na qual os conteúdos abordam 
desde a origem da humanidade até a primeira década do século XXI, 
contemplando e alternando os processos históricos do Brasil com a 
História Geral. 

3 - História: 
sociedade e cidadania 

2017 Na coleção integram-se os conteúdos da História do Brasil e da História 
Geral, em uma perspectiva cronológica linear. 

4 - Teláris – História 2020 A obra, ao longo de seus quatro volumes, aborda, de modo integrado, 
temáticas da História da Europa, do Brasil, da América, da África e, com 
menor destaque, da Ásia. Coloca ênfase nos processos históricos iniciados 
pelos europeus, organiza cronologicamente os conteúdos, desde as 
primeiras comunidades humanas, no volume do 6º ano, até a 
contemporaneidade, no volume do 9º ano. Incorpora abordagens da 
história política, social e cultural em defesa de uma sociedade 
democrática, antirracista e tolerante. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir do Guia do PNLD 2017 e 2020. 
 

De acordo com os dados da Tabela 4, a tendência principal de organização dos 

conteúdos da História ensinada segue a perspectiva cronológica linear e integrada de 

acontecimentos da Europa, da América, da Ásia, da África e do Brasil. A seguir, destacam-se 

os dados relacionados à localização da abordagem da temática indígena nos livros didáticos 

de História. 

 

A) Abordagens da temática indígena nos livros didáticos de História do 6º Ano 

 

Objetivando localizar a temática indígena nos livros didáticos destinados ao 6º Ano, 

foi elaborada a Tabela 5, que apresenta os recortes temático-cronológicos dos conteúdos da 

História ensinada. Em itálico, aparecem as temáticas focalizadas na História do Brasil nas 

quais são encontradas referências aos povos indígenas. 
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TABELA 5 – RECORTES TEMÁTICO-CRONOLÓGICOS DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 6º 
ANO E LOCALIZAÇÃO DA TEMÁTICA INDÍGENA 

1 - Projeto Araribá – História 
Unidade 1 – Introdução ao Estudo de História – páginas 16-35 

Unidade II – As origens do ser humano – páginas 36-59 
Unidade III – O povoamento da América – páginas 60-77 

Unidade IV – Mesopotâmia, China e Índia – páginas 78-101 
Unidade V – O Egito e os Reinos da Núbia – páginas 102-127 

Unidade VI – Hebreus, fenícios e persas – páginas 128-149 
Unidade VII – A civilização grega – páginas 150-175 

Unidade VIII – As origens e expansão de Roma – páginas 176-197 
Unidade IX – A Roma imperial e o mundo bizantino – páginas 198-219 

2 - Projeto Mosaico – História 
Módulo 1 – Discutindo a História e nossas origens – páginas 10-41 
Módulo 2 – América: primeiros povos e civilizações – páginas 42-97 
Módulo 3 – África: primeiros povos e civilizações – páginas 98-129 

Módulo 4 – Antigas civilizações da Mesopotâmia e do Oriente Médio – páginas 130-167 
Módulo 5 – As grandes civilizações orientais – páginas 168-207 

Módulo 6 – A formação do mundo grego antigo – páginas 208-229 
Módulo 7 – A hegemonia de Atenas e o helenismo – páginas 230-255 

Módulo 8 – O mundo romano antigo – páginas 256-295 
3 - História: sociedade e cidadania 

Unidade 1 – História, Cultura e Patrimônio – páginas 10-47 
Unidade 2 - O legado dos nossos antepassados – páginas 48-107 

Unidade 3 – Vida urbana: Oriente e África – páginas 108-205 
Unidade 4 – A luta por direitos – páginas 206-313 

4 - Teláris – História 
Unidade 1 – A História e nossas origens – páginas 14-61 

Unidade 2 – Povos da Antiguidade na África e no Oriente Médio – páginas 62-119 
Unidade 3 – O mundo antigo: Grécia e Roma – páginas 120-195 

Unidade 4 – O período medieval: sociedade, política e religião – páginas 196-251 
FONTE: Elaboração do autor com base no Sumário dos Capítulos (itálicos nossos). 

 

Os dados da Tabela 5 localizam a organização dos conteúdos em unidades ou 

módulos temáticos (de acordo com os autores), os recortes espaço-temporais e as temáticas 

trabalhadas. A seguir são apresentadas, de forma destacada, as análises referentes a cada uma 

das coleções, sendo os subitens A1, A2, A3 e A4 os recortes de análises de cada coleção.  

A1. O livro didático Projeto Araribá – História 6º Ano, de responsabilidade de Maria 

Raquel Apolinário, possui 224 páginas de conteúdos escolares e é organizado em nove 

Unidades, que se dividem em diversos temas. Em relação à temática indígena, pode ser 

encontrada nas Unidades 1, 2 e 3, que totalizam 61 páginas. Deste montante, são encontrados 

em 20 páginas conteúdos que se referem à temática indígena, apresentando 14 fotografias que, 

de alguma forma, retratam vestígios da cultura material dos povos indígenas, além de três 

mapas. 

De forma específica, destaca-se na página 22 uma fotografia da dança capiwaya, da 

Aldeia Rouxinol, Igarapé Tarumã-Açu, Manaus (AM), e uma explicação sobre a grafia dos 

nomes dos povos indígenas, que, ao longo de toda a coleção, é adotada com base nos dados 
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do Instituto Socioambiental. Encontra-se ainda uma fotografia da escola indígena na aldeia 

Kuikuro, Gaúcha do Norte (MT), que abre o tema “O tempo e a história”. Na página 29, há 

uma foto de crianças Yanomami que se pintam na aldeia Demini, no Amazonas, com a 

legenda: “Para essas crianças Yanomami, a cerimônia do Reahu é a medida de tempo 

principal, ocasião em que as pessoas da comunidade trocam bens e notícias”. 

A fotografia está relacionada à discussão que é feita sobre a constatação de que “Há 

diversos tempos na história”. No texto didático lê-se: 

 
Outro exemplo é o povo Surui Paiter, que vive em terras do Mato Grosso e de 
Rondônia e que tem seu tempo marcado por uma tradição. Nessa comunidade, 
metade das pessoas cuida da mata, os metare, e a outra metade cuida da roça ou da 
comida, os íwai. Na época da seca (maio a outubro), os metare instalam-se na mata, 
a fim de caçar e pescar, enquanto os íwai vão cuidar da roça. A troca de lados é feita 
em ciclos anuais, ocasião marcada por uma grande festa, o Mapimaí, que reúne os 
dois grupos (PROJETO ARARIBÁ – História 6º Ano, 2014, p. 29).  

 

Na seção “Compreender um texto”, que se encontra em todos os finais de unidade, 

destaca-se um fragmento intitulado “Um mito da criação do povo Munduruku”, de autoria do 

escritor Daniel Munduruku (2004), fotografia do povo Kuikuro, do Alto Xingu, Mato Grosso, 

e atividades para explorar o texto.  

Na Unidade 3, destinada ao Povoamento da América, encontra-se a maior ênfase e 

conteúdos da temática indígena do livro em tela. Destaca-se a discussão sobre “os povos 

ceramistas”, com localização e discussão da cultura Santarém e dos principais sítios 

arqueológicos das culturas amazônicas, diferenciando a cultura Santarém da Marajoara, o que 

possibilita, em aulas de escolas indígenas, aprofundar a abordagem sobre a realidade local, 

com possibilidade de se aprimorar os estudos por meio dos achados arqueológicos e históricos 

de cada aldeia.  

A2. Em relação ao livro didático Projeto Mosaico História, de Cláudio Vicentino e 

José Bruno Vicentino, destinado ao 6º Ano, este possui 304 páginas e expõe 53 fotografias de 

vestígios e sociedades indígenas pré-colombianas e atuais. A temática indígena se concentra 

apenas nos módulos 1 e 2 e é detectada de forma geral em, pelo menos, 97 páginas. Deste 

total, nem todas as páginas são diretamente referentes à temática indígena, porém, de alguma 

forma dialogam com ela.  

De forma específica o assunto é abordado nos itens “Discutindo a História e nossas 

origens” e “América: primeiros povos e civilizações”.  Na página 17 encontra-se um 

calendário indígena agrícola elaborado por Thiayu Suyá, professor do Parque Indígena do 

Xingu, Mato Grosso, momento em que os autores estão abordando a temática Tempo e 
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História. No entanto, a maior discussão sobre a temática indígena se encontra no módulo 2, 

destinado às sociedades pré-históricas da América e do Brasil e aos primeiros habitantes do 

continente americano45. Ressalta-se que, embora façam abordagem sobre o passado, os 

autores se relacionam também com o tempo presente, inclusive com itens específicos sobre os 

povos indígenas hoje.  

Dentre outros enfoques, podem-se destacar dois aspectos relacionados a um possível 

trabalho com este livro em escolas indígenas no Baixo Tapajós. O primeiro se localiza na 

página 61, onde os autores discutem as culturas e os modos de vida antes de 1500; nela é 

apresentada uma ilustração de Theodor de Bry, sobre um ritual antropofágico que o viajante 

alemão Hans Staden presenciou entre os indígenas da nação Tupinambá, assim referida no 

texto didático: “Esse costume, conhecido como antropofagia ou canibalismo, causou espanto 

nos colonizadores europeus, foi reprimido e gradualmente deixou de ser praticado” 

(PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 2015, p. 61). A mesma ilustração aparece também no 

livro didático Teláris História, página 55, dos mesmos autores. Este destaque se reporta ao 

fato de que alguns povos indígenas na Amazônia atual, e em particular no contexto da 

pesquisa, se reconhecem como Tupinambá. Os livros didáticos acabam generalizando a 

questão étnica.  

O segundo se localiza na página 96, na qual se expõe uma discussão sobre a presença 

humana na região amazônica, apresentando duas imagens de cerâmica das culturas Santarém 

e Marajó, como também são propostas atividades de leituras das imagens. Tal atividade 

também aparece na página 61, do Teláris História (ver Figura 23, a seguir).  

Sobre a diversidade de povos indígenas, os autores apontam no texto didático: 

 
Embora sejam chamados genericamente de “indígenas”, há muitas diferenças entre 
eles, como nos costumes, no modo de se vestir, na língua ou na alimentação. Muitos 
grupos indígenas adaptaram seus costumes e tradições às exigências das sociedades 
não indígenas em função da ampliação do contato entre eles. Isso não significa, 
porém que sua cultura desapareceu. Ela apenas se transformou, já que a cultura não 
é algo fixo, mas se modifica continuamente ao longo do tempo (PROJETO 
MOSAICO HISTÓRIA, 6º Ano, 2014, p. 63).  

 

_______________  
 
45 Sobre a categoria Pré-História e sua presença nos livros didáticos de História, vale consultar a pesquisa de 

Aragão, que aborda a questão nas coleções didáticas para o 6º Ano do Ensino Fundamental. De acordo com 
Aragão (2020, p. 107), em resumo os livros trazem as divisões mais tradicionais da História, a divisão em Pré-
História, História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea. Nessa periodização 
europeia existem as subdivisões da Pré-História (Paleolítico, Neolítico e Idade dos metais). Os livros mostram 
as inadequações inerentes ao termo Pré-História, entretanto, justificam o uso do termo pela força da tradição 
historiográfica/escolar. 
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Este destaque feito é importante para a compreensão do que os autores definem como 

categoria indígena, conceito trabalhado ao longo de toda a coleção. Na página 56, encontra-se 

uma atividade “Trabalhando com Documentos”, que aborda as fontes históricas, em 

particular, a chamada cultura imaterial, que apresenta três imagens da cultura indígena: 1 – 

pintura Kusiwa representando roça de milho, dos indígenas das aldeias Wajãpi; 2 – outro 

exemplo de arte gráfica Kusiwa; e 3 – pintura em corpo de indígena Wajãpi. 

O principal capítulo de abordagens dos índios na História é o 4, onde se discute os 

“Povos indígenas no Brasil”. Os autores problematizam “o início da história brasileira”, 

apontando que “são muitos anos de história se compararmos com pouco mais de 515 anos 

transcorridos desde a chegada dos conquistadores portugueses” (p. 59). Apresentam 

apontamentos sobre a diversidade de etnias e a ocupação territorial, relacionando os choques 

culturais do início da conquista europeia e os desafios atuais, incluindo um mapa de 

localização dos povos indígenas antes da conquista portuguesa e na atualidade.   

Uma discussão que aparece não só neste livro, mas em várias coleções, é sobre os 

rituais de antropofagia ou canibalismo. O texto didático relata: “alguns povos, como os 

Tupinambá (povos que ocupavam o litoral do território), realizavam um cerimonial no qual 

comiam a carne de um prisioneiro. Segundo sua crença, ao fazer isso eles passavam a ter a 

mesma valentia do prisioneiro” (PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 2014, p. 61). A 

discussão sobre os rituais antropofágicos, geralmente, é acompanhada da ilustração de 

Theodor de Bry, que é encontrada em diversas coleções, conforme referido.  

A3. Em relação ao livro didático História: Sociedade e Cidadania do 6º Ano, de 

Alfredo Boulos Júnior46, este totaliza 320 páginas. No entanto, ao analisar seu conteúdo, 

observa-se que esse livro que se apresenta como de história temática, tal qual se depreende do 

Sumário, acaba procedendo a uma divisão da história nos moldes da história integrada. Desse 

modo, a temática indígena torna-se restrita, assim como nos livros Projeto Araribá História e 

Projeto Mosaico História. As Unidades 1 e 2, que totalizam 107 páginas, são distribuídas em 

cinco capítulos, nos quais são apresentadas, ao todo, 35 fotografias e dois mapas que 

dialogam com a abordagem indígena.  

_______________  
 
46 Sobre as imagens e representações indígenas no livro didático História: Sociedade e Cidadania, ver no 

primeiro capítulo desta Tese um estudo exploratório que serviu de base para a elaboração de algumas 
problematizações, que são discutidas ao longo da Tese, em particular, as formas de uso destes materiais no 
cotidiano das escolas indígenas.  
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A temática indígena é explorada na discussão sobre a História como conhecimento e 

no contexto da “Pré-História”, somando-se alguns avanços na apresentação sobre os povos 

indígenas atuais, sobretudo no capítulo 5, intitulado “Os Indígenas: diferenças e 

semelhanças”. De forma diferenciada em relação aos outros livros, tem-se um capítulo inteiro 

destinado à temática indígena, no qual o autor apresenta os povos indígenas na América e no 

Brasil, as diferenças (traços físicos, línguas) e semelhanças (terra, divisão do trabalho) entre 

eles, no passado e no presente. Seguem ainda diversas propostas de atividades, destacando-se, 

dentre elas, na página 69, uma atividade de leitura e escrita de textos baseada em um conto de 

um mito tupi-guarani de explicação do mundo e dos seres humanos. 

A4. Com relação ao livro didático Teláris – História, de Cláudio Vicentino e José 

Bruno Vicentino, mesmos autores do Projeto Mosaico História, registra-se que possui 256 

páginas. Assim como nos outros livros didáticos anteriormente analisados, a temática 

indígena aparece na Unidade 1, que soma 61 páginas, e em particular nos capítulos 1 e 2 e, 

principalmente, no capítulo 3 – “O povoamento da América: povos e sociedades”. Traz 17 

fotografias sobre a temática indígena e quatro (4) mapas. Dentre as imagens, um calendário 

indígena agrícola elaborado pelo professor Thiayu Suyá, do Parque Indígena do Xingu, Mato 

Grosso, é apresentado na página 21 e serve para problematizar as diferentes formas de 

contagem do tempo histórico.  

Um conceito importante para a análise das imagens presentes nos livros didáticos de 

História é o de “imagem canônica” que, de acordo com Saliba (1999, p. 437), refere-se 

àquelas imagens-padrão ligadas a conceitos-chave de nossa vida social e intelectual. Tais 

imagens constituem pontos de referência inconscientes, sendo, portanto, decisivas em seus 

efeitos subliminares de identificação coletiva. Uma “imagem canônica” sobre os povos 

indígenas no contexto colonial é a da ilustração do belga Theodor de Bry, que nunca esteve no 

Brasil, conforme os próprios autores, representando os indígenas da nação Tupinambá em um 

ritual antropofágico, imagem destacada aqui e presente em diferentes obras.  

A construção desta e de outras interpretações, que estereotipa os povos indígenas por 

meio de narrativas e imagens veiculadas pelos livros escolares, deve ser problematizada pois, 

como pontua Oliveira (2016, p. 22), elas são historicamente formuladas por pensadores, 

artistas e cientistas do século XIX.  

De acordo com Almeida (2010, p. 137), “é possível identificar pelo menos três 

imagens de índios nos discursos históricos, literários e políticos do oitocentos: os ‘idealizados 

do passado’, os ‘bárbaros dos sertões’ e os ‘degredados’ das antigas aldeias coloniais”. Na 

configuração da História como disciplina escolar, com participação do IHGB, no século XIX, 
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“buscava-se realizar uma história universalista, na qual os chamados ‘povos primitivos’ eram 

vistos como antepassados da humanidade, correspondendo aos ancestrais da raça humana” 

(ALMEIDA, 2010, p. 138).  

Bittencourt (2013b, p. 82), em estudo sobre antigos manuais didáticos dos séculos 

XIX e XX, apontou que os grupos indígenas dessas primeiras obras didáticas eram 

representados como “selvagens” e as cenas escolhidas eram predominantemente de guerras e 

rituais antropofágicos. 

Apesar das várias transformações que se efetuaram nos livros didáticos de História, 

em seus aspectos físicos e de produção e das mudanças nas representações dos povos 

indígenas, há a percepção de cristalização de algumas “imagens canônicas”, como no quadro 

da Primeira Missa, de Victor Meirelles, e na pintura de Theodor de Bry, que apresenta o ritual 

antropofágico entre os Tupinambá. Tal imagem é encontrada na página 55 do Teláris História 

6º Ano e na página 61 do Projeto Mosaico História 6º Ano, expondo-se a narrativa sobre o 

ritual antropofágico no Projeto Araribá História 7º Ano, página 172. Há que se perceber que, 

embora os livros didáticos construam as “imagens canônicas”, pela permanência das mesmas 

representações em várias coleções, parece haver diferenças nas formas como as narrativas 

didáticas apresentam e exploram estas imagens, como ocorre na criação de atividades de 

leitura crítica da imagem, espaço em que podem ser encontrados espaços para 

problematizações. 

Propõe-se também destaque para a atividade abaixo (Figura 23), Lendo imagem, na 

qual se faz referência aos primeiros seres humanos na região amazônica e às cerâmicas 

pertencentes às culturas Marajoara e Santarém (ou Tapajônica). 
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FIGURA 23 – ATIVIDADE DO LIVRO DIDÁTICO TELÁRIS: HISTÓRIA, 6º ANO 
(VICENTINO; VICENTINO, 2015, p. 61). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

O destaque para esta atividade se deve, em especial, à ênfase que a presente tese 

confere à questão indígena na Amazônia brasileira e, em particular, no Estado do Pará, com o 

objetivo de identificar as formas de usos dos livros didáticos em escolas indígenas no Baixo 

Tapajós. Para esta região, de acordo com o que foi apontado no capítulo anterior, no processo 

de etnogênese vivenciado no início do século XXI, conforme defendem Vaz Filho (2010a), 

Ioris (2011), Lima (2015), dentre outros, há a reinvindicação de pertencimento aos antigos 

povos que foram aldeados pelos Jesuítas, nos séculos XVII e XVIII. Assim, a identificação de 

imagens fotográficas de artefatos de cerâmicas da cultura Santarém nos livros didáticos de 

História pode se apresentar como importante forma de encontrar referenciais inerentes à 

cultura material local, o que, de maneira geral, carece de abordagens específicas, lançando-se, 

para isso, um olhar mais apurado sobre a diversidade indígena. 
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B) Abordagens da temática indígena nos livros didáticos de História do 7º Ano 
 

Com relação aos livros didáticos de História do 7º Ano, a Tabela 6 sintetiza os 

recortes temáticos e cronológicos prescritos para esta etapa escolar, que visa à integração dos 

alunos ao contexto da chamada transição do mundo medieval para o mundo moderno, que, no 

caso da História do Brasil, é destinado à discussão sobre a expansão marítima, a chegada dos 

portugueses ao Novo Mundo e a colonização europeia da América. De acordo com Coelho 

(2017, p. 186), para esta fase escolar, a colonização portuguesa na América é assunto 

recorrente em todas as obras didáticas e, para este pesquisador, a narrativa didática apresenta 

a colonização como um processo pensado e concretizado pelos portugueses à revelia dos 

demais agentes (COELHO, 2017, p. 188). A análise que segue, dividida pelos subitens B1, 

B2, B3 e B4, visa, pois, aprofundar a presente discussão, a partir dos livros didáticos do 

PNLD 2017 e 2020 destinados ao 7º Ano.  

 
TABELA 6 – RECORTES TEMÁTICO-CRONOLÓGICOS DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 7º 

ANO E LOCALIZAÇÃO DA TEMÁTICA INDÍGENA 
1 - Projeto Araribá – História 

Unidade 1 – A formação da Europa feudal – páginas 16-39 
Unidade 2 – Origens e expansão do Islã – páginas 40-61 
Unidade 3 – Reinos e povos da África – páginas 62-85 

Unidade 4 – A Baixa Idade Média – páginas 86-109 
Unidade 5 – Renascimento e reformas religiosas – páginas 110-131 

Unidade 6 – Os povos pré-colombianos – páginas 132-157  
Unidade 7 – As grandes navegações e os portugueses na América – páginas 158-183 

Unidade 8 – O Nordeste colonial – páginas 184-207 
Unidade 9 – Espanhóis e ingleses na América – páginas 208-235 

2 - Projeto Mosaico – História 
Módulo 1 – O período medieval: sociedade, política e religião – páginas 10-47 

Módulo 2 – A cultura medieval e os bizantinos – páginas 48-91 
Módulo 3 – Do renascimento comercial e urbano à expansão marítima – páginas 92-139 

Módulo 4 – Transformações culturais e religiosas na Europa – páginas 140-177 
Módulo 5 – Os estados europeus e a América colonial – páginas 178-219  

Módulo 6 – O povoamento e a delimitação da América portuguesa – páginas 220-259 
Módulo 7 – Povos africanos e o sistema escravista na América portuguesa – páginas 260-297 

Módulo 8 – Atividades econômicas no período colonial – páginas 298-323 
3 - História: sociedade e cidadania 

Unidade 1 – Diversidade e discriminação religiosa – páginas 10-113 
Unidade II – Arte e Religião – páginas 114-177 

Unidade III – A formação do estado moderno – páginas 178-247 
Unidade IV – Nós e os outros – páginas 248-315 

4 - Teláris – História 
Unidade 1 – Europa, América e Oriente: transformações, encontros e conquistas – páginas 14-75 
Unidade 2 – Transformações culturais, religiosas e políticas na Europa moderna – páginas 76-129 

Unidade 3 – Europa e a colonização da América – páginas 130-183  
Unidade 4 – Escravidão, economia e dinamismo colonial – páginas 184-255 

FONTE: Elaboração do autor a partir do Sumário dos Capítulos das obras analisadas (2021). 
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B1, No livro Projeto Araribá História, destinado ao 7º Ano, em dois momentos a 

temática indígena é discutida: na chamada História da América, cujos autores discutem a 

expansão marítima europeia e a colonização da América (Unidade 6) e na História do Brasil 

(Unidade 7), que começa com as grandes navegações e a chegada dos portugueses na América 

e se estende pelo período colonial. O tema ainda aparece na Unidade 8 – Nordeste colonial – e 

na Unidade 9 – Espanhóis e ingleses na América. O livro do 7º Ano contém um total de 240 

páginas, sendo que a abordagem da temática indígena aparece em temas de quatro unidades, 

que contabilizam 56 páginas, diversas fotografias (antigas e atuais), gravuras, mapas e 

charges.  

A temática indígena aparece a partir da Unidade 6, destinada ao estudo dos povos 

pré-colombianos. A abertura da unidade fala sobre os direitos dos povos indígenas, nos 

termos a seguir: 

 
Os indígenas da América Latina sofrem, desde o início da colonização, com a perda 
da sua autonomia e das suas terras. Ainda hoje, na Guatemala, na Nicarágua, em 
Honduras e no estado de Chiapas, no México, descendentes dos antigos maias lutam 
para garantir o seu modo de vida. Na região dos Andes Centrais, em países como 
Peru, Bolívia e Equador, grupos indígenas também seguem lutando por seus direitos.  
A imagem desta abertura complementa ou contradiz o trecho da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas? 
Como você vê a situação dos indígenas no Brasil atual? (PROJETO ARARIBÁ 
HISTÓRIA, 2014, p. 132).  

 

Para esta unidade, destinam-se capítulos específicos para as civilizações Maias, 

Astecas e Incas, do passado e do presente. O assunto é retomado na Unidade 9, que discute a 

conquista espanhola da América e a destruição dos impérios Asteca e Inca e as resistências 

indígenas. Destaca-se a introdução do capítulo, com referência à situação dos indígenas no 

Brasil, o que se configura um exercício de problematização e reflexão importante, que desloca 

o olhar para um contexto mais amplo.  

Adentrando na História do Brasil, o livro destina um capítulo próprio para discutir os 

primeiros contatos entre indígenas e portugueses, expondo uma abordagem acerca dos 

diversos povos indígenas de 1500, a vida em aldeias, os costumes, a guerra, o ritual 

antropofágico, o contato com o “outro”, dentre outros temas. Traz uma problematização, 

baseada em texto de Daniel Munduruku, sobre os termos índio ou indígena, com o objetivo de 

mostrar o ponto de vista de um indígena sobre a categoria. A leitura do fragmento de texto de 

Munduruku (2014) é parte de uma atividade que indaga: “Você concorda com a visão de 

Daniel Munduruku? Por quê?” (PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, p. 171).  
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Dentre outras ilustrações, destaca-se na página 172 uma gravura de Theodore de Bry, 

de 1562, representando um ataque Tupiniquim a uma aldeia Tupinambá, expondo-se no texto 

o seguinte foco: “a cerca foi desenhada para mostrar como seria o interior da aldeia”. O 

destaque para esta representação dialoga com a construção de “imagem canônica” dos povos 

indígenas na História escolar, como vem sendo demonstrado nas análises ao longo desta tese.  

Para o período colonial, aborda-se a interação entre indígenas e portugueses e se 

constata que: 

 
No início da colonização portuguesa na América, as relações entre portugueses e 
indígenas foram pacíficas, mesmo com a exploração do pau-brasil. [...] Porém, as 
tensões tornaram-se inevitáveis quando os portugueses começaram a escravizar os 
nativos, obrigando-os a abandonarem suas aldeias e a trabalhar nas lavouras 
(PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, p. 178).  

 

Pontuam-se três atividades envolvendo a temática indígena: a primeira, a partir de 

um texto de Jean de Léry, que narra uma conversa com um indígena Tupinambá; a segunda, 

sobre a arte da pintura corporal e seus inúmeros significados; e a terceira, a análise de uma 

pintura de uma mulher Tapuia, produzida pelo artista holandês Albert Eckhout, para o 

contexto do Nordeste.  

Adentrando na economia do Brasil colonial, é discutida a produção de alimentos e, 

de acordo com o livro didático, “a maior parte dos produtos de subsistência tinha origem na 

cultura indígena, como a mandioca, principal alimento cultivado na colônia, e o milho” 

(PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, p. 201) e uma breve discussão sobre a mão de obra 

indígena na Amazônia colonial, onde se constata que “a captura e a escravização de indígenas 

no norte da América portuguesa foram práticas comuns até o século XVIII” (PROJETO 

ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, p. 202). O leitor depara-se, ainda, com a abordagem da relação 

entre colonos e indígenas na colonização espanhola e dos ingleses na América do Norte.  

B2. No livro didático Projeto Mosaico História, 7º. Ano, a discussão sobre a 

temática indígena é contemplada nos módulos sobre as colonizações: espanhola, inglesa e 

portuguesa, porém, diferentemente do Projeto Araribá História, que destina um número 

maior de páginas e capítulos específicos sobre a temática, neste caso os módulos são mais 

genéricos nas análises, concentradas nos Módulos 5 e 6 que, em relação à abordagem da 

questão indígena, apresentam 48 páginas de um total de 328. Com relação à História do 

Brasil, a temática indígena aparece na abordagem sobre as capitanias hereditárias, cujos 

insucessos são atribuídos aos seguintes fatores, dentre outros: “a resistência dos indígenas ao 

conquistador europeu” (PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 2015, p. 224), a expansão das 
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fronteiras na América portuguesa, as bandeiras de caça aos indígenas, a confederação dos 

Tamoios, a formação das missões jesuíticas, incluindo uma página inteira para que se 

“conheça mais” a missão guaranítica de Sete Povos das Missões.  

A obra traz uma atividade de leitura de imagens, que será reproduzida a seguir 

(Figura 24), destinada à diferenciação de dois espaços, o jesuítico e o indígena.  

 
FIGURA 24 – ATIVIDADE DO LIVRO DIDÁTICO PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 7º ANO. 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Concentrando-se a análise na fotografia à direita, sobre a organização espacial 

indígena, com foto da aldeia Aiha, dos Kalapalo, constata-se uma “imagem canônica” dos 

livros didáticos no tratamento da temática indígena, já apontada por Bittencourt (2013b, p. 81) 

e referida no capítulo primeiro desta tese. O texto didático informa que “a organização das 

aldeias podia constituir-se de uma única habitação para todo o grupo, assim como podia se 

formar a partir de habitações para subdivisões de um grupo” (PROJETO MOSAICO 

HISTÓRIA, 2015, p. 259). Tal abordagem cristaliza a ideia de aldeia ou taba como local de 

moradia dos povos indígenas, encontrada em todas as coleções pesquisadas, sem margem para 

a constatação de formas diferenciadas de residências, como foi problematizado no primeiro 

capítulo desta tese.  

B3. Com relação ao livro didático História: Sociedade e Cidadania, 7º Ano, a 

temática indígena aparece nas unidades 3 e 4, em abordagem sobre os astecas, maias, incas e 

tupis. Diferentemente dos livros anteriores (Araribá e Mosaico), que discutem os indígenas 
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brasileiros em separado, o autor desta obra integra os tupis com outros povos indígenas da 

América. O livro apresenta 320 páginas e, destas, a abordagem indígena aparece em 70 

páginas, ao lado de outras abordagens. No capítulo sobre a colonização portuguesa, é 

abordado em particular o encontro e o desencontro entre portugueses e indígenas do litoral, a 

escravização e as resistências. Na página 239, são apresentados detalhes de um mapa do 

francês Jean Rotz, com a representação de uma aldeia Tupi e suas malocas.  

Entre as contribuições dos indígenas do Brasil, o autor salienta que “[...]mais de 500 

anos após a chegada dos europeus na América, a humanidade começa a avaliar sua imensa 

dívida para com os indígenas da América. Uma das maiores contribuições dos indígenas foi o 

conhecimento sobre as plantas alimentícias e as medicinais” (HISTÓRIA: SOCIEDADE E 

CIDADANIA, p. 241). Entre as plantas descobertas e domesticadas, o texto didático refere: 

batata-inglesa, amendoim, mandioca, tomate, batata-doce, feijão e milho.  

Destaca-se, ainda, uma atividade na página 291 sobre a perspectiva da história para o 

povo Tupinambá de Olivença, reproduzida na Figura 25:  
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FIGURA 25 – ATIVIDADE DO LIVRO DIDÁTICO HISTÓRIA: SOCIEDADE E 
CIDADANIA, 7º ANO (BOULOS JR., 2015, p. 291). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

A atividade é bastante rara, pois, de acordo com as pesquisas, o que se constata é a 

perspectiva europeia da História, que só muito timidamente vem sendo revisada 

(BITTENCOURT, 2018, p. 142).  

De acordo com Coelho (2017, p. 189), em análise de livros didáticos do 7º ano, de 

2007 e 2009, a narrativa didática sobre a colonização assumia a perspectiva europeia como 
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princípio a partir do qual ela se estrutura. O livro em tela, aprovado no PNLD 2017, também 

segue a perspectiva europeia da colonização, no entanto, conforme se depreende desta 

atividade, apresenta um contraponto, trazendo a visão da história pelos Tupinambá de 

Olivença.  

B4. Com relação ao livro Teláris História, 7º Ano, seu conteúdo estende-se por 256 

páginas e a temática indígena é apresentada nas unidades 1 e 3, em capítulos sobre a 

colonização europeia da América e nos capítulos de História do Brasil colonial. Destacam-se 

os capítulos 3 – América: povos, reinos e impérios antigos, 8 – A administração na América 

portuguesa – e 9 – As fronteiras na América portuguesa, conteúdo que compõe um total de 64 

páginas.  

De forma específica, localiza-se uma proposta de projeto para o 1º semestre que visa 

à construção de poemas sobre a diversidade cultural dos povos ameríndios, com o objetivo, 

conforme os autores, de “estudar, entre outros assuntos, parte da trajetória dos povos e das 

civilizações nativas que ocupavam as terras que hoje chamamos de América” (p. 28). O 

projeto visa dialogar com a História e a Língua portuguesa e as orientações de conclusões 

estão nas páginas 128 e 129. 

O tema para o desenvolvimento do projeto dialoga com o Capítulo 3 – Povos, reinos 

e impérios antigos da América e do Brasil. O capítulo finaliza com uma seção, Mapeando 

saberes, que sintetiza a discussão feita ao longo do capítulo, conforme pode ser verificado na 

Figura 26: 
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FIGURA 26 – PÁGINA 71 DO LIVRO DIDÁTICO TELÁRIS HISTÓRIA, 7º ANO. 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Como se pode ver, os autores propuseram uma abordagem sobre os Olmecas, 

Teotihuacán, Maias, Incas, Astecas e os habitantes das sociedades indígenas da Bacia 

Amazônica e Xingu, atentando para a diversidade étnica, condições de vida e de luta e as 

contribuições indígenas para a sociedade nos aspectos alimentar, linguístico, material, etc. Os 

autores retomam a abordagem sobre estes povos no contexto colonial, apresentando os 

confrontos e resistências na América espanhola, portuguesa e inglesa, nos capítulos 7, 8 e 9, 

após adentrarem ao mundo moderno europeu, tema dos capítulos 4, 5 e 6. 

Em termos de representação das moradias indígenas, nas quatro coleções analisadas, 

constatou-se a utilização das seguintes imagens:  
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FIGURA 27 – REPRESENTAÇÕES DAS MORADIAS DOS POVOS INDÍGENAS NOS LIVROS 
DIDÁTICOS ANALISADOS. 

 
FONTE: Livros didáticos analisados. 

 

A Figura 27 apresenta uma gravura da aldeia Tupinambá, presente no livro didático 

Projeto Araribá História; uma fotografia aérea da aldeia Kalapalo, presente nos livros Projeto 

Mosaico História e Teláris História; e um mapa da aldeia Tupi, do livro História: Sociedade 

e Cidadania.  

Utilizam-se diferentes tecnologias de produção de imagem para representar uma 

aldeia indígena, o que demonstra a criação de uma imagem canônica para se representar as 

moradias indígenas47 de forma genérica, questão já problematizada no primeiro capítulo desta 

tese. Outro aspecto a destacar nas narrativas didáticas sobre as populações indígenas para o 

contexto colonial é a não diferenciação entre as formas de contato com os colonizadores 

europeus, que não ocorreu da mesma forma nas costas do litoral atlântico e no interior do vale 

amazônico, como defende Oliveira (2010, p. 24). Enquanto no litoral os europeus 

conseguiram realizar atos performáticos de sua força e poder, a narrativa de Carvajal e Acuña 

aponta para as sequências de combates e fugas frente à população indígena que lhes era 

superior (OLIVEIRA, 2010, p. 24). 

  

_______________  
 
47 De acordo com pesquisa de Lima (2016, p. 47), que analisou o livro didático de História do 7º Ano, pela 

Coleção Para Viver Juntos, encontra-se a mesma representação das habitações indígenas acima analisadas, 
com destaque para uma fotografia aérea da aldeia do povo Kalapalo, Parque Indígena do Xingu-MT. 
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C) Abordagens da temática indígena nos livros didáticos de História do 8º Ano 
 

Em relação à História ensinada para os alunos do 8º Ano, os livros didáticos de 

História aprovados pelo PNLD 2017, com pequenas variações de abordagens de autor/editora, 

discutem os contextos de História Geral, da América e do Brasil, o que compreende o recorte 

temporal do século XVII ao XIX, o que, para a História do Brasil, equivale ao tema dos 

períodos colonial e imperial. A Tabela 7 sintetiza o sumário dos capítulos dos livros didáticos 

e dos temas abordados e os subitens C1, C2, C3 e C4 são destinados às análises específicas 

das obras. 

 

TABELA 7 – RECORTES TEMÁTICO-CRONOLÓGICOS DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 8º 
ANO E LOCALIZAÇÃO DA TEMÁTICA INDÍGENA 

1- Projeto Araribá – História 
Unidade 1 – A expansão da América portuguesa – páginas 16-39 

Unidade 2 – A mineração no Brasil colonial – páginas 40-61 
Unidade 3 – A Revolução Industrial na Inglaterra – páginas 62-85 

Unidade 4 – A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa – páginas 86-111 
Unidade 5 – A era de Napoleão e as independências na América – páginas 112-135 
Unidade 6 – A independência do Brasil e o Primeiro Reinado – páginas 136-163 

Unidade 7 – Revolução e novas teorias políticas na Europa – páginas 164-185 
Unidade 8 – Brasil: da Regência ao Segundo Reinado – páginas 186-215 

Unidade 9 – A expansão dos Estados Unidos no século XIX – páginas 216-235 
2 - Projeto Mosaico – História 

Módulo 1 – Mundo contemporâneo; a era das revoluções – páginas 10-41 
Módulo 2 – Tempo de revoluções e rebeliões – páginas 42-81 

Módulo 3 – A era napoleônica e a industrialização – páginas 82-123 
Módulo 4 – Independência na América Ibérica – páginas 124-157 
Módulo 5 – Os centros de poder no século XIX – páginas 158-197 

Módulo 6 – África e Ásia: tempos da dominação colonial – páginas 198-221 
Módulo 7 – A consolidação do Brasil independente – páginas 222-275 

Módulo 8 – Brasil e o fim da monarquia – páginas 276-315 
3 – História: sociedade e cidadania 

Unidade 1 – Dominação e resistência – páginas 10-69 
Unidade II – A luta pela cidadania – páginas 70-149 
Unidade III – Terra e liberdade – páginas 150-312 

4 - Teláris – História 
Unidade 1 – Mundo contemporâneo: a era das revoluções – páginas 14-65 
Unidade 2 – Europa e América após o Antigo Regime – páginas 66-125 

Unidade 3 – Centros de poder e dominação colonial da África e da Ásia – páginas 126-175 
Unidade 4 – O Brasil monárquico: Primeiro e Segundo Reinado – páginas 176-249 

FONTE: Elaborado pelo autor com base no Sumário dos Capítulos. 
 

C1. Aprofundando os dados acima com a análise dos conteúdos abordados nos livros 

é possível apontar que, no Projeto Araribá História, a temática indígena é abordada nas 

Unidades I, II e V, principalmente. A leitura realizada em toda a coleção permitiu constatar 

que é no livro didático do 8º Ano que mais páginas são destinadas à abordagem da temática 

indígena. Encontram-se capítulos específicos sobre a temática, como no tema 2, “As missões 
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jesuíticas”, e no tema 5, “Indígenas e africanos na América independente”; em outras partes, 

encontram-se itens próprios para a abordagem da temática indígena. Um aspecto positivo 

pode ser localizado nas páginas 23 e 24, quando é apresentada a educação jesuítica no Brasil 

colônia e a educação indígena nos dias atuais e sobre as populações indígenas de 1500 e 2010, 

uma análise comparativa e de percepção de mudanças e continuidades. Inclui-se um item, “O 

‘ressurgimento’ dos indígenas no Brasil”, nas páginas 24 e 25, no qual o texto informa que 

“desde a chegada dos portugueses ao Brasil até os anos 1970, as populações indígenas do país 

reduziram drasticamente e algumas chegaram a desaparecer. Essa situação, felizmente, 

começou a mudar no final do século passado” (PROJETO ARARIBÁ-HISTÓRIA, 2014, p. 

24). A obra discute o conceito de etnogênese e apresenta um mapa das comunidades indígenas 

“ressurgidas” entre 1990 e 2014.  

No item “A conquista do sertão”, procede-se a uma abordagem sobre as expansões 

das fronteiras e das expedições bandeiras, pondo-se em evidência um debate historiográfico 

sobre a predileção dos bandeirantes paulistas pelas missões jesuíticas, e indicando que  

 
alguns historiadores explicam essa preferência [...] afirmando que ali eles já estariam 
habituados ao regime de trabalho [...]. Outros historiadores, discordando dessa 
explicação, alegam que o principal alvo dos paulistas eram os índios Guarani, das 
missões ou das aldeias, pelo conhecimento tradicional que esse povo tinha das 
práticas da agricultura (PROJETO ARARIBÁ-HISTÓRIA, 2014, p. 27). 

 

Apresenta-se um mapa das Expedições Bandeiras (1550-1720), no qual são 

destacadas também as expedições de apresamento dos Guarani, por mar e por terra, bem 

como de outros grupos. 

Aborda-se a “assimilação de conhecimentos indígenas”, na página 29, por parte dos 

exploradores paulistas, das bandeiras ou das monções, garantindo sua sobrevivência, 

aprendendo os caminhos, matas, água potável e líquidos extraídos de plantas suculentas, o uso 

do arco e flecha, o conhecimento da topografia, a técnica de construir canoas, o sistema de 

navegação e a dieta indígena. Em relação à sociedade mineira, inicia-se questionando: “Você 

sabia que, muito antes de surgirem as primeiras vilas mineiras e a capitania de Minas Gerais, 

diversos grupos indígenas, como os Botocudo, os Maxakali, os Puri, os Cataguá, os Araxá e 

os Kayapó, já habitavam a região das Minas?” (PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, p. 

52). Finaliza-se a Unidade com o texto “Presença e resistência indígena nas Minas Gerais” e 

uma atividade que problematiza o desinteresse pela temática sobre as populações indígenas na 

sociedade mineradora e a ausência deste debate. 
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Outro aspecto positivo é o item destinado à abordagem dos povos indígenas no Brasil 

imperial, que enfoca as lições sobre os direitos dos povos indígenas, a política indigenista do 

império, as missões, prisões e assimilações, a resistência indígena em diferentes Estados 

hispano-americanos e nos processos de independência na América espanhola e portuguesa e, 

principalmente, sobre a construção da visão romântica sobre os índios no século XIX. Segue 

uma citação extraída destes textos didáticos: 

 
Criou-se, então, uma imagem romântica do índio, que não expressava os reais 
habitantes dos sertões e das aldeias do império. Discursos e obras políticas, 
literárias, científicas e artísticas desse período exaltavam os índios do passado, 
enquanto ignoravam ou descreviam de forma negativa os grupos indígenas que 
viviam no território brasileiro no presente (PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, 
p. 163).  

 

Neste item é exposta ainda uma pintura de José Maria de Medeiros, 1881, de 

Iracema, que serve como fonte para uma atividade baseada no seguinte foco: “De que forma 

essa imagem ajudou a disseminar a cultura europeia no Brasil?”. A atividade tem o objetivo 

de refletir sobre a representação artística sobre os índios, no caso, Iracema, exaltada por sua 

beleza e por uma visão romântica.  

Em relação à participação indígena nas revoltas regenciais, a menção é feita de forma 

indireta, sobre a Cabanagem48, apontando os cabanos como “população formada por índios, 

negros e mestiços pobres que moravam em cabanas à beira de rios ou igarapés” (PROJETO 

ARARIBÁ HISTÓRIA, 2014, p. 192). O livro do 8º Ano possui 240 páginas e a temática 

indígena aparece em 36 páginas. Diversas fotografias (antigas e atuais), ilustrações, pinturas e 

mapas são exibidos ao longo do livro. Destaca-se a ilustração de Theodore de Bry, de 1562, 

na página 22, de um ritual de antropofagia entre os indígenas Tupinambá – tema e ilustração 

visíveis em todas as coleções analisadas.  

C2. Com relação ao Projeto Mosaico História, há referências aos povos nativos da 

América no Módulo 1 – Mundo contemporâneo: a era das revoluções, que se destina, de 

acordo com os autores, a estudar as mudanças e permanências da Idade Moderna. Adentrando 

no contexto das colônias na América, os autores apontam: 

_______________  
 
48 Para uma leitura aprofundada sobre a Cabanagem no Baixo Amazonas, indicam-se as pesquisas de Ana Renata 

R. Lima Pantoja, em Terra de Revolta (2014), nas quais faz um cruzamento de fontes documentais e narrativas 
orais, em particular na comunidade Cuipiranga, próxima a Santarém, e recompõe as memórias sobre a 
Cabanagem, incluindo a participação indígena nestes processos históricos, que os livros didáticos citam apenas 
de forma indireta. Importante destacar, ainda sobre o papel da população indígena na Cabanagem, a pesquisa 
de Miguel A. Menéndez (1992), dentre outros.  
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Essa relação de exploração entre América e Europa, conhecida como sistema 
colonial, foi marcada por muitos conflitos. De um lado, os povos nativos e africanos 
não aceitaram facilmente sua escravização, rebelando-se com frequência. De outro, 
os próprios colonos europeus passaram a questionar, no final do século XVIII, a 
dominação e os privilégios das metrópoles europeias (PROJETO MOSAICO 
HISTÓRIA, 2015, p. 18).  

 

Ao longo do livro, podem-se visualizar várias fotografias de povos indígenas de 

diversos países, como na abertura do capítulo 2 – uma foto de indígenas norte-americanos 

participando de um protesto contra a instalação de uma companhia de petróleo em suas terras; 

na abertura do capítulo 4 – uma foto de centenas de indígenas equatorianos chegando a Quito 

após a marcha de 10 dias em protesto contra a Lei da Água, que anulou o direito dos nativos 

de administrar recursos hídricos em seus territórios; na abertura do capítulo 7 – mulheres 

andinas vendendo artesanato na feira da cidade de Cuzco, no Peru, e Indígenas Mapuche em 

protesto pela posse de suas terras, em Santiago, Chile. Trata-se de fotografias atuais que 

abrem os capítulos destinados aos contextos da História da América e do Brasil do pós-

independência, numa relação entre presente e passado, conforme a proposta do livro.  

Em relação aos conteúdos didáticos, faz-se referência aos indígenas da América do 

Norte no contexto da conquista do Oeste, conforme se pode verificar na reprodução que segue 

(Figura 28). 

 
FIGURA 28 – PÁGINAS 162 E 163 DO LIVRO DIDÁTICO PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 

8º ANO (VICENTINO; VICENTINO, 2015, p. 162-163). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 
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Porém, em relação aos conteúdos de História do Brasil, são poucas as referências aos 

povos indígenas, que são referidos apenas nos contextos da Cabanagem e na Lei de Terra de 

1850. A abordagem da Cabanagem processa-se de forma indireta, como nos demais outros 

livros analisados, indicando a participação de indígenas, como no trecho: “população 

ribeirinha, que vivia em cabanas e era composta de indígenas, mestiços e negros, revoltou-se 

contra os membros das elites” (PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 2015, p. 247). A respeito 

da Lei de Terra de 1850, afirma o projeto: “para as populações indígenas, a consequência da 

lei foi o confisco de suas posses para realização de leilões de venda, ficando preservadas as 

terras apenas dos grupos mais resistentes e os que viviam em regiões distantes e de difícil 

acesso” (PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 2015, p. 265).  

Um destaque é dado, na página 275, para uma imagem do famoso quadro de Victor 

Meirelles, 1861, da Primeira Missa no Brasil, que, de acordo com os autores, teve inspiração 

na missão artística francesa. Chama-se também atenção para uma atividade que visa 

identificar no quadro se os indígenas estão no mesmo plano que os conquistadores 

portugueses e qual a diferença entre a postura dos indígenas e a dos conquistadores 

portugueses. No volume 8 da obra, de um total de 320 páginas a temática indígena é 

identificada em apenas 31 páginas. 

C3. Em relação ao livro didático História: Sociedade e Cidadania, a temática 

indígena é abordada no item sobre os Bandeirantes, onde é relatada “a caça ao índio”, 

chefiada por Antônio Raposo Tavares, em eventos que destruíram as missões de Guairá 

(Paraná), Itatim (Mato Grosso do Sul) e Tape (Rio Grande do Sul). A obra expõe um 

fragmento de texto intitulado “Quem foi afinal Antônio Raposo Tavares?”, para refletir e, 

dentre outras atividades, uma questão que traz a seguinte proposta: “Segundo o texto, os 

indígenas também colaboraram para que as bandeiras de caça ao índio conseguissem seu 

objetivo. Explique.”.  

Outro enfoque evidencia os jesuítas, apresentando um mapa das missões e o texto 

didático elucidativo: “nas missões, os indígenas trabalhavam e eram iniciados no catolicismo 

[...]”. Para o autor, “os jesuítas combateram a escravidão indígena [...]. Apresenta um tópico 

com um fragmento de texto do historiador Ronaldo Vainfas, intitulado “Guerra dos Bárbaros 

ou Bárbaras Guerras”, sobre os povos indígenas do sertão nordestino, com uma atividade que 

propõe, na forma de questão: “De que forma os historiadores especializados explicam a 

vitória dos colonos sobre os indígenas?”.  

Encontra-se ainda uma atividade de observação de um infográfico de uma missão 

jesuítica, com propostas de atividades.   
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FIGURA 29 – ATIVIDADE PRESENTE NO LIVRO DIDÁTICO HISTÓRIA:  
SOCIEDADE E CIDADANIA, 8º ANO (BOULOS JR., 2015, p. 48). 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Por esta atividade, os alunos são chamados a refletir sobre as missões jesuíticas e os 

povos indígenas, enquadrando de modo argumentativo: objetivos, benefícios e prejuízos. A 

primeira questão torna-se complexa, pois tende a reduzir o olhar dos alunos para a imposição 

cultural europeia promovida pelas missões, sem, no entanto, dar margens para as 

possibilidades de resistências e trocas culturais, como a historiografia mais recente tem 

proposto. 

Há ainda referência à participação indígena em alguns contextos de História da 

América, como a cidadania limitada da Constituição dos Estados Unidos e a repercussão da 

independência para os indígenas. O autor ressalta, baseado em um texto de Leandro Karnal, 

que: “para os índios, a independência foi negativa, pois, a partir dela, aumentou a pressão 

expansionista dos brancos sobre os territórios ocupados pelos [...] indígenas”. Há uma 

atividade, na página 109, sobre a independência das Treze Colônias, que propõe discutir a 
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participação indígena, solicitando uma reflexão sobre a independência: “Para os indígenas e 

os africanos escravizados”. 

Na unidade 3: Terra e Liberdade, nota-se em relevo uma fotografia de um protesto na 

Avenida Paulista em 2014, contra a reintegração de posse da aldeia do povo Guarani, 

enquanto o autor aponta que o objetivo desta unidade é “estudar alguns episódios das lutas 

por emancipação, terra e liberdade na América, na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos”. 

Porém, quando se observa o conteúdo, percebe-se que é voltado sobretudo para os aspectos da 

história política, da regência, do primeiro e segundo reinados, finalizando com um capítulo 

sobre a abolição e o processo que conduziu à República. A temática da terra, tão importante 

para uma abordagem indígena, acaba desaparecendo, em detrimento da narrativa política. O 

livro do 8º ano expressa-se num conteúdo de 320 páginas, sendo que, destas, 30 destinam-se a 

uma abordagem da questão temática indígena. 

C4. No livro Teláris História, 8º Ano, ressalta-se a participação dos povos indígenas 

nas rebeliões na América Ibérica, apontando que “[...] ao longo de três séculos de 

colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial (indígenas, 

africanos, comerciantes, colonos) questionaram o domínio metropolitano” (TELÁRIS 

HISTÓRIA, p. 50). Adentra-se na participação dos indígenas da América do Norte, apontando 

a conquista do Oeste vista pelos indígenas (páginas 130 e 131), expondo-se um texto de 

Thomas J. Morgan (1891) sobre os indígenas, como se observa a seguir (Figura 30). 
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FIGURA 30 – TEXTO E ATIVIDADE PRESENTE NO LIVRO DIDÁTICO 
TELÁRIS HISTÓRIA, 8º ANO, p. 132. 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Como se percebe no fragmento do texto-documento acima, a ideia da política para os 

povos indígenas era de integração à colonização como caminho para a pacificação. Por meio 

desta lição e da atividade decorrente, os alunos são chamados a refletir criticamente sobre o 

documento. 

A abordagem indígena na História do Brasil ganha um tópico intitulado “As políticas 

indigenistas do fim do período colonial à regência”, que discute a forma como os povos 

indígenas foram tratados pela metrópole, pelos jesuítas, pelos governos colonial e regencial e 

pelo império. Os autores apontam que “[...] foi durante o período imperial, em 1831, que a 

ideia de tutela indígena chegou ao ápice: esses povos foram, grosso modo, comparados a 

órfãos, que precisavam de juízes especiais para cuidar e administrar seus bens” (TELÁRIS 

HISTÓRIA, p. 201). O livro didático é composto por 256 páginas e a abordagem indígena 

está presente em 23 dessas páginas. 
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Um aspecto que estes livros didáticos do 8º ano tratam de forma genérica e indireta, 

conforme foi observado, é a participação indígena na Cabanagem e em outras revoltas do 

período imperial. Para os povos indígenas do Baixo Amazonas, como pontuado no capítulo 

segundo, a memória da Cabanagem é bastante viva e presente nas narrativas orais de muitas 

aldeias indígenas. De acordo com Pantoja (2014, p. 153), na comunidade Cuipiranga, as 

narrativas orais afirmam que a revolta “tinha sangue derramado, preto e bastante índio”. 

Fazem sentido os questionamentos que as professoras colaboradoras apresentaram nas 

entrevistas e que serão discutidos no próximo capítulo, dando destaque à ausência de lições 

indígenas em diversos momentos da História enquanto conhecimento escolar, em particular, 

em relação à chamada história local.  

  

D) Abordagens da temática indígena nos livros didáticos de História do 9º Ano  

 

Chegando ao último recorte de abordagem da temática indígena nos livros didáticos 

de História, o olhar se volta para os conteúdos da História ensinada para os alunos do 9º Ano 

do Ensino Fundamental. Para este nível do ensino, os conteúdos do ensino de História, de 

acordo com os livros didáticos que estão referidos nas legislações educacionais, direcionam-

se para o que se chama de História Contemporânea, o que, em se tratando de História do 

Brasil, converge para o contexto de implantação da República e suas diversas experiências. 

Como tendência de organização dos conteúdos, os autores têm optado pelas chamadas 

História Integral e História Temática, conforme se depreende dos recortes temático-

cronológicos da (Tabela 8).  

 
TABELA 8 – RECORTES TEMÁTICO-CRONOLÓGICOS DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 9º 

ANO E LOCALIZAÇÃO DA TEMÁTICA INDÍGENA 
1 - Projeto Araribá – História 

Unidade 1 – A era do imperialismo – páginas 16-45 
Unidade 2 – A república chega ao Brasil – páginas 46-75 

Unidade 3 – A Primeira Guerra e a Revolução Russa – páginas 76-101 
Unidade 4 – A crise da democracia e a Segunda Guerra Mundial – páginas 102-129 

Unidade 5 – A era Vargas – páginas 130-157 
Unidade 6 – Rivalidades e conflitos da Guerra Fria – páginas 158-183 
Unidade 7 – As independências na África e na Ásia – páginas 184-207 

Unidade 8 – Democracia e ditadura no Brasil – páginas 208-235 
Unidade 9 – O Brasil e o mundo globalizado – páginas 236-269 

(Continua) 
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TABELA 8 – RECORTES TEMÁTICO-CRONOLÓGICOS DOS CONTEÚDOS DE HISTÓRIA PARA O 9º 
ANO E LOCALIZAÇÃO DA TEMÁTICA INDÍGENA 

(Conclusão) 

2 - Projeto Mosaico – História 
Módulo 1 – O nosso mundo – páginas 10-61 

Módulo 2 – O Brasil e a República oligárquica – páginas 62-99 
Módulo 3 – Os anos do pós-primeira guerra mundial – páginas 100-133 

Módulo 4 – A era Vargas e o mundo em guerra – páginas 134-175 
Módulo 5 – O mundo da Guerra Fria – páginas 176-217 

Módulo 6 – América Latina, Ásia e África: soberania e descolonização – páginas 218-263 
Módulo 7 – O fim da Guerra Fria e a nova ordem internacional – páginas 264-299 

Módulo 8 – O Brasil recente – páginas 300-331 
3 - História: sociedade e cidadania 

Unidade 1 – Eleições: passado e presente – páginas 10-97 
Unidade II – Política e propaganda de massa – páginas 98-153 

Unidade III – Movimentos sociais: passado e presente – páginas 154-251 
Unidade IV – Ética na política – páginas 252-329 

4 - Teláris – História 
Unidade 1 – Entrando no século XX – páginas 14-73 

Unidade 2 – Autoritarismo, totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial – páginas 74-130 
Unidade 3 – O mundo da Guerra Fria e da descolonização – páginas 132-198 

Unidade 4 – O fim da Guerra Fria e o Brasil recente – páginas 200-256 
FONTE: Produzido pelo autor a partir dos Sumário dos Capítulos (2021) 

 

Os dados da Tabela 8, embora se apresentem de forma genérica, apontam para a 

organização dos conteúdos da História ensinada que integra a chamada História Geral e do 

Brasil no contexto da História Contemporânea focalizando-se, em referência ao recorte 

temporal, do século XX ao tempo recente/presente. Em relação aos conteúdos de História do 

Brasil, refere-se à Proclamação da República, à Era Vargas, à Ditadura Civil-Militar e ao 

Brasil recente. Cabe destacar que, embora a coleção História: Sociedade e Cidadania, 

conforme pontuado, organize os conteúdos na abordagem de História Temática, segue, 

basicamente, o mesmo recorte temporal trabalhado nas demais coleções analisadas.  

Com relação à temática indígena para este contexto de ensino e para os recortes 

temporais acima apontados, a crítica historiográfica de estudo dos livros didáticos de História 

o apontava como o mais problemático, destacando o desaparecimento da abordagem dos 

índios na História após a Proclamação da República, conforme demonstram as pesquisas de 

Moreira (2019, p. 178), Souza (2013, p. 91), Silva (2017, p. 69).  

De acordo com Gobbi (2012, p. 240), na análise dos livros didáticos de História dos 

anos de 1999, 2002 e 2005 (anterior à Lei 11.645/08) para as turmas de 5ª a 8ª série, o 

tratamento dispensado à temática indígena é marcado pela “reprodução de estereótipos, a 

utilização de pressupostos evolucionistas, a presença de noções etnocêntricas, a menção aos 

povos indígenas como pertencentes ao passado, a desconsideração dos saberes indígenas, as 

inúmeras imprecisões conceituais, a confusão na grafia dos nomes indígenas, entre outros”. 
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No entanto, deve-se perceber que, por diversos fatores, como a crítica historiográfica, 

as resenhas críticas do PNLD, as novas pesquisas de História Indígena, esta lacuna começa 

ser preenchida, embora timidamente, e já é possível observar avanços na forma como a 

temática indígena tem sido abordada nos livros didáticos de História do 9º Ano, como se pode 

ver a seguir. De acordo com Nobre (2017, p. 44), esta mudança deve-se à Lei 11.645/08, que 

tornou obrigatório o ensino da temática indígena e muitos autores de livros didáticos foram 

pressionados a inserir as temáticas nas coleções didáticas por ele analisadas em função dos 

processos avaliativos que, ao longo das últimas décadas também agiram sobre a produção 

didática. A seguir, nos subitens D1, D2, D3 e D4, serão analisadas as coleções. 

D1. No livro Projeto Araribá História, a temática indígena aparece a partir da 

Unidade 5 – A era Vargas, na Unidade 8 – Democracia e Ditadura no Brasil – e na Unidade 9 

– O Brasil e o mundo globalizado. Para cada uma destas unidades há um item ou tema no qual 

é abordada a temática indígena. No entanto, embora a História do Brasil seja tratada para este 

recorte escolar a partir da Proclamação da República, há um silenciamento sobre os povos 

indígenas para o contexto do início da República, emergindo a referência a eles a partir da era 

Vargas e anos seguintes.  

De acordo com o livro didático, “para propagar o ideário nacionalista de seu 

governo, Getúlio Vargas também utilizou outras estratégias, como viagens ao interior do 

Brasil, principalmente para regiões habitadas por povos indígenas” (PROJETO ARARIBÁ 

HISTÓRIA, p. 144). Nesse contexto, irrompe a campanha “Marcha para o oeste” e ocorre a 

criação do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI), sob a direção do Marechal 

Cândido Rondon. Inclui-se uma fotografia do Marechal Rondon em visita a uma aldeia 

indígena no Mato Grosso, em 1944. De acordo com o texto didático: 

 
A ideia de enaltecer a imagem do indígena e integrá-lo definitivamente à sociedade 
repercutiu intensamente nas propagandas do governo Vargas. No entanto, o Estado 
continuou a tratar os indígenas como seres incapazes, que necessitavam de tutela, 
desrespeitando seus interesses e implementando políticas para esses povos sem que 
eles fossem consultados. (PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA, p. 144). 

 

A proposta do governo era de integração dos índios ao Estado brasileiro, o que, na 

prática, significava a ocupação das terras indígenas. O texto aponta que houve resistências por 

parte dos Xavante, do norte do Mato Grosso, que “responderam à política integradora do 

governo assassinando os seis integrantes da expedição enviada à aldeia” (PROJETO 

ARARIBÁ HISTÓRIA, p. 144). A narrativa didática apontando a construção de 

representação dos povos autóctones efetivada pelo governo Vargas configura-se como uma 
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lição inovadora que o livro apresenta e que foge das narrativas generalizantes ou factuais da 

História.  

O livro aborda ainda o item “Os indígenas na ditadura militar”, revelando dados da 

Comissão Nacional da Verdade sobre as investigações de mortes de pelo menos 8.350 

indígenas. Finaliza com a discussão sobre “Os indígenas no Brasil atual”, incluindo os 

processos de etnogênese ou reetnização, a demarcação das terras indígenas, o movimento 

indígena e as políticas de ações afirmativas. A edição para o 9º ano apresenta 280 páginas. A 

temática indígena aparece em seis (6) páginas. Em termos de representações fotográficas, o 

livro didático traz quatro (4) fotografias e uma (1) uma charge sobre a temática, sendo uma 

foto de 1944, do Marechal Rondon com indígenas do Mato Grosso, uma foto de indígenas 

assistindo a uma sessão da Assembleia Constituinte em Brasília em 1988, uma charge do 

cartunista Dorinho sobre a associação entre as grandes navegações e a globalização atual, uma 

foto de indígenas protestando contra a Copa do Mundo de 2014 e a PEC 215, além de uma 

foto de dança Angene, tocando flautas, do Kalapalo.   

D2. O Projeto Mosaico História traz, entre outras abordagens mais pontuais, o item 

“Sociedades indígenas no início da República”, destinado à análise da política do estado 

brasileiro para os povos indígenas com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, em 1967, 

a substituição do SPI pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Constituição de 1988, 

que assegurou o direito de os povos indígenas manterem a sua própria cultura. Como se vê, 

com apenas duas (2) páginas, a abordagem da questão indígena é encontrada no livro em tela.  
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FIGURA 31 – ABORDAGEM DA TEMÁTICA INDÍGENA NO CONTEXTO DA REPÚBLICA 
PRESENTE NO LIVRO DIDÁTICO PROJETO MOSAICO HISTÓRIA, 9º ANO. 

 
FONTE: Acervo de livros didáticos do NPPD/UFPR. 

 

Conforme constatado, a abordagem da temática indígena se concentra em um único 

bloco de texto didático, o qual percorre a linha de tempo que vai do início da República à 

promulgação da Constituição de 1988. A perspectiva é apresentar um panorama geral das 

políticas do Estado brasileiro para os povos indígenas, sem, no entanto, discutir a participação 

indígena nestes processos. Em termos de imagens, além das duas fotografias apresentadas 

(Figura 31), tem-se outra fotografia de um indígena da etnia Paresi, portando um telefone 

celular durante os XII Jogos dos Povos Indígenas, em Cuiabá-MG, de 2013; e uma pintura em 

tela do artista Crânio, que representa, na cor azul, brasileiros usando adereços indígenas. 

Destaca-se que a imagem do indígena com o celular, encontrada na página 22, é parte de uma 

atividade, intitulada Trabalhando com Documentos, que promove as seguintes questões: 1 – 

Identifique o indivíduo mostrado na fotografia acima; 2 – O que ele está fazendo?; 3 – 

Observando essa fotografia, o que podemos afirmar sobre as transformações que vêm 

ocorrendo em nosso mundo? Em sua opinião, é possível um povo manter suas tradições e, ao 

mesmo tempo, acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo contemporâneo? Tais 

questões são problematizadas no sentido de refletir sobre as tecnologias e a preservação das 

tradições.  

D3. Em História: Sociedade e Cidadania, 9º Ano, encontra-se a abordagem da 

temática indígena no início da República, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio 
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(SPI), em 1910, tendo como diretor o Marechal Cândido Rondon, e a política de “integração 

do indígena à Nação”; e sobre o Código Civil de 1916, que “equiparava os indígenas às 

pessoas entre 16 e 21 anos e aos loucos” (HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA, p. 97).  

O texto didático “Estado brasileiro, Povos Indígenas e o Marechal Rondon” é 

seguido de uma atividade com quatro questões: A) Segundo o texto, qual era o objetivo do 

SPI?; B) O que as autoridades do SPI, entendiam por “integração total do índio à sociedade 

brasileira”?; C) O código Civil de 1916 equiparava os indígenas às pessoas com idade entre 

16 e 21 anos e aos loucos; explique.; D) Em dupla, debatam, reflitam e opinem: na atualidade 

o Estado brasileiro tem protegido os indígenas? Postem a conclusão de vocês no blog da 

turma.  

O livro finaliza a abordagem da temática indígena com uma discussão sobre os povos 

indígenas hoje, apresentando dados populacionais, abordando a luta pela terra e destacando 

algumas lideranças contemporâneas, como Mario Juruna, Raoni, Marcos Terena e Davi 

Yanomami, que ganharam expressão nacional. A luta pela cultura e pelo direito de 

funcionamento das escolas indígenas de ensino bilíngue da história e da ciência indígena é 

apresentada numa lista de desafios atuais, que destacam ainda: saúde, demarcação de terras, 

carga tributária, dentre outras temáticas. O livro possui 336 páginas e a abordagem indígena 

se concentra em oito (8) páginas. São apresentadas seis (6) fotografias: uma de indígenas do 

Mato Grosso e o Marechal Rondon, uma de manifestação indígena por demarcação de terras 

na Câmara Federal em 2013, uma vista aérea da aldeia dos Katimani, etnia yanomami, 

Amajaré-RR, uma foto do pajé Davi Kopenawa Yanomami, uma foto de manifestação 

indígena nos arreadores do Supremo Tribunal Federal em 2014 e uma da sala de aula da 

escola indígena dos Pataxó da Aldeia da Jaqueira, em Coroa Vermelha-BA, em 2013. 

D4. Com relação ao livro Teláris História, 9º Ano, o leitor, em particular os 

professores e alunos, se depara com, pelo menos, três seções intituladas de Infográfico, que 

abordam questões indígenas: primeira, sociedades indígenas no início da República; segunda, 

a resistência indígena e negra frente à ditadura; e, terceira, indígenas, quilombolas e mulheres 

na Constituição de 1988. E finaliza com um panorama dos povos indígenas no século XXI, 

onde se informa no texto didático que “[...] os povos indígenas representam um dos grupos 

mais desfavorecidos em nossa história secular na América”; ainda, que é preciso romper com 

as práticas discriminatórias ainda persistentes e transformar em prioridade as políticas 

voltadas para a preservação de suas identidades coletivas e de seus territórios (TELÁRIS 

HISTÓRIA, 2018, p. 245). O livro possui 256 páginas e as temáticas indígenas estão 

distribuídas em sete (7) páginas. Foi contabilizada a publicação de quatro (4) fotografias e 
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dois (2) mapas: uma foto do final do século XIX de alunos indígenas em sala de aula no 

internato de Taracuá, Amazonas, uma de Rondon com os Pianaroti, na Guiana Holandesa, 

uma do deputado federal Mario Juruna, primeiro indígena eleito deputado federal, e uma de 

um protesto contra o governo da Colômbia, em 2017. Os mapas representam os povos 

indígenas na América Latina e projetos minerais e hidrocarbonetos em territórios indígenas 

(2010-2013).   

 

4.3 ENTRE PRESENÇAS E AUSÊNCIAS  

 

Após percorrer páginas e mais páginas das coleções de livros didáticos de História 

distribuídos pelo PNLD e que estão circulando pelas escolas indígenas no Baixo Tapajós, é 

possível constatar algumas questões que serão problematizadas no próximo capítulo, quando 

os livros didáticos são confrontados com as práticas docentes de três professoras de escolas 

indígenas e quando se pode discutir as formas de usos desses materiais. 

Salta aos olhos a disparidade de abordagem da temática indígena quando se compara 

a quantidade de páginas que discutem a questão nos conteúdos, mapas, fotografias e 

atividades dos livros destinados ao 6º, 7º e 8º anos com os do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Apesar das críticas apontadas nas avaliações do PNLD e publicadas nos Guias do Livro 

Didático, nas produções historiográficas que analisam os conteúdos e representações dos 

povos indígenas nos livros didáticos de História, os avanços nas lições da temática indígena 

para o contexto da história contemporânea do Brasil, que se referem ao Brasil República, 

ainda são bastante tímidos. O Gráfico 1 apresenta uma comparação nas abordagens indígenas 

encontradas nas coleções. 

A leitura do Gráfico 1 indica a proporção de como a temática indígena vai 

diminuindo quanto mais próximo do tempo presente a História e o tema se encontrem. É 

preciso destacar que, em diversas coleções, mesmo quando se estuda a História do Brasil 

colônia e império, os autores procuram não ficar apenas no passado, mas apontam também 

para o presente, o que pode ser considerado um aspecto positivo. No entanto, há uma 

disparidade de abordagem da temática, quando se compara os contextos colonial e imperial 

com o período republicano. Assim, se no início deste capítulo foram apontados os avanços 

historiográficos da chamada História Indígena, ou dos índios na História, pode-se avaliar que 

eles não ocorreram na mesma proporção nos livros didáticos de História.  
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GRÁFICO 1 - ABORDAGEM DA TEMÁTICA INDÍGENA POR QUANTIDADE DE PÁGINAS. 

 
FONTE: Produzido pelo autor. 

 

Outro aspecto que diferencia as produções historiográficas dos livros didáticos 

analisados é o lugar dos indígenas. De acordo com Almeida (2012, p. 22), a historiografia tem 

retirado os povos indígenas dos bastidores para conduzi-los ao palco. Nas obras didáticas é 

mais recorrente os indígenas serem apresentados como participantes de uma história cujos 

atores são outros: europeus, brancos, políticos. Há que se atentar, portanto, que, embora 

presentes nos conteúdos específicos da História, os sujeitos protagonistas raramente são os 

indígenas, mas os governantes, o que demonstra uma perspectiva da abordagem política da 

História ensinada, mesmo que os autores organizem os conteúdos por meio da chamada 

História Integrada. Foi constatada uma diversidade de fotografias retratando manifestações 

indígenas, lutando e resistindo, o que demonstra, pelo menos nas representações fotográficas, 

uma maior participação desses povos como sujeitos históricos, representação esta que se 

contrapõe, em alguns casos, às próprias narrativas didáticas as quais, em sua maioria, não 

colocam os povos indígenas como protagonistas da história.  

Detectou-se, nas obras em geral, a publicação de “imagens canônicas” (SALIBA, 

1999, p. 437), aquelas que, de forma recorrente, têm aparecido em diversos livros didáticos, 

como o quadro da Primeira Missa, da residência indígena e dos rituais de antropofagia. No 

caso de temática indígena, as imagens da oca, da taba, da aldeia, como residências dos povos 
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indígenas são recorrentes em várias coleções e já haviam sido identificadas por Bittencourt 

(2013b, p. 81) em manuais do século XIX e início do XX. Enquanto isso, os indígenas 

moradores em casa de alvenaria ou cidades não são representados nos livros didáticos 

contemporâneos, o que, de certo modo, estigmatiza a sua posição no cenário, de um modo 

geral. É possível ainda contrapor as representações das moradias indígenas dos livros 

didáticos com as encontradas na visita de campo no Baixo Tapajós, conforme os registros 

fotográficos do Caderno de Imagem, em Apêndice. Também se observou a ausência de 

diferenciação entre os povos autóctones dos vales amazônicos com os povos indígenas do 

litoral para o contexto colonial e das narrativas e imagens estereotipadas, carregadas de 

preconceitos e generalizações, da Amazônia e dos povos indígenas, como pontuado por 

Oliveira (2010, p. 24).  

Outra representação bastante comum nas obras é a da cultura material indígena, 

principalmente, objetos de cerâmicas, sendo recorrente e, por que não dizer, icônica, a 

apresentação da cerâmica Tapajós e Marajoara. Porém, os livros em análise não avançam para 

outros elementos da cultura material indígena. Considera-se que a discussão sobre diversos 

elementos da cultura material indígena seria um aspecto positivo para aprofundar o 

conhecimento em relação à cultura material de cada povo, dando centralidade àquelas culturas 

que dizem respeito ao grupo, comunidade, aldeia, escola em que aquela aula é ministrada. No 

Baixo Tapajós, por exemplo, é muito rica a produção de materiais de utensílios domésticos e 

de decoração feitos de palhas do tucumãzeiro, os chamados “trançados do Arapiuns”. 

O uso nas aulas de História de elementos da cultura material, guardados “em estado 

de arquivo familiar e presentes nos espaços familiares”, já havia sido objeto de investigação 

de Schmidt e Garcia (2005, p. 302), que puderam identificar os indícios (conteúdos) da 

experiência humana, em diferentes formas: na realidade cotidiana; na tradição; e na memória 

dos seus familiares, grupos de convívio, grupos da localidade. Para estas autoras, “esse 

conhecimento do passado pode ser articulado em diversas situações de aula, com outras 

formas de conhecimento histórico – por exemplo, com as narrativas de historiadores, de 

autores de manuais didáticos e com conteúdos históricos veiculados pela mídia” (SCHMIDT; 

GARCIA, 2005, p. 302).  

Ousa-se, aqui, pontuar que os limites encontrados nos livros didáticos de História 

que foram analisados poderiam ser supridos em aulas de História das escolas indígenas, pela 

proposição e realização de atividades que relacionem os conteúdos da História ensinada com 

os objetos da cultura material indígena pertencentes àquele povo em específico, objetos 

encontrados em estado de arquivo familiar e no cotidiano das aldeias. Indo mais além, a 
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criação de livros didáticos diferenciados de História, ainda não elaborados para as escolas 

indígenas do Baixo Tapajós, seria viável se a sua elaboração fosse feita pelos professores e 

alunos a partir de aulas experimentais com documentos e objetos (fotografias, materiais, 

acervos familiares) do cotidiano das aldeias, com relatos produzidos a partir da memória dos 

mais velhos e da tradição, bem como das aprendizagens tradicionais de que dão notícias as 

pesquisas de Medaets (2021), como construção de barcos e canoas, pinturas corporais, pescas, 

dentre outras. Trata-se da chamada “dimensão educativa na participação das crianças e de 

aprendizes adultos nas atividades realizadas por pessoas mais experientes” (MEDAETS, 

2021, p. 211). De acordo com Medaets (2021, p. 209), no Baixo Tapajós é bastante comum o 

uso de expressões de aprendizagens locais como: “não aprendi de ninguém”, “só de olhar, já 

sabe fazer” e a questão “tu garante?”. 

Em Cuipiranga, de acordo com Pantoja (2014), são encontrados diversos achados do 

“tempo da Cabanagem”, como “bala de canhão”, fragmento de “botas dos soldados”, 

“trincheiras de guerra”, “esconderijos”, “sepultura de cabano”, “machado de índio” ou “outros 

vestígios de um passado real, que ali deixou marcas, encontradas pelos próprios moradores 

nos seus roçados, nos quintais de cada casa, em caminhadas ou em buracos na areia da praia, 

ou até mesmo ‘deixados magicamente’ apenas para uma dada pessoa e não outra encontrar” 

(PANTOJA, 2014, p. 322). 

Este exercício de construção de narrativas didáticas, quiçá livros didáticos 

diferenciados, a partir dos indícios e dos vestígios materiais das aldeias indígenas, seria um 

desafio para o futuro, vislumbrado pelo pesquisador autor desta tese a partir de experiências 

que estão relatadas, em alguns poucos, mas significativos, casos nos quais o conhecimento 

local é tomado como ponto de partida para a produção de materiais didáticos. 

As análises realizadas até aqui podem ser tomadas como evidências de que, na 

dimensão político-institucional, foram identificados avanços no que se refere ao tratamento da 

temática indígena. A legislação educacional e as normas específicas do PNLD sofreram 

transformações que, de forma geral, constituem respostas às demandas reivindicadas pelos 

movimentos indígenas.  

Em particular quanto aos livros didáticos, neste capítulo foram coletadas evidências 

em quatro coleções que circulam em escolas indígenas para apoiar as análises sobre a 

presença da temática indígena nesse material, que se constitui como o recurso didático mais 

frequentemente utilizado, em especial pela existência do PNLD. O trabalho realizado permite 

afirmar que ocorreram transformações positivas nos livros didáticos, ainda que algumas 

permanências observadas apontem a necessidade de atenção e de crítica, para superar 
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problemas na forma como a temática é apresentada aos alunos do Ensino Fundamental. 

Assim, pode-se sintetizar este capítulo afirmando que, do ponto de vista das lições de História 

prescritas, foram registrados avanços significativos. 

Para os objetivos desta tese, resta ainda relatar a última etapa, que se voltou a 

identificar as formas de uso dos livros didáticos convencionais de História no cotidiano das 

escolas indígenas do Baixo Tapajós. A partir do campo etnográfico específico de três escolas, 

nas quais atuam três professoras colaboradoras, serão abordados tanto as formas de uso dos 

livros didáticos disponíveis naquelas situações de ensino quanto o modo como as professoras 

enfrentam o desafio de ensinar a temática indígena para estudantes indígenas.  

Trata-se, então, de ir ao encontro de elementos constitutivos dos processos de 

organização e desenvolvimento das aulas analisados pelas professoras colaboradoras, 

colocando essas análises em diálogo com aquelas realizadas pelo pesquisador, com base em 

suas fontes empíricas. Assim, buscando construir o espaço de diferentes pontos de vista, como 

alertava Bourdieu (2001) e valorizando os conhecimentos produzidos pelos sujeitos escolares 

na produção do conhecimento histórico a ser ensinado, privilegia-se uma análise da dimensão 

didática dos livros escolares de História. 

Relembra-se que, como pontua Choppin (2002, p. 23), “desconhecer ou negligenciar 

a dimensão didática dos manuais compromete a validade das conclusões de muitas análises de 

conteúdos”. Este é o tema e o objetivo do próximo capítulo.  
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5 CAPÍTULO QUARTO: “ONDE É QUE ESTAVA O INDÍGENA NESSE 
MOMENTO DA HISTÓRIA?”: LIÇÕES (RE)CONSTRUÍDAS NO USO DE 
LIVROS ESCOLARES EM ESCOLAS NO TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL 
TAPAJÓS/ARAPIUNS 

 

A pergunta que abre o título deste capítulo foi proferida por uma das professoras 

entrevistadas na pesquisa, no momento em que ela analisava a presença/ausência das 

populações indígenas nos livros didáticos de História. De acordo com a professora, ao 

comparar os conteúdos dos programas curriculares com os livros didáticos, constatou-se uma 

ausência da abordagem indígena em diversos momentos da história prescrita nos livros 

escolares, o que a fez indagar: “Onde é que estava o indígena nesse momento da história?”. 

Trazer elementos para a discussão desta questão a partir dos usos dos livros didáticos de 

História nas culturas escolares indígenas, eis o objetivo deste capítulo, que conduzirá à 

finalização da construção do objeto de pesquisa nesta tese. 

A entrevista foi utilizada como estratégia de pesquisa e produção de dados, 

especialmente com apoio nas elaborações de Bourdieu (2001) sobre os significados deste 

instrumento e sobre procedimentos para sua realização. Em particular, destaca-se a 

importância de abrir espaço, na pesquisa, para os diferentes pontos de vista, mas 

compreendendo também que se trata de uma relação social e, como tal, sujeita aos processos 

que marcam qualquer relação, incluindo-se os processos de dominação. Portanto, as 

contribuições do autor pautaram decisões e as ações em todas as etapas do processo, no 

sentido do respeito aos colaboradores – neste caso, três professoras colaboradoras. Dadas as 

condições impostas pela pandemia, foi necessário adotar o procedimento da entrevista on-line, 

conforme indicado na Introdução e, em particular, no item “A necessidade de ir a campo: 

intenções e tensões geradas com a pandemia”.  

Partiu-se do princípio de que “a entrevista é um momento privilegiado para a troca 

de informações e de percepções entre as pessoas que dela participam” (SILVA, 2000, p. 41). 

Além disto, conforme Silva (2000, p. 41) foi observado o princípio básico do trabalho 

etnográfico49 de que “estabelecer uma relação de confiança, favorável à sua realização, é, 

muitas vezes, um processo complicado, exaustivo e que exige um conhecimento mínimo de 

certas etiquetas e códigos do grupo”. Estas dificuldades no estabelecimento de relações de 

confiança se tornam ainda mais presentes em um contexto de impossibilidade de contatos 

_______________  
 
49 Importantes reflexões sobre as entrevistas no trabalho etnográfico são apresentadas por Vagner Gonçalves da 

Silva em Minhas perguntas, suas tartarugas (SILVA, 2020, p. 41-58). 
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presenciais, como na pandemia e na opção pela entrevista on-line. O distanciamento social e, 

principalmente, a distância entre o local de formação e residência (Curitiba-PR) e o campo de 

pesquisa limitou e dificultou o espaço e o tempo possíveis para a estruturação e o 

desenvolvimento do estudo, questão que também se observa em outros contextos 

investigativos. Certamente, não se trata de uma dificuldade exclusiva desta situação, como se 

pode depreender das palavras de Rockwell (1997, p. 5, tradução nossa), “Como em qualquer 

pesquisa, as condições de trabalho e de vida dos próprios pesquisadores impuseram certas 

restrições ao processo etnográfico”.  

Problematizando a relação dos livros didáticos de circulação nacional com a cultura 

indígena Tapajós/Arapiuns, a partir dos elementos já apresentados nos capítulos anteriores, a 

pesquisa buscou compreender como os/as professores/as colaboradores/as percebem os 

limites da presença/ausência da temática indígena nestes materiais e as representações que 

estes materiais constroem dos indígenas atuais, bem como eles/as organizam o ensino a partir 

dos livros escolares. Tais questões apontam para o ensino de História como construção social, 

como defendem Garcia e Schmidt (2011, p. 128) e para as dinâmicas que ocorrem na 

experiência escolar cotidiana (ROCKWELL, 1997, p. 13). Outros assuntos relacionados 

foram trazidos nas entrevistas organizadas em roteiros flexíveis e também estão incorporados 

na estruturação do capítulo. 

Na compreensão do tema em estudo no recorte aqui apresentado dialoga-se, 

principalmente, com Choppin (2000; 2002; 2004b), sobre funções dos livros didáticos; 

Escolano (2006; 2013), sobre culturas escolares; Rockwell (1997), sobre as dinâmicas 

culturais na escola e as formas de estudá-las; Certeau (2005), quanto ao conceito de cotidiano, 

leitura e consumo; Chartier (1990), com a categoria de recepção e apropriação; Tardif (2000) 

e Monteiro (2001), sobre os saberes docentes e Luciano (2006), Tassinari e Cohn (2012), 

sobre a educação escolar indígena.  

O capítulo se estrutura em seis partes que buscam discutir as aproximações entre as 

dinâmicas escolares relacionadas aos usos dos livros escolares, ou o que Ezpeleta e Rockwell 

(1989, p. 30) chamam de “apropriações reais e potenciais que acontecem de baixo para cima, 

a partir dos sujeitos individuais que vivenciam diariamente a instituição”. O capítulo está 

organizado nas seguintes seções, que agrupam informações e que permitiram estabelecer os 

eixos de análise do material empírico produzido: a) Os sujeitos colaboradores e suas 

trajetórias de formação; b) Sobre processos de escolha dos livros didáticos de História; c) O 

que dizem as professoras sobre os livros didáticos de História; d) Sobre formas de uso dos 

livros didáticos de História; e) Sobre o ensino remoto nas aldeias e os usos dos livros 
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didáticos de História; e, finalmente, f) Buscando respostas para uma pergunta central: “por 

que nosso livro não fala de índio?”.  

 

5.1 OS SUJEITOS COLABORADORES E SUAS TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO 

 

As medidas de isolamento social exigidas em função da pandemia trouxeram as 

entrevistas on-line para o centro dos procedimentos metodológicos possíveis para a 

continuidade e a conclusão da pesquisa, buscando algum grau de aproximação – possível nas 

circunstâncias vividas em 2020 e 2021 – com professores/as do território etnoeducacional 

definido no estudo. Os contatos iniciais foram feitos a partir das proposições apresentadas e 

aprovadas no Comitê de Ética da UFPR, com apoio da SEMED/Santarém-PA e, sobretudo, do 

CITA (Conselho Indígena Tapajós/Arapiuns), por intermédio de alguns de seus 

representantes, para identificar professores e localizar e-mails ou números de 

celular/WhatsApp.  

Com relação às escolas indígenas a serem incluídas na pesquisa, o projeto 

inicialmente submetido indicava o seguinte grupo de escolas (Tabela 9), dentre as mais de 42 

cadastradas junto à Coordenação de Educação Escolar Indígena/CEEI-SEMED: 

 
TABELA 9 – ESCOLAS INDÍGENAS NO TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL DEFINIDAS NO 

PROJETO INICIAL. 
Nº Escola Aldeia/Comunidade Etnia Localização Alunos/as 
01 São Francisco Cachoeira do Maró Arapiun Arapiuns 73 

02 São Jorge Aminã Tupaiu Arapiuns 60 

03 Rio Arapiuns Atrokal Tapajós Arapiuns 94 

04 N. Sra. de Fátima Jauarituba Tupinambá Tapajós 107 

05 Santa Luzia Muratuba Tupinambá Tapajós 111 

06 N. Sra. de Lourdes Vista Alegre do 

Capixauã 

Tupinambá Tapajós 28 

07 Dom Pedro II Açaizal Mundurukú Planalto 44 

08 José Arlindo Betcel Ipaupixuna Mundurukú Planalto 79 

09 São Francisco Cavada Mundurukú Planalto 54 

FONTE: Coordenação de Educação Escolar Indígena/CEI-SEMED-Ano Letivo 2017. 

 

Como se pode observar na Tabela 9, a ideia inicial era desenvolver pesquisas 

exploratórias em nove escolas indígenas, que correspondiam às três regiões definidas pela 

SEMED com a localização das escolas indígenas: Arapiuns, Tapajós e Planalto. A partir dessa 



179 
 

 

etapa inicial, seriam definidas as escolas para a realização do trabalho de campo de natureza 

etnográfica. Algumas das escolas da região do Tapajós já eram de conhecimento do 

pesquisador, conforme apontado na Apresentação. No entanto, as dificuldades de contato com 

o campo, motivadas pela pandemia, que impossibilitou a presença nas aldeias, inviabilizou o 

processo planejado e demandou adequação na redefinição do campo empírico.  

A situação foi agravada em alguns contatos com professores, lideranças e caciques, 

pois foi negado o acesso de pesquisadores às aldeias, mesmo quando apresentado o projeto de 

entrevistas no modo on-line. O enfrentamento destas dificuldades já era previsto. Como 

apontou Silva (2000, p. 32), as relações sociais que se estabelecem com as pessoas 

pesquisadas e que permitem a realização do trabalho etnográfico são complexas, levam tempo 

e exigem paciência. Para este autor, “é preciso ter acesso ao grupo, familiarizar-se com ele, 

enfrentar conflitos, aprender as regras a duras penas, até que se estabeleça um clima de 

confiança mútua e colaboração” (SILVA, 2000, p. 32). Estas dificuldades de formação da 

“rede de campo” foram agravadas pelas medidas de distanciamento social impostas pela 

pandemia, que impediram a aproximação lenta que se previa fazer.  

Outra dificuldade foi a questão da ausência de internet em algumas aldeias, o que 

motivou a redefinição do recorte espacial de análise. Vencidas as barreiras iniciais, foram 

feitos contatos com cinco (5) professores/as, dos/as quais três aceitaram participar como 

colaboradores/as. As condições de acesso às redes consistiram em uma das grandes 

dificuldades para estabelecer um diálogo com parte dos professores/as.  

Assim, o que se apresenta a seguir são os elementos reunidos a partir de duas 

entrevistas realizadas no ano de 2020 e que tiveram continuidade em 2021, com o acréscimo 

de uma nova entrevista com a terceira professora colaboradora. Destaca-se que as condições 

apontadas contribuíram para a construção de estratégias de investigação descontínua, que se 

estendeu por dois anos, sendo que em algumas semanas as conversas ocorreram de forma 

mais intensa, com trocas de mensagens, gravações de entrevistas, envio de fontes, seguidas de 

outros dias de menor interação, movimento que permitiu ao investigador o trabalho de 

transcrição, de reflexão, de elaboração das análises após cada encontro, definindo novas 

demandas e possibilidades para as conversas seguintes. 

De acordo com Rockwell (1997, p. 6. Tradução nossa), a experiência de campo 

descontínua traz algumas consequências, como “construir relacionamentos mais estáveis ou 

de confiança com professores e pessoas locais, já que estes requerem mais permanência. As 

entrevistas com pessoas e professores locais, portanto, tenderam a ficar aquém do nível de 

reflexão pessoal sobre o qual esperávamos aprender”. Porém, percebe a autora,  
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A duração e a estrutura descontínua do trabalho de campo facilitaram outras coisas, 
no entanto, que foram significativas, dada a abordagem do projeto. A prorrogação 
no tempo permitiu observar algumas das mudanças ocorridas nas escolas da área e 
captar a recorrência de mecanismos e significados dessas mudanças em várias 
situações. Ao mesmo tempo, tornou possível encontrar uma diversidade de 
configurações de vida escolar, estabelecer contrastes significativos, antecipar os 
resultados dos eventos, reconstruir redes de relacionamentos na zona escolar e 
aprender sobre as pequenas histórias ocorridas durante este período de tempo. 
Finalmente, foi possível acumular ao longo de vários anos uma certa quantidade de 
experiência que tornou possível explicitar, para nós e para outros, as formas de 
trabalho que empreendemos. Mas, acima de tudo, esta estrutura de trabalho permitiu 
uma interação real e frutífera entre o trabalho conceitual e a observação, e 
consequentemente facilitou o desenvolvimento reflexivo dos objetos de estudo 
(ROCKWELL, 1997, p. 6. Tradução nossa). 

 

Sublinhados esses elementos relacionados ao trabalho etnográfico no campo 

empírico, nos limites dados, passa-se à apresentação das colaboradoras. A Tabela 10 reúne 

elementos sobre elas:  

 
TABELA 10: IDENTIFICAÇÃO DAS PROFESSORAS ENTREVISTADAS 
Identificação por pseudônimo  Identidade étnica  Idade  Formação  
1 - Professora Joana  Indígena  -  Geografia  
2 - Professora Patrícia  Negra  39 anos  Geografia  
3 - Professora Maria  Indígena  - História  
FONTE: Entrevistas realizadas de forma on-line. 

 

A Tabela 10, bem como as análises que seguem, elaboradas a partir das entrevistas 

com as professoras colaboradoras da pesquisa, não têm a pretensão de construção de uma 

“ilusão biográfica”, como aponta Bourdieu (1998), mas de situar fragmentos da trajetória de 

vida dessas professoras que lecionam a disciplina História em aldeias indígenas do território 

etnoeducacional Tapajós/Arapiuns e de referências sobre como ocorreram seus processos de 

formação. Do ponto de vista da abordagem teórica e metodológica escolhida, são elementos 

relevantes que demarcam contornos nas apropriações e ações dos sujeitos escolares.  

Destaca-se em primeiro lugar, como já pontuado, que os nomes das professoras não 

correspondem ao seu nome real; ao longo da tese suas identidades foram preservadas50. 

_______________  
 
50 Por determinação do Comitê de Ética da UFPR e levando em consideração as diretrizes de pesquisa com seres 

humanos, os nomes das participantes da pesquisa precisam ter suas identidades preservadas. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética da UFPR, recebendo o parecer de Nº 4.220.003, do CEP. Para diferenciar as 
professoras entrevistadas, optou-se por renomeá-las de professoras Joana, Patrícia e Maria. São nomes 
genéricos, escolhidos ao acaso, sem nenhuma referência de aproximação com as colaboradoras. Porém, 
registra-se aqui a discordância com esta normativa. Pelo importante trabalho desenvolvido pelas professoras 
entrevistadas, fruto de experiências no “chão da escola”, a intenção era apresentá-las como participantes, com 
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Apesar deste limite quanto à identificação, a construção desta seção se justifica como forma 

de compreender que as ações das professoras com relação aos usos dos livros didáticos são 

constitutivas de diversos lugares e experiências delas próprias. Assim, por meio das 

entrevistas, é possível traçar um perfil da formação das professoras e de como se deu sua 

relação com a educação indígena. Cabe destacar, como apontam as pesquisas de Tardif 

(2000), que os saberes profissionais docentes não são produzidos a partir de um único lugar, 

como, por exemplo, o espaço universitário. Para o autor:   

 
Em primeiro lugar, eles provêm de diversas fontes. Em seu trabalho, um professor se 
serve de sua cultura pessoal, que provém de sua história de vida e de sua cultura 
escolar anterior; ele também se apoia em certos conhecimentos disciplinares 
adquiridos na universidade, assim como em certos conhecimentos didáticos e 
pedagógicos oriundos de sua formação profissional; ele se apoia também naquilo 
que podemos chamar de conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, 
guias e manuais escolares; ele se baseia em seu próprio saber ligado à experiência de 
trabalho, na experiência de certos professores e em tradições peculiares ao ofício de 
professor (TARDIF, 2000, p. 14). 

 

Partir destes diversos lugares de construção do saber profissional docente é 

fundamental para a compreensão dos diversos instrumentos que o professor utiliza na sua 

aula, que estão além de uma disciplina, de uma tecnologia ou de uma concepção de 

ensino/aprendizagem. O campo epistemológico aqui definido foge da concepção tradicional a 

respeito do professor. Baseado em Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 66), é preciso criticar a 

caracterização do professor como “agente reprodutor da ideologia do Estado”, pois “como 

sujeitos, apropriam-se dos usos, das formas, das tradições que dão continuidade relativa à 

escola”. Para estas autoras, a apropriação dos saberes docentes é variável e pode-se combinar 

uma gama de experiências51 que, decorrentes “destas práticas e dos saberes respectivos, 

manifesta-se em seu trabalho cotidiano com inter-relações e rupturas bem diferentes daquelas 

que as definições abstratas de funções e normas docentes supõem” (EZPELETA; 

ROCKWELL, 1989, p. 67).  

Para estas autoras, no que se refere ao sujeito individual, quando se discutem as 

atividades cotidianas, pode-se constatar que:  

 

 
seus nomes próprios e suas trajetórias. Infelizmente estes limites ainda não estão resolvidos entre as pesquisas 
em Educação e os Comitês de Ética sustentados em regras apropriadas à pesquisa em Saúde.  

51 Para chegar a estas conclusões, Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 67) partem dos seus estudos etnográficos em 
escolas rurais, em que o professor exerce diversas funções e vivencia diversas experiências cotidianas que são 
articuladas no dia a dia como um saber acumulado e que possui historicidade, definida como “história pessoal 
do professor, ou seja, a história de suas apropriações”.  
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Num âmbito como o escolar, os sujeitos costumam integrar práticas e saberes que 
provêm de outros âmbitos e excluir de sua prática cotidiana elementos que 
pertencem ao domínio escolar. Assim, o conhecimento que um professor desenvolve 
ao trabalhar com um grupo de crianças incorpora necessariamente elementos de 
outros domínios de sua vida. Ao mesmo tempo, sua prática se afasta 
necessariamente dos modelos recebidos nos quadros da formação docente, os quais 
pertencem à própria instituição escolar (ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 142). 

 

Para o contexto das escolas indígenas, é importante destacar que, por ser uma das 

raras profissões remuneradas nas aldeias/comunidades, os professores das escolas indígenas 

acabam sendo figuras de destaque na localidade. Lima (2015, p. 240) aponta para esta questão 

demonstrando que “o acesso aos postos de trabalho nas escolas e o estabelecimento de 

relações próximas com pessoas que detêm aposentadorias e outros benefícios constituem 

alvos de disputas e intrigas que envolvem os diferentes segmentos”.  

A questão é assim abordada por Stoll:  

 
É sobretudo no que se refere à questão escolar – sendo a escola a mais importante 
fonte de empregos remunerados – que se concentrou o principal esforço de 
diferenciação entre os dois grupos [...]: alegando ser princípio constitucional da 
educação diferenciada, os representantes indígenas vão regularmente à secretaria de 
educação do município de Santarém, onde negociam cargos de professores e 
equipamentos escolares (gerador, gasolina, equipamentos de vídeo, ônibus escolar, 
etc.) (STOLL, 2014, p. 11. Tradução nossa). 

 

Portanto, ao analisar a presença de professores nas aldeias, constata-se que essa 

presença se constrói a partir de processos de seleção e escolha que ocorrem no espaço 

administrativo do sistema, em espaços do poder municipal/estadual; também se deve 

considerar que por esse motivo é um sujeito que exerce um cargo de confiança e que recebe 

remuneração para exercer sua função, o que não ocorre com outros sujeitos da localidade. Por 

outro lado, sua presença em tal localidade está relacionada ao seu envolvimento com as lutas 

dos povos indígenas na região, em particular pela escolarização, o que remete a uma posição 

de liderança quanto às reivindicações das comunidades/aldeias.  

Certamente, devem-se reconhecer tensões que marcam o exercício profissional nessa 

situação particular de escolarização. Contudo, é relevante demarcar os avanços que decorrem 

da formação de professores em nível superior, inclusive pela existência de cursos destinados à 

formação de professores indígenas, como ocorre em diferentes regiões do país52. No Pará, 

_______________  
 
52 Para uma leitura aprofundada sobre a formação de professores indígenas indicam-se as pesquisas de Luís 

Donisete Benzi Grupioni (2006). Para este pesquisador, “a formação de índios como professores e gestores das 
escolas localizadas em terras indígenas é hoje um dos principais desafios e prioridades para a consolidação de 
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pode-se, por exemplo, citar o curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA, em 

associação interinstitucional com a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA).  

A professora Patrícia cursou o Ensino Fundamental e o Médio em escolas públicas, 

em uma cidade da região metropolitana de Belém, no Pará. Seu Ensino Médio foi em escola 

técnica. Iniciou a formação acadêmica em Sociologia, em faculdade particular, embora não 

tenha concluído o curso. Por meio da seleção de mobilidade externa, migrou para uma 

universidade federal, graduando-se em Geografia em 2017. Nesses termos, ela relata alguns 

elementos de seu percurso: 

 
[...] Eu sou oriunda de escola pública. Não sou indígena, sou declarada uma pessoa 
negra. Então eu estudei em escola pública em [região metropolitana de Belém] 
mesmo, na escola [nome suprimido]. Eu fiz o ensino médio. Quando era pequena, 
tinha essa lembrança, eu tive oportunidade de estudar em escola particular, porque 
na época meu pai trabalhava e ele podia pagar uma escolinha de educação infantil. 
Aí quando eu fui para o fundamental, que antigamente era primeiro grau que nós 
chamamos, estudei em uma escola em regime de convênio. Era uma escola católica, 
de padre, lá na [nome suprimido], que morava lá, ainda em [nome suprimido], no 
Pará. Lá tinha uma escola que era de regime de convênio, então, durante de manhã 
era uma escola particular e à tarde tinha esse convênio que era uma mista na escola 
pública. Então estudei lá e terminei o ensino fundamental lá. Depois eu fui para o 
Ensino Médio, que eu fui para o [nome da escola], onde estudei todo o meu ensino 
médio; os três anos,. Naquele tempo era curso, era Médio Técnico. Eles 
chamavam... O nome do curso era Técnico de Processamento de Dados, daquele 
tempo. Foi onde eu concluí meu Ensino Fundamental (PROFESSORA PATRÍCIA, 
2020). 

 

A relação da professora Patrícia com sua formação em nível superior, após fazer um 

curso técnico de nível médio, é assim explicada: 
 

[...] e, aí, puxando essa lembrança tenho algo interessante pra falar que naquele 
tempo do ensino Médio, em 1999, certo? Quando eu terminei o ensino técnico era 
no governo do Fernando Henrique Cardoso, isso, então eles tinham um grande 
fomento do ensino técnico. Aí eu sentia falta das disciplinas básicas, ter mais aulas 
de história, mais aulas de geografia. Eu acho que eu já tinha essa inclinação para as 
ciências humanas e não sabia. Eu estava atrás, daí eu fiz esse curso técnico, aí 
quando eu cheguei na universidade, é, mais pra frente, eu senti muita falta desses 
conteúdos com meu currículo, porque era um curso mais voltado para um trabalho 
técnico; mas enfim, a gente não consegue... corri atrás das minhas conquistas 
estudantis e fui estudando. Agora, tive professores que me ajudaram nesse percurso 
e até que eu fui, fiz um curso de sociologia na universidade. Eu morava em São 
Paulo, morei nove anos em São Paulo. Aí lá estudei, só que não consegui me formar 

 
uma Educação Escolar Indígena pautada pelos princípios da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da 
interculturalidade. De saída, pode-se dizer que não há um único modelo a ser adotado, haja vista a extrema 
heterogeneidade e diversidade de situações sociolinguísticas, culturais, históricas e de formação e 
escolarização vividas pelos professores índios e por suas comunidades (GRUPIONI, 2006, p. 51).  
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porque como eu tinha que trabalhar e pagar a universidade, daí eu cursei dois anos e 
pouco, eu quase que me formei em sociologia, mas não consegui concluir. E foi a 
época em que eu vim e voltei pro Pará e eu falei assim: se eu não passar em uma 
universidade pública, eu não vou mais fazer nível superior porque eu não tenho 
condição de pagar porque fiquei sem emprego, sem nada. E, daí eu me matriculei no 
cursinho popular, da prefeitura lá [...], aí eu estudei. Eu fazia um curso técnico, outro 
curso técnico na época também, técnico em meio ambiente. Eu me formei em 2011 
até 2013. Eu fiz esse curso por três anos e aí concomitante a esse curso fazia o 
cursinho, daí eu falei se eu passar vai ser bom, até que abriu uma seleção para a 
Geografia, eu fiz a mobilidade externa porque, como eu já havia cursado no passado 
uma parte, eu tinha trancado porque não podia pagar aí eu fiz a prova e passei na 
Geografia, daí eu cursei cinco anos. Quando foi em 2017 já estava formada, né? 
(PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 

 

Neste relato, a professora Patrícia descreve e avalia como se deu o seu processo de 

formação, passando por diversos espaços de escolarização e cursos diferentes. A passagem 

pela Sociologia, Meio Ambiente e Geografia deixou marcas em sua trajetória, como será 

possível verificar, acompanhando-se o relato sobre o trabalho interdisciplinar na escola, em 

particular sobre o Dia Mundial da Água, a seguir. A professora, embora seja formada em 

Geografia, leciona, dentre outras disciplinas, também História e Estudos Amazônicos. 

Em relação ao processo formativo da professora Maria, segue o relato da mesma, 

descrevendo sua trajetória escolar e de formação: 
 
É, então, eu sou [Professora Maria], sou professora de História, formada em 
História. Sou indígena do povo [suprimida identificação]. Trabalho na escola 
indígena [...] como professora de História e Estudos Amazônicos. O meu processo 
de formação não foi voltado para questões indígenas, assim como professora 
indígena. Foi a formação normal mesmo, sou pedagoga também, então todo o meu 
processo de formação acadêmica foi em universidades, estudando normal mesmo e 
não foi estudando específico. Sobre a universidade no período que era a [nome 
suprimido]. Foi a primeira universidade que veio para cá, no município e na verdade 
no período eu não tive opção, assim de escolha, pra fazer o curso. Quando surgiu a 
universidade, as vagas fecharam para o ensino de História e foi o período que eu 
iniciei. Como eu falei no início que não pretendia na verdade, como eu já trabalhava 
com a base, com as crianças pequenas e a minha vontade era fazer Pedagogia 
mesmo, mas como não tive oportunidade e no momento era essa na disciplina de 
História e aí resolvi cursar, e iniciei, gostei e finalizei. E a escolha como já falei não 
foi assim na verdade não era o que eu queria no momento e só depois que iniciei o 
curso que comecei a gostar e voltei a olhar pra cá, para a aldeia, então foi dessa 
forma. Assim como toda graduação, essas licenciaturas voltadas para a educação, a 
gente sabe assim... que é muito geral, a questão da temática indígena foi abordada 
assim. Muito superficial nas disciplinas de História mesmo, quando começamos a 
cursar as partes específicas, mas muito superficial mesmo (PROFESSORA MARIA, 
2021). 
 

A situação relatada corresponde a uma situação que é comum quanto à demanda de 

formação específica de professores, ainda muito presente na região do Baixo Amazonas. Para 

exemplificar e situar, relembra-se que a Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede em 

Santarém e mais seis (6) cidades do Baixo Amazonas, somente foi criada em 5 de novembro 
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de 2009, embora existisse antes um Polo Avançado da UFPA, com oferta de formação de 

professores. O curso de História foi implantado somente em 2011, inicialmente ofertando o 

curso de Licenciatura Integrada de História e Geografia; e, a partir de 2015, foi resolvido que 

seriam ofertadas vagas apenas para Licenciatura Plena em História e Licenciatura Plena em 

Geografia. Portanto, a existência de um curso de História na região é bastante recente e tem 

procurado suprir esta demanda por professores de História, inclusive indígenas53.  

A questão guarda relação também com a natureza da formação por área de 

conhecimento – Licenciatura em Humanidades, por exemplo – ou ainda por modalidade de 

ensino – Licenciatura em Educação do Campo, por exemplo – que se desenvolveu no país nas 

últimas décadas. Destaca-se que a proposta de reformulação do Ensino Médio articulada à 

BNCC remete ao ensino por áreas e, por consequência, à formação de professores sem a 

especialização disciplinar. A exceção é o curso de Licenciatura Intercultural Indígena, 

ofertado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), através do Núcleo de Formação 

Indígena54. 

Em relação à atuação na educação escolar indígena, a professora Maria apontou que 

se trata de uma relação de identificação com a aldeia que tem marcado sua experiência 

docente: “a questão da relação que eu tenho com o lugar, com a aldeia e com o povo, é assim, 

porque sou filha daqui, moro aqui, nasci aqui e saí para estudar, mas depois que me formei 

retornei para a aldeia e vim contribuir, com o povo aqui na aldeia” (PROFESSORA MARIA, 

2021).  

Com relação à professora Patrícia, que não é indígena, a sua trajetória com a 

educação escolar indígena difere da professora Maria. Segue o relato da professora:  

 
Meu esposo é professor também. É professor do modular indígena já há bastante 
tempo e ele já tem mais de 15 anos que ministra aula nas aldeias. Só que nem 
sempre ele foi daqui desse território de Santarém, na época ele trabalhou por quase 
todo o Pará. Ele conhece bastante aldeias, mas muitas aldeias, muitas realidades 
indígenas e aí eu vim para Santarém sem trabalho e falei: tenho que conseguir 
emprego, de primeiro emprego de professora. E aí eu fui, deixei o meu currículo na 
SEMED e fiz o processo seletivo também, fiz processo seletivo para [...]. como eu 
não tinha experiência aqui na cidade eu não fui classificada com os pontos 
suficientes para trabalhar aqui, né? Aí depois abriu, estavam pegando currículos para 
a educação indígena. Daí eu deixei com a nossa coordenadora e aí um belo dia na 
feira, me ligaram e falaram: olha professora, a senhora é pra vir trabalhar aqui fora, 

_______________  
 
53 Cf. em: http://www.ufopa.edu.br/ufopa/institucional/sobre-a-ufopa/historico-e-localizacao/.  
54 Sobre o curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA, ver: 

https://paginas.uepa.br/prograd/index.php/downloads/ppc/246-projeto-pedagogico-do-curso-licenciatura-
intercultural-indigena.html  
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escola de índio. Não sabia nem onde era, longe, não sabia como seria minha vida, 
mas de qualquer forma eu encarei o desafio porque afinal de contas eu precisava me 
profissionalizar né? Exercer a minha profissão que tinha me formado. E aí começou 
a minha trajetória. Foi em 2018, foi o primeiro ano em que eu assumi uma turma 
numa escola indígena, que foi na aldeia [...] que era uma escola indígena que estava 
começando. Era o primeiro ano dela, que é uma sala anexa como quase todas as 
salas são anexas, que inclusive lá onde a professora [...] está trabalhando, ela ficou 
no meu lugar, lá onde eu trabalhava, porque aí eu fui pra uma outra aldeia, aldeia 
[...] Lá na aldeia [...] eu passei dois anos e na aldeia [...] eu estou esse ano da 
pandemia, que eu dei aula até março, aí foi pausado o nosso trabalho lá por conta 
disso (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 

 

A professora aponta para a influência de seu esposo, professor do Modular Indígena, 

como motivador para sua opção em entrar nesta modalidade de ensino e do seu desejo pessoal 

em desempenhar uma atividade profissional na qual escolheu se formar. No entanto, fica 

também explicitada a forma como se dá a ocupação de vagas para o trabalho nas escolas 

indígenas, em direção semelhante ao que foi apontado anteriormente, com base no trabalho de 

outros pesquisadores referidos.  

Diferentemente da professora Patrícia, que se declara negra, a professora Joana se 

reconhece como indígena; fez magistério indígena e se formou em Geografia. No relato que 

segue, a docente apresenta elementos de sua experiência escolar e de formação.  

 
Eu sou a Joana [pseudônimo], povo [nome suprimido], rio [nome suprimido]. Nasci 
na aldeia [nome suprimido]. Estudei meu ensino fundamental na aldeia, de 2007 a 
2012, eu fiz o magistério indígena aqui em Santarém, que era por módulo. De 2015 
a 2019 eu fiz licenciatura em geografia. Sou indígena do [nome suprimido]. Eu me 
reconheci indígena a partir do ano de 2000, sendo que nós tínhamos a plena certeza 
que éramos indígenas, que nós conversávamos com nossos avós, eles falavam 
algumas coisas, falavam palavras indígenas. Eu observava o vocabulário Nheengatu 
e hoje a minha primeira experiência em sala de aula foi na aldeia [nome suprimido], 
povo [nome suprimido] também. Em 2013 que eu entrei como professora da rede 
municipal, trabalhei dois anos lá, 2013 e 2014 e até outubro de 2015 que foi quando 
eu saí de licença, que eu saí da aldeia [nome suprimido]. 2017 aí vim trabalhar na 
escola [nome suprimido] que ela foi fundada no mesmo ano, 2017, que eu 
trabalhava com Nheengatu, a partir do mês de maio. Não entrei como professora de 
Geografia devido eu estar de licença e nós não tínhamos ainda os níveis do 
Fundamental 2, só as séries iniciais. Então eu trabalhei até o ano passado lá, final do 
ano passado eu pedi pra sair da aldeia, da minha aldeia, para eu ter novas 
experiências em outros lugares, né. Queria conhecer novos lugares, como trabalhar e 
como viver em outros lugares (PROFESSORA JOANA, 2020).  

 

A professora Joana relata, em seguida, a sua experiência de trabalho em outras 

aldeias, que ela considera necessária e positiva: 
 

Então a partir daí eu tive contato com a aldeia [onde trabalha], fui chamada por eles 
para trabalhar na escola indígena [nome da escola], onde eu trabalhei e não chegou a 
dois meses, que iniciou em fevereiro nossas aulas e terminou dia 23 de março, então 
foi um mês de experiência na aldeia, mas esse pouco tempo que eu tive dentro dessa 
aldeia, foi uma experiência muito boa de conhecer novas pessoas, novos alunos, não 
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que meus alunos da outra escola eu não gostasse, é porque a gente quer ter novas 
experiências, nós queremos conhecer novos lugares, novas pessoas, conviver com 
diferente cultura, com diferente jeito de viver, mais foi uma experiência muito boa, 
gosto da Aldeia [nome removido] e hoje eu mudei para lá com a minha família, 
devido à pandemia, eu retornei para a minha casa onde eu faço meus trabalhos, de 
15 em 15 dias eu vou na aldeia para entregar relatório do meu trabalho, vou levar 
meu caderno para a responsável da escola olhar, pra depois se ter uma coisa concreta 
para ver como estamos desenvolvendo o nosso trabalho e é isso (PROFESSORA 
JOANA, 2020). 

 

Destaca-se o relato sobre o processo de identificação indígena vivido por ela e pelos 

seus parentes do Baixo Tapajós que, a partir da memória histórica dos seus ancestrais, 

participaram de um processo de reconhecimento indígena, a partir do ano de 2000. Aponta 

para o processo de formação, por meio do magistério indígena e pela graduação em 

Geografia.    

A professora Joana narra sobre sua identificação indígena no ano 2000. Sua história 

de vida coincide com a história coletiva do movimento indígena no Baixo Tapajós; na virada 

do século, os sujeitos passaram a “assumir-se” como indígenas, conforme demonstrou Vaz 

Filho (2010a) em sua tese de doutorado. A identidade indígena, segundo a professora, já era 

uma certeza, devido aos seus ancestrais ainda guardarem na memória algumas palavras em 

Nheengatu. A professora aponta: “nós tínhamos a plena certeza de que éramos indígenas, que 

nós conversávamos com nossos avós, eles falavam algumas coisas, falavam palavras 

indígenas” (PROFESSORA JOANA, 2020).  

Os fragmentos de palavras em Nheengatu são muito comuns no Baixo Tapajós, de 

acordo com Vaz Filho (2010a, p. 126), que afirma que um dos principais argumentos da 

identidade indígena se baseia na herança transmitida por meio de pais e avós, os quais, por 

sua vez, a receberam dos seus antepassados. Assim, mesmo sendo falantes do português, de 

acordo com Rodrigues (2016, p. 107) e Silva (2018, p. 20), “os Arapium e os Borari guardam, 

na memória dos mais velhos, o tempo da gíria, forma como denominam o Nheengatu”.  

O Nheengatu se transformou em uma língua de fortalecimento da identidade étnica 

na região, processo que inclui não somente a revalorização da língua, como também o 

aprender ou reaprender a falar em Nheengatu. Em 2016, em visita de campo às aldeias 

Muratuba, Santo Amaro e Jaca, no rio Tapajós, foi possível participar do lançamento de um 

CD com músicas em Nheengatu, gravado por alunos e professores de escolas indígenas e que 
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participavam do curso de Nheengatu, promovido pela UFOPA e pelo CITA55. Muitos 

professores se formaram neste curso, que se tornou importante quando da criação da 

disciplina Nheengatu no currículo das escolas indígenas do Baixo Tapajós.  

No caso específico da Terra Indígena Maró, estudada por Rodrigues, a criação das 

disciplinas Notório Saber e Nheengatu foi fundamental para a afirmação étnica. Diz o autor:  

 
[...] a educação escolar atualmente oferecida aos indígenas da T. I. Maró contribui 
para o fortalecimento do processo de reafirmação étnica dos Borari e Arapium que lá 
habitam, através, principalmente, das atividades que envolvem as disciplinas de 
Notório Saber e Língua Indígena Nheengatu. [...] Através da primeira disciplina são 
resgatados, reconstruídos e repassados saberes históricos constitutivos dos Borari e 
dos Arapium, que dão sentido a sua diferenciação em relação à sociedade 
hegemônica e aos outros grupos étnicos com os quais estabelecem relações. Com a 
segunda disciplina é incentivado o conhecimento da língua indígena que entendem 
compor parte da trajetória histórica de seu grupo étnico. Concomitantemente, com 
estas disciplinas, se consolidam atividades escolares na aldeia para lidar 
especificamente com a história e a cultura de seu povo e por dedicar-se a sua 
transmissão e reprodução (RODRIGUES, 2016, p. 18). 

 

Assim como na Terra Indígena Maró, em outras aldeias também ocorre a valorização 

dos saberes ancestrais e da língua por meio da escola. Na entrevista da professora Joana, ela 

analisa suas primeiras experiências como professora da língua Nheengatu e sua atuação como 

professora na própria aldeia, além do desejo de enfrentar novos desafios em outras aldeias, 

longe da família, porém, no mesmo território. A entrevista foi gravada em 2020, quando já se 

vivia a pandemia e, portanto, aponta para os problemas enfrentados pelos professores 

indígenas no contexto atual. 

Como destacado por Rodrigues (2016), a educação escolar indígena tem sido 

pensada numa perspectiva diferencial, que se consolida com atividades escolares que levam 

em consideração a realidade local. A professora Patrícia participou do processo de elaboração 

do Projeto Político-Pedagógico da escola onde atuava e encaminhou fotografia do seu caderno 

de anotações (Figura 32), onde consta informação sobre a construção de um currículo 

diferenciado.  
 
  

_______________  
 
55 Sobre este curso, ver: http://www2.ufopa.edu.br/ufopa/noticias/2016/fevereiro/professores-sao-formados-em-

lingua-nheengatu. Acesso em: 12 abr. 2021.  
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FIGURA 32 – PÁGINA DO CADERNO DE PLANEJAMENTO DA PROFESSORA PATRÍCIA, 
REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO PLANO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
INDÍGENA. 

 
FONTE: Acervo da professora Patrícia. Reprodução autorizada pela professora (2020). 

 

De acordo com informação contida no caderno da professora Patrícia, a construção 

das escolas indígenas tem sido um processo recente, no qual a professora tem participado do 

Grupo de Trabalho que elaborou o Plano Político-Pedagógico. Vê-se, dentre outras questões, 

que a proposta busca um currículo diferenciado, que esteja em sintonia com o calendário da 

natureza e que garanta um diálogo com os princípios da educação escolar indígena. Constatar 

a participação das professoras na elaboração do PPP da escola foi importante, pois muitas 

ações e questões que as professoras apontaram nas entrevistas sobre o cotidiano escolar e o 

uso dos materiais didáticos são frutos destes diálogos de construção de uma educação escolar 

indígena diferenciada. 
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Cabe destacar que a educação escolar indígena diferenciada deve ser entendida como 

um processo e não como algo pronto e definido por meio de normas. A professora indígena 

Maria aponta que este processo é feito por apropriações e adaptações, em particular, em 

relação ao currículo, o qual ainda não foi elaborado de forma diferenciada. Segue o relato: 

 
A escola é indígena, inclusive aqui na aldeia nós temos duas escolas. Uma que é 
escola convencional mesmo, dos não indígenas, e a escola indígena que é a [nome 
da escola]. Assim, estamos no processo ainda, a escola não é ainda do jeito que nós 
queremos, que o povo espera que seja. A gente está trabalhando, lutando, buscando 
chegar nesse ponto. A escola chegar a ser de fato diferenciada, mas assim, a escola 
que é um espaço onde o povo participa. Que já é uma das características da escola, 
as decisões, planejamento, tudo é feito com o povo. O povo participa das discussões 
e das decisões. Mas ainda nós temos algumas dificuldades, como por exemplo: a 
questão do currículo. Nós não temos ainda. Nós não iniciamos ainda esse processo. 
Está em discussão, mas assim, é um espaço assim diferenciado em relação à outra 
escola (PROFESSORA MARIA, 2021). 

   

A narrativa da professora Maria é significativa para a constatação da participação dos 

indígenas na elaboração da educação escolar; no entanto, como observa a professora, a 

questão do currículo ainda é um ponto frágil neste processo, o que requer adaptações do 

currículo da escola convencional. Quanto às escolas indígenas ligadas à SEMED/Santarém, 

em 2020 foram efetuadas alterações curriculares para adaptação à nova BNCC. Tomando 

como referência o currículo da disciplina História, recorte disciplinar desta tese, foi adotada a 

BNCC História56, com acréscimos em alguns pontos considerados lacunares em relação à 

participação indígena na História, como se depreende da leitura da BNCC para as escolas 

indígenas.  

Nas habilidades requeridas para os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, a título 

de exemplo, foi acrescentado o item “(EF06HI06STM) Identificar a origem dos grupos 

étnicos que habitavam Santarém no período das grandes migrações pré-históricas”. Porém, em 

termos de currículo prescrito, segue-se os princípios da BNCC. Uma análise mais 

aprofundada sobre esta questão da BNCC para as escolas indígenas, embora importante, 

extrapola os objetivos da tese, que tomou como referência as produções curriculares e do 

PNLD até 2017, quando foram propostas mudanças no sistema educacional que estão ainda 

em implementação e que demandarão estudos específicos. Cabe nesta pesquisa identificar a 

_______________  
 
56 A elaboração da BNCC História foi marcada por inúmeros embates entre historiadores profissionais que, de 

acordo com Silva e Meireles (2017, p. 26), “evidenciaram que há muito a ser feito ainda nos embates contra o 
racismo e as publicações da segunda e da (preliminar) terceira versões mostram o quanto ainda somos 
preconceituosos em relação às origens negras e indígenas do país”.  
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operacionalidade das orientações curriculares das últimas décadas na configuração das 

práticas, em particular, naquelas relacionadas à produção e ao uso dos livros didáticos de 

História57.  

 

5.2 SOBRE PROCESSOS DE ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

De acordo com Baniwa, desde 2005 existe um programa no MEC destinado a 

fomentar a publicação de materiais didáticos específicos para as escolas indígenas58. Em 

pesquisa quantitativa, este autor constatou que, “entre 2003 e 2008, foram publicadas 84 obras 

para 52 povos, abrangendo 32 línguas indígenas e a língua portuguesa, entre livros, CDs e 

DVDs. No período de 2009 a 2015, foram publicadas mais 98 obras abrangendo 48 povos 

indígenas” (BANIWA, 2019, p. 146). E mais, “de acordo com o Censo Escolar de 2015, 53% 

das escolas indígenas dispõem de material didático específico, mesmo que em alguns casos 

isso signifique um único livro”.  

Analisando os dados acima, Baniwa (2019, p. 135) ressalta que, em termos de 

materiais didáticos, os investimentos foram destinados à aquisição e à distribuição de livros 

didáticos convencionais (destinados ao público urbano ou rural do país) e muito pouco para a 

produção de livros didáticos específicos. Neste caso, boa parte das escolas indígenas participa 

da aquisição dos livros didáticos por meio do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, 

como é o caso das escolas indígenas do Baixo Tapajós. 

Sabe-se, de forma ampla e pouco sistematizada ainda, da existência de projetos 

direcionados à produção de materiais didáticos específicos, parte deles decorrente de 

financiamentos do Governo Federal. Ainda que não estejam devidamente analisados, 

representam um espaço a ser examinado pela pesquisa. Em particular, referencia-se aqui o 

artigo de Alceu Zoia, professor da UNEMAT, e Micael Turi Rondon, professor da Escola 

Estadual Indígena Komomyea Kovoêro, Mato Grosso. Publicado em 2021, o artigo relata 

resultados de um projeto colaborativo desenvolvido pela Rede UFMT/UNEMAT, com 

recursos do Governo Federal, incluindo participantes dos povos Terena, Kayapó, Munduruku, 

Apiaká e Kayab e com o objetivo de produzir materiais didáticos para o ensino da língua 

_______________  
 
57 Uma versão preliminar com resultados parciais deste estudo de abordagem etnográfica foi publicada pela 

revista Eventos Pedagógicos com o título de “Livros escolares de História na educação indígena no Território 
Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, Amazônia, Brasil” (2021). 

58 Sobre os livros didáticos diferenciados para escolas indígenas, ver a dissertação de Eva Aparecida dos Santos 
(2017). 
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originária, que em alguns casos está em processo de extinção. A referência é feita aqui para 

registrar esforços de enfrentar a ausência ou a escassez de livros e materiais específicos, 

garantidos nas leis. 

Portanto, os livros didáticos que circulam nas escolas públicas brasileiras, sejam elas 

indígenas ou não indígenas, são adquiridos pelo Governo Federal através do PNLD, que, por 

meio de edital próprio, regulamenta a avaliação, a aquisição e a distribuição destes materiais 

em todo o território nacional (OLIVEIRA, 2013; CASSIANO, 2007).   

De acordo com Caimi (2017, p. 47), “a escolha dos livros didáticos pelos professores 

nas escolas é mediada, dentre outros elementos, pelo Guia de Livros Didáticos, documento 

originado do trabalho dos avaliadores das diferentes áreas e disponibilizado pelo FNDE às 

escolas cadastradas no censo escolar”. Os livros didáticos são distribuídos nas escolas a partir 

das escolhas feitas pelos professores, que, em tese, participam do processo de seleção 

(ZAMBON; TERRAZZAN, 2013; BOROWICC, 2016; MORAES, 2018). 

Segundo Borowicc (2016, p. 108), que estudou o processo de escolha de livros 

didáticos em escolas de assentamentos, as escolhas ocorrem em espaços de embates, nos quais 

de um lado tem-se a ideia de que as escolas e os professores devem ser envolvidos e devem 

ter autonomia para selecionar o melhor material para seu trabalho e, de outro lado, tem-se a 

busca de uma uniformidade nas escolhas do município, centralizando-se não apenas as 

decisões, mas os próprios processos de discussão e análise dos livros. 

A problemática da escolha e da aquisição de novos livros didáticos tem sido 

apontada por diversos pesquisadores que estudam os usos dos livros didáticos nas escolas 

brasileiras. Isaíde Bandeira Timbó, em estudo etnográfico em duas escolas do Ceará (uma em 

Fortaleza e outra em Quixadá) constatou que “os livros didáticos escolhidos não foram os 

livros recebidos para serem adotados” (TIMBÓ, 2009, p. 147). 

Há historicidades nas escolhas e distribuições dos livros didáticos que precisam ser 

investigadas, identificando-se como se dá este processo nas especificidades de cada 

localidade. A situação apontada pela autora continua a ser relatada em estudos mais recentes, 

e o MEC tem explicações para essa questão que merecem ser examinadas pelos pesquisadores 

– entre elas, por exemplo, de que a pequena quantidade de escolhas de uma obra pode resultar 

em desinteresse da editora, do ponto de vista econômico, em atender ao pedido do PNLD. 

Nas entrevistas realizadas com as três professoras da disciplina História que atuam 

em escolas indígenas do Pará, foi possível identificar tensões entre a legislação e os 

procedimentos de escolha. O relato da professora Joana aponta para a participação exclusiva 

da Secretaria Municipal de Educação no processo de escolha e distribuição dos livros 
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didáticos. Neste caso, enfatiza a professora que a definição é feita pela administração do 

sistema: “a SEMED manda e a gente tem que acatar o que eles mandarem, não é escolha não. 

Não tem um representante nosso que venha na SEMED escolher os livros que devem ir, não, 

a SEMED já manda pra lá” (PROFESSORA JOANA, 2020. Grifos nossos).  

Situação semelhante pode ser constatada na entrevista com a professora Maria, que 

afirma não participar do processo de escolha; segundo ela, os livros simplesmente são 

enviados para as escolas e, como observa a docente, “às vezes esses livros didáticos são muito 

deslocados da nossa realidade” (PROFESSORA MARIA, 2021).   

Como em outras situações, é frequente que em nível municipal a escolha dos livros 

didáticos ocorra a partir de decisões centralizadas, tomadas pelos dirigentes educacionais, sob 

o argumento de garantir uma unidade no sistema. É o que se verifica no relato da professora, 

ao se referir a um procedimento de aquisição e distribuição dos manuais no qual as escolas e 

os professores não têm participação. Nesse tipo de escolha, os livros definidos não levam em 

consideração as demandas específicas das escolas indígenas, já que são os mesmos utilizados 

nas escolas não indígenas. 

A par dessa problemática, relacionada ao fato de que os livros não são produzidos 

especialmente para escolas indígenas, a percepção da professora Joana aponta para a 

necessidade de participação de representantes da comunidade escolar indígena, os quais 

poderiam contribuir de forma ativa no processo de seleção dos livros didáticos, minimizando 

o problema ao contribuir para identificar e escolher um livro que estivesse mais próximo das 

necessidades dessas escolas.  

Levando em consideração que a professora Joana se identifica como indígena, este 

“representante nosso” que ela mesma sugere no relato certamente diz respeito à colaboração 

que poderia ser dada por uma profissional da educação com identidade relacionada aos povos 

interessados, como ela. A professora indica a necessidade do protagonismo indígena no 

processo de triagem e análise dos livros didáticos.  

Este dispositivo legal que valoriza a participação dos professores na escolha dos 

livros, embora se encontre presente nos editais do PNDL até 2017 e tenha sido valorizado de 

forma crescente nas últimas décadas, muitas vezes não se concretiza em diferentes realidades 

e por diferentes motivos. De acordo com Zambon e Terrazzan (2013, p. 598), “é bastante 

comum a realização de encontros breves na sala de professores e/ou durante o intervalo das 

aulas em que os docentes costumam tomar suas decisões de caráter coletivo acerca dos livros 

a serem escolhidos”. Em outros casos, a rede de distribuição se inverte e o que se constata é a 

decisão monocrática, encabeçada pelas secretarias de educação, nas escolhas dos livros 
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didáticos. Como expressou a professora Joana, os livros chegam à escola porque “a SEMED 

já manda pra lá”. 

A terceira professora entrevistada apontou a demora na chegada dos livros didáticos 

na escola indígena onde leciona e sua ação para resolver o problema, o que nem sempre é 

simples: 

 
No ano passado já estava no meio do ano na outra escola [e não havíamos recebido 
livros]. Daí o que que eu fiz? Eu vim aqui na SEMED. Como eu tinha poucos alunos 
eu pedi autorização. Falei que tinha que vir aqui no depósito onde ficam os livros.  
Eu vou selecionar os livros que me interessa e vou separar aqui e quando for o barco 
eu mesma vou levar. Eu tinha poucos alunos, entende? Tinha 5 e 4 alunos para cada 
disciplina, agora a média é de 13 alunos. Eu não posso fazer isso e não tem como eu 
carregar esses livros, daí já precisa dessa regularidade da entrega, diferente da 
realidade lá da cidade (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 

 

Na narrativa da professora Patrícia há diferenças entre as escolas da cidade e as 

indígenas, especialmente quanto à regularidade da entrega dos livros didáticos. Tais 

elementos evidenciam que, embora os livros em uso nas escolas indígenas sejam os mesmos 

das não indígenas, há diferenças na forma de acesso a estes materiais. No caso da escola onde 

Patrícia trabalhou, ocorre demora na chegada dos livros didáticos, que ainda no início do 

segundo semestre não estavam disponíveis para o trabalho escolar. Ao lado disso, a professora 

registrou a demanda por livros didáticos no cotidiano escolar, o que a levou a tomar a 

iniciativa de ir ao depósito, escolher entre as obras que estavam disponíveis e ainda garantir a 

chegada deles à sala de aula.  

O depoimento revela a ação de uma professora preocupada com as dificuldades 

vivenciadas no cotidiano escolar, neste caso, marcado pela demora na chegada deste artefato 

nas escolas indígenas. A professora, sem romper com as estruturas sociais, utiliza-se de 

“táticas”, nos moldes definidos por Michel de Certeau, para “jogar/desfazer o jogo do outro, 

ou seja, o espaço instituído por outros caracteriza a atividade, sutil, tenaz, resistente, de 

grupos que, por não terem um próprio, devem desembaraçar-se em uma rede de forças e de 

representações estabelecidas” (CERTEAU, 2005, p. 79. Grifos no original). A metáfora do 

jogo diz respeito às ações dos sujeitos que não são passivos diante das ordens estabelecidas. A 

professora não ficou esperando o tempo passar à espera da chegada dos livros escolares e 

respondeu com suas próprias formas de resolver a questão em pauta.   

Entende-se a ação da professora de forma “tática”, na medida em que ela se utiliza 

dos espaços dos outros, a escola, a SEMED, a distribuição dos livros escolares, para realizar 

atividades resistentes em benefício da melhoria de sua prática escolar. A fala da professora 
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aponta para a precarização do trabalho docente na garantia do básico, que é a disponibilidade 

do material didático de forma regular, como prevê o Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático. Observa-se ainda a diferenciação entre as escolas da cidade, que dispõem 

de uma distribuição dos livros escolares com maior regularidade quando comparada com as 

escolas indígenas e, em específico, onde atua a professora.  

Na ausência destes materiais na escola onde trabalha, a professora age para mudar o 

contexto, mesmo que para isto seja necessário deslocar-se a Santarém, ao arquivo da SEMED 

e, com suas próprias mãos e com seus recursos, realizar a escolha e a distribuição dos livros 

didáticos. A ação da professora reflete, em outras palavras, o que Elsie Rockwell (1997, p. 31. 

Tradução nossa) diz: “observando o que acontece nas salas de aula, percebe-se formas 

culturais ultrapassadas e variadas, refletindo vários momentos da história de múltiplos atores”. 

Comparando as entrevistas, vê-se a complexidade que caracteriza os processos de 

escolha do livro didático, bem como diferentes questões relacionadas à distribuição, que se dá 

pela intervenção de diversos atores e instituições. Todas elas, porém, apontam para a 

importância deste artefato na vida escolar e nas salas de aula. 

O relato da professora Patrícia ainda destaca a necessidade de cada escola possuir um 

acervo de livros didáticos para suprir a demanda: “como eu falei, tem bastante livros na 

escola, só que são livros de autores variados, a gente tem que fazer uma seleção, mas como é 

muito irregular a questão da entrega, nunca acompanha o ano letivo direitinho, chega o ano e 

nunca vai chegar o livro certinho” (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020. Grifos nossos). 

Destes relatos sobre as escolhas e as formas de circulação dos livros nas experiências 

escolares, evidenciam-se historicidades que vão além da presença/ausência dos livros. Como 

aponta Garcia, quando se pretende entender os usos, não basta observar as aulas, é preciso 

“considerar processos para além daquele que está sendo acompanhado em dado momento” 

(GARCIA, 2013a, p. 81). A busca destes processos demonstra que, se o pesquisador fizer 

uma leitura apenas da legislação e da documentação educacional sem levar em consideração 

as experiências cotidianas, pouco compreenderá sobre as mudanças e continuidades que 

constroem o cotidiano escolar, sejam as dificuldades enfrentadas para que estes artefatos 

cheguem na sala de aula, sejam as leituras que se fazem deles nas aulas de História, como se 

verá a seguir.  

Ao lado dos mecanismos de controle e das prescrições estatais, realizou-se uma 

busca dos espaços, dos usos, das práticas e dos saberes que dão forma à vida escolar que, de 

acordo com Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 61), são “aqueles dos quais determinados sujeitos 

se apropriam e que se põem diariamente em jogo na escola”. Pela ação individual ou pela 
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ação coletiva, “entram na trama diária como elementos que dão conteúdo específico à relação 

estabelecida na escola” e são centrais para se compreender a construção social da escola”. 

 

5.3 O QUE DIZEM AS PROFESSORAS COLABORADORAS SOBRE OS LIVROS 

DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

Conforme apresentado, as professoras entrevistadas relataram a ausência de 

participação no processo de escolha dos livros didáticos utilizados nas escolas indígenas, 

assim como indicaram as dificuldades relativas à demora na chegada dos livros escolares. 

Quanto aos livros didáticos de História, a falta de participação nas decisões sobre quais livros 

utilizar e a permanência dos mesmos livros durante vários anos têm contribuído para a 

construção de uma posição crítica das entrevistadas sobre estes materiais. Dois relatos 

problematizam esta questão: 

 
A gente dá graças a Deus quando chega alguma coisa, porque às vezes tem livros, 
mas são livros antigos, com conteúdo defasado, então se o professor que eu te falei 
não tem informação, ele não estava fazendo [atualização] aí vai trabalhar no livro 
com informação antiga. Não é porque é um livro de história que eu vou pegar um 
qualquer [...], vou ficar passando o mesmo conteúdo. História tem que ser 
contextualizada, né? Minha primeira aula de história, eu sempre pergunto para que a 
gente tem que estudar história. Tem que pensar nosso passado pra refletir o nosso 
presente, pra isso que serve história, contextualizar o estudo, sempre trazer a questão 
indígena, então eu não posso pegar um livro velho, sabe, de um autor que já até foi 
superado o pensamento dele e trazer pra dentro da escola que daí eu vou tá fazendo 
um dano maior pro meu aluno (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 
 

Sempre eu falo que os livros, eles deveriam vir falando da Amazônia, os livros 
didáticos trabalhados... tipo na região de Santarém. Não que a gente não queira que 
o nosso aluno conheça as outras realidades de outros países, de outros lugares, mas 
os livros didáticos não falam da realidade dos municípios locais, tipo assim, 
Santarém não tem livro que fale ali da história de Santarém. Que seja um livro 
voltado somente para a história do município ou da região amazônica. Não temos 
livros didáticos desse porte. Somente do Brasil. A gente aprendeu alguma coisa indo 
por parte. É muito vazio e não corresponde as nossas expectativas na educação não, 
principalmente na parte de História, Geografia, Estudos Amazônicos. Quer dizer, 
História e Geografia, porque sobre os de Estudos Amazônicos a gente já consegue 
ter algumas coisas. Nos livros didáticos que nós recebemos, só veem realidades de 
outros países, de outros estados e, do nosso município não se vê, sendo que a gente 
gostaria. Que tivesse alguma coisa falando do nosso município (PROFESSORA 
JOANA, 2020. Grifos nossos). 

 

As professoras apresentam duas questões principais sobre os livros didáticos de 

História: a necessária atualização da produção didática diante da produção historiográfica – e 

também de outros campos científicos – e a relação entre a história geral/nacional e a 
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local/regional59. A professora Patrícia sugeriu que professores sem formação adequada podem 

usar livros que não são atualizados e que são escolhidos repetidamente em muitas edições do 

Programa. Em sua perspectiva, os livros didáticos precisam ser constantemente atualizados e 

refletir a realidade dos alunos, ao lado da preocupação que mostrou quanto à necessidade de 

formação de professores para que problematizem a elaboração, a circulação e o uso dos livros 

didáticos. Seguindo em direção crítica semelhante, a professora Joana acrescenta um ponto ao 

problema da contextualização e atualização ao ressaltar que um livro de História que não seja 

voltado para a História do município e da região amazônica não corresponde às expectativas 

da educação escolar indígena, sugerindo a defesa de livros didáticos diferenciados.   

Na entrevista, registrou-se a posição das professoras quanto aos livros didáticos de 

História, sua atualização e sua aproximação com a realidade local/regional. Para elas, estes 

deveriam ser critérios a pautar a escolha destes materiais. Partem do princípio de que o ensino 

de História precisa ter sentido na vida dos alunos, o que revela concordância com os debates 

nesse campo de conhecimento. De acordo com Melo, o ensino escolar de história tem sido 

marcado pelo etnocentrismo e, com muita dificuldade, a mudança de paradigma tem chegado 

às escolas, permanecendo a falta de sentido e utilidade para o estudo de história. Para a autora, 

“não é de se estranhar que assim seja, porque ocorre a enorme distância entre a realidade 

vivenciada pela comunidade e o tratamento dado ao ensino de História, já que o aluno se torna 

mero espectador de fatos” (MELO, 2015, p. 99). 

Por se tratar de escolas indígenas, os livros didáticos poderiam/deveriam discutir a 

diversidade de povos, com espaço para as histórias locais – essa possibilidade está anunciada 

nas legislações. Em ambos os relatos, o local/regional deveria sobressair ao nacional/global. 

No Pará, existe uma demanda pela educação regional desde o início da década de 1990, que 

se concretizou na criação da disciplina “Estudos Amazônicos” no currículo escolar.  

_______________  
 
59 Em relação à História Local, é preciso esclarecer o amplo debate historiográfico que trata deste campo em 

expansão. De acordo com Barros (2013, p. 171), é importante “dizer que, na ‘História Regional’ ou na 
‘História Local’, a ‘região’, o ‘local’, o ‘espaço’ são trazidos de fato para o centro da análise” e que a História 
Local é “uma história que se produz de um lugar, que traz as marcas deste lugar, que retorna depois a este 
mesmo lugar e produz novas interações com os leitores que se reapropriarão criativamente desta história” 
(BARROS, 2013, p. 170). Além disto, a História Local ou Regional mantém conexões com outros campos 
historiográficos, como a História Cultural, a História Oral ou mesmo com outras abordagens – História 
Econômica, História Política, História Serial, História de Gênero (BARROS, 2013, p. 168). Para o ensino de 
História, Schmidt e Garcia (2008, p. 139) destacam que “uma realidade local não contém, em si mesma, as 
chaves de sua própria explicação. Portanto, propõem que o ensino de História Local [...] tenha marcos de 
referência relacionais e identitários, conhecidos e situados em relação às identidades locais, nacionais, latino-
americanas e mundiais”. 
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De acordo com Alves (2020, p. 60), “a concepção de História da região amazônica 

diferenciava-se de uma História do Pará, consolidada nos livros didáticos lançados no Pará 

durante o século XX”. Para este autor, os chamados “Estudos Amazônicos” apresentam uma 

discussão que dialoga com algumas questões regionais, com o modelo de desenvolvimento, 

com os problemas sociais e com as questões ambientais. A consolidação da disciplina Estudos 

Amazônicos garantiu a circulação de livros didáticos de história regional, como Amazônia: 

Meio Ambiente e Amazônia: História e análise de problemas, na década de 2000. Tais 

produções regionais, ao contextualizarem a Amazônia, trazem uma discussão mais próxima 

da realidade dos alunos e são citados pela professora Joana como material que serve de base 

para as aulas nas aldeias indígenas. 

Ainda com base nos relatos das professoras, ao lado dos temas de história regional, a 

temática indígena, obrigatória no currículo escolar brasileiro desde a aprovação da Lei nº 

11.645/08, deveria estar presente nos livros didáticos. A professora Patrícia narrou que, ao 

analisar o livro didático, foi “tentar casar os conteúdos e eu fui ver que nem todos os 

momentos nos livros tratam da questão indígena. Mas o indígena deixou de existir naquele 

momento da história? Onde é que estava o indígena nesse momento da história?” 

(PROFESSORA PATRÍCIA, 2020. Grifos nossos).  

De acordo com Gois e Garcia (2018, p. 12), que procederam a um estudo 

exploratório para análise de um dos livros didáticos de História que circulam nas escolas 

indígenas do campo etnográfico, constata-se que “formas tradicionais de se representar esses 

povos no ensino de História ainda não foram superadas, como se procurou evidenciar nas 

situações exemplificadas”. Sem desconsiderar avanços, como sinalizado no capítulo de 

análise dos livros (capítulo terceiro), a intenção é pontuar elementos que ainda carecem de 

atenção de educadores e pesquisadores. 

Tais evidências demonstram um descumprimento do Artigo 31 da OIT sobre 

educação, o qual preconiza que:  

 
Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os setores da 
comunidade nacional, e especialmente naqueles que estejam em contato mais direto 
com os povos interessados, com o objetivo de se eliminar os preconceitos que 
poderiam ter com relação a esses povos. Para esse fim, deverão ser realizados 
esforços para assegurar que os livros de História e demais materiais didáticos 
ofereçam uma descrição equitativa, exata e instrutiva das sociedades e culturas dos 
povos interessados. (IHHAN, 2011. Convenção no 169 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, Decreto Nº 5.051, 
de 19 de abril de 2004, Artigo 31. Grifos Nossos). 
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Esta ausência equitativa da história indígena está relacionada aos preconceitos que 

“têm sido mantidos efetivamente, por amplos setores da sociedade, incluindo, nesse processo 

constante de discriminação, uma percepção arraigada de serem povos ‘sem história’” 

(BITTENCOURT, 2013b, p. 160). Circe Bittencourt destaca que, apesar dos “esquecimentos” 

dos indígenas em vários momentos da história, existe certa “tradição” de tratamento da 

temática indígena no ensino de História. Para esta autora, como destacado anteriormente, a 

história escolar insere os indígenas apenas em alguns tópicos, e em outros eles “desaparecem 

da cena” (BITTENCOURT, 2013a, p. 101). A autora reconheceu mudanças em um momento 

em que a legislação já havia decretado a inclusão da história e da cultura indígena no ensino 

(pela Lei nº 11.645/08) e nos livros didáticos (conforme os editais do PNLD após 2008). 

No entanto, Bittencourt alerta para o fato de que, apesar dessas mudanças, o 

paradigma eurocêntrico tem sido mantido na maioria das propostas curriculares, o que 

transforma os conteúdos de história da África e dos afrodescendentes e da história dos povos 

indígenas em anexos ou apêndices. Nas palavras da autora, “não se efetiva a compreensão da 

história da sociedade brasileira (ou americana) como intercultural” (BITTENCOURT, 2018, 

p. 112). O alerta sobre a história indígena como apêndice da História ensinada na educação 

básica, apontado pela especialista em ensino de História, se confirma no campo empírico pela 

entrevista da professora Patrícia, que indaga: “O indígena deixou de existir naquele momento 

da história?”. O relato da professora põe em evidência a crítica às lições prescritas da História 

a ser ensinada, levantando desafios para uma mudança no tratamento da temática indígena.  

A dificuldade na efetivação de um currículo de história que repense o etnocentrismo 

esbarra em diversas questões, como: 

 
[...] aprofundamentos teóricos e metodológicos para análise de fontes, para seleção 
de temas e conceitos para estudos de uma variedade de sociedades e culturas, 
falantes de muitas línguas que desafiam estudos de linguistas. Assim, não é tarefa 
fácil realizar uma reflexão sobre a diversidade de nossas raízes para além da Europa 
ocidental, assim como conceber as comunidades indígenas contemporâneas como 
nosso importante patrimônio histórico e cultural (BITTENCOURT, 2013b, p. 165). 

 

Fala-se de uma “tradição” curricular marcada pelo etnocentrismo com longa 

temporalidade no ensino de história no Brasil. Tentativas de mudanças desta perspectiva têm 

sido combatidas, inclusive no meio acadêmico. De acordo com Ramos, Cainelli e Oliveira 

(2018, p. 64), a primeira versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) de História, 

que assumia uma seleção de conteúdos com ampla abordagem sobre as sociedades indígenas, 
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foi duramente criticada por parte da comunidade acadêmica, que clamava pela manutenção de 

conteúdos clássicos da história geral ocidental. 

Portanto, a presença da temática indígena nos livros didáticos de História é ainda 

uma questão a ser tomada como desafio para os professores, para a produção didática, para os 

avaliadores; mas também constitui uma provocação para pesquisadores interessados em 

entender as transformações que os livros de História sofreram a partir das mudanças legais, as 

permanências de eventuais lacunas e problemas não superados e, finalmente, apontando a 

necessidade de compreender o que ocorre quando esses livros de História são utilizados por 

comunidades escolares em aldeias indígenas. Como se verá a seguir, as apropriações dos 

livros didáticos pelas professoras no cotidiano das escolas indígenas vão além da crítica à 

ausência dos povos indígenas em muitos momentos da História. As professoras reconstroem 

as narrativas didáticas com lições que preenchem as lacunas da História prescrita, como se 

constata nas formas de usos dos livros escolares, em situações nas quais os conteúdos são 

ressignificados com elementos da História local e das experiências dos sujeitos envolvidos, 

gerando as lições reconstruídas no cotidiano das aulas de História.  

 

5.4 SOBRE FORMAS DE USO DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA  

 

A perspectiva de análise dos usos dos livros didáticos de História vem ganhando 

força nos últimos anos a partir de pesquisas que focalizam a experiência escolar. Para Franco 

e Zamboni (2013, p. 109), de norte a sul do Brasil tem sido desenvolvidas diversas pesquisas 

que privilegiam a apropriação docente e “utilizam diferentes metodologias de pesquisa, como 

a do tipo etnográfico, que envolve observações diretas, análise documental, entrevistas e 

questionários aplicados aos alunos e professores”. 

Pelo menos duas perspectivas metodológicas têm sido utilizadas para a realização da 

análise do uso dos livros didáticos: as pesquisas que partem de uma análise quantitativa, como 

os trabalhos de Isaíde Timbó (2009) e de Maria de Fátima da Cunha (2012), para citar apenas 

alguns, e também as pesquisas de reflexão qualitativa60, “as quais observam não apenas os 

dados sobre escolha, distribuição, acesso e frequência de uso dos livros didáticos, mas a 

_______________  
 
60 Caimi (2013) faz um inventário das pesquisas sobre os livros didáticos de História, demonstrando o estado do 

conhecimento produzido a partir de aspectos quantitativos e qualitativos, em um balanço de teses e 
dissertações no Brasil.  
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relação concreta e complexa entre livro e leitor/usuário” (FRANCO; ZAMBONI, 2013, p. 

109).  

Segundo Garcia (2013a, p. 79), “os livros podem ser estudados em sua relação com a 

estrutura das aulas, o planejamento, as articulações com o currículo, o tempo escolar, a 

avaliação, as atividades do professor, as atividades dos alunos, entre outras”. Nesse sentido, 

destaca-se que as abordagens para estudo deste objeto exigem escolhas do pesquisador, uma 

vez que os recortes necessários em toda pesquisa impedem que a análise esgote todas as 

dimensões envolvidas ou todas as relações possíveis de estudo.   

Embora reconhecidas as dificuldades iniciais relacionadas à presença do pesquisador 

em campo, optou-se pela pesquisa qualitativa porque esta opção tem possibilitado um diálogo 

com a experiência da prática escolar, de forma dinâmica, e permite demonstrar o ponto de 

vista dos sujeitos escolares, primordialmente, os/as professores/as. Sabe-se que os livros 

didáticos não são utilizados em sua totalidade, página por página. O próprio tempo escolar 

não possibilita o uso de todo o material. Há seleções de capítulo, páginas e temas a serem 

contemplados, seja em relação ao currículo formal, à experiência escolar ou à realidade de 

cada escola.  

Levando em consideração a relação entre os livros didáticos e o planejamento das 

professoras, a imagem abaixo evidencia que, no processo de elaboração da aula de História, a 

professora Patrícia relaciona o tema da aula com as páginas do livro didático a serem 

trabalhadas. Para cada temática, a professora anotou no caderno de planejamento as páginas 

que deveriam ser lidas na aula.  
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FIGURA 33 – PÁGINA DO CADERNO DE PLANEJAMENTO DAS AULAS DE HISTÓRIA DO 8º ANO 
DA PROFESSORA PATRÍCIA, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2019. 

 
FONTE: Acervo pessoal da professora Patrícia. Reprodução autorizada (2020). 

  

A reprodução (por fotografia) de página do caderno de planejamento da professora de 

História, referente ao 8º Ano do Ensino Fundamental (Figura 33), demonstra a seleção dos 

conteúdos na forma de tópicos principais a serem abordados, indica a realização de atividades 

(sem detalhar quais são) e evidencia a relação com os livros didáticos ao demarcar as páginas 

onde aquele tema poderia ser encontrado no livro. Destaca-se que na aula da “Expansão 

Portuguesa na América” há espaço para discutir a temática indígena através dos tópicos “os 

aldeamentos jesuíticos”, “os impactos para os indígenas” e “a educação jesuítica no Brasil”. 

Há que se atentar que a temática indígena tem sido um dos temas presentes nos estudos dos 

contextos de história colonial, o que perde força em outras temporalidades posteriores e mais 

recentes, conforme os estudos têm apontado.   

De acordo com Rockwell, há diferentes práticas pedagógicas relacionadas aos usos 

dos livros escolares na sala de aula. Nas palavras da autora:  
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Da observação etnográfica ficou evidente que os novos livros não determinam uma 
prática de ensino uniforme; eles são utilizados de maneiras muito diferentes e 
dificilmente conseguem orientar a complexa interação que ocorre entre o professor e 
o grupo. Na prática do ensino há sempre recursos de diversas tradições pedagógicas, 
historicamente construídas, apropriadas pelos professores no decorrer de suas vidas, 
articuladas diariamente na relação com o grupo (Rockwell e Mercado, 1988, neste 
volume). Estes recursos incluem formas de falar, de questionar e de utilizar os 
elementos em mãos, incluindo livros didáticos (ROCKWELL, 1991, p. 33. Tradução 
nossa). 

 

Elsie Rockwell aprofunda esta discussão em outro texto, sobre as maneiras de ler, e 

aponta que “[...] no contexto escolar, as atividades de leitura têm sido múltiplas e mutáveis” 

(ROCKWELL, 2001, p. 14. Tradução nossa). Segundo a autora, “práticas não podem ser 

inferidas diretamente das prescrições do programa de estudos ou dos livros didáticos. A 

lacuna entre esses materiais, como instrumentos normativos, e o que acontece na sala de aula 

precisa ser explorada” (ROCKWELL, 2001, p. 14. Tradução nossa). 

Partindo deste princípio, que assume a existência de diferentes formas de apropriação 

dos livros escolares, mesmo na situação de impedimento de estar presente nas aulas, as 

entrevistas buscaram alternativas para realizar a maior aproximação possível com as ações 

docentes em relação aos livros. Pode-se referir as chamadas “pequenas histórias” destacadas 

por Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 29), “em que se negocia e se reordena a continuidade e a 

atividade escolar” e que demonstram que “a história está presente na vida cotidiana da 

escola”.  

Uma das professoras entrevistadas encaminhou fotografias de seus livros didáticos, 

nas quais são observadas as marcações feitas pela própria professora para contemplar o que 

ela considera importante para o trabalho em sala de aula. Tais marcas, aparentemente 

silenciosas, que estão presentes nos livros de professores e também de alunos, podem revelar 

aspectos importantes da chamada “cultura da escola”, que não estão prescritas em normas, 

mas são operacionalizadas nas práticas, no cotidiano. Elas revelam as formas como os livros 

didáticos são utilizados de fato nas aulas e pelos diferentes sujeitos que os utilizam.  

Um trabalho a referir sobre este tipo de estudo, pouco frequente ainda, apesar de suas 

potencialidades para a compreensão das aulas e, em especial, dos processos de uso pelos 

alunos, tem sido realizado por Nicolás Martínez-Valcárcel (2016), cujas publicações estão 

disponibilizadas nas redes e constituem-se em uma fonte interessante para pesquisadores 

sobre os livros didáticos de História. O pesquisador também foi tomado como referência para 

as primeiras análises dos livros didáticos, em caráter exploratório, em função sua presença em 

seminário ministrado em 2018, no NPPD/UFPR. Contudo, sua proposta apresenta algumas 

dificuldades para o caso brasileiro, pois os alunos das redes públicas não escrevem em seus 
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livros. Assim, o trabalho do pesquisador espanhol trouxe contribuições que foram ajustadas à 

análise dos livros usados pelas professoras. 

De acordo com Choppin (2002, p. 16), por meio das marcas grifadas nos livros 

escolares, “o historiador pode assim interrogar-se sobre os usos dos manuais, estudando, por 

exemplo, as anotações ou os grafites que pode comportar; pode interrogar-se, mais 

detalhadamente, sobre a delicada questão de sua recepção, até mesmo de sua suposta 

‘eficácia’”. São discursos e práticas da cultura docente, de uma determinada realidade escolar, 

que permitem desnaturalizar o uso dos livros como se eles fossem capazes de homogeneizar o 

ensino e permitem também perceber os significados da experiência cotidiana. Seguem 

algumas dessas fotografias (Figuras 34 e 35). 
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FIGURA 34 – PÁGINA DE LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DA PROFESSORA JOANA, COM 
MARCAÇÕES FEITAS PELA PROFESSORA. 

 
FONTE: Acervo pessoal da professora Joana. (Reprodução autorizada, 2020). 
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FIGURA 35 – PÁGINAS DE LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DA PROFESSORA JOANA, COM 
MARCAÇÕES FEITAS PELA PROFESSORA 

 
FONTE: Acervo pessoal da professora Joana. (Reprodução autorizada, 2020). 

 

As fotografias (Figuras 34 e 35) apresentam detalhes que permitem conhecer formas 

de uso dos livros didáticos de História pela professora Joana. Escritas por ela, ali estão ideias 

que a professora marcou no manual escolar para não passarem despercebidas em suas aulas. 

São ações ordinárias que fazem parte do dia a dia do professor e do processo de elaboração e 

desenvolvimento de uma aula. De acordo com Viñao Frago (2006, p. 111), a escolarização 

dos saberes, também chamada de transposição didática, que em geral é originada fora do 

ambiente escolar, é também marcada pela realização da tarefa de criação, transformação e 

organização de seus saberes próprios e procedimentos de ensino. Para este autor, as 

disciplinas escolares não transmitem somente os saberes gerados fora dela, mas os que 

nascem dentro dela e carregam caraterísticas desta cultura. 

As marcas de uso dos livros didáticos demonstram um aspecto importante, que são as 

práticas da professora na sala de aula de História e as escolhas das principais informações que 

devem ser ensinadas aos alunos, as recriações e transformações dos saberes prescritos nos 

livros escolares. Elas apontam para uma evidência que as pesquisas sobre livros didáticos têm 
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ressaltado, que é a leitura dos manuais mediada pelos professores. Segundo Bittencourt (2011, 

p. 507), “o livro escolar possui, sempre, intermediários em sua leitura na figura do professor 

com seus saberes e experiências e os alunos e seu mundo cultural”. 

Adentrando na análise específica do conteúdo histórico escolar presente nas marcas 

das páginas do livro didático de História, Figuras 34 e 35, trata-se de tema de História da 

Europa (Revolução Industrial) e de Pré-História, respectivamente. A professora destacou os 

pontos principais, fez anotações nas páginas, evidenciando aspectos que considera 

importantes. Nestes dois exemplos, pode-se observar a ausência de problematizações sobre os 

conteúdos eurocêntricos, que poderiam ser entendidos como discriminatórios, no caso da 

Figura 33 e Figura 34, sobre a divisão de História e Pré-História, presente no livro didático61.  

De acordo com Aragão (2020, p. 159), em pesquisa sobre o conceito de Pré-História 

presente nos livros didáticos de História aprovados pelo PNLD 2017-2019, a Pré-História 

aparece com o seu conceito do século XIX, considerada o período da História em que não 

havia escrita. Além disto, conclui Aragão (2020, p. 165), os livros trazem as divisões mais 

tradicionais da História com a periodização europeia e nela as subdivisões da Pré-História 

(Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais), embora se reconheça também que em alguns 

destes livros são mostradas as inadequações inerentes ao termo Pré-História e justifica-se o 

uso pela força da tradição historiográfica/escolar. 

Se tais aspectos relacionados aos conteúdos históricos escolares, a priori, impediriam 

a construção de uma história indígena, como pontua Bittencourt (2018, p. 116), os usos no 

cotidiano escolar podem levar a outras considerações, mesmo diante dos limites dos livros 

didáticos. Partindo desta perspectiva, as entrevistas realizadas com professoras de escolas 

indígenas demonstraram elementos de reflexão sobre as formas de usos dos livros didáticos de 

História, como se verá a seguir. Perguntou-se às colaboradoras se os alunos utilizavam os 

livros, em quais momentos, se os alunos levavam para casa e se as leituras dos livros eram 

individuais ou coletivas. Mas também se perguntou como elas constroem uma aula de 

História para alunos indígenas a partir de e com os livros didáticos.  

A professora Patrícia relatou como os alunos utilizam os livros didáticos de História. 

Em sua entrevista, informou que “eles [os/as alunos/as] levam pra casa, fazem dentro da sala 

de aula. A gente faz uma leitura geral do assunto, geralmente eu faço isso com eles, e daí a 

gente debate e eles vão pra casa deles, levam os livros” (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 
_______________  
 
61 Para uma maior discussão sobre os termos História e Pré-História e o uso destes conceitos em livros didáticos 

de História, consultar Aragão (2020).  
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Pelo relato, os estudantes indígenas têm contato com os livros didáticos de História na escola 

e, em alguns momentos, em suas residências.  

Geralmente, eles levam estes materiais para suas casas para a realização de uma 

leitura prévia do assunto a ser trabalhado, dando outros significados para a afirmação feita por 

Choppin (2000, p. 107) sobre os livros didáticos como “objeto familiar”. Se em algumas 

situações os pais escolarizados e seus filhos conhecem bem os livros didáticos em sua história 

de estudos, talvez em outras realidades, como as aldeias, os livros só se tornem “objetos 

familiares” quando são inseridos nesse espaço pelas mãos dos alunos, para realizar as lições 

de casa.  

Na escola, de acordo com a professora Patrícia, é feita uma leitura do livro, seguida 

de debate sobre o tema tratado. Pelo relato, a leitura do livro realizada na sala de aula é feita 

sob a orientação da professora. Bittencourt problematiza esta questão ao discutir as práticas de 

leituras dos livros didáticos de História, destacando a mediação do professor, pois “o 

professor escolhe-o, seleciona os capítulos ou parte do capítulo que devem ser lidos e dá 

orientações aos alunos sobre como devem ser lidos” (BITTENCOURT, 2018, p. 259). Assim, 

o livro se constitui como um suporte para os estudos dos temas históricos escolhidos pelos 

professores ou definidos pelo currículo escolar. 

Para a professora Joana, o trabalho é feito em concomitância de uso entre o livro 

didático e a lousa, como registra em seu relato: “eu escrevo [na lousa] ... como eu tenho o 

[livro] Projeto Mosaico, eu pego e escrevo na lousa o assunto para eles. Eu faço o resumo do 

assunto e ponho na lousa” (PROFESSORA JOANA, 2020). Neste caso, a professora utiliza 

diferentes livros didáticos em suas aulas: enquanto ela possui o Projeto Mosaico - História, 

da editora Moderna, os alunos possuem as coleções Projeto Araribá, da editora Moderna e 

História: Sociedade e Cidadania, da FTD. Os motivos dessa diversidade foram explicados 

por ela e incluídos na seção específica62.  

Para esta professora, o Projeto Mosaico apresenta maior relação com os conteúdos 

do currículo, mas, como não foi escolhido para distribuição entre os alunos, ela utiliza a lousa 

para reproduzir os conteúdos, enquanto os alunos copiam os resumos nos cadernos. Ao eleger 

a coleção Projeto Mosaico – História, a professora desconsiderou as críticas apontadas pelos 

avaliadores da coleção e publicadas no Guia do PNLD 2017-2019, conforme foi pontuado no 

capítulo anterior, material em que a coleção foi a única que localizou a discussão de História 

_______________  
 
62 Sobre os livros didáticos e as histórias indígenas, consultar o capítulo III.  
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Indígena apenas nos volumes do 6º e 7º anos. Se para os avaliadores este se configurou como 

um aspecto negativo da obra, para a professora de História esta coleção teria maior relação 

com o currículo da educação escolar indígena. Vê-se, assim, a complexidade que é o trabalho 

com os livros didáticos na sala de aula, pois os critérios de escolha dos livros escolares 

obedecem a diversos fatores que, muito dificilmente, são os mesmos dos avaliadores do 

PNLD. Também se evidencia que a sala de aula é um lugar onde a existência de um material 

distribuído entre os alunos não significa o seu uso integral. Há outras ações nas aulas que 

materializam a existência deste suporte, como a utilização de diferentes livros, com diferentes 

funções e por diferentes motivos, que contribuem para a produção de diferentes conteúdos e 

soluções para os problemas vivenciados. 

A professora Patrícia relatou que não costuma adotar um livro didático único na 

disciplina de História, sobretudo pela quantidade de livros que são distribuídos nas escolas, 

insuficientes para atender a demanda de todos os estudantes. Apesar dessas dificuldades, a 

professora não limitou suas aulas pela ausência deste artefato para todos os alunos, mas 

apresentou formas específicas de lidar com esta situação, agindo na perspectiva que ela 

identifica como a de um professor pesquisador que escolhe os conteúdos a serem ensinados e 

produz caminhos para fazê-lo. Segue o relato: 

 

Eu trabalhei ele [o livro] como eixo transversal o tempo inteiro conversando com as 
disciplinas, porque como eu te falei o [uso do] livro didático depende muito do livro, 
depende do autor. Então o professor tem que ser professor pesquisador. Tem que ir 
atrás dessa informação. Não posso pegar qualquer livro e chegar na aula e dar para 
os alunos. Só que pra escola indígena a gente tem uma dificuldade por conta da 
infraestrutura, porque às vezes esses livros não chegam em quantidade suficiente 
que a gente gostaria para este aluno, então, eu não costumo adotar o livro ao pé da 
letra, por isso. Então eu escolho conteúdos de acordo com o conteúdo programático. 
Eu vou montando. Dá mais trabalho, dá, mas eu tenho muito mais qualidade e 
retorno deles. Mas isso não é um padrão, porque a maioria dos professores não vão 
trabalhar isso. É um trabalho que eu faço tá, mas retorno com a pesquisa também... 
É mais satisfatório quando vejo isso. (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020. Grifos 
nossos).  

 

O relato continua na direção de detalhar esse processo de “montagem” da aula de 

História que a professora Patrícia referiu: 
 

Então, por exemplo, escolho um autor e vou trabalhar o tema. Vamos pegar um tema 
do sexto ano que estamos conversando que é a ocupação do território brasileiro. Eu 
não falo “Descobrimento do Brasil”, por exemplo, que tem que diferenciar isso. O 
Brasil não foi descoberto. Aí quando vou trabalhar esse conteúdo já relaciono com o 
padrão de Estudos Amazônicos. Como é o papel do indígena desde lá, como é que 
deu essa formação, né? Quais atividades os indígenas tinham, foram pessoas 
escravizadas, índios escravos... não eram apenas negros... Porque era uma confusão 
sempre desta questão aqui... os alunos... imagina aqui... Ah! O Brasil foi descoberto, 
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que havia escravos. E você tem que contar uma história aos poucos. E quando você 
trabalha com mais de um ano...  o trabalho com os alunos continua, né? Você 
começa o trabalho, você continua ele no ano seguinte e termina ele. Não apenas pelo 
conteúdo, mas o contexto. Então você trabalhou o contexto indígena. Como é que o 
indígena está inserido? Se você trabalha uma temática ambiental, a questão de 
exploração do território, como é que está a situação dessas madeiras e os impactos 
gerados para as aldeias. Aí com tudo isso você já traz pra uma escala mais global. 
Gosto muito de fazer isso quando integralizo com as disciplinas de Geografia, por 
exemplo. Olha vocês que moram aqui na comunidade e é claro que têm madeira. 
Como isso impacta a comunidade de vocês? Será que isso polui o Rio? Entendeu? 
Será que estão desmatando? Está afetando a roça? O clima? Olha assim é questão de 
contextualização, e é dessa maneira que costumo trabalhar o conteúdo 
(PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 

 

Apreendem-se formas diferenciadas de trabalhar a temática indígena com os livros 

didáticos de História disponíveis para aquele contexto. A professora demonstra formas de 

leitura do livro didático, através do processo de escolha dos conteúdos a serem estudados e 

das relações que podem ser estabelecidas entre os conteúdos e a realidade dos povos 

indígenas. Destaca que é possível, mesmo nos limites dos materiais que estão disponíveis, 

fazer um ensino de História no qual a temática indígena esteja presente nos conteúdos da 

História ensinada.  

Sabe-se que, como apontam Silva e Costa (2018, p. 67), “o ensino das histórias e das 

culturas das populações indígenas, assim como afro-brasileira e africana, deve, pois, 

transversalizar os conteúdos já abordados em disciplinas como História, Artes e Literatura”. 

De acordo com a professora Patrícia, esta temática deve ser encarada como transversal e 

interdisciplinar, especialmente com as disciplinas de Geografia e Estudos Amazônicos, pois 

são as áreas em que atua como docente. 

É possível ainda identificar no relato da professora que as formas de ler os livros 

didáticos não estão condicionadas a um processo único e universal, seguido por todos os 

leitores, independente dos lugares sociais. Como bem alertam os teóricos da leitura, recepção 

e consumo, entre os quais Roger Chartier (1990) e Michel de Certeau (2005), os 

consumidores dos livros, de maneira geral – e pode-se estender para os leitores dos livros 

didáticos, de forma específica – não são sujeitos passivos, mas criativos.  

De acordo com Chartier (1990, p. 59), as leituras “permitem na verdade a 

reapropriação, o desvio, a desconfiança ou resistência”. Tais práticas de leitura podem ser 

encontradas no relato da professora Patrícia acerca do trabalho com os livros didáticos. A 

professora aponta para o gesto de escolha do autor e tema, de determinar o que será 

selecionado ou excluído, de montagem de uma aula por meio de pesquisa entre conteúdos 

programados e os livros existentes.  
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Apesar da ação dos leitores, os autores referidos apontam que a leitura também é 

afetada pelo suporte, pela materialidade do texto. Os livros didáticos apresentam uma 

organização e estrutura que permitem definir, em parte, as formas de ler e trabalhar estes 

materiais, inclusive definindo os conteúdos e temas que em cada série são estudados. Para 

Escolano (2006, p. 20), o livro didático pode ser compreendido como suporte curricular. Em 

sua definição,  

 
[...] um texto didático é antes de tudo um suporte curricular, ou seja, uma forma de 
materialização do chamado currículo editado, que não é certamente todo o programa 
escolar, mas a versão impressa da vulgata na qual o currículo normativo é traduzido 
e da proposta de conhecimentos e ações que normalmente orienta a prática do ensino 
em um grande número de escolas e em boa parte dos comportamentos 
etnograficamente verificáveis entre os professores (ESCOLANO, 2006, p. 20. 
Tradução nossa). 

 

Ao reconhecer o livro didático como currículo editado, Escolano (2006, p. 21) 

também aponta que este instrumento que orienta as práticas docentes como uma longa 

permanência no tempo da cultura pedagógica é visto de forma diferente pelos professores, que 

podem repudiar, marginalizar ou utilizar tal suporte curricular nas aulas. Dito de outro forma, 

os leitores se apropriam ou desviam. Nas palavras da professora, “eu não costumo adotar o 

livro ao pé da letra”, pode-se entender também o caráter inventivo da ação docente, que 

prepara a sua aula pesquisando, lendo, recortando. Ela parte da premissa de que é preciso 

pesquisar os livros didáticos que melhor trabalham determinada temática, informando que 

“escolho um autor e vou trabalhar o tema”.  

Uma das professoras entrevistadas expressou-se de forma enfática ao apresentar suas 

críticas em relação aos livros didáticos de História convencional. Seu trabalho é marcado pela 

elaboração de novos textos didáticos, a partir da pesquisa em diferentes livros.  

 

A questão do livro didático, eu pouco utilizo esses livros. O livro didático que vem, 
primeiro porque aqui a gente trabalha com as turmas que são unificadas, assim no 
caso, sexto e sétimo anos, são juntas, são bisséries, que a gente chama de turmas 
unificadas, sexto e sétimo, oitavo e nono. Então ficava assim complicado o trabalho, 
trabalhar o livro didático mesmo; às vezes esses livros didáticos são muito 
deslocados da nossa realidade. Então assim, como eu trabalho... faço, eu faço uma 
pesquisa e meu planejamento e dependendo do assunto que está no currículo, no 
componente curricular e o objeto do conhecimento para o bimestre, eu faço a 
pesquisa e elaboro o texto didático, e esse texto didático vai na apostila, e as 
atividades que vão elaboradas elas são em cima do texto didático. O aluno faz as 
respostas no caso das questões, baseada no texto didático, assim, dependendo do 
texto do tema do assunto, mas eu sempre trabalho, sempre fazendo relação com a 
realidade deles aqui. Então é assim, eles fazem a pesquisa em livros, aqui como a 
gente tem a internet também na escola, eles ficam livres para fazer a pesquisa para 
elaborar as respostas. O texto, como sempre digo lá na apostila, que o texto é mais 
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um apoio e que ele não é fechado, o aluno fica livre para ir buscar novas fontes 
(PROFESSORA MARIA, 2021. Grifos nossos).  

 

Segundo a legislação e na direção das recomendações a partir dos debates 

consolidados na última década, o trabalho em escolas indígenas precisa levar em consideração 

a realidade local e os desafios que os povos indígenas enfrentam, especialmente no que se 

refere à Amazônia. Um dos temas apontados pela professora como importante, não somente 

nas aulas de História, está relacionado ao Meio Ambiente. Para ela, “se você trabalha uma 

temática ambiental, [está presente] a questão de exploração do território, como é que está a 

situação dessa madeira e os impactos gerados para as aldeias” (PROFESSORA PATRÍCIA, 

2020). 

Descrevendo um trabalho que realizou sobre o Meio Ambiente, a professora 

encaminhou ao pesquisador algumas fotografias que constituem um exemplo do que ela faz 

para relacionar o trabalho da disciplina, na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

transversalidade da temática indígena.  

 
FIGURAS 36, 37 E 38 – CARTAZES COMEMORATIVOS AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA REALIZADOS 

PELOS ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA, COM FRASES EM PORTUGUÊS E 
NA LÍNGUA INDÍGENA NHEENGATU. 

  

 
FONTE: Acervo particular da professora Patrícia. (Reprodução autorizada). Ano: 2020. 

 

As fotografias (Figuras 36, 37 e 38) foram compartilhadas pela professora Patrícia e 

se referem à comemoração do Dia Mundial da Água, data que a escola indígena adotou tema 
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de projeto interdisciplinar. A professora, que leciona História e Geografia, dentre outras 

disciplinas, narrou que procurou participar do projeto integrando o conteúdo com a língua 

Nheengatu, utilizada na aldeia em seu processo de identificação indígena, e contextualizando 

o tema na história local e, de forma específica, focalizando a temática da água.  

De acordo com Mandulão (2006, p. 221), este tipo de atividade deve ser visto como 

fundamental nas escolas indígenas, pois “a temática da terra e preservação da biodiversidade 

está profundamente relacionada à vida, à saúde, à existência dos povos indígenas. Sem a terra, 

o ser índio é nada”. Para este autor, “a discussão na escola sobre estes assuntos é importante 

para que cada aluno indígena conheça os seus direitos assegurados em lei” (MANDULÃO, 

2006, p. 221). 

No cartaz 1 (Figura 36) lê-se, em Português: “O Povo Arapium é do rio”. Tal 

atividade permite à professora questionar, parafraseando suas palavras na entrevista: “[...] 

como isso impacta a comunidade de vocês? Será que isso polui o rio? Entendeu? Será que 

estão desmatando? Está afetando a roça? O clima? Olhar assim é questão de contextualização, 

e é dessa maneira que costumo trabalhar o conteúdo” (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). Na 

ausência de livros didáticos específicos e bilíngues, a professora, que não é indígena, cria 

condições de articulação entre o ensino e a cultura indígena.  

O relato da professora está associado à perspectiva de um ensino de História que 

foge da mera narrativa tradicional ou factual, assumindo os contornos de uma história-

problema. Esta perspectiva de História foi defendida pela primeira geração dos Annales e 

buscava, de acordo com Caimi (2009, p. 75), estabelecer relações entre o passado e o presente 

na escrita da história. Em termos de ensino de História, a história-problema consiste em: 

 
[...] mobilizar conteúdos que não tenham caráter estático, desvinculados no tempo e 
no espaço, como fins em si mesmos, mas que permitam aos estudantes compararem 
as situações históricas em seus aspectos espaço-temporais e conceituais, 
promovendo diversos tipos de relações pelas quais seja possível estabelecerem 
diferenças e semelhanças entre os contextos, identificarem rupturas e continuidades 
no movimento histórico e, principalmente, situarem-se como sujeitos da história, 
porque a compreendem e nela intervêm (CAIMI, 2009, p. 76).  

 

Na entrevista, a professora demonstra como realiza o trabalho com o livro didático, a 

pesquisa e a montagem de uma aula-problema. Em suas palavras, “isso não é um padrão, 

porque a maioria dos professores não vai trabalhar isso”. Ela destaca que “dá mais trabalho, 

dá, mas eu tenho muito mais qualidade e retorno deles”. Em suas aulas sobre a colonização, a 

docente problematiza: “Eu não falo ‘Descobrimento do Brasil’, por exemplo, que tem que 

diferenciar isso. [...] Como é o papel do indígena desde lá, como é que deu essa formação? 
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Quais atividades que os indígenas tinham, foram pessoas escravizadas, índios escravos [...]” 

(PROFESSORA PATRÍCIA, 2020).  

A narrativa da professora evidencia avanços na problematização acerca do tema 

colonização, conteúdo do 6º Ano do Ensino Fundamental, uma vez que, nas pesquisas dos 

livros didáticos de História, predomina a perspectiva europeia da organização dos eventos da 

história ensinada. Segundo Mauro Cesar Coelho (2017, p. 189), que estudou os enredos 

didáticos nas principais coleções de História aprovadas pelo PNLD em 2007 e 2009, “o Brasil 

emerge da narrativa como um desdobramento da Europa, de onde provém o sentido de nossa 

trajetória. [...] na narrativa formulada apenas a Coroa age, transforma, explora e domina. Os 

demais resistem, desaparecem, sucumbem”. Os livros analisados por Coelho fazem parte dos 

materiais presentes, também, nas escolas indígenas. A professora tem utilizado esses mesmos 

livros, porém, segundo relata, problematizando os conteúdos e, principalmente, demonstrando 

a presença indígena na formação do Brasil.  

Por meio de pesquisa em diferentes livros didáticos de História, antigos e novos, a 

professora relatou a importância deste artefato da cultura escolar e do trabalho de constatar as 

mudanças que eles passaram. 

 

A gente já trabalha com etnia hoje. Qual a sua etnia senhora? Sou Borari. Não 
trabalhar com tribos indígenas então tem até aquela idade tribal... daquela coisa de 
Antropologia antiga. Não pode ser. As coisas mudam, os conteúdos mudam, os 
termos mudam também. Então os livros estão lá e assim o livro didático, se você for 
reparar, por mais que o livro seja antigo, o livro de história tem sua importância, pra 
você ver justamente como foi que esse contexto. Ele foi mudando, como esse 
conteúdo foi sendo trabalhado, de que maneira no decorrer do tempo? Então uma 
vez eu fiz um trabalho desse de pesquisar livro didático, pegamos vários livros de 
vários autores que cada um trabalha de uma maneira diferente também, que eles 
tratam a historiografia de maneira diferente. A gente escolheu alguns autores e 
fomos ver, dentro desses livros, como é que trabalhavam determinado assunto. 
Pegamos os livros mais antigos e pegamos uns livros mais novos. Será que 
permaneceu? Será que é a mesma coisa só? Que houve mudança? Pode dizer que a 
gente foi observando e foi estudando. Então, o livro didático é extremamente 
importante sim, eu acredito. Eu acho que seu mau uso é que é o problema. Usar de 
maneira errada pode ser [inaudível] ao invés de ajudar... (PROFESSORA 
PATRÍCIA, 2020). 

 

Neste relato, a professora problematiza a produção dos livros didáticos e aponta para 

a constatação de transformações nos conteúdos, temas e termos que aparecem nestes 

materiais. Exemplificando o exercício de análise por ela realizado em diferentes livros 
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didáticos de História, a professora constatou de que modo os antigos livros utilizavam a 

categoria tribos63 para definir os povos indígenas e identificou sua mudança para etnia.  

Destaca-se a defesa feita por Garcia (2013) sobre o valor formativo desse tipo de 

atividade de análise de manuais escolares, ainda pouco frequente e que deveria ser 

incorporada na formação inicial e continuada de professores. Ao analisar os livros, comparar e 

problematizar conteúdos e estratégias nos cursos de formação, processa-se um aprendizado 

que pode se estender para as práticas escolares, certamente se algumas condições forem 

oferecidas para que essa atividade ali ocorra não apenas de forma incidental, pontual ou para 

cumprir os prazos de escolha. O que Garcia defende é que os professores tenham os livros 

didáticos como objetos de pesquisa e que possam desenvolver seus estudos e discuti-los nas 

comunidades escolares e acadêmicas como processos formativos continuados. 

Esta questão se mostra especialmente relevante porque, apesar de perceber que os 

livros didáticos de História passaram por variadas mudanças, algumas permanências ainda são 

observadas, sobretudo ao relacionar os indígenas ao passado e com poucas relações 

estabelecidas com os povos atuais. Para Pereira, Mioto e Noda, na coleção História: 

sociedade & cidadania (BOULOS JR., 2015), “quando mostrados em épocas atuais, os 

indígenas são sempre apresentados pelo viés da sua cultura tradicional, com poucas 

discussões sobre a sua situação contemporânea. São, quase sempre, representados de forma 

genérica, sem sua fala própria” (PEREIRA; MIOTO; NODA, 2018, p. 58). 

Para Ramos, Cainelli e Oliveira (2018, p. 76. Grifos nossos), em uma análise sobre 

os livros didáticos de História quanto à temática indígena, com base nas fichas de avaliação 

do PNLD 2017, os resultados indicam que a temática em foco é o ponto mais frágil das 14 

coleções aprovadas e, apesar da obrigatoriedade instituída por meio da Lei 11.645/2008, 

ainda persiste um tratamento das sociedades indígenas brasileiras carregado de limitações e 

silenciamentos. 

Na entrevista com a professora Patrícia foi solicitado que analisasse os livros 

escolares de História que estão circulando nas aldeias. Neste processo, a docente percebeu que 

existem lacunas e mudanças nas representações dos povos indígenas.  

 

_______________  
 
63 Em “História e culturas indígenas na educação básica”, Silva e Costa (2018) problematizam categorias que são 

recorrentes sobre os povos indígenas. Em relação ao termo “tribos”, os autores apontam que é problemático, 
pois esconde “o desejo de se apagar as diferenças, quando atualmente o que as populações indígenas querem é 
justamente o contrário” (SILVA; COSTA, 2018, p. 13).  



216 
 

 

Preconceito não. Eu não vejo preconceito direto. Porque o livro não faria isso, mas 
eu vejo no sentido pejorativo sim. Tratar um indígena de uma forma pejorativa, 
como os povos do passado. Eles tratam assim. Não traz como pessoas também do 
nosso tempo. Às vezes eles colocam como uma história, porque na história no 
modelo tradicional se trabalha assim. Como índio extinto, né? E às vezes isso 
dificulta muito para o aluno, para o entendimento do aluno em se autorreconhecer 
nesse processo. Eles não conseguem se enxergar, às vezes por isso. Então por isso o 
professor tem que estar mais ligado com os conteúdos, estudar bastante e saber 
fazer. E acontece sim. Não diretamente como preconceito, mas de se tratar dessa 
maneira pejorativa como se fosse alguém que viveu no passado, em tribos, usar [a 
expressão] tribos indígenas (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 

 

A professora se incomoda com a presença dos povos indígenas nas narrativas 

didáticas “como os povos do passado” e na ausência quase total de relações com o tempo 

presente. As conclusões da professora se aproximam do que Coelho e Rocha (2018, p. 473) 

pontuaram, ao analisar 16 coleções de História aprovadas pelo PNLD 2011, no sentido de que 

“via de regra, os povos indígenas desaparecem das abordagens didáticas, abrupta ou 

gradualmente, à medida que os livros didáticos passam a lidar com temas mais 

contemporâneos”.  

A leitura quanto aos povos indígenas nos livros didáticos apontada pela professora 

também é referendada nas produções historiográficas. De acordo com Giovani José da Silva, 

 
Nos livros didáticos, os verbos que se referem a eles invariavelmente se encontram 
no pretérito (“caçavam”, “pescavam”, “dormiam em redes”, etc.) e normalmente 
lhes é reservado um espaço no “cenário do descobrimento” para depois 
desaparecerem e não retornarem (nunca) mais à história. Isso quando não é 
apresentado às crianças, adolescentes e jovens a imagem de um índio “genérico”: 
adorador de Tupã, antropófago, selvagem, etc. (SILVA, 2013, p. 134).  

 

A imagem dos índios como personagens de um passado distante leva os alunos a não 

se verem representados nestas narrativas didáticas. A historiografia brasileira demonstra que, 

quanto mais próximo o tempo presente, mais ausentes são as descrições envolvendo os índios 

na história. E as professoras apresentam suas leituras sobre essa questão, narrando também as 

decisões didáticas que tomam para enfrentar esse distanciamento. 

Como ressaltam Funari e Piñon (2014, p. 89), “a República achou que não precisava 

da figura do índio para legitimar-se e, ao contrário, a Colônia é que passou a ser romantizada, 

com o resgate de ‘figuras heroicas’ como Tiradentes e os bandeirantes”. Ainda de acordo com 

Funari e Piñon, a política republicana impulsionou um neologismo de que haveria um 

pioneirismo de fundação do país, no qual “esqueceram-se os séculos de fala tupi, o 

reconhecimento da forte presença dos costumes indígenas, e passaram a ser valorizadas a 

busca de metais e pedras preciosas, a expansão territorial do Brasil...  e a ‘domesticação dos 
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índios’!” (FUNARI, PIÑON, 2014, p. 89). Portanto, uma desvalorização das culturas 

indígenas.  

Em conformidade com João Pacheco de Oliveira, a história oficial do Brasil traz 

consigo uma visão colonizadora que invisibiliza a presença indígena nas narrativas 

historiográficas.  

 
Trata-se de uma história com interpretações do Brasil baseadas em categorias 
coloniais e imagens reificadoras que precisam ser revistas, pois os instrumentos de 
essencialização com que operam não servem mais nem à presença científica, nem 
contribuem para o aumento do protagonismo indígena. É imprescindível implodir 
esta narrativa, anular os seus efeitos de verdade e instituir outra chave de leitura da 
história do país (OLIVEIRA, 2016, p. 46). 

  

O paradigma historiográfico criticado por Oliveira é encontrado também nas 

narrativas didáticas, especialmente nos livros didáticos de História. A professora Joana 

levanta a questão da ausência da temática indígena na contemporaneidade, especialmente 

sobre problemas de violência e racismo que ainda são encontrados em algumas coleções. 

  
Na realidade, falando sobre questão indígena, na minha concepção o que eu gostaria 
que fosse colocado nos livros: a realidade e a verdade. Que fossem colocados os 
povos indígenas hoje do Brasil, principalmente, do Brasil que sofrem muito tipo de 
violência, racismo. Então que as verdades fossem colocadas, porque nem todos os 
nossos alunos têm acesso à internet para saber as notícias. Então, que essas notícias 
que devastam, essas notícias que destroem nosso coração, elas também fossem 
publicadas nos livros, porque a partir daí eu creio que nosso aluno indígena seria 
mais crítico... eu pego um livro tipo... se nossa escola é indígena, já houve aluno que 
questionou comigo: “porque nosso livro não fala de índio?” Aí a gente tem que se 
virar e dar uma resposta pra ele. Então [seria necessário] que as questões indígenas 
fossem... tanto as questões negativas e as positivas, fossem colocadas nos livros. E 
que também os outros povos que os não indígenas conhecessem o que realmente é, o 
que acontece realmente numa terra indígena, o que acontece com os povos indígenas 
no Brasil, porque isso não é publicado nos livros didáticos (PROFESSORA 
JOANA, 2020). 

 

Vê-se o questionamento do aluno indígena ao perguntar à professora “por que nosso 

livro não fala de índio?”. Bittencourt (2013a, p. 131) teorizou de forma crítica sobre esta 

questão, ao afirmar que “a negação pela maioria dos historiadores em reconhecer os indígenas 

como povos históricos tem sido uma marca da produção historiográfica no Brasil, fortemente 

calcada no eurocentrismo, e esta tendência se apresenta nos livros dos diferentes níveis 

escolares”. Datada de 2013, a crítica não foi totalmente superada e a análise dos livros 

realizada no capítulo anterior mostrou que alguns problemas ainda permanecem, uma década 

depois. Ao lado disso, as professoras mostram como os livros mais antigos continuam 
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circulando nas escolas e veiculando concepções que supostamente estariam superadas nos 

mais atuais.  

Tal questionamento é significativo para perceber o sentido que o ensino de História 

precisa ter como disciplina escolar nas escolas das aldeias. Mais do que aprender sobre a 

presença indígena na História, estes alunos buscam se encontrar e se reconhecer nos livros de 

História, isto é, esperam ter suas histórias narradas. Além disto, os questionamentos feitos 

pelos sujeitos colaboradores, incluindo os alunos, trazidos em suas questões por meio das 

professoras, demonstram avanços de como a identidade indígena se constitui como uma 

memória forte entre os alunos, consolidada nas escolas por meio de políticas públicas e no 

currículo escolar por meio da Lei n. 11.645/08.  

No caso dos povos indígenas do Baixo Amazonas, como referido, um fato histórico 

que marcou a historicidade das pessoas, inclusive no tempo presente, é a participação na 

Cabanagem. De acordo com Vaz Filho (2010b, p. 143), “praticamente todos os moradores 

mais velhos têm algo a falar da Cabanagem. Há evidências de que em todas as regiões onde 

ocorreram combates, a Cabanagem marcou, profundamente, as vidas dos nativos”. Para este 

autor, “transcorridos 174 anos da sua eclosão, a Cabanagem é lembrada como se fosse um 

fato bem recente” (VAZ FILHO, 2010b, p. 143). Nas culturas indígenas, as temporalidades se 

colocam em diferentes perspectivas.  

O quanto o tema está presente nos livros? De que forma? No capítulo anterior, de 

análise dos livros didáticos convencionais de História, os mesmos citados nas entrevistas, a 

participação indígena na Cabanagem é citada de forma indireta, como neste trecho 

selecionado: “Em meio aos conflitos, a população ribeirinha, que vivia em cabanas e era 

composta de indígenas, mestiços e negros, revoltou-se contra membros das elites” (PROJETO 

MOSAICO HISTÓRIA, 8º Ano, p. 247).  

Esta questão sobre a importância da história na vida dos povos indígenas, que é 

marcada por laços de continuidade, sem rupturas temporais, é constatada entre outros povos. 

Segundo Silva (2015, p. 29), para muitos Kadiwéu que vivem atualmente no Mato Grosso do 

Sul, especialmente entre os mais velhos, existe a ideia de que a Guerra do Paraguai prossegue 

para além de seus territórios até os dias de hoje, como se o conflito jamais tivesse terminado. 

No processo de etnogênese vivenciado entre indígenas do Baixo Tapajós, “a 

assunção da identidade indígena [...] provocou um dinâmico processo de revalorização da 

memória e do passado histórico desses povos”; e mais, a memória sobre a Cabanagem 

possibilita aos indígenas elementos de “enfrentamento vitorioso desse modo de ser local 

contra a subordinação, personificada nos portugueses” (VAZ FILHO, 2010b, p. 144). Tais 
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questões apontam para a importância de elementos históricos para os povos indígenas, os 

quais desejam que esses elementos sejam representados nos livros didáticos. 

Para Silva, a preocupação ao questionar a ausência dos povos indígenas nos livros 

didáticos diz respeito ao não reconhecimento deste ensino em sua vida. Conforme indica a 

autora em estudo sobre a escola Nossa Senhora do Carmo, na aldeia Caruci, no rio Arapium, o 

currículo é formado por várias disciplinas que são determinadas na base comum de ensino e 

as específicas adotadas pela SEMED/Santarém, que controla o ensino, oferecendo o 

diferencial apenas em Língua Nheengatu e Notório Saber e as disciplinas comuns: Língua 

Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física, Arte, Estudos 

Amazônicos e Ensino Religioso (SILVA, 2018, p. 85).  

Consoante os dados empíricos levantados por Silva (2018, p. 85), os entrevistados, 

moradores da aldeia Caruci (Cacique, Tuxaua, Diretor, Professores e Alunos) elegeram cinco 

disciplinas que consideram mais importantes na formação e no preparo dos alunos para o 

mundo contemporâneo, e seis tidas como menos importantes. Não é de se estranhar que a 

disciplina História figurou como menos importante, ao lado de Ensino Religioso, Arte, 

Ciência, Geografia e Estudos Amazônicos. Tais dados confirmam a ausência de percepção da 

disciplina História como importante na vida e o sentido prático do saber histórico escolar, 

ausência muitas vezes justificada pela pouca relação entre o conhecimento histórico e o tempo 

presente.  

De acordo com a pesquisadora indígena Smith, da etnia Maori, da Nova Zelândia, a 

pergunta aparentemente trivial, se “a história é importante para os povos indígenas?”, esconde 

a complexidade de um debate acerca da noção de história adotada pela academia ocidental, na 

qual a “história tem sido contada sob a perspectiva do colonizador” (SMITH, 2018, p. 43). A 

autora levanta diversas questões acerca do lugar ocupado pelos povos indígenas nas narrativas 

históricas, demonstrando como “temos sido excluídos, marginalizados e tornados ‘o Outro’” 

(SMITH, 2018, p. 49).  

No entanto, Smith (2018, p. 49) percebe que, embora em alguns aspectos a história 

não seja importante para os povos indígenas, “já que milhares de relatos sobre a ‘verdade’ não 

alteraram o fato de que esses povos são, contudo, marginais e não têm o poder de transformar 

a história em justiça”, a revisão da história, as chamadas “histórias contestadas”, pode ser uma 

“poderosa forma de resistência” (SMITH, 2018, p. 49). Para a autora, é fundamental oferecer 

histórias alternativas, capazes de “contar nossas histórias a partir do passado, reivindicar o 

passado, dar testemunho das injustiças pretéritas”. 
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A professora Patrícia reconhece que o ensino da temática indígena em escolas 

indígenas não consiste em “ensinar indígena a ser índio”, como se depreende de suas palavras 

na entrevista:  

 
[...] até parece engraçado porque vou ensinar um indígena a ser índio, mas não é 
isso. É contar, e aí vem a importância do contexto das aulas de História e Geografia, 
para falar no território, para falar da memória e da história. A gente fez um evento 
muito bacana, história e memória da aldeia (suprimida identificação)64. A gente fez 
tudo isso, o resgate da memória da história dos antepassados, dos antigos, pra trazer 
essa consciência (PROFESSORA PATRÍCIA, 2020). 

 
A fala da professora está relacionada à problemática do ensino de história na 

educação escolar indígena. Como argumenta Silva (2015, p. 29), “crê-se que a principal tarefa 

de um(a) professor(a) de História em escolas indígenas (e não indígenas, também), mais do 

que ensinar datas, nomes, fatos ou conceitos, é ajudar os alunos a perceberem que eles fazem 

parte de uma história e que há diferentes formas de se contar histórias”.  

Este ponto dialoga com a própria problemática que é a educação escolar indígena no 

Brasil, modalidade que difere da educação indígena tradicional, conforme já pontuado e 

problematizado a partir de Luciano (2006, p. 129). 

São diversas as motivações que levam os índios a erigir uma escola em suas aldeias. 

De acordo com Gallois, que estudou os programas de educação para os Waiãpi, povos que 

apenas recentemente optaram por manter contato regular com a sociedade brasileira, as 

principais motivações são: um melhor controle de suas relações com agências assistenciais e 

de representantes da população regional com quem mantêm contato; a defesa de seu território 

de forma a compreenderem e utilizarem os instrumentos jurídicos que dão legitimidade a 

essas terras; a proteção contra a exploração a que são submetidos nas transações comerciais; a 

transmissão, dentro de suas próprias comunidades, da técnica da alfabetização e de todo o 

processo de ensino subsequente; impor-se ao mundo dos brancos e obter dos diversos setores 

da sociedade nacional um tratamento mais digno (GALLOIS, 1996, p. 6). 

A educação escolar indígena constitui, atualmente, umas das principais demandas 

dos povos indígenas no Brasil e exige atenção e abertura da sociedade brasileira, uma vez que 

não há consenso sobre o modelo de escola para todos os povos indígenas. Alguns povos 

indígenas apresentam demandas por escolas diferenciadas, com a finalidade “(...) de pensar e 

praticar os processos político-pedagógicos a partir das realidades sócio-históricas dos distintos 

_______________  
 
64 O nome da Aldeia foi retirado para não identificar o local da pesquisa, em cumprimento às diretrizes do 

Comitê de Ética.  
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povos” (LUCIANO, 2006, p. 158), enquanto outros valorizam o “ensino tradicional” e 

solicitam a formação de escolas de modelo convencional.  

Para Tassinari e Cohn, há situações em que os índios buscam justamente os modelos 

escolares mais tradicionais, criticando, e por vezes não sem razão, a política de educação 

diferenciada como uma política de educação escolar de menos qualidade, visando manter as 

populações indígenas numa situação de isolamento, ignorância e subalternidade 

(TASSINARI; COHN, 2012, p. 255).  

Esse tema também foi abordado por Bittencourt (1994; 2013a), que, no entendimento 

das propostas de escolas indígenas, destaca o papel ambíguo e aparentemente contraditório 

que a escola pode cumprir, enquanto elemento que favorece e acelera a perda da cultura 

anterior, que é substituída por um saber escolar criado pelos brancos, mas, por outro lado,  

pode também servir para ampliar suas formas culturais de comunicação, situação que ocorre 

principalmente quando se desenvolve a alfabetização bilíngue (BITTENCOURT, 1994, p. 

106). 

Neste aspecto positivo, a temática indígena nas escolas indígenas do TEE 

Tapajós/Arapiuns possibilita o fortalecimento da identidade e a valorização da cultura, como 

se evidencia na comemoração da Semana dos Povos Indígenas organizada na escola (Figura 

39). 

  
FIGURA 39 – PÁGINA DO CADERNO DE PLANEJAMENTO DA PROFESSORA PATRÍCIA REFERENTE 

À PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS NA ESCOLA INDÍGENA. 

  
FONTE: Acervo da professora Patrícia. Reprodução autorizada (2020). 
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A programação organizada na escola indígena busca valorizar aspectos da cultura e 

da alimentação. Contemplando todas as séries escolares, cada turma foi organizada de modo 

que todos os alunos pudessem participar da programação. As atividades diferem das 

recorrentes formas de comemoração do Dia do Índio realizadas na grande maioria das escolas 

brasileiras, que consiste em pintar os alunos e colocar um cocar feito de cartolina. Valoriza-se 

o que existe nas aldeias e o que faz parte da cultura local. Como apontam Silva e Costa (2018, 

p. 82), “é possível aprender a reconhecer a diferença, conhecendo-a, respeitando-a e 

valorizando-a como um valioso patrimônio cultural”.  

Considerando-se a importância do fortalecimento das identidades, atividades como 

as descritas contribuem para o desenvolvimento da “capacidade de identificar os indícios 

(conteúdos) da experiência humana, em diferentes formas, como na realidade cotidiana, na 

tradição, na memória de seus familiares, grupos de convívio e na história da localidade”, um 

caminho sugerido por Garcia e Schmidt (2011, p. 132) na direção da construção social do 

ensino de História. Segundo as autoras, é uma das formas de se enfrentar os limites da 

didatização dos conhecimentos históricos, na forma como se apresentam nos livros didáticos. 

 

5.5 SOBRE O ENSINO REMOTO NAS ALDEIAS E OS USOS DOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

A pandemia da Covid-19 impôs um repensar a respeito do cotidiano escolar, 

sobretudo pela impossibilidade da realização das aulas no modo presencial. Escolas tiveram 

que implementar o ensino remoto emergencial para poder continuar funcionando. Para 

Nicolini e Medeiros (2021, p. 284), “o distanciamento social, apesar das propostas de 

educação a distância que já vinham sendo desenvolvidas antes da pandemia, transformou-se 

em um grande desafio, em função das transformações e adaptações exigidas em tão curto 

espaço de tempo”. Analisando o contexto educacional frente à pandemia, estas autoras 

apontaram que, “de repente, nos vimos diante de uma tela de computador, ou celular, 

assistindo a incontáveis transmissões de conteúdos virtuais” (NICOLINI; MEDEIROS, 2021, 

p. 284). 

O ensino presencial foi substituído pelo ensino a distância, com ou sem o uso das 

ferramentas digitais. Segundo Nicolini e Medeiros (2021, p. 285), “todos tiveram de aprender 

a lidar com limitações de ordem técnica, social e cultural, para dar conta do mínimo que se 
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propunha nas diferentes situações educacionais”. Em muitas situações, foi necessário 

improvisar novas formas de atuação, pois as tecnologias da informática não estavam 

disponíveis para todas as realidades escolares brasileiras, como as aulas gravadas pelo celular 

ou realizadas de forma on-line.  

Levando em consideração as escolas indígenas do Baixo Tapajós, que formam o 

campo empírico no qual se situou a pesquisa, já apresentadas e descritas anteriormente, não 

foi possível a realização de aulas gravadas ou on-line, mesmo pelo celular. A professora 

Joana, em conversa pelo WhatsApp com o pesquisador, confirmou esta impossibilidade, pois 

a maioria dos alunos não dispunha de celular ou rede de informática. 

Cabe aqui uma diferenciação de formação de gerações no território nacional que não 

pode ser ofuscada e que a pesquisa de campo fez revelar distinção entre a geração homo 

zappiens, expressão utilizada por Caimi (2011, p. 166), que se distingue pelo fato de ter 

crescido acessando múltiplos recursos tecnológicos, “desde os mais antigos, como o controle 

remoto da TV, o mouse do computador, o minidisc, até os mais recentes, como o telefone 

celular, o iPod, o mp3, o tablet e tantos outros”, e outras gerações de estudantes, cujo acesso 

às tecnologias digitais ainda é restrito.  

Não estamos falando de ausência de tais tecnologias entre os povos indígenas, mas 

das dificuldades de acesso à rede de computadores no cotidiano, para alunos indígenas, do 

campo, áreas periféricas65 e para muitas outras realidades brasileiras. De acordo com Moreira 

(2021, p. 32), em muitas áreas distantes dos centros urbanos do Brasil e em particular da 

Região Norte, ao levar o processo de ensino para o contexto doméstico, descortinaram-se 

formas de desigualdades presentes nos ambientes escolares. Para esta autora, a pandemia 

agravou a situação de “deficiências no acesso a políticas públicas que atendam suas 

necessidades básicas, em especial à educação” (MOREIRA, 2021, p. 32).  

Como forma de ensino remoto no contexto das escolas indígenas, de acordo com a 

professora Joana, foi implementada a realização de atividades escritas com o uso do livro 

didático. Evidencia-se, nesta afirmativa, a importância que este artefato adquiriu no cenário da 

pandemia para o ensino de História no contexto das escolas indígenas. Diante da ausência de 

aulas presenciais e de rede de informática nestas escolas, na realidade de muitas aldeias, os 

livros didáticos assumiram o papel de fonte de conhecimento escolar, à qual os alunos 

recorriam para a construção do conhecimento histórico. A presença dos livros didáticos na 
_______________  
 
65 Sobre as dificuldades do ensino de História em tempo de pandemia, em áreas rurais e periféricas, ver Moreira 

(2021).  
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vida dos alunos possibilitou a leitura, o estudo, a pesquisa e a realização de atividades nas 

próprias residências. Em algumas situações, a leitura do livro didático substituía as aulas do 

professor, que não pudera ministrá-las presencialmente, assumindo, portanto, a posição de 

protagonista do processo de aprendizagem.  

Para a professora de História entrevistada, o ensino remoto na escola indígena 

necessitou ser realizado por meio de atividades escritas com apoio do livro didático. Nessa 

situação, o aluno ou seu representante visitava quinzenalmente a escola para retirar e entregar 

as atividades propostas pelos/as professores/as.   

As fotografias abaixo, Figuras 40 e 41, apresentam uma das atividades de ensino 

remoto realizada pela professora de História: 

 
FIGURAS 40 E 41 – PÁGINAS DO CADERNO DE PLANEJAMENTO DA PROFESSORA JOANA. 

    
FONTE: Acervo particular da professora Joana. Reprodução autorizada (2021).  

 

A atividade acima, com o tema “Tempo e História”, foi elaborada pela professora 

Joana para os alunos do 6º Ano. O nome da escola, o da diretora e o da professora foram 

apagados para evitar identificação. O destaque é para a atividade, definida na metodologia 

como “aula remota”, na qual era entregue o exercício a ser realizado e marcado o dia para o 

recebimento da atividade feita em casa. Para a realização da proposta, a professora apresenta 

como recursos: o uso do livro didático, caneta, lápis, borracha e outros materiais didáticos.  
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A professora definiu a utilização de uma sequência de páginas a serem lidas e 

pesquisadas pelos alunos, do livro didático Teláris História, 6º Ano, de Cláudio Vicentino e 

José Bruno Vicentino, edição 2018. Vê-se, neste planejamento, o uso do livro que destaca sua 

função “instrumental”, na concepção de Choppin (2004b, p. 553), por meio da qual o livro 

didático põe em prática métodos de aprendizagem, exercícios ou atividades que, segundo o 

contexto, visam facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição de 

competências disciplinares ou transversais, à apropriação de habilidades, de métodos de 

análise ou de resolução de problemas, etc. 

Cabe perceber que, na proposta acima, o tema “Tempo e História”, assim como 

outros, poderia ser utilizado para problematizar as ideias de semelhança e diferença entre o 

tempo nas culturas não indígenas e o tempo para as sociedades indígenas, incluindo a região 

do Baixo Amazonas. De acordo com Monteiro (2009, p. 129), o trabalho com as categorias de 

semelhança e diferença, muito recorrente no ensino de História, “permite aos alunos começar 

a perceber a diversidade da experiência humana, ao mesmo tempo em que constroem 

conceitos, instrumentos de análise para compreendê-la”. 

Além disto, pontua Coelho (2019, p. 86) no Dicionário de Ensino de História, 

“diferença e semelhança são, então, categorias cruciais na construção da alteridade”. No 

entanto, neste encaminhamento da proposta, não há evidência da discussão relacionada à 

temática indígena, no plano sobre “Tempo e História”. Contudo, tal relação foi constatada em 

outra atividade na qual a professora elabora questões que discutem o tema da aula apresentado 

pelo livro didático, mas também o relaciona com a realidade local e o tempo presente.   

Segue uma atividade realizada pela professora Joana sobre a temática indígena: 
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FIGURAS 42 E 43 – PÁGINAS DO CADERNO DE PLANEJAMENTO DA PROFESSORA JOANA. 

    
FONTE: Acervo particular da professora Joana. Reprodução autorizada (2021). 

 
Nesta atividade, cujos temas são “Escravidão de povos indígenas” e “Lutas e 

conquistas dos povos indígenas”, a professora não restringiu a discussão ao recorte temporal 

do período colonial, mas encontrou e criou espaço para aproximar à realidade local e ao 

tempo presente, conforme as perguntas 5, 6, 7 e 8, de pesquisa que solicitou sobre o Baixo 

Tapajós. Esta atividade está em sintonia com o que a professora Joana informou na entrevista, 

já destacada anteriormente, relativamente ao incômodo que ela sente com os livros didáticos 

de História que apresentam pouca relação com a história local. Nas palavras da professora, 

“Nos livros didáticos que nós recebemos, só vem realidade de outros países, de outros estados 

e, do nosso município não se vê, sendo que a gente gostaria” (PROFESSORA JOANA, 2020). 

A ausência de relação da história local e do tempo presente com a realidade dos 

povos indígenas do Baixo Amazonas, como se depreende da atividade acima, não impediu 

que a professora desenvolvesse esta aproximação. Como se observa na Figura 43, a professora 

elaborou atividades de pesquisa sobre os povos indígenas do Baixo Amazonas, sobre o 

significado das siglas CITA, FUNAI, SESAI e GCI, sobre o cacique da aldeia, o nome da 

aldeia e da etnia. Esta aproximação do ensino de História com a realidade indígena é 

fundamental para que o ensino de História adquira sentido na vida dos alunos e dos povos 

indígenas.  
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Sua ação revela uma situação em que ela desfaz o paradigma da racionalidade 

técnica, como aponta Ana Maria Monteiro (2001, p. 122), que “trabalhava com a concepção 

de professor como um instrumento de transmissão de saberes produzidos por outros”. Como 

destaca esta autora, os saberes docentes são construídos na experiência e não apenas “um 

conhecimento universal que está posto nos currículos ou livros didáticos, para ser ensinado” 

(MONTEIRO, 2001, p. 122). O trabalho da professora Joana confirma a definição de 

Monteiro (2007, p. 13) de que “a atuação dos professores implica mobilização de saberes, 

habilidades e competências, envolvendo subjetividades e apropriações”.  

Estes elementos são significativos não apenas para a constatação de evidências que a 

pesquisa de campo trouxe, permitindo mostrar o sentido dos livros didáticos nas escolas 

indígenas como artefato fundamental na construção da aula de História, mesmo no ensino 

remoto, mas, sobretudo, por demonstrar que as formas de uso destes materiais estão além 

deles, como se verificou nos dados produzidos.  

As Figuras 41 e 42 demonstram o uso do livro didático de História no “ensino 

remoto” nas aldeias e as formas de apropriação deste artefato. Como aponta Chartier (1990, p. 

26), a apropriação que tem por objetivo uma história social das interpretações é remetida para 

as suas determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem. As apropriações levam a professora a extrapolar o 

limite do livro, enquanto objeto produzido por outros, e a propor atividade de pesquisa sobre a 

realidade local e o tempo presente, não contemplados pelo livro didático.  

Se há evidentes críticas à ausência da temática indígena nos livros didáticos de 

História, apontadas em importantes produções historiográficas e pelas próprias professoras 

entrevistadas, há práticas de leituras destes manuais que buscam suprir estes limites e põem 

em cena outras realidades não contempladas pelos livros escolares, reafirmando nos casos em 

estudo as questões apontadas por Chartier (1990), Certeau (2005) e Rockwell (2001) quanto à 

recepção dos livros, ao uso e à leitura.  

Também foi selecionada outra atividade sobre a temática indígena, elaborada para 

alunos do 7º Ano (Figuras 44 e 45), na qual os elementos de apropriação do livro e da 

autonomia docente se mostram evidentes:  
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FIGURAS 44 E 45 – PÁGINAS DO CADERNO DE PLANEJAMENTO DA PROFESSORA JOANA. 

   
FONTE: Acervo particular da professora Joana. Reprodução autorizada (2021). 

 

As Figuras 44 e 45 são atividades de História sobre o período colonial, as lutas e as 

conquistas dos povos indígenas, escravidão e resistência indígena, assuntos presentes nos 

livros didáticos de História. Há de evidenciar-se o uso deste artefato na elaboração das 

atividades, sobretudo quando se compara as atividades com o que está proposto no livro. 

Porém, conforme as análises permitem demonstrar ao longo desta tese, a professora cria, a 

partir do material disponível, novas perguntas e, sobretudo, busca aprofundar o debate, com as 

questões do tempo presente, como se pode observar nas questões 3, 4 e 5.  

Esta perspectiva de análise aproxima-se das discussões acerca da construção dos 

saberes profissionais docentes que, de acordo com Tardif (2000, p. 14), são variados e 

heterogêneos. Para este autor, “um professor raramente tem uma teoria ou uma concepção 

unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas teorias, concepções e 

técnicas, conforme a necessidade” (TARDIF, 2000, p. 14). Em outras palavras, o professor 

utiliza, em sua prática cotidiana, um leque de opções teóricas, metodológicas, fontes, 

instrumentos, materiais, livros, manuais, na elaboração de sua aula, não se restringindo a um 

conhecimento homogêneo e estruturado de forma única, como é possível de ser verificado nas 

propostas de atividades que estão sendo analisadas. 

Como já alertava Choppin (2004b, p. 553), o livro didático não é o único instrumento 

que faz parte da educação da juventude: deve-se reconhecer a coexistência (e utilização 
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efetiva) no interior do universo escolar de instrumentos de ensino-aprendizagem que 

estabelecem com o livro relações de concorrência ou de complementaridade, o que influi 

necessariamente em suas funções e usos.  

O depoimento da professora Maria sintetiza os diferentes instrumentos de trabalho 

numa escola indígena e por parte de uma professora indígena.  

 

Como a gente ainda está, assim no período pandêmico, a questão ficou muito 
complicada para a gente enquanto professor... trabalhar, se adaptar a essa nova 
realidade então foi bem complicado pra gente, pra mim. Foi bem difícil, por conta 
da forma que eu trabalho. E fora a questão da pandemia, meu trabalho com a 
disciplina é assim, eu gosto muito de explorar o entorno do aluno, a realidade a 
questão da aldeia mesmo, é como eu falei, a questão dos assuntos que vêm pra 
gente, a questão do currículo, como a gente não tem o currículo próprio, nós 
fazemos adaptações também no currículo que vem da SEMED, então eu sempre 
gosto de explorar essa questão aqui da aldeia mesmo, fazendo essa relação. O 
espaço maior dentro da disciplina é voltado para cá [o local], então o instrumento de 
trabalho sempre que eu costumo utilizar é a questão de... até mesmo dos mais 
velhos, de levarmos para escola a roda de conversa e a questão também de ir nos 
locais, a chamada aula passeio, visitar os locais. Tudo depende também do que 
estamos trabalhando, do assunto que estou abordando ou que vou abordar na aula. 
Eu, assim... eu gosto mais de trabalhar (...) mostrando, como agora nessa questão 
das aulas que foi até uma experiência que foi difícil, mas que agora vejo que foi boa 
e que hoje também nossos alunos querem experimentar as coisas novas e as 
novidades. A questão das vídeo aulas, [a professora] grava as aulas e aí quem tem 
condições de assistir, de ter o acesso a essas aulas [assiste], e quem não tem a gente 
propõe a opção de apostilado (PROFESSORA MARIA, 2021. Grifos nossos). 

 

 

5.6. BUSCANDO RESPOSTAS PARA UMA PERGUNTA CENTRAL: “POR QUE NOSSO 

LIVRO NÃO FALA DE ÍNDIO?”  

 

A partir dos elementos conduzidos até aqui, em especial com sustentação nos 

resultados das entrevistas, é importante destacar que, quando foi iniciada a pesquisa 

documental sobre os livros didáticos de História que estavam circulando nas escolas 

indígenas, por meio da plataforma do FNDE/Ministério da Educação, foi constatada a 

distribuição de determinados livros.  

A pesquisa de campo, por meio das entrevistas com as professoras, demonstrou 

outras realidades, como a circulação de diferentes livros didáticos que não estavam 

documentados nas listas do FNDE, seja porque a professora realizou uma seleção nos 

depósitos da SEMED, levando para sala de aula aqueles que fizeram sentido para ela em seu 

trabalho, seja porque a professora considera que outros livros didáticos têm mais proximidade 

com os conteúdos do currículo, mesmo não sendo aqueles de que os alunos dispõem. Estas 
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práticas não são vistas como improváveis ou inviáveis na experiência escolar, pois o uso da 

lousa e do livro, como faz uma das professoras, possibilita o trabalho com diferentes fontes 

literárias na sala de aula e também permite criar espaços de resistência aos livros escolhidos 

por outros sujeitos, distantes da realidade escolar das aldeias. 

A pesquisa de campo com os livros escolares tem ajudado a perceber aquilo que 

Elsie Rockwell (1997, p. 31. Tradução nossa) destaca, numa direção que relativiza a força 

homogeneizadora do trabalho escolar: “a escola como uma agência que transmite uma cultura 

oficial uniforme desaparece diante da heterogeneidade de práticas e significados encontrados 

em escolas reais”. 

Os resultados das entrevistas em diálogo com a análise dos documentos oficiais e dos 

livros didáticos permitiu traçar alguns pontos de síntese:  

a) Embora a legislação sobre a Educação Escolar Indígena aponte para produção e 

aquisição de materiais didáticos específicos para esses povos, os livros didáticos 

convencionais de História são uma realidade nas escolas indígenas, pois são adquiridos pelo 

PNLD, distribuídos segundo critérios diversos para as escolas das diferentes localidades, o 

que também se verificou nas escolas do território etnoeducacional em estudo. Portanto, os 

livros didáticos usados para o ensino de História, no caso em estudo, são os mesmos adotados 

pelas escolas não indígenas; 

b) Embora a legislação nacional tenha agido sobre os editores e autores no sentido de 

incluir sujeitos e populações não contemplados pela História escolar, o que pode ser 

entendido como um elemento positivo e que correspondeu a demandas de grupos da 

sociedade civil organizada, isso não ocorreu de forma a resolver todos os problemas 

existentes. No caso da temática indígena, ainda que avanços tenham sido observados no 

conjunto de obras analisadas, permanecem lacunas no que se refere à necessidade de incluir 

os indígenas ao longo da História narrada nos livros. Esse elemento sugere descontinuidades 

na forma como os livros apresentam a participação dessas populações na vida e na história 

brasileira. Para além disso, o problema se acentua no tratamento da temática na vida 

contemporânea, o que representa graves problemas para os alunos no sentido de se 

localizarem como sujeitos que vivem e fazem essa história. Assim, a complexidade desses 

processos e as dificuldades ainda encontradas exigem continuidade de atenção dos 

pesquisadores para a problemática; 

c) Embora nos últimos anos tenham ocorrido mudanças nas formas de representar os 

indígenas nos livros didáticos de História, há lacunas e poucas articulações étnico-raciais 

entre indígenas e negros, tema essencial para se compreender a diversidade de populações que 
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habitam o território etnoeducacional em estudo. Os livros também carecem – apesar do 

registro de alguma atenção a esse ponto nos livros analisados – de maior espaço de abertura 

quanto à relação entre cultura local e regional, que demandam atenção de avaliadores do 

PNLD, de autores e editores na produção, bem como de educadores no seu uso em escolas; 

d) A pesquisa sobre os usos dos livros pode trazer contribuições mesmo quando não 

há possibilidade de estar nas escolas, observando e participando das aulas, como era a 

intenção desta pesquisa ao ser iniciada. Conversando com as professoras colaboradoras, ainda 

que de forma virtual, foi possível estabelecer relações de cooperação e respeito, que 

possibilitaram ao pesquisador compreender e apresentar alguns elementos da forma como os 

livros são apropriados por elas. Houve espaço aberto para dialogar e compartilhar 

experiências sobre atividades realizadas nas aulas, para exemplificar o que fazem e como 

fazem a partir dos livros didáticos que estão disponíveis em suas vidas de professoras.  

Assim, as entrevistas com professoras de História de algumas escolas indígenas do 

Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns trouxeram elementos que apontam para a 

problemática dos processos de escolha nas escolas do território, os limites do PNLD na 

distribuição dos livros, sem garantia de sua presença em tempo adequado e para todos os 

alunos, bem como a distância ainda existente entre os critérios de avaliação do PNLD para a 

temática indígena e sua materialização nos livros, o que promove ausências e 

descontinuidades. As professoras elencaram elementos importantes sobre a impossibilidade 

de defesa de livros únicos, dada a natureza limitada desse recurso na apresentação de 

conteúdos, a par das qualidades que possam ter, embora considerem que seria importante 

também a circulação de livros diferenciados nessas escolas, como indicado no caso de livros 

regionais/locais. 

No desenvolvimento do trabalho empírico, foi possível produzir os dados 

estabelecendo diálogos entre a empiria e a teoria, como sugerem os autores de referência, de 

forma a tornar as explicações sobre o tema mais complexas, aprofundando o conhecimento e 

(re)construindo o objeto de pesquisa. Assim, foi possível constatar formas heterogêneas de 

usos dos livros didáticos de História e da temática indígena em salas de aulas de aldeias no 

Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns que evidenciam alguns elementos que merecem 

destaque nesta síntese.  

Reconhecidos por elas os limites dos livros de História distribuídos pelo PNLD, as 

professoras improvisam práticas de ensino que articulam a temática indígena, a história local 

e a história nacional, mesmo quando estes materiais não apresentam estas relações. Tais ações 

demonstram que os livros didáticos não são impositores de um saber único a ser ensinado. As 
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aulas das professoras são evidências que reafirmam que o saber docente é variado e 

heterogêneo e de que elas fazem uso de um repertório de saberes que desconstrói a 

perspectiva do ensino como uma transmissão de conhecimento produzido por outros, 

conforme anunciava Monteiro (2007, p. 15). Os relatos das experiências das professoras das 

escolas indígenas colocaram em xeque os conteúdos das lições prescritas, em particular, nos 

limites da temática indígena e apontaram para as ressignificações que são feitas no cotidiano 

escolar das aulas de História por meio das lições reconstruídas. 

Mas, ao encerrar este capítulo, mesmo sem ter estado com os alunos para conversar e 

acompanhar seus trabalhos, é de uma pergunta que se extrai a conclusão, não como certeza, 

mas certamente como desafio e caminho possível. “Por que nosso livro não fala de índio?”, 

perguntou o aluno para a professora Joana. Ouvir as respostas dos próprios alunos ficou como 

uma expectativa que não se pode concretizar nesta tese, em que as aldeias não puderam ser 

visitadas e revisitadas, mas abriu outras perguntas e novas expectativas. 

Entre as formas de fazer com que os índios estejam presentes nos livros, ou 

especificamente sobre a produção de livros didáticos de História diferenciados para as escolas 

indígenas do Baixo Tapajós, o contato com alguns projetos anuncia possibilidades de pensar a 

produção a partir da utilização de fontes documentais da cultura material indígena, 

provenientes do cotidiano familiar e do grupo, da aldeia dos alunos/as, um Projeto Recriando 

Histórias Indígenas, nos moldes do projeto proposto por Garcia e Schmidt (2002, p. 61). 

Desenvolvido naquele caso para a realidade de escolas públicas de cidades da região 

metropolitana de Curitiba-PR, buscou articular a História Local e a História Nacional, 

estabelecendo relações com o cotidiano dos alunos e com o cotidiano de outras pessoas, em 

outros tempos e lugares.  

Em especial no projeto Recriando Histórias de Pinhais, observou-se que a ausência 

de materiais para o ensino de História Local foi suprida pela produção de módulos, a partir de 

um esforço coletivo que incluiu alunos, professoras e comunidade escolar, de forma 

colaborativa, como apontaram Garcia e Schmidt (2002, p. 61), sustentando o ensino e a 

produção do material “em uma concepção de História que privilegia os sujeitos e suas 

experiências”. 

Ao recuperar informações sobre esse projeto, buscou-se encontrar pistas para ir em 

busca de novos livros, realizando um trabalho que pode ser ponto de partida para a produção 

em outras realidades, especificamente nas escolas indígenas, cujas ausências de fontes, 

materiais e recursos didáticos são apresentadas como dificuldade na efetivação de um ensino 
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de História que contemple a temática indígena na Amazônia. Sem ignorar as dificuldades, é 

um horizonte que interessa ao pesquisador assinalar ao finalizar esta pesquisa. 

Por fim, ao pensar em livros – ou outros materiais de ensino – que sejam feitos por 

professores/as, alunos/as e suas comunidades localizadas em aldeias indígenas, a partir de 

seus objetos, relatos, narrativas de vida, talvez indiretamente se possa dar uma resposta 

plausível à pergunta formulada pelo aluno da professora Joana.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A escrita das considerações finais desta tese, que investigou as abordagens da 

temática indígena nos livros didáticos de História e dos usos destes materiais no cotidiano das 

escolas indígenas, refletindo sobre a presença e a ausência dos índios na narrativa da História 

escolar, ocorreu concomitantemente a mais um processo de silenciamento dos povos 

indígenas na História do Brasil: o chamado Marco Temporal, que visa definir, por meio de 

mudança na legislação nacional, um recorte temporal para a presença indígena em terras 

brasileiras. Em votação no STF (Supremo Tribunal Federal), o Marco Temporal levou para 

Brasília diversos povos indígenas, de diferentes regiões do país, incluindo representação dos 

indígenas do Baixo Tapajós. No momento, a votação encontra-se empatada em 1 x 1 e 

trancada, devido a pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. 

Dentre outros, dois aspectos são possíveis destacar desta votação do Marco 

Temporal: o primeiro, a mobilização de diferentes etnias em torno de um objetivo comum, a 

não aprovação desta lei, que causaria problemas para os diversos povos indígenas no Brasil, 

sobretudo em relação à demarcação das terras indígenas conquistadas pela Constituição de 

1988 e que ainda não foram demarcadas. Em termos de lição para o Ensino de História, esta 

união da diversidade indígena tem muito a ensinar, sobre a participação indígena na História, 

passado, presente e futuro. Lições de História (re)construídas pelos sujeitos. 

O segundo aspecto, a definição de um Marco Temporal (1988) consiste em mais uma 

tentativa de silenciamento dos povos indígenas na História do Brasil, negando-lhes o direito 

ao passado. Este último aspecto requer um olhar mais aprofundado, pois dialoga com o que 

foi discutido ao longo desta tese, e em especial quanto às Lições de História prescritas.  

Um dos objetivos deste estudo foi analisar as abordagens da temática indígena nos 

livros didáticos convencionais de História, aqueles adquiridos pelo PNLD e que circulam em 

nível nacional nas escolas públicas, indígenas e não indígenas. Baseado na análise do 

conteúdo (textos e imagens) de cinco coleções, foram constatadas a presença e a ausência dos 

povos indígenas nas narrativas didáticas da História do Brasil. A temática indígena é abordada 

em determinados momentos históricos, enquanto em outros recortes temáticos está ausente ou 

é lacunar.  

Foi constatado que para determinados recortes temáticos, como nos contextos da 

chamada “pré-história”, colônia e império, os livros destinam um número maior de páginas 

para o estudo da temática indígena na História, número que vai diminuindo à medida que se 

adentra aos contextos contemporâneos – ou o chamado tempo presente. Pesquisadores dos 
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livros didáticos já haviam pontuado esta questão e definido que a perspectiva destas narrativas 

didáticas era de abordagens dos povos indígenas como personagens do passado. Constatou-se 

que, por diversos fatores, alguns livros didáticos, ao abordar a presença indígena no Brasil 

colônia e império, também destinavam um tópico para relacionar com os povos indígenas do 

presente, o que se definiu como um avanço, se comparado com as conclusões de análises de 

obras didáticas anteriores, onde a abordagem do tema ficava apenas no passado.  

Em relação às representações imagéticas (ilustrações, mapas, fotografias de pessoas e 

objetos) constatou-se a presença de “imagens canônicas”, ou “narrativas históricas 

generalizantes”, como a pintura da primeira missa, os rituais de antropofagia e a aldeia, oca 

ou taba como local de moradia, encontradas em diversas coleções, do passado e do presente, 

sem incluir outras representações ou temáticas, que a chamada Nova História Indígena ou as 

pesquisas sobre os índios na História têm apresentado. Isto confirma a permanência de um 

descompasso entre as produções historiográficas e as abordagens didáticas, como se concluiu 

das análises realizadas nas coleções apresentadas no capítulo terceiro.  

Baseada nas problemáticas em relação à temática indígena nos livros didáticos de 

História, que foi levantada no capítulo primeiro e aprofundada no capítulo terceiro, a pesquisa 

se encaminhou para a necessidade de reflexão sobre o uso que se faz destes materiais no 

cotidiano de escolas indígenas e no recorte das aulas de História. O campo empírico para o 

desenvolvimento do estudo em perspectiva etnográfica foi definido em três escolas, com o 

objetivo de descrever analiticamente o que é feito com os livros didáticos de História em 

aldeias indígenas, em escolas indígenas e nas aulas de História.  

Três professoras aceitaram o convite para serem colaboradoras do projeto, que, em 

virtude do contexto de pandemia, inviabilizou a realização de uma etnografia com a presença 

do pesquisador em campo para realizar observações. Assim, a abordagem etnográfica serviu-

se das ferramentas da internet, para a realização dos contatos e a configuração do estudo (o 

capítulo quarto apresentou elementos da definição do campo da pesquisa), tendo as 

professoras aceitado realizar entrevistas on-line e fornecido materiais que, no diálogo com os 

demais dados produzidos no estudo e com a sustentação nos autores referidos ao longo do 

texto, permitem apontar algumas conclusões para, ao final, sustentar uma tese que expresse a 

síntese do trabalho realizado.  

1) Das escolas indígenas – O campo etnográfico, recortado em três escolas 

indígenas localizadas no Baixo Tapajós, que constitui o Território Etnoeducacional 

Tapajós/Arapiuns, evidenciou tensões e desafios entre normas e práticas. Em termos de 

legislações, há um alinhamento normativo entre as esferas federal, estadual e municipal, mas 
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que necessariamente não se mostrou em funcionamento na realidade concreta. No cotidiano 

escolar, a regulamentação não funciona de forma homogênea. Neste sentido, o estudo 

etnográfico apontou para duas situações sobre as quais é necessário refletir: primeiro, sobre a 

ausência de livros didáticos diferenciados previstos na Lei 6.861/09 – portanto, há mais de 

uma década – e sobre a presença de livros didáticos de História convencionais, adquiridos 

pelo PNLD e que circulam nacionalmente em diferentes realidades de escolas públicas. Um 

segundo ponto refere-se ainda à fragilidade de um currículo diferenciado para a disciplina 

História, embora tenham sido implementadas as disciplinas Notório Saber e Nheengatu, para 

tratar de questões mais próximas à realidade indígena.  

A problemática da pesquisa, portanto, se encaminhou para a análise de práticas (ou de 

elementos da vida cotidiana das aulas) da disciplina História, com seu currículo nacional e 

para os livros didáticos de História convencionais. Uma leitura desatenta, que se volta apenas 

para a norma e desconsidera o cotidiano escolar, poderia concluir que o ensino de História 

efetuado nestas realidades escolares seguiria uma perspectiva homogeneizadora, 

assimilacionista ou integracionista. São frequentes as análises que se apoiam na compreensão 

de escola como instituição normalizadora ou reprodutora, que por diferentes razões enfatizam 

a força da estrutura e sua reprodução, minimizando a força da vida cotidiana e a história. No 

entanto, esta não é a melhor conclusão que se tirou nesta pesquisa. As definições de 

“construção social da escola” – que se origina da compreensão da dialética entre estrutura e 

ação – e de “escola como fronteira” – que estabelece diálogo entre os saberes indígenas e 

ocidentais – mostraram-se mais adequadas para explicar a realidade estudada, pois, ao mesmo 

tempo em que se constatou marcas de currículos e livros didáticos convencionais, também se 

constatou formas de apropriações variadas, funções diferenciadas atribuídas  às escolas e, por 

consequência, usos diversificados dos manuais escolares. 

2) Da formação das professoras à prática na sala de aula – As três professoras 

colaboradoras da pesquisa, duas que se autoidentificaram como indígenas e uma que se 

autoidentificou como preta, que atuam como professoras de História, dentre outras 

disciplinas, foram formadas em áreas específicas, duas em Geografia e uma em História, e 

não em licenciatura intercultural indígena, uma opção existente em universidades de 

diferentes localidades. Apresentaram em suas entrevistas que a graduação foi deficiente em 

relação à abordagem da História Indígena ou da temática indígena, embora sua formação 

universitária tenha ocorrido após a normatização da obrigatoriedade da inclusão desses temas 

nos currículos e livros, o que poderia indicar uma atenção especial ao tema também nos 

cursos de licenciatura. Apesar das lacunas na formação, informaram que procuram, através de 
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pesquisas, livros e outras fontes, aprimorar os conhecimentos, demonstrando os diferentes 

lugares de produção dos saberes docentes e revelando conhecimentos adequados sobre o 

conteúdo, suas lacunas e sobre as novas recomendações historiográficas e didáticas. As duas 

professoras indígenas apontaram que, além da docência, participam do movimento indígena 

no Baixo Tapajós. Assim, ao se aproximar de suas práticas de ensino, por meio de seus relatos 

e de seus materiais individuais disponibilizados ao pesquisador, constatou-se apropriações 

variadas que evidenciam articulação de ações individuais e coletivas no tratamento da 

temática indígena e no uso dos livros didáticos de História, para além do apoio em 

concepções didáticas e historiográficas que mostraram em suas análises das questões.   

3) Dos livros didáticos e seus usos – As três professoras participantes apontaram 

que utilizam os livros didáticos de História convencionais em suas aulas, embora apenas uma 

delas tenha se mostrado mais resistente ou crítica à presença deles em suas práticas. Foi 

constatada a ausência de livros didáticos diferenciados para a disciplina História, mesmo 

quando a legislação educacional e os especialistas na abordagem apontam como sendo 

importantes. As escolas indígenas no Baixo Tapajós têm recebido os livros didáticos de 

História e outras disciplinas, que são adquiridos pelo PNLD e que, conforme se evidenciou ao 

longo dos capítulos, tem avanços e problemas (questões ainda não resolvidas) nas abordagens 

da temática indígena. As professoras foram unânimes em constatar problemas nas abordagens 

da temática indígena e na ausência de lições que dialoguem com a realidade local, porém, 

apontam que estes limites podem ser amenizados pela intermediação das professoras, de uma 

leitura crítica e do uso de outras fontes ou de variados livros nas aulas de História.   

Seus relatos sobre os usos destes materiais no cotidiano das escolas revelaram formas 

diversas de apropriações do currículo oficial e das lições de História prescritas nos livros 

didáticos convencionais, que podem se manifestar tanto pelo uso de um pequeno espaço para 

estabelecer abordagens locais quanto pelo uso crítico das narrativas didáticas ou até mesmo 

pela recusa total de uso de determinada obra, mesmo quando enviada pelas autoridades 

educacionais. As professoras não seguem o livro como única fonte para as aulas de História e 

defendem que a construção de uma aula seja feita com base em diferentes livros didáticos, 

para suprir as lacunas da temática indígena que eles apresentam, com apoio em outros 

materiais e nas memórias locais.  

Com base nos dados produzidos pela pesquisa etnográfica, na forma de estudos de 

casos cujos resultados foram estruturados, como conclusões, em torno desses três eixos – as 

escolas indígenas, a formação das professoras colaboradoras para ensinar a temática indígena 

e os livros em circulação e uso nas escolas indígenas –, pode-se defender a tese de que, apesar 
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de merecedores de críticas e de revisão pelos motivos apontados, os limites evidenciados nos 

livros didáticos de História convencionais, por si só, não são impeditivos de um ensino de 

História que valorize a presença indígena na História e concretize sua inclusão nas aulas, o 

que dependeria de forma mais forte de outras condições externas ao próprio livro, como a 

formação e as experiências docentes; o estudo sobre os usos destes materiais no cotidiano de 

escolas indígenas revelou formas de apropriações heterogêneas, mas todas elas marcadas por 

perspectivas críticas, influenciadas particularmente pela identificação das professoras com as 

causas indígenas, mesmo no caso da professora não indígena.  

Justifica-se essa síntese com base nos resultados que mostraram que os livros foram 

apropriados de forma heterogênea e que as ausências detectadas pelas professoras foram 

supridas por meio de estudos, pesquisas em diferentes livros, incluindo os didáticos e outras 

fontes. É na escola que a vida acontece, que os currículos diferenciados (não existentes em 

termos oficiais) são realizados e que a ideia de livro didático como padronização66 do ensino é 

desfeita.  

O uso dos livros didáticos de História pelas professoras nas escolas indígenas 

demonstrou a dinâmica criadora do ensino de História no cotidiano escolar. De onde se 

poderia esperar submissão, passividade, reprodução, repetição, execução – como desejariam 

algumas concepções sobre o trabalho docente – constatou-se consumo, apropriação, invenção, 

adaptação e seleção dos objetos criados em outros espaços, como os livros didáticos (mas, 

também, os programas curriculares, as atividades e exercícios, o modelo de escola). Se, de 

alguma forma, os saberes e fazeres cotidianos não criam necessariamente novos objetos, 

certamente eles marcam tais objetos com seus usos, e inclusive desviam os objetos que lhes 

são impostos (livros didáticos, normas, leis, dentre outros), afetando suas funções.  

Ao defender esta tese, amparado nos resultados obtidos, defende-se também a 

posição de que é preciso avançar ainda muito em relação à presença indígena nas narrativas 

didáticas. Enfatiza-se que as avaliações dos livros didáticos de História no âmbito do PNLD 

precisam ser criteriosas no cumprimento da Lei 11.645/08, em particular, apontando para o 
_______________  
 
66 Refletindo sobre a diversidade do léxico do livro escolar, apesar de sua complexidade, pode ser definido, de 

acordo com Alain Choppin (2009, p. 25), a partir da “constituição na Europa dos sistemas educativos, que 
visam uma uniformização dos conteúdos e dos métodos, provocam uma autonomização da edição escolar, uma 
normalização de sua produção e, portanto, a emergência de uma nomenclatura específica”. Embora reconheça 
esta conceituação, o autor aponta que “o ‘livro escolar’ conhece depois de algumas décadas uma diversificação 
de suas funções e suportes” (CHOPPIN, 2009, p, 59). O que se conclui é que “o manual escolar não é um 
produto fixo, imutável: sua existência, funções, forma, seus usos dependem de múltiplos fatores nos quais os 
contextos geográfico, histórico e cultural têm, apesar de outros, um papel determinante” (CHOPPIN, 2009, p. 
67). 
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problema da diferença nas abordagens para o tempo contemporâneo em relação ao passado 

colonial, que precisa ainda – e logo – ser resolvido. É preciso decolonizar esta narrativa 

didática, demonstrando a presença indígena em diferentes marcos da História do Brasil, 

ensinando o protagonismo indígena “no palco da História”. 

Defende-se, em consequência, que os povos indígenas e os povos não indígenas têm 

direito ao passado e ao seu ensino. No caso dos indígenas, baseado no campo etnográfico do 

Baixo Tapajós, este direito ao passado significa o conhecimento da História do seu povo e da 

História da sociedade envolvente, que demonstra a colonização europeia em terras habitadas 

por seus ancestrais, pois esta História afetou e continua a afetar (um exemplo é o Marco 

Temporal, antes abordado) o seu cotidiano.  

Neste sentido, se os livros didáticos de História são importantes para o ensino da 

História, e assume-se que se a diversidade de povos indígenas dificulta o trabalho de abordá-

los todos em um único livro ou volume, por outro lado é preciso recusar, em qualquer 

situação, as narrativas didáticas generalizantes. Assim, caminha-se para a defesa de que, para 

o ensino de História em escolas indígenas, é preciso um livro didático de História que 

dialogue com a presença indígena em todos os momentos da História, mas que seja um livro 

didático de História diferenciado, que realize ou abra possibilidades de pontes com a 

participação daquele povo em específico na História. Reconhecendo-se as características e 

limites das lições de história prescritas – sujeitas aos controles de diferentes instituições e 

agentes, a tese destacou a relevância e o valor das lições de história (re)construídas, em dadas 

condições, nas experiências cotidianas de professoras e de alunos em escolas indígenas. 

Como sugestão, a tese aponta como viável a produção de livros didáticos de História 

diferenciados para as escolas indígenas no Baixo Tapajós, tomando como referência o projeto 

Recriando Histórias, desenvolvido para a região metropolitana de Curitiba-PR. A reinvenção 

deste projeto, com o nome Recriando Histórias Indígenas na Amazônia, surge como um 

desafio, uma demanda a ser avaliada e enfrentada pelos interessados nas pesquisas em ensino 

de História em escolas indígenas no Território Etnoeducacional Tapajós/Arapiuns, em 

particular, por duas razões: primeira, a ausência de livros didáticos de História diferenciados, 

como foi constatado nesta tese; segunda, pela importância de que a construção de um livro 

didático diferenciado seja feita com a participação dos indígenas, professores e alunos, no 

cotidiano destas escolas, a partir de documentos guardados pelas famílias, dos acervos 

particulares e das diversas fontes que podem ser encontradas ou produzidas nas próprias 

aldeias, como os relatos de memórias e as aprendizagens tradicionais, que ocorrem fora de 
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escolas ou outras instituições educativas, estudadas por Medaets (2021), para o Baixo 

Tapajós.  

Cita-se como exemplo, ainda, os “trançados do Arapiuns”, registrados por Carvalho 

(2011), peças feitas de palha de tucumã, atividade que reúne saberes e fazeres tradicionais e 

poderia ser integrada à educação escolar indígena e narrar histórias. Recriar histórias 

indígenas significa reconstruir a história na perspectiva indígena, mas também localizar e 

analisar os marcos da relação entre os povos indígenas e a sociedade envolvente; afinal, 

conforme pontuado, os indígenas do Baixo Tapajós participaram ativamente das missões 

jesuíticas na Amazônia, da Cabanagem, dentre outros acontecimentos, como a historiografia 

tem demonstrado. Mas é preciso ainda buscar a participação indígena em eventos históricos 

mais recentes, como, por exemplo, as consequências dos projetos de intervenção na Amazônia 

durante a ditadura militar nas terras indígenas, ou mesmo as atuais lutas dos povos indígenas 

contra garimpeiros, desmatamentos e demarcação das terras. Um livro didático na fronteira 

entre o mundo indígena e o mundo ocidental.  

Finaliza-se, pois, apontando um caminho a ser trilhado no futuro, ao lado de vários 

outros caminhos possíveis, nesta busca de resposta para a pergunta: para que serve a pesquisa 

em educação? Ela está no título de um texto, o primeiro texto lido ainda no processo de 

seleção para o doutoramento em Educação pela UFPR. Mesmo consciente de que não haverá 

consensos na resposta e que existem diferentes modos de conhecer e agir, como aponta 

Campos (2009, p. 282), é possível abrir espaços de diálogos e construções coletivas daquilo 

que seria um dos objetivos da pesquisa em Educação: contribuir, com compromisso, para 

avanços no conhecimento, na prática pedagógica e da pesquisa.  

Este foi o mantra que guiou o pesquisador até aqui e que permitiu a conclusão do 

trabalho, sempre de forma provisória, de forma aberta a novas incursões pelos mundos 

indígenas e seus desejos de educação diferenciada.  
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE PESQUISA EM PUBLICAÇÕES DIDÁTICAS 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM PROFESSORES E PROFESSORAS DE 

HISTÓRIA DE ESCOLAS INDÍGENAS NO BAIXO AMAZONAS 
1 – Formação docente 

- Sobre o processo de escolarização na educação básica (fundamental e médio): Se em 
escolas indígenas ou não. Se na própria aldeia ou fora dela. Se com professores indígenas ou 
não. Se a temática indígena era estudada ou não. Se tinha acesso a livros didáticos ou não. Se 
lembra de como os indígenas estavam representados nos livros usados 

- Sobre a formação acadêmica: Se possui graduação ou não. Em qual instituição. 
Forma de acesso à universidade.  Área ou disciplina em que se formou. Por que escolheu essa 
área de formação. Se a temática indígena era trabalhada em sua formação e como isso 
ocorreu. Se os livros didáticos eram trabalhados em sua formação e como isso ocorreu 

 
2 – Sobre a aldeia/comunidade e a escola em que atua.  

- Se a escola indígena em sua aldeia/comunidade é diferenciada ou não da escola não 
indígena. Se sim, quais características a tornam uma escola indígena.  

 
3 – Sobre o ensino de História na escola indígena. 

- Falar sobre a disciplina História. Quais os principais instrumentos pedagógicos 
utilizados nas aulas de História. Como a temática indígena é trabalhada nas aulas de História. 
Se a história ensinada aos alunos inclui a história das populações indígenas. Se sim, que 
fontes são usadas para isso. Se há outras histórias ensinadas a partir de fontes (narrativas) da 
comunidade ou outras. Se os alunos indígenas têm interesse pela disciplina de História. 
Motivos do interesse ou do não interesse pela disciplina. Se sente dificuldades para ensinar a 
disciplina. Se sim, causas das dificuldades. 

4 – Sobre os livros didáticos de História  

As representações dos indígenas que são apresentadas nos livros didáticos de História 
utilizados na aldeia: neste tema pretende-se ouvir a opinião dos professores para saber: 

a) Se os textos e imagens correspondem às culturas de diferentes comunidades 
indígenas;  

b) Se os elementos de sua cultura estão incluídos no livro utilizado e como cada 
professor trabalha em suas aulas com a presença ou a ausência desses elementos 
no livro.  

c) Se os elementos culturais apresentados nos livros são adequados, livres de 
estereótipos e de preconceitos; 

d) Se diferentes grupos indígenas do território etnoeducacional Tapajós/Arapiuns 
estão presentes nos livros utilizados.  
 

5 – Sobre o uso dos livros didáticos  
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O tema do uso dos livros didáticos por parte das escolas indígenas, para saber:  
a) Se foram escolhidos pelas comunidades, pelos professores ou por outras pessoas; 
b) Se são usados nas aulas, pelos professores e pelos alunos; 
c) Que tipo de atividades didáticas são feitas com os livros; 
d) Se os alunos levam os livros para outros espaços fora da escola.  
e) Se há dificuldades em trabalhar com a temática indígena nas aulas a partir do livro 

usado na escola. 
f) Se os livros didáticos contribuem para o estudo da temática indígena; 
g) Que contribuições os livros dão ao trabalho com esse tema; 
h) Que críticas poderiam ser feitas aos livros quanto ao tema da temática indígena;  
i) O que poderia sugerir para melhorar a qualidade dos livros didáticos nesse tema.  
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ANEXO 1 – MODELO DE TCLE 
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ANEXO 2 – TERMO DE ANUÊNCIA PRÉVIA 
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ANEXO 3 – COPARTICIPAÇÃO 
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ANEXO 4 - COPARTICIPAÇÃO 
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CADERNO DE IMAGENS 
 

Registros fotográficos das viagens de campo às aldeias indígenas Jaca, Santo Amaro e 

Marituba, entre 2016 e 2017. Acervo pessoal do Pesquisador (reprodução proibida sem 

autorização expressa).  

 
FIGURA 1 – O BARCO E AS REDES ATADAS. 
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FIGURA 2 – O BARCO ANCORADO NO RIO TAPAJÓS AO NASCER DO DIA E APÓS UMA NOITE DE 
VIAGEM. 

 
 

FIGURA 3 – O RIO TAPAJÓS E SUA MARGEM, EM PERÍODO DE ESTIAGEM, QUANDO AS ÁGUAS 
DESCEM E FORMAS AS PRAIAS.  
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FIGURA 4 – ALGUMAS RESIDÊNCIAS DA ALDEIA JACA. 

 
 

FIGURA 5 – RESIDÊNCIA DA ALDEIA JACA COM UMA CASA DE FAZER FARINHA AO LADO. 
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FIGURA 6 – CAMPO DE FUTEBOL E TEMPLO CATÓLICO NA ALDEIA SANTO AMARO. 

 
 

FIGURA 7 – CARTAZ EM NHEENGATU COLOCADO NA ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA JACA EM 
SAUDAÇÃO AOS VISITANTES 
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FIGURA 8 – ESCOLA MENINO JESUS DA ALDEIA JACA. 

 
 

FIGURA 9 – SALA DE AULA DA ESCOLA DA ALDEIA SANTO AMARO. 
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FIGURA 10 – RESIDÊNCIAS DA ALDEIA MURATUBA. 

 
 

FIGURA 11 – PANORÂMICA DA ÁREA CENTRAL DA ALDEIA, COM O CAMPO DE FUTEBOL. 
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FIGURA 12 – CLUBE SOCIAL DA ALDEIA ONDE ESTAVA OCORRENDO O FESTIVAL DO CAJU. 

 
 

FIGURA 13 – APRESENTAÇÃO CULTURA DA DANÇA DO CARIMBÓ, UMA DAS ATRAÇÕES DO 
FESTIVAL DO CAJU. 

 
 


