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RESUMO  

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o conteúdo de história indígena presente nos livros 

didáticos do período de 2008, até o ano presente de 2017. Procuro caracterizar a              

representação do indígena através dos períodos históricos brasileiros: Brasil: Brasil Colônia,           

Brasil Império e Brasil República. Através da pesquisa, busca-se a história e a representação              

do indígena no material didático, a partir da lei que obriga o ensino desta temática destinado                

ao ensino básico, aprofundando o tema e contribuindo com a temática dos estudos indígenas              

no âmbito escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

Em grande medida, tais dificuldades expressam-se por discursos que enfatizam estereótipos           

como “o indígenas é preguiçoso por natureza”. Tal imagem nasceu, entre outros motivos, da              

troca de experiências entre povos originários da América e sua relação com a sociedade              

moderna capitalista. Dessa relação acabou surgindo um juízo de que os primeiros ou devem              

se adaptar e se inserir na lógica moderna, ou serão taxados e empurrados para a               

marginalização.  1

A escola, muitas vezes contribuiu para essa imagem que vemos em nosso ensino primário,              

principalmente nos primeiros anos do ensino uma construção de um índio estereotipado,            

tendo nele uma visão de um ser humano que não mais existe, apenas esteve presente em                

nosso passado e com ele ficou para trás, trazendo a impressão de que o indígena               

simplesmente tem de acompanhar a evolução da sociedade, ou ficará isolado. Por muitas             

vezes,vemos nos estudos propostos um distanciamento do objeto de estudo, dando um ar de 

superioridade à si mesmo.  2

Este dilema social esteve presente na formulação e aprovação da lei 11.645 de 10/03/2008 .              3

Com a lei foi estabelecida a obrigatoriedade para o ensino da cultura afro-brasileira e              

indígena, o estudo presente tem por iniciativa identificar e analisar as diferentes perspectivas             

1MOREIRA, Vânia Maria Losada. Índios no Brasil: marginalização social e exclusão historiográfica. (Artigo) 
Disponível em: http://www.redalyc.org/html/162/16200304/ . Acessado em: 08/12/2017. 
 
2 REIS, Elisangela Alves; BARBOSA, Rosimari Bueno. A REPRESENTAÇÃO DO ÍNDIO NO LIVRO 
DIDÁTICO. Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 
 
3 BRASIL , LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm . Acesso 10/12/2017 
 



dos livros didáticos sobre o indígena e com isso, traçar um melhor aprofundamento do tema e                

com isso uma contribuição aos estudos indígenas no âmbito escolar, através dos livros             

didáticos. 

Sempre bom ressaltar e nos lembrar que não é por conta da lei posta e em vigor que acontece                   

o esperado e o desejado. A distância que se tem do aprendizado proposto para aquele vigente                

em sala de aula, ainda é uma tarefa árdua para o professor. Temos como recurso, o livro                 

didático que auxilia no processo de ensino aprendizagem. Nele o professor pode orientar as              

suas aulas ou utilizá-lo para complementar o seu plano de aula.  

Outro ponto importante a salientar é da importância deste livro para o aluno, que tem o                

contato com ele no ambiente escolar e também fora dele, sendo muitas vezes o livro didático                

a única forma de acesso à leitura para aquele aluno. Segundo alguns autores, a coletânea de                

textos presentes nele deve contribuir para refletir sobre a identidade e sobre a diversidade              

cultural.  4

Em relação a aplicação da lei, vemos que nela abrange todos os níveis do ensino, do básico                 

ao médio, tendo a obrigatoriedade dos temas em diferentes matérias, não somente história.             

Lembram-se da importância que se tem de se desvincular do discurso eurocêntrico na             

educação para o aluno compreender melhor a formação da sociedade, através das influências             

indígenas e negras presentes na nossa história e formação. 

É necessário uma análise de como este conteúdo está sendo proposto nos livros didáticos 

após a aplicação da lei. Deve-se verificar a utilização e inserção do ensino afro e indígena                

para não estereotipar as culturas, afastando-as da sociedade, como algo que seria feito apenas              

para observar. Sobre a utilização de estereótipos, é criar uma imagem de estranhamento ou              

uma representação equivocada da cultura do outro, por exemplo, tratar os índios como heróis,              

ou, ainda, perceber a imagem no negro apenas como escravo.  5

A dificuldade de se apresentar este tema na escola é grande, os professores têm barreiras               

culturais da nossa sociedade, e estes obstáculos são refletidos dentro de sala de aula pelos               

alunos. Por isso da importância de que, a educação e o âmbito escolar não podem se                

desvincularem do mundo real, para assim, criar uma melhor compreensão de mundo. Todos             

os problemas presentes na sociedade também estão presentes nas salas de aula, e através da               

4 GOULARTE, Raquel da Silva & MELO, Karoline Rodrigues de. A lei 11.645/08 e a sua abordagem nos livros 
didáticos do ensino fundamental. Entretextos, Londrina, v.13, nº 02, p. 36-40, jul./dez. 2013. p. 3. pp. 3-7 
 
5 idem. 



formação educacional é necessário se debater e desenvolver melhores referências sobre as            

culturas que fizeram parte da formação da sociedade, não as afastando, estudando como algo              

pontual do passado, mas fazer comparações da história e cultura dos povos indígenas e assim,               

desenvolver uma melhor perspectiva sobre a nossa formação.  6

Por fim, a pesquisa tem o intuito de analisar os livros didáticos elaborados após a aprovação                

da lei. Pretende-se analisar como o tema foi trabalhado e explorado no livro didático como               

instrumento de atividades pedagógicas no ensino fundamental e médio. 

 

OBJETIVOS 

O estudo presente tem por iniciativa identificar e analisar as diferentes perspectivas dos livros              

didáticos sobre o indígena e, com isso, traçar um melhor aprofundamento do tema para uma               

contribuição aos estudos indígenas no âmbito escolar. Para isso, busca-se construir um            

mapeamento das abordagens relacionadas a esta temática, analisando textos, fontes históricas           

e ilustrações presentes nos livros após a aplicação da lei 11.645/2008 e verificar se há uma                

nova visão historiográfica sobre o indígena, e caso haja, analisar de que forma modificou-se a               

formatação da temática nos livros de ensino básico. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa irá elaborar um mapeamento dos temas indígenas presentes nos livros didáticos e              

com isso problematizar os autores e os recursos presentes no livro didático. Para isso,              

pauto-me nas reflexões de Marc Ferro e Circe Bittencourt que nos trazem visões sobre o livro                

didático como uma ferramenta de comunicação em massa. 

Para Marc Ferro, através da escolha de que e como se abordar certos episódios, é possível                

verificar-se também a omissão proposital de determinadas histórias ou grupos sociais, a fim             

de não lhe garantirem participação na formação de uma identidade nacional através do meio              

de informação que é o livro didático, e assim deslegitimar essa população na própria              

sociedade.  7

6 CRUZ, Caroline Silva; JESUS, Simone Silva. Lei 11.645/08: A escola, as relações étnicas e culturais e o 
ensino de história - algumas reflexões sobre essa temática no PIBID. XXVII Simpósio Nacional de História. 
22-26 julho, 2013. 
 
7 FERRO, Marc. A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação. Tradução de Wladimir 
Araújo. São Paulo: IBRASA. 1983. 
 



É preciso se atentar também para a forma como é produzido este conteúdo no livro didático,                

segundo a Circe Bittencourt "A diagramação e a paginação do livro são estabelecidas por um               

profissional especializado e, dessa forma, os caracteres, a dimensão, as cores das ilustrações             

enfim são decisões de técnicos, de programadores visuais, na composição do livro[...]. Hoje             

existem especialistas em pesquisa iconográfica contratados pelas editoras para desenvolverem          

essa parte específica da produção do livro."   8

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa está se pautando na análise de livros didáticos de diferentes séries do ensino               

básico. São eles: 

- COTRIM, Gilberto; RODRIGUES, Jaime. Saber e Fazer História - 7º Ano, 3ª edição.             

Editora Saraiva, 2009 

- MENDONÇA, Cláudio; RESENDE, Murilo; RIBEIRO, Regina. História e Geografia         

do Estado de São Paulo, 4º/5º ano. 2ª edição. Editora Moderna, 2014  

- MARTINS, Ana Paula; TEIXEIRA, Kadine. Caminhar e Transformar EJA. 2ª edição.           

Editora FTD, 2013 

- FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos; VAINFAS,          

Roberto. HISTÓRIA 1º EM. 3ª edição. Editora Saraiva, 2013 

- THAHIRA, Rosane Cristina. Projeto Buriti. História 4º ano. 2ª edição. Editora           

Moderna, 2011. 

Ainda em relação ao desenvolvimento, as análises dos livros didáticos estão sendo baseadas             

em leituras de autores que tratam sobre a utilização do livro didático como ferramenta de               

auxílio didático ou propagador de estereótipos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, estando no momento de compilação da              

temática apresentada nos livros didáticos e a partir disto, traçar um mapeamento que aponte              

aproximações e distanciamentos entre diferentes livros sobre a temática indígena após a lei             

11.645/2008. 

 

8 BITTENCOURT, Circe. O saber histórico na sala de aula. Repensando o Ensino. 3ª edição. São Paulo. 
Contexto, 1997. 
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