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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar propostas curriculares oficiais de ensino de História, em 

seus distintos formatos e desdobramentos, de diferentes estados brasileiros, preferencialmente 

após a instituição da Lei 11.645/2008, para investigar como as temáticas relacionadas à 

história e à cultura dos povos indígenas vêm sendo tratadas nestes documentos. Com essa 

análise, faremos um inventário das propostas curriculares oficiais vigentes no país, bem como 

das narrativas que esses materiais veiculam sobre os povos ameríndios, assim, buscaremos 

confrontar essas representações com a produção acadêmica, especialmente das últimas três 

décadas, no campo da História, com a história indígena e ensino de história e, também, no 

campo da Educação, com os estudos sobre teoria do currículo e interculturalidade crítica. 

Pretendemos pensar as relações entre esses conhecimentos produzidos na academia, com 

fortes influências dos movimentos sociais e indígenas e os currículos, com o propósito de 

entender se eles afetam ou não as abordagens destes. No contexto pós-promulgação da Lei 

11.645/08, que define a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e 

indígena, a pesquisa tenciona, afinal, avaliar em que medida as propostas didáticas elaboradas 

pelos estados colaboram para formar estudantes que reconheçam as populações indígenas 

como sujeitos históricos que devem ser vistos sob o prisma da igualdade na diferença, a fim 

de garantirmos uma educação que crie novos paradigmas de relações interculturais. 

 

Palavras-chave: ensino de história, história indígena, ensino de história indígena, currículos, 

lei 11.645/08. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze official curricular proposals of History teaching, from different 

Brazilian states, in its different formats and developments, preferably after the institution of 

Law 11.645/2008. More precisely, we intend to investigate how the history and culture of 

indigenous peoples have been approached in these documents. We will first make an 

inventory of official curricular proposals and the different narratives that these materials 

convey about the Amerindian peoples. After that, we will confront these representations with 

those presented in the academic production on indigenous history and teaching history, 

especially of the last three decades. The field of Education, particularly the studies on 

curriculum theory and critical interculturality, will provide the theoretical support of this 

research. By thinking about the relationship between the knowledge produced in the academy, 

which has strong influences of the social and indigenous movements, and the curricula we 

hope to demonstrate how the first affects the latter. Therefore, we expect to understand how, 

after the promulgation of Law 11.645/08, the didactic proposals elaborated by the states 

collaborate to train students to recognize the indigenous populations as historical subjects that 

should be viewed under the prism of equality in difference, in order to ensure an education 

that creates new paradigms of intercultural relationships. 

 

Keywords: History teaching, indigenous History, indigenous History teaching, curriculum, 

Law 11.645/08.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central desta pesquisa é analisar os conteúdos que tratam das histórias e 

culturas dos povos ameríndios, que habitam e habitaram os territórios do Brasil e da América, 

em vinte e três propostas curriculares de Estados brasileiros e do Distrito Federal do Ensino 

Fundamental II e Médio, feitas, majoritariamente, a partir de 2008. O recorte temporal foi 

escolhido a partir da promulgação da Lei 11.645/08, que estabeleceu a obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica do país.  

 Apesar de a lei definir a obrigatoriedade de história e cultura dos povos indígenas do 

Brasil, muitas vezes os povos ameríndios aparecem no ensino de História em visões 

comparativas. Nesse sentido, entendemos que é importante mapear o discurso sobre história 

indígena presente nas propostas curriculares como um todo, discurso este que envolve tanto 

os povos do Brasil quanto da América em geral.  

Entendemos que as propostas curriculares são documentos que expressam visões de 

mundo e estão diretamente ligadas às relações de poder presentes em uma sociedade. Dessa 

forma, pensamos que a inserção da história indígena dialoga com esses aspectos das propostas 

curriculares, sendo então necessário, para uma compreensão mais aprofundada e 

contextualizada, analisar as diretrizes gerais que embasam os documentos, assim como alguns 

processos que envolvem sua elaboração.  

Com essa análise, buscaremos mapear as presenças e as ausências relacionadas aos 

conhecimentos sobre história e cultura indígena fomentados pelos estados brasileiros à 

educação básica.   

A presença de temas relacionados aos povos indígenas nos currículos, materiais 

didáticos e na escola não é algo recente. Apesar de a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, do 

Governo Federal, estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena e afro-

brasileira no ensino básico, os povos indígenas aparecem como tema da disciplina de História 

desde a primeira metade do século XIX, conforme observou Adriane Costa da Silva em sua 

dissertação de mestrado Versões didáticas da história indígena (1870-1950): 

 

A descrição dos habitantes que aqui viviam em épocas anteriores ao 

descobrimento, a conquista e ocupação da região que corresponde aos 

limites geopolíticos do território brasileiro na atualidade, as guerras entre 

indígenas e europeus, a escravização dos negros da terra, os conflitos entre 

colonos, índios e jesuítas, resolvidos, muitas vezes, na ponta da espada, são 

temas de estudo que integram os programas curriculares da História escolar, 
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desde o nascimento da disciplina na primeira metade do Oitocentos até a 

atualidade.
1
  

 

Sendo assim, a Lei 11.645/08 não é responsável pela inserção das temáticas de história 

indígena na escola. A questão central que ela pode engendrar é a necessidade de “[...] situar 

em outro lugar os conhecimentos que temos sobre os indígenas”. 
2
 Nesse sentido, não se trata 

apenas de garantir um espaço mais amplo para os povos indígenas nos currículos da educação 

básica, mas também e, principalmente, garantir que esses conhecimentos tratem as populações 

indígenas como sujeitos históricos. 

Compreendemos, então, que o principal objetivo da lei é a emergência de novas 

narrativas sobre as populações indígenas. Essas novas narrativas poderiam contribuir para que 

os estudantes das escolas brasileiras conheçam a diversidade de organizações sociais e 

políticas, de culturas e histórias que essas populações possuíram e possuem, a fim de que 

possam entendê-las como sujeitos históricos, algo que lhes foi negado pelas narrativas 

hegemônicas.  

O processo de reconhecimento das populações indígenas como sujeitos históricos é 

também um processo de humanização, visto que parte da violência contra as populações 

indígenas ocorreu em virtude de seus modos de vida e visões de mundo serem tidos como 

inferiores diante da cultura europeia, branca e cristã e, sendo assim, a desqualificação da 

humanidade dessas populações foi um elemento necessário para justificar as guerras, 

escravização e tomada de suas terras. Frantz Fanon fala das relações contraditórias entre 

colonos e colonizados e explicita o processo de desumanização presente nas sociedades 

coloniais: 

 

Por vezes este maniqueísmo vai até ao fim de sua lógica e desumaniza o 

colonizado. A rigor, animaliza-o. E, de fato, a linguagem do colono, quando 

fala do colonizado, é uma linguagem zoológica. Faz alusão aos movimentos 

répteis do amarelo, às emanações da cidade indígena, às hordas, ao fedor, à 

pululação, ao bulício, à gesticulação. O colono, quando quer descrever bem e 

encontrar a palavra exata, recorre constantemente ao bestiário. O europeu 

raramente acerta nos termos “figurados”, Mas o colonizado, que apreende o 

projeto do colono, o processo preciso que se instaura, sabe imediatamente o 

que o outro pensa. Essa demografia galopante, essas massas histéricas, esses 

rostos de onde fugiu qualquer traço de humanidade, esses corpos obesos que 

não se assemelham mais a nada, esta corte sem cabeça nem cauda, essas 

crianças que dão a impressão de não pertencerem a ninguém, essa preguiça 

                                                           
1
 SILVA, Adriane Costa da. Versões didáticas da história indígena (1879-1950). 2000. 153 f. Dissertação – 

2
 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. “História das populações indígenas na escola: memórias e 

esquecimentos”. In: PEREIRA, Amilcar Araujo; MONTEIRO, Ana Maria (Orgs.). Ensino de histórias afro-

brasileiras e indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. p. 106. 
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estendida ao sol, esse ritmo vegetal, tudo isso faz parte do vocabulário 

colonial.
3
 

 

A emergência de novas narrativas sobre as populações indígenas e o processo de 

humanização que ela desencadeia está relacionada com a necessidade de superação desse 

pensamento colonial de matriz europeia que, durante séculos inferiorizou as sociedades 

nativas, negando-lhes seus valores culturais e suas formas próprias de organização social. De 

acordo com Fanon, para superar esse pensamento e as práticas que ele gera é necessário criar 

uma nova história: 

O colono faz a história e sabe que a faz. E porque se refere constantemente à 

história de sua metrópole, indica de modo claro que ele é aqui o 

prolongamento dessa metrópole. A história que escreve não é, portanto, a 

história da região por ele saqueada, mas a história de sua nação no território 

explorado, violado, esfaimado. A imobilidade a que está condenado o 

colonizado só pode ter fim se o colonizado se dispuser a pôr termo à história 

da colonização, à história da pilhagem para criar a história da nação, da 

descolonização 
4
 

 

Considerando isso, a Lei 11.645/08 visa contribuir para a construção dessa nova 

história, assim como para a superação do pensamento colonizado que perdura até hoje, 

mantendo negros e indígenas em posições subalternas. O objetivo dela é colaborar na 

formação de uma sociedade verdadeiramente democrática, em que se garanta o direito à 

diferença. 

Nesse sentido, as palavras de Boaventura de Souza Santos são esclarecedoras sobre o 

tipo de sociedade que se almeja alcançar com políticas públicas como essa:  

 

[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e 

temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. 

Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades
5
.  

 

O paradigma defendido por Santos, de uma igualdade que contemple as diferenças, é 

recente na história do Brasil e podemos localizá-lo a partir da redemocratização do país com a 

Constituição de 1988, que garantiu o direito das populações indígenas aos seus territórios, às 

                                                           
3
 FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008, p.32. 

4
 Idem, p. 38 

5
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. 

Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003, p. 56.  
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suas culturas e modos de vida, assim como a uma educação bilíngue ou multilíngue que se 

baseasse em modos próprios de aprendizagem
6
.  

Sabemos que as leis são avanços importantes, mas que elas por si só não alteram as 

desigualdades sociais, políticas, econômicas, educacionais, territoriais e epistêmicas que, 

historicamente, marcaram a vida das populações negras e indígenas. Conforme observa 

Catherine Walsh, é necessária uma mudança de sistema para que as desigualdades deixem de 

ser produzidas. Nesse sentido, a autora defende a interculturalidade crítica como ferramenta 

para superação do colonialismo que se expressa, atualmente, a partir das práticas neoliberais: 

 
La interculturalidad entendida críticamente aún no existe, es algo por 

construir. Por eso, se entiende como una estrategia, acción y proceso 

permanentes de relación y negociación entre, en condiciones de respeto, 

legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero aún más importante es su 

entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, 

social, ético y epistémico -de saberes y conocimientos-, que afirma la 

necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras, 

condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, 

inferiorización, racialización y discriminación.
7
 

 

Convém ressaltar que as conquistas garantidas aos povos indígenas pela Constituição 

de 1988 são resultado da luta e articulação dessas populações. Giovana Cássia de Ramos 

Fanelli nos apresenta a intensificação das lutas dos movimentos indígenas a partir de 1970 e 

como esse processo foi fundamental para a inclusão dos direitos indígenas na Constituinte: 

 

No processo da discussão da nova carta constitucional, os indígenas fizeram 

a ocupação de prédios, vigílias, pajelanças, ocupação de salas em que 

estavam presentes os deputados constituintes como estratégia de pressionar 

para que houvesse leis que garantissem direitos e uma cidadania específica. 

Assim, com a Constituição de 1988 aprovada, os povos indígenas tiveram 

garantidos os direitos aos seus territórios, às suas culturas e suas diversas 

manifestações, às suas línguas, o direito de se autorepresentarem através de 

organizações próprias, assim como o direito a uma educação diferenciada. 

No plano da legislação e da política de Estado, conseguiram soterrar 

quaisquer ideias de assimilação.
8
  

 

No tocante às questões relacionadas à educação, a mesma autora expõe, a partir da 

análise de documentos elaborados em reuniões de professores indígenas, a preocupação 

                                                           
6
 Constituição Federal, Artigo 231: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”. Sobre Educação, Artigo 210: “O ensino fundamental 

regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.”. 
7
 WALSH, Catherine. La educación intercultural en la educación. Peru: Ministerio Educacion, 2001, p. 4.  

8
 FANELLI, Giovana de Cássia Ramos. A lei 11.645/08: história, movimentos sociais e mudança curricular. 

Dissertação – Faculdade de Educação da Pontíficia Universidade Católica. São Paulo, 2018, p. 31.  
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desses sujeitos não apenas com a educação escolar indígena diferenciada, mas também com a 

mudança na forma como os indígenas eram tratados nas escolas não indígenas, conforme 

podemos observar em trechos desses documentos: 

A sociedade envolvente deve ser educada no sentido de abolir a 

discriminação histórica manifestada constantemente, nas suas relações 

com os povos indígenas (I Encontro de Educação Escolar indígena do 

Mato Grosso, 1991). 

Nas escolas dos não índios será corretamente tratada e veiculada a 

história e cultura dos povos indígenas brasileiros, a fim de acabar com 

os preconceitos e o racismo (Declaração de Princípios – assessoria do 

CIMI, professores da Unicamp, USP/MARI, professores, lideranças e 

estudantes indígenas, 1991).
9
 

 

Conforme constata a autora, se a escola foi uma instituição que promoveu 

apagamentos e preconceitos em relação aos povos indígenas, agora ela deve ser responsável 

pela construção de uma nova imagem que permita o acesso às informações, às histórias e às 

culturas das populações ameríndias, oferecendo conhecimentos que permitam a desconstrução 

de preconceitos. Considerando isso, não basta uma educação escolar diferenciada para as 

populações indígenas, pois é preciso educar a sociedade envolvente a fim de que as relações 

entre indígenas e não indígenas se estabeleçam a partir de critérios de equidade e respeito. E 

como bem notaram os professores indígenas, a educação é uma ferramenta imprescindível 

nesse processo. 

O movimento mais comum quando se pensa em educação intercultural é a educação 

escolar diferenciada, que foi garantida aos indígenas pela Constituição Federal. Entretanto, a 

preocupação demonstrada pelos professores indígenas em educar as populações não indígenas 

sobre as questões relacionadas a eles é uma via imprescindível para uma educação 

efetivamente intercultural. Walsh nos chama atenção para o fato de que educação intercultural 

não pode ser via de mão única, o que significa dizer que não são apenas os indígenas que 

devem saber sobre os conhecimentos da sociedade nacional, mas a sociedade nacional 

também deve ter acesso aos conhecimentos e saberes produzidos pelos indígenas. Nesse 

sentido, é necessário repensar, refundar e descolonizar o nacional, o que ainda não ocorre ou é 

muito incipiente
10

. A Lei 11.645/08 pretende atuar exatamente nesse processo de 

descolonização do nacional.  

Entendemos que a promulgação da Lei 11.645/08 atendeu às reivindicações das 

populações indígenas, não por acaso, no governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) e 

                                                           
9
 Idem, p. 43 e 46.  

10
 WALSH, Catherine. La educación intercultural en la educación. Peru: Ministerio Educacion, 2001, p. 10.  
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se insere nas políticas afirmativas promovidas por esse governo. Contudo, ela surge da 

alteração de uma lei anterior, a 10.639, de 2003, que alterou a Lei 9.394/1996 de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), ao incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira nos 

estabelecimentos de ensino públicos e privados. A lei de 2008 manteve o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e acrescentou o ensino de história e cultura indígena. São cinco anos 

que separam uma da outra, o que resultou em uma anterioridade para a inclusão de ensino de 

história e cultura afro-brasileira. Isso é notável em nossa pesquisa, pois há propostas 

curriculares que buscam atender a lei no tocante ao ensino de história e cultura afro-brasileira, 

fato que se relaciona com o momento de produção dessas propostas, em que a obrigatoriedade 

não incluía o ensino de história e cultura indígena.  

A Lei 11.645/2008 estabelece que todo o currículo escolar deveria tratar de conteúdos 

referentes à história e cultura dos povos indígenas, com ênfase nas áreas de educação artística, 

literatura e história brasileira
11

. Sabemos o quanto a lei é importante no sentido em que 

promove discussões, pesquisas, produção de materiais didáticos, formação de professores e a 

inserção das temáticas no currículo escolar. Temos clareza de que apenas ela não é suficiente 

e não garante por si só uma mudança de abordagem qualitativa em relação às populações 

negras e indígenas, entretanto, é um passo fundamental que cria visibilidades sociais para 

populações que foram negligenciadas historicamente. 

Com o propósito de atender de forma mais adequada os objetivos propostos para a 

pesquisa, esta dissertação conta com três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado, História 

indígena e currículos: reflexões teóricas e apresentação das propostas curriculares, 

situaremos nossos referenciais teóricos em relação às discussões sobre história indígena e 

teorias do currículo. Também buscaremos descrever aspectos da constituição das nossas 

fontes de pesquisa, as propostas curriculares, como: características que envolvem a 

materialidade desses documentos; organização e distribuição das aprendizagens; autores e 

formas de participação, principalmente no tocante à participação dos professores.  

O segundo capítulo, A concepção de currículo e de ensino das propostas curriculares, 

está dividido em duas partes. Na primeira, analisaremos a diretriz teórica das propostas em 

função da seguinte questão: qual a concepção de currículo e, por consequência, de ensino que 

os documentos curriculares possuem? Em função dessa análise, classificaremos as propostas 

curriculares em linhas discursivas. Na segunda parte, por sua vez, analisaremos as diretrizes 

                                                           
11

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileiras. BRASIL. Lei 11.645/08 de 10 de Março de 2008. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 

Brasília. 
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gerais das propostas curriculares e as diretrizes teóricas sobre a disciplina de História em 

relação às temáticas étnicas e raciais. Como a diversidade étnica aparece tanto no discurso 

geral quanto no da disciplina de História? Observaremos como essas linhas discursivas se 

relacionam com os objetivos da disciplina de História no que se refere às questões étnico-

raciais.  Compararemos os dados das concepções mais gerais do currículo sobre a temática 

étnico-racial com os das concepções desenvolvidas na disciplina de História para pensar as 

relações entre estes discursos e como eles implicam na forma como a história indígena se 

apresenta nesses documentos.  

Por fim, no terceiro capítulo, intitulado A história indígena nas propostas 

curriculares, nos concentraremos propriamente no ensino de história e cultura indígena 

proposto pelos documentos curriculares. Pensaremos a história indígena em relação aos 

demais conteúdos, para dimensionar essa presença. Além disso, identificaremos as temáticas 

que aparecem nas propostas curriculares e discorreremos sobre elas a partir da inserção em 

períodos históricos, a saber: período originário, colonial, independente e contemporâneo. Há 

também um item voltado para análise da história regional, entendida como temas relacionados 

à história do Estado ou região. Com isso, esperamos oferecer uma visão geral sobre como o 

ensino de história e cultura indígena está sendo proposto pelos estados brasileiros ao longo da 

última década.  
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Capítulo 1: História indígena e currículos: reflexões teóricas e apresentação das 

propostas curriculares 

 

Conforme já defendemos anteriormente, a promulgação da Lei 11.645/08 não é 

responsável pela inserção das temáticas de história e cultura indígena nas escolas brasileiras, 

visto que são temáticas presentes no ensino de História desde o surgimento da disciplina, no 

século XIX. A questão mais importante que ela levanta é a indagação de quais histórias são 

contadas sobre essas populações e se elas levam em consideração as perspectivas dos 

indígenas nos processos históricos.  

É necessário reconhecer os avanços ocorridos nas políticas públicas na última década 

em relação às visões etnocêntricas e de caráter negativo que marcaram as representações dos 

povos indígenas no ensino de História. Entretanto, persistem as visões generalizantes que não 

apresentam as variedades étnicas, culturais, políticas e históricas dessas populações. Além 

disso, diversos estereótipos persistem nas práticas sociais e, também, nas práticas escolares. 

De acordo com John Manuel Monteiro: 

 

Os manuais escolares e mesmo a historiografia profissional tendem a 

liquidar rapidamente com as populações indígenas, dando-lhes um certo 

destaque – como não podia deixar de dar – apenas nos anos iniciais da 

colonização. Apesar de reaparecerem pontualmente em alguns episódios – 

por exemplo, como valentes auxiliares dos luso-brasileiros na guerra contra 

os holandeses, ou como vítimas dos excessos dos bandeirantes, ou ainda, 

como os protegidos do magnânimo Rondon no início deste século, as 

populações indígenas, de fato – contrapostas ao índio imaginado – são povos 

invisíveis em grande parte da história que se ensina convencionalmente. De 

modo geral, para dar conta da situação atual, fala-se dos índios de hoje como 

meros remanescentes, sobreviventes, resquícios que continuam agarrados ao 

pouco que lhes resta após cinco séculos de depredação e espoliação.
12

 

 

A partir dos anos 1960, temos uma renovação nas abordagens acadêmicas sobre as 

histórias das populações ameríndias a partir de trabalhos como os de Miguel León Portilla e 

Nathan Wachtel 
13

, que buscaram abordar a história da colonização a partir da “visão dos 

                                                           
12

 MONTEIRO, John Manuel. “Armas e armadilhas: História e resistência dos índios”. In: Adauto Novaes (org.), 

A outra margem do Ocidente, São Paulo, Companhia das Letras, 1999, p. 237-238. 
13 

WACHTEL, Nathan. Los vencidos: los índios Del Peru frente a La conquista española (1530-1570). Marid: 

Alianza Editorial, 1976. LEON PORTILLA, M; GARUBAY, A.M. Visión de los vencidos: relaciones indígenas 

de La conquista. México, Biblioteca Del Estudiante Universitario, 1959. 
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vencidos”. Foram obras pioneiras no sentido de buscar explicações a partir do ponto de vista 

indígena e não do colonizador europeu. 

 As tendências historiográficas iniciadas por Wachtel e León Portilla foram 

fundamentais para pensarmos as explicações históricas a partir de sujeitos que foram 

historicamente negligenciados. Abre-se, então, a perspectiva de que as populações indígenas 

possuíam uma história.  

 No entanto, não podemos pensar essa tendência descolada do contexto político-social 

da época em que essas obras foram escritas. Trata-se de um momento, na segunda metade do 

século XX, em que explodem os movimentos de descolonização da África e Ásia, da luta 

contra a segregação racial nos Estados Unidos, o que também chama atenção para a defesa da 

diversidade étnica e para a história de opressão contra negros e indígenas. Podemos falar de 

um momento marcado pela pulverização e particularização das lutas, no qual as questões 

étnicas e identitárias passaram a ocupar lugar de destaque. 

No Brasil, aceita-se que a história indígena se constitui a partir do anos 1980, tendo 

como os dois expoentes o já citado historiador John Manuel Monteiro e a antropóloga 

Manuela Carneiro da Cunha, caracterizando um novo olhar e protagonismo para os povos 

indígenas, até então relegados às margens da História. Além disso, tal interpretação 

aprofundará o debate lançado pela “visão dos vencidos”, no sentido em que as populações 

indígenas são vistas em seus múltiplos contextos históricos, papeis sociais e agências. 

Segundo Monteiro: 

 

Essas experiências, vivências e estratégias indígenas vêm sendo esmiuçadas 

por um crescente número de estudiosos, buscando aliar uma certa 

sensibilidade antropológica às informações inéditas que emergem, em 

fragmentos dispersos, dos arquivos que guardam e escondem os mistérios do 

passado. Este é um lado importante daquilo que podemos chamar de nova 

história indígena, porque há um outro lado, não menos importante, que é a 

investigação das diferentes perspectivas nativas sobre o passado,muitas 

vezes codificadas em registros orais que se distanciam do modo usual de 

pensar história (...) Deve-se ressaltar ainda que se  trata de uma “nova 

história indígena”, porque esse tema não é nada novo na historiografia do 

país: desde os tempos coloniais, os cronistas e outros escritores se indagaram 

a respeito dela, e, no século XIX, a temática indígena foi crucial na 

elaboração de uma mitografia fundacional do país, que se desdobrou em 

sucessivas ondas da historiografia e do pensamento social brasileiro.
14

 

 

                                                           
14

 MONTEIRO, John Manuel. “Armas e armadilhas: História e resistência dos índios”. In: Adauto Novaes (org.), 

A outra margem do Ocidente, São Paulo, Companhia das Letras, 1999, p. 238. 
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 A abordagem proposta pela história indígena pretendeu se contrapor às visões 

hegemônicas de que as populações indígenas não possuíam história e deviam ser estudadas 

apenas pela Etnologia
15

. Podemos dizer também que, no Brasil, a história indígena está 

relacionada à intensificação das lutas dos movimentos indígenas pelo reconhecimento de suas 

identidades e pela posse de suas terras, que resultaram no reconhecimento legal dos direitos 

indígenas na Constituição de 1988. A abordagem iniciada pelos trabalhos de John Manuel 

Monteiro e Manuela Carneiro da Cunha influenciará uma nova geração de historiadores no 

trabalho com a história indígena.  

 As revisões propostas pela história indígena não negam as diversas formas de 

violência a que as populações ameríndias foram submetidas. Entretanto, tratá-las apenas como 

vítimas simplifica os processos múltiplos que marcaram a história do continente desde o 

período colonial, além de ignorar as diversas respostas e soluções que essas populações 

criaram nesse novo contexto. 

  Para exemplificar como a história das populações indígenas pode ser abordada para 

além da categoria de “vencidos” ou de vítimas do processo colonizador, evocamos alguns 

trabalhos no campo da História que se enquadram nessa nova abordagem. A principal 

contribuição dessa revisão historiográfica é que ela busca entender a agência indígena, isso 

faz surgir outras perguntas às fontes históricas e, consequentemente, emergir novas narrativas. 

O primeiro deles é o de Federico Navarrete Linares, historiador mexicano que defende 

que as características das sociedades indígenas foram determinantes para definir a história 

colonial e, nesse sentido, as variadas regiões que fazem parte do atual México tiveram 

processos de colonização distintos – em algumas regiões esse processo foi rápido e, em 

outras, nunca chegou a acontecer totalmente. Também chama atenção para a participação 

indígena no processo de conquista. Alguns povos estavam aliados aos espanhóis nesse 

episódio, ou seja, participaram desse momento histórico como vitoriosos e não perdedores.
16

 

                                                           
15

 Ideia defendida por F.A Varnhagen (Visconde de Porto Seguro) em História Geral do Brasil, obra publicada 

pela primeira vez em 1854. Varnhagen sintetizou as visões negativa sobre as populações indígenas, já pensadas 

por C.F.P von Martius e que influenciaram profundamente o cenário intelectual da época, repercutindo pelos 

séculos XIX e XX. In: MONTEIRO, John M. Tupis, Tapuias e Historiadores. Estudos de História Indígena e do 

Indigenismo. Departamento de Antropologia, IFCH-Unicamp, Campinas 2001, p. 4.  
16

 O autor, ao tratar da conquista e colonização do atual território do México, diferencia os processos para 

diferentes regiões do país: o Altiplano Central, Michoacán, a zona maia das terras altas de Chiapas e Guatemala, 

as terras baixas de Iucatã e o norte do México. Ou seja, cada uma dessas regiões teve processos distintos, sendo 

que, enquanto no Altiplano Central a conquista foi relativamente rápida, nas terras baixas da Guatemala se 

prolongou por mais de cento e cinquenta anos e nunca foi totalmente aceita pelas populações indígenas. 

Navarrete Linares também nos chama a atenção para as formas de organização indígena do chamado império 

asteca ou mexica, dizendo que essa organização baseada no domínio militar e tributário que os astecas e seus 

aliados exerciam sobre outros grupos, geraram instabilidade política e formas de resistência dos povos 

dominados. Quando os europeus chegaram, esse grupo, descontente com o domínio asteca assim como outros, 
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  Outro trabalho que tem como central a atuação indígena é o de Fernanda Sposito, que 

pesquisou documentos produzidos pelas autoridades locais da Província de São Paulo para o 

estudo da “dimensão paulista” da questão indígena associada à política do estado imperial. 

Quando entendemos que, tanto os brancos – nesse caso, os paulistas – como os indígenas 

possuem ação, podemos ter uma visão mais complexa dos acontecimentos passados em que 

diferentes interesses estão em disputa. Assim, novas compreensões se abrem: 

 

No entanto, para os paulistas, a conversão dos índios era algo problemático, 

pois estes constantemente regressavam às matas, sendo, segundo os 

conquistadores, de índole instável. Na verdade, esse comportamento indica 

os pontos de resistência dos grupos aldeados. Além disso, os interesses que 

os levavam a se aliar aos nacionais não eram os mesmos projetados pelos 

últimos, ou seja, os indígenas não passaram a viver junto aos paulistas e 

permitirem a presença deles em seus territórios porque queriam estar sujeitos 

a eles, mas porque podiam obter benefícios nas lutas contra tribos inimigos 

ou outras vantagens táticas, como a aquisição de ferramentas, por exemplo.
17

 

 

É muito comum que entendamos a resistência indígena a partir das fugas e resistências 

armadas. Entretanto, as estratégias das populações indígenas e as respostas que encontraram 

para continuar existindo em um contexto adverso e novo são múltiplas. Para exemplificar, 

recorremos à Maria Regina Celestino de Almeida, que nos chama atenção para os usos que as 

populações indígenas faziam da justiça, vendo ali uma forma de reivindicarem seus direitos e 

interesses: 

 
Do ponto de vista da história política, cabe ainda destacar as atuais 

tendências teóricas que visam a questionar a ideia de oposição rígida entre 

dominadores e dominados. A percepção segundo a qual os primeiros 

exerciam um controle total sobre os últimos anulando suas possibilidades de 

ação já não se sustenta. No caso dos índios submetidos à ordem colonial, os 

documentos têm revelado que eles tiveram possibilidades de agir e fizeram 

isso. Sua ação fundamentava-se, em grande parte, na própria lei. Isso nos 

remete a outra questão importante que tem sido valorizada na historiografia 

contemporânea. Trata-se de repensar o papel das legislações, vistas como 

resultantes de acordos, negociações e confrontos entre os agentes 

interessados e suas respectivas capacidades de fazer valer seus interesses. 
18

 

 

                                                                                                                                                                                     
viram neles aliados para derrotarem seus inimigos. A queda do império asteca, em 1521, só foi possível devido à 

aliança dos europeus com as populações indígenas. Ver em: NAVARRETE LINARES, Federico. “La conquista 

europea y el régimen colonial”. In: Historia antigua de México, vol. III, pp. 371-405. 
17

 SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros – indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e 

conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012, p. 221.  
18

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2010, p. 28.  
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Os estudos citados podem ser interpretados como representantes dessa nova 

abordagem que se baseia na agência indígena, buscando entender as formas próprias de 

organizações sociais indígenas e desconstruindo a visão desses povos apenas como vítimas e 

“vencidos”. 
19

 Nas palavras de Cunha:  

 

A percepção de uma política e de uma consciência histórica em que os índios 

são sujeitos e não apenas vítimas só é nova eventualmente para nós. Para os 

índios, ela parece ser costumeira. É significativo que dois eventos 

fundamentais — a gênese do homem branco e a iniciativa do contato — 

sejam frequentemente apreendidos nas sociedades indígenas como o produto 

de sua própria ação ou vontade. 
20

 

 

Esse tipo de abordagem historiográfica nos faz perceber que o genericamente chamado 

“mundo indígena” não é um todo coeso e homogêneo. Estamos falando de diversos grupos 

étnicos que também se relacionavam de formas diversas, o que nos alerta para a necessidade 

de um olhar mais atento para a complexidade e possíveis contradições nas realidades 

passadas, a fim de não homogeneizarmos as narrativas históricas.  

 A história indígena tem se constituído propriamente como um campo de estudo ao 

longo das últimas três décadas. Sabemos que essa constituição tem sido muito importante, 

pois contribui para a emergência de novas narrativas que, preocupadas em conhecer os 

processos históricos a partir das explicações e agência das populações indígenas, abrem novas 

perspectivas de interpretação histórica. 

Destacamos nesse processo a entrada de indígenas no ensino superior e na pós-

graduação
21

. Como consequência disso há a formação de professores para atuarem em escolas 

indígenas e não indígenas, realização de pesquisas de mestrado e doutorado e, inclusive, 

professores universitários indígenas, atuando na formação de novos professores e 

pesquisadores. A inserção de indígenas nos espaços de pesquisa faz com que eles deixem de 

ser apenas objeto de conhecimento acadêmico e passem a produzir esses conhecimentos, o 

que contribui, por sua vez, para a emergência de novas narrativas e, ainda, novas 

epistemologias para o fazer científico.  

                                                           
19

 Nessa linha, também podemos citar o trabalho de Steve Stern sobre o império inca, que mostra igualmente a 

importância das elites andinas no início do período colonial. STERN, Steve J. Los pueblos indígenas del Perú y 

el desafío de la conquista española, Huamanga hasta 1640. Madrid: Alianza Editorial, 1986 
20

 CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, 

p. 23.  
21

 O ingresso de indígenas nas universidades tem se intensificado ao longo da última década em decorrência de 

políticas públicas como as cotas raciais, além de formas de seleção específica como o vestibular indígena que já 

existe em algumas universidades, por exemplo, na Universidade de Campinas (Unicamp).  



24 

 

Procuramos apresentar como a academia tem pensado a história indígena 

recentemente, pois essa interpretação será referência em nossa análise sobre o ensino de 

história e cultura indígena nas propostas curriculares. Não se trata de um julgamento sobre o 

quanto os documentos curriculares se aproximam ou se distanciam dos saberes desenvolvidos 

pelas pesquisas acadêmicas, pois sabemos que os saberes que circulam na escola não são a 

mera reprodução do que é feito pela academia. Longe disso, possuem suas especificidades e 

finalidades próprias, por isso, esse tipo de abordagem não nos interessa. Entretanto, 

entendemos que são aspectos fundamentais da história indígena, isto é, a busca pelo 

protagonismo indígena e o resgate dessas populações como agentes históricos plenos. Para 

nós, esses aspectos dialogam, ou deveriam dialogar, com o ensino promovido pela escola, que 

tem como um de seus objetivos, a eliminação das discriminações e a emancipação dos grupos 

discriminados
22

. E para combater discriminações e preconceitos, é imprescindível o 

conhecimento sobre as histórias, as culturas, os saberes e as formas de organização social das 

populações ameríndias.  

Sabemos que a academia não é a instituição que detém o monopólio do conhecimento 

e que, mesmo nela, há narrativas concorrentes em relação à história indígena. Ainda que 

mudanças de abordagem estejam acontecendo em seu interior, elas são muito recentes. 

Historicamente, a academia contribuiu para a compreensão de que as populações indígenas 

estavam fadadas ao desaparecimento. Sabemos que a mudança de abordagem da academia 

não chega com a velocidade que queríamos na escola e, menos ainda, nas práticas sociais.  

As ideias que circulam sobre as populações indígenas são construídas a partir de 

processos que ocorrem através de diversos agentes, dessa forma, a academia é apenas mais 

um entre muitos outros, como a escola, os meios de comunicação, a família, os interesses e as 

relações de poder entre diferentes setores da sociedade. Entretanto, pensamos que a escola 

pode ter um papel central no sentido de contribuir para uma visão crítica em relação aos 

discursos discriminatórios que circulam sobre as populações indígenas, evidenciando as 

relações de poder no presente e no passado que tenderam a marginalizar e negar direitos a 

essas populações. 

Resta-nos refletir sobre o que a presença ou a ausência da história indígena nas 

propostas curriculares diz sobre a sociedade que as produziu. Qual seria a qualidade dessa 

presença? Em outras palavras, as populações indígenas aparecem como sujeitos da própria 

história ou vítimas de processos sobre os quais não tinham ação alguma?  Tal questão é 
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fundamental para entender quais visões essas sociedades pretendem reproduzir nas práticas 

sociais em relação às populações indígenas. É preciso estar atento ao dito e ao não dito, às 

contradições e aos conflitos que estão presentes nesses documentos e que nos interessam, 

particularmente, pelas práticas sociais que expressam. 

1.1. Reflexões sobre currículo 

 

A análise da história e da cultura indígena em nossas fontes de pesquisa, isto é, nas 

propostas curriculares dos diferentes Estados brasileiros, exige que nos debrucemos sobre as 

relações entre a produção acadêmica e os currículos, inseridos em seus contextos sociais, o 

que implica considerar as disputas, ideologias, relações de poder, ambiguidades e 

contradições que constituem essas relações. Em nosso entendimento sobre a relação entre 

escola e academia, esta última não deve ser concebida como a produtora do conhecimento a 

ser reproduzido pelas instituições da educação básica. Concebemos a escola como instituição 

que possui cultura própria
23

 e que têm objetivos e formas de funcionamento distintos da 

academia.  

Os saberes escolares se relacionam com os saberes produzidos fora da escola, 

inclusive, na academia. Eles estão diretamente ligados às múltiplas experiências sociais dos 

sujeitos
24

 que compõem a escola; às legislações e documentos que orientam as práticas 

escolares; aos materiais didáticos utilizados na prática pedagógica; aos saberes e abordagens 

didáticas dos professores e à própria maneira como a escola organiza a sua materialidade, 

como a organização dos espaços e distribuição dos objetos, por exemplo. Entendemos que o 

“conhecimento científico, o conhecimento proveniente do senso comum e o mundo das 

representações sociais, todos estão sendo considerados como partes integrantes da elaboração 

do conhecimento escolar.” 
25

  

Embora nossa pesquisa se restrinja aos documentos curriculares, é fundamental que 

consideremos a tradição escolar, no sentido de uma cultura historicamente circunscrita que 

atua na definição daquilo que deve ser ensinado na escola. Compreendemos que o currículo 

escolar possui dimensão pré-ativa, definida por Ivor Goodson como o seu aspecto teórico e 
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 Partimos do conceito de cultura escolar proposto por Viñao Frago. VIÑAO FRAGO, Antonio. Historia de la 

educación y historia cultural. Posibilidades, problemas, cuestiones. Revista Brasileira de Educação. Rio de 
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prescritivo, e também ativa, que seria o currículo em interação, propriamente na prática 

escolar. 
26

 

Nessa pesquisa, analisaremos a dimensão prescritiva do currículo. Entretanto, é 

importante dizer que compreendemos estes documentos como construções sociais, resultado 

de escolhas, marcados por relações de poder, por disputas e contradições presentes em 

determinadas sociedades em um dado tempo histórico. Logo, estes documentos expressam, 

também, práticas sociais.  

Pensando nos processos que marcam as concepções desses documentos, que têm sido 

vastamente estudados pelos pesquisadores da área de Teoria do Currículo
27

, entendemos que 

eles não são a simples sistematização do conhecimento humano historicamente acumulado, 

como algumas correntes procuraram defini-los em um discurso de suposta neutralidade. 

Seria impossível um currículo que fosse capaz de dar conta da totalidade do 

conhecimento humano ao longo da história, logo, o currículo será sempre marcado pela 

escolha de alguns conhecimentos em relação à totalidade de conhecimentos. Alguns 

conhecimentos foram considerados relevantes enquanto outros foram deixados de lado. 

Compartilhamos com Apple, alguns questionamentos e posicionamentos ao analisarmos estes 

documentos:  

 

De quem é o conhecimento? Quem o selecionou? Por que é organizado e 

ensinado dessa forma? E a este grupo em particular? Apenas formular essas 

questões não é, porém, suficiente. Orientamo-nos, também, pela tentativa de 

conectar essas investigações a concepções concorrentes de poder econômico 

e social e de ideologias. Dessa forma, podemos começar a ter uma 

apreciação mais concreta das conexões entre poder econômico e político e o 

conhecimento que é disponibilizado (e o que não é disponibilizado) aos 

alunos
28

.  

 

É preciso também entender que os currículos não são a mera imposição dos grupos 

dominantes de seus valores, conhecimentos e práticas sociais. Raymond Willians entende que 
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 GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história, 15ª Edição atualizada e ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2018.  
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 Sobre o campo de Teoria do Currículo, compartilhamos com Silva a compreensão que o termo teoria 

pressupõe um mecanismo que tem por objetivo a descoberta de um objeto, como se o objeto existisse antes do 

discurso e estivesse à espera de ser revelado. A perspectiva pós-estruturalista chama atenção para a noção de que 

a teoria não apenas descreve ou revela um objeto, mas, sim, produz esse objeto. O autor prefere o uso da palavra 

discurso, mas reconhece que a palavra teoria está amplamente difundida para ser simplesmente abandonada, 

então sugere a continuidade do termo, ressalvando a dimensão criativa em relação ao objeto e não apenas 

descritiva da palavra teoria. SILVA, T.T. da. “A produção social da identidade e da diferença”. In: SILVA, T.T 

da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 11-13. Os 

principais autores utilizados no campo da Teoria do Currículo serão Apple (2006), Goodson (2018) e Silva 

(2012).  
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 APPLE, Michael. Currículo e ideologia, 3ª Ed. Artmed: Porto Alegre, 2006, p. 40. 
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o processo de educação acontece para além da escola, em outras instituições como a família e 

em outras práticas, como as do trabalho
29

. Diversas instituições e práticas atuariam para a 

formação do que ele chama de “tradição seletiva”, que seria o processo de constituição e 

reconstituição de uma cultura efetivamente dominante. Logo, é necessário entender os 

mecanismos de produção e reprodução dessa tradição, o quanto a sua força reside no 

compartilhamento de determinadas práticas sociais que não são, portanto, apenas de um grupo 

dominante. E também, como as demandas, visões de mundo e valores dos grupos subalternos 

são, em alguma medida, incorporados no processo de produção da “tradição seletiva”. Dessa 

forma, concebemos que esses processos são muito mais complexos do que uma relação de 

imposição. Como Williams observa, se assim fosse, ficaríamos felizes, pois seria algo muito 

mais fácil de se derrotar.
30

 

Ao utilizarmos as propostas curriculares como fontes para nossa pesquisa, temos que 

estar atentos às dimensões ideológicas e intencionais que marcam a elaboração desses 

documentos. Os currículos dizem respeito aos valores da sociedade que o criou, assim como o 

seu modelo de sociedade desejável. Nas palavras de Silva: 

 

Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta “o quê?” nunca está separada 

de uma outra importante pergunta: “o que eles ou elas devem se tornar?” 

Afinal, um currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão 

“seguir” aquele currículo.(...) Qual é o tipo de ser humano desejável para um 

determinado tipo de sociedade? Será a pessoa racional e ilustrada do ideal 

humanista de educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais 

modelos neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada aos ideias de 

cidadania do moderno estado-nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos 

arranjos sociais existentes preconizada nas teorias educacionais críticas? A 

cada um desses modelos de ser humano, corresponderá um tipo de 

conhecimento, um tipo de currículo.
31

 

 

A formação de nossas identidades ocorre a partir de processos múltiplos e complexos 

que vão muito além da escolarização, como já defendemos anteriormente, mas a escola, como 

instituição vinculada ao Estado, foi e é um lugar privilegiado na busca para concretizar o 

modelo ideal de humanidade de uma determinada sociedade. Marta Maria Chagas de 

Carvalho, ao pensar a formação da escola no Brasil, nos chama atenção para a presença da 

herança jesuítica de educação, para a qual “a educação deve levar os indivíduos a uma 
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integração harmoniosa como súditos no corpo político do estado, definindo-se sua liberdade 

como subordinação à cabeça real
32

”. Essa herança esteve presente na institucionalização da 

escola no Brasil, em que a concepção predominante de educação passa “(...) a ser percurso 

obrigatório de todo cidadão, modelando-lhe os comportamentos e transmitindo-lhe o conjunto 

de saberes e convicções reputados necessários à vida em uma sociedade harmoniosa e 

civilizada.
33

”  

O trabalho de Carvalho historiciza a instituição escolar, pensando as rupturas e 

continuidades, os sentidos e as disputas que marcam o percurso da escola ao longo do tempo. 

O que há de comum entre períodos históricos diferentes é que a escola cumpre a função de 

formar indivíduos nos valores desejados por uma sociedade em um determinado contexto 

histórico. Esses valores estão em constante disputa e expressam a diversidade de visões em 

relação a que tipo sociedade se deseja. O resultado dessa disputa expressa as relações de 

poder de um determinado momento e se altera à medida que essas relações mudam. Logo, 

falamos de dinâmicas sociais que nunca estão prontas e acabadas. 

As propostas curriculares expressam, então, modelos de sociedade. Nesse sentido, 

identificar as relações entre o tipo de currículo e o tipo de formação que ele prescreve nos 

interessa, particularmente, pela inclusão ou não de temas ligados à diversidade étnico-racial e 

também pela qualidade dessa inclusão. Por isso, nos concentraremos em mapear as propostas 

curriculares a partir de suas concepções de currículo.  

Na maior parte dos casos, as propostas curriculares, contemplam visões do que deve 

ser o ensino, os objetivos da educação e as reflexões teóricas que orientam as práticas de 

ensino. Também expressam reflexões sobre o contexto social de determinadas sociedades e 

seus aspectos históricos e culturais. Entendemos que esses documentos possuem discursos 

que nos permitem identificar as concepções de professores, estudantes, escola, ensino e, 

também, de currículo, tendo em vista os sujeitos encarregados da elaboração deles. 

Sendo assim, a análise de nossas fontes de pesquisa requer um processo que não 

envolve apenas o currículo da disciplina de História, pois entendemos que esse currículo não 

existe isoladamente, pelo menos, na maior parte dos casos analisados. Portanto, consideramos 

necessário analisar aspectos mais gerais dos currículos, pois entendemos que eles são 
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relevantes na compreensão do nosso objeto de estudo, que são as proposições sobre o ensino 

de história e cultura indígena nesses materiais. 

 

 

 

1.2. Características gerais das propostas curriculares 

 

Nesta parte do capítulo, nos centraremos na descrição de alguns aspectos de 

constituição das propostas curriculares, como: características materiais; organização e 

distribuição das aprendizagens; autores e formas de participação dos professores. 

Para essa pesquisa selecionamos como corpus documental 23 propostas curriculares 

dos estados e do Distrito Federal do Ensino Fundamental e Médio, preferencialmente a partir 

de 2008:  

 

Quadro 1 - Documentos analisados 

Título Estado Etapa Ano 

Orientações curriculares Acre Ensino Médio 2010 

Plano curricular da 

Educação básica 

Amapá Ensino Fundamental e Médio 2009 

Proposta de Currículo Amazonas Ensino Fundamental 2008 

Referencial curricular Rondônia Ensino Fundamental e Médio 2012 

Referencial curricular e 

proposta curricular 

Tocantins Ensino Fundamental e Médio 2008 

Referencial curricular da 

Educação básica para as 

escolas públicas 

Alagoas Ensino Fundamental e Médio 2010 

Proposta curricular – 

Ciências Humanas – 6º ao 

9º ano.  

Bahia Ensino Fundamental  2015 

Coleção escola aprendente: 

Ciências humanas e suas 

tecnologias 

Ceará Ensino Fundamental e Médio 2008 

Diretrizes curriculares Maranhão Ensino Fundamental e Médio 2014 

Parâmetros curriculares do 

Estado do Pernambuco. 

Parâmetros curriculares de 

História 

Pernambuco Ensino Fundamental e Médio 2013 

Diretrizes curriculares da 

rede pública estadual de 

ensino 

Piauí Ensino Fundamental e Médio 2013 

Diretrizes curriculares da 

rede pública estadual de 

ensino 

Sergipe Ensino Fundamental e Médio 2011 

Referência da Rede 

estadual-versão 

Goiás Ensino Fundamental e Médio 2012 
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experimental 

Concepções para a 

Educação Básica 

Mato Grosso Ensino Fundamental e Médio 2010 

Referencial curricular da 

Rede estadual de ensino 

Mato Grosso do 

Sul 

Ensino Fundamental 2012 

Currículo em movimento 

da educação básica 

Distrito Federal Ensino Fundamental e Médio 2014 

Currículo Básico Escola 

Estadual – Guia de 

implementação 

Espírito Santo Ensino Fundamental e Médio 2009 

Proposta curricular Minas Gerais Ensino Fundamental e Médio 2005 

Currículo mínimo Rio de Janeiro Ensino Fundamental e Médio 2012 

Currículo do Estado de São 

Paulo – Ciências Humanas 

e suas tecnologias 

São Paulo Ensino Fundamental e Médio 2010 

Caderno de expectativas de 

aprendizagem 

Paraná Ensino Fundamental e Médio 2012 

Proposta curricular de 

Santa Catarina – Formação 

integral na Educação 

básica 

Santa Catarina Ensino Fundamental e Médio 2014 

Lições do Rio Grande – 

Ciências Humanas e suas 

tecnologias 

Rio Grande do 

Sul 

Ensino Fundamental e Médio 2009 

Fonte: Elaboração própria.  

O acesso a essas fontes ocorreu através de pesquisa na internet. Nem sempre as 

propostas estão acessíveis nos sites das Secretarias de Educação dos Estados e, nesses casos, 

foram necessárias buscas em sites de pesquisa. Conseguimos, dessa forma, 23 documentos 

curriculares de estados e do Distrito Federal, que são quase todas as propostas em vigência no 

momento. O estado de Roraima, Pará e Rio Grande do Norte estão em processo de 

reformulação
34

, já o da Paraíba está em processo de implantação – a este respeito, cabe 

ressaltar que, embora tenhamos sido informados de que ela já se encontra em vigor
35

, não 

conseguimos o acesso à proposta a tempo de incluí-la na pesquisa. Ainda assim, nosso 

conjunto de fontes cobre quase a totalidade do território brasileiro, o que nos permitirá uma 

visão ampla de como o ensino de história e cultura indígena está sendo proposto pelos estados 

do país.  

 Observamos diversas formas de nomear esses documentos, que se constituem em 

nossas fontes documentais, como: referencial curricular, orientação curricular, currículo, 

expectativas de aprendizagem, proposta curricular, dependendo da concepção de educação e 
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Nacional de História da ANPUH, realizado em Recife, em julho de 2019.  



31 

 

curricular das equipes que elaboram tais propostas. De forma a homogeneizar o tratamento 

desses materiais, optamos por chamá-los de “propostas curriculares” ou “currículos”.  

Os únicos documentos que tivemos acesso à versão impressa foram referentes ao 

currículo de São Paulo. Nos outros casos, acessamos os materiais a partir de sua versão 

digital. Sabemos que a materialidade das propostas interfere nos usos e apropriações que se 

fazem delas pois, como propõe Roger Chartier: “os textos não estão fora dos materiais de que 

são veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso lembrar que as formas que permitem sua 

leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da construção de seus 

significados.”
36

  

Dessa forma, temos consciência de que o contato com o material impresso, a sua 

espessura, gramatura, cor, formato e editoração interferem na relação do professor com o 

documento. É comum que esses materiais sejam impressos e distribuídos nas escolas e não 

fiquem apenas na versão digital. Porém, não temos como saber se o maior contato dos 

docentes acontece a partir da versão impressa ou digital, haja vista que não é raro que os 

professores tenham acesso à versão digital, pois, geralmente, as versões impressas ficam nas 

unidades escolares. Sendo assim, temos consciência dos limites que o não acesso à versão 

impressa desses documentos nos impõe, mas acreditamos que, mesmo com limitações, as 

versões digitais também possuem materialidade a ser considerada na análise do nosso objeto 

de pesquisa.  

As propostas curriculares possuem diferentes formas de divisão relacionadas às etapas 

do Ensino. Temos, por exemplo, estados que dividem o currículo do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio como Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre, Bahia, Mato Grosso do Sul e 

Distrito Federal. Além disso, existem os que optam por unificar o Ensino Fundamental e 

Médio, como Amapá, Alagoas, Maranhão, Piauí, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Espírito 

Santo, Minas Gerias, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Dos estados que optam pela divisão entre os currículos do Ensino Fundamental e 

Médio, apenas o da Bahia não possui um capítulo geral que estabelece as diretrizes teóricas 

do currículo. Entre os que optam pela unificação do Ensino Fundamental e Médio, os que não 

possuem as diretrizes teóricas estão em número maior, sendo eles: Amapá, Ceará, 

Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. O modelo curricular do Paraná, 

Goiás e Amapá contém todas as disciplinas e estabelece diretrizes específicas para o ensino de 

cada uma delas. 
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Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco optaram por um modelo fragmentado, no 

qual cada disciplina possui um documento com diretrizes específicas para o seu ensino. Já os 

estados da Bahia e Ceará optaram por currículos divididos em áreas de conhecimento, no 

caso, o currículo de História está na área de Ciências Humanas. 

O tamanho da proposta curricular varia de acordo com o modelo escolhido, por 

exemplo, um documento único que inclui um capítulo introdutório com as diretrizes gerais 

para Ensino Fundamental e Médio e todas as disciplinas será muito maior do que um 

documento curricular que opta por um modelo fragmentado por área ou por disciplina. Para 

termos dimensão dessa variação, o documento curricular que apresenta o maior número de 

páginas é o do Espírito Santo, com 886 páginas, documento este que inclui todo o Ensino 

Fundamental e o Médio. Já o que apresenta o menor número de páginas é o da Bahia, com 11 

páginas para o Ensino Fundamental. A tabela abaixo inclui todas as propostas curriculares 

listadas em ordem decrescente em relação ao número de páginas.   

 

Quadro 2 - Números de páginas de cada proposta curricular 

Estado Número de páginas do documento 

curricular 

1. Espírito Santo 886  

2. Tocantins 402 

3. Goiás 372  

4. Mato Grosso do Sul 361  

5. Amapá  274  

6. Sergipe  260  

7. Amazonas 224 

8. Santa Catarina 192 

9. Rondônia 185 

10. São Paulo 152 

11. Distrito Federal 148 

12. Rio Grande do Sul 132 

13. Maranhão 108 

14. Paraná 104 

15. Ceará 94  

16. Alagoas 93 

17. Pernambuco e Minas Gerais 80 

18. Piauí 69 

19. Mato Grosso 67 

20. Acre 61 

21. Rio de Janeiro 20 

22. Bahia 11 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Além de tamanhos variados, temos também diferentes trabalhos de formatação e 

editoração.  Com exceção do Maranhão (Figura 1), todos os currículos possuem capa, que 
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podem ter imagens e ser coloridas, como a do Distrito Federal (Figura 3) e Pernambuco 

(Figura 4); ou em preto e branco, apenas com logotipos coloridos, como a do Acre (Figura 2). 

O interior do documento também pode ser colorido e estilizado, com linhas ou outras marcas, 

além de imagens; ou apenas em preto e branco, sem traços estilísticos e sem imagens.  

Figura 1 - Diretrizes curriculares do Maranhão 

 

Fonte: Diretrizes curriculares, Maranhão, 2014. 

 

 Figura 1 - Orientações curriculares para o Ensino Médio, Acre, capa. 
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Fonte: Orientações curriculares para o Ensino Médio, ACRE, 2010.  
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Fonte: Currículo em movimento da educação básica Ensino Fundamental, 2014.  

 

 

 

Figura 2 - Currículo em movimento da Educação básica do Ensino Fundamental Anos 

Finais, Distrito Federal, capa 
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Figura 3 - Parâmetros para a Educação básica, Pernambuco, capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Parâmetros curriculares do Estado do Pernambuco. Parâmetros curriculares de 

História, 2013.   
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1.3. Organização e distribuição das aprendizagens 

 

 Sobre a prescrição do que deverá ser aprendido/ensino, depreendemos que a maior 

parte das propostas fazem uso dos termos habilidades e competências. Mônica Ribeiro da 

Silva chama atenção para as reformas ocorridas nos anos 1990, que buscaram atender a 

interesses de um ensino voltado para as mudanças científicas e tecnológicas, a fim de 

satisfazer uma formação para o trabalho. Temos nos documentos que orientam as práticas 

escolares, um ensino baseado em habilidades e competências, o que irá influenciar o uso 

dessa concepção na produção dos documentos curriculares estaduais
37

. 

É notável a disseminação do uso dos termos habilidades e competências, presentes nos 

documentos curriculares da Bahia, Ceará, Sergipe, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Tocantins e Rondônia. Essas habilidades e 

competências podem estar distribuídas ao longo da etapa escolar (Ensino Fundamental/Ensino 

Médio), por ano ou por bimestre.  

Os documentos de Alagoas e Mato Grosso pontuam as aprendizagens esperadas ao 

final de cada etapa (Ensino Fundamental/Ensino Médio), enquanto o do Acre define as 

expectativas de aprendizagem ao final de cada ano. Os do Maranhão e Piauí seguem os 

mesmos modelos determinando o que deverá ser aprendido, o que deverá ser ensinado, como 

deverá ser ensinado e o que deverá ser avaliado por etapa. Já o do Amazonas lista os 

conteúdos por ano e depois estabelece os procedimentos e atitudes esperados dos alunos. 

Minas Gerais optou por estabelecer eixos temáticos contendo tópicos e habilidades por etapa, 

sem divisão de série e Goiás também usa eixos temáticos junto às expectativas de 

aprendizagem e conteúdo por ano e bimestre. Enquanto o Distrito Federal optou por objetivos 

e conteúdos divididos por ano, o Amapá utiliza eixos estruturantes e conteúdos divididos por 

ano. O documento curricular do Paraná é baseado em conteúdos estruturantes, conteúdos 

básicos e expectativas de aprendizagem divididos por ano.  

Os modelos que se diferenciam bastante dos demais são o de Pernambuco e Santa 

Catarina. O de Pernambuco baseia-se em núcleo conceitual e núcleo temático, além de 

expectativas de aprendizagens a serem desenvolvidas ao longo de todas as etapas. Usa a 

marcação com cores para identificar o nível de trabalho com a expectativa de aprendizagem. 

A cor azul claro é o momento em que a expectativa começa a ser trabalhada; azul celeste 

marca a sistematização da expectativa de aprendizagem na prática; e azul escuro é o momento 

                                                           
37

 SILVA, Monica Ribeiro da. Competências: a pedagogia do Novo Ensino Médio. 2003. Tese de Doutorado: 

Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História Política e Sociedade. PUC/SP  
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em que expectativa de aprendizagem deve estar consolidada, sendo expandida para novas 

situações. Incluímos uma página da tabela que consta no documento curricular, a fim de 

esclarecer melhor o funcionamento do modelo. 
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Fonte: Parâmetros curriculares do Estado do Pernambuco. Parâmetros curriculares de 

História, 2014.  

  

Figura 4 - Quadro contendo núcleos conceituais e temáticos e as expectativas 

de aprendizagem dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, 

Parâmetros curriculares do Pernambuco, p. 48 
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 Já a proposta curricular de Santa Catarina é dividida por áreas. Não há prescrição de 

conteúdos por série e ano. A área de Ciências Humanas se estrutura em torno de conceitos. 

Embora não haja divisão entre as disciplinas da área, o documento aborda as especificidades e 

objetivos de cada uma. Uma diferença que também vale ressaltar diz respeito ao do currículo 

do Ceará, que traz um conjunto de oito itens em que são descritos conteúdos, habilidades e 

competências, sem divisão por série. Ademais, o documento: traz sugestões para o uso de 

outros espaços como biblioteca e sala da informática; discorre sobre como produzir exercícios 

e avaliações; lista livros, sites, músicas e filmes que podem ser usados pelos professores para 

desenvolverem suas atividades pedagógicas – todas essas são características que não 

encontramos em outras propostas curriculares.   

É importante notar os variados níveis de interferência no trabalho do professor. 

Enquanto alguns documentos curriculares definem aprendizagens a seres desenvolvidas 

durante a etapa ou ano, há aqueles que definem conteúdos, competências e habilidades a 

serem trabalhadas por bimestre. Ao mesmo tempo em que temos o documento de Santa 

Catarina, que não prescreve conteúdo por série, apenas conceitos a serem trabalhados pelas 

Ciências Humanas; há os documentos do Maranhão e do Piauí que definem não somente o 

que será ensinado, mas também de que forma será ensinado e como será avaliado. 

 Entendemos que existem diferentes níveis de intervenção: alguns documentos 

permitem que o docente seja mais autônomo para gerenciar o que será ensinado e em quanto 

tempo; ao passo que outros expressam um maior controle de seu trabalho. Entretanto, nossa 

compreensão se restringe à análise da proposta curricular, o que Goodson (2004) denomina de 

currículo pré-ativo, pois sabermos como essas intervenções ocorrem na prática demandaria 

uma pesquisa com outra abordagem.  

Os documentos curriculares prescrevem aspectos práticos, mas estes últimos 

dependem da ação e escolha do professor, que pode seguir à risca, fazer suas adaptações ou 

até mesmo não seguir o que é determinado. Michel de Certeau nos alerta sobre a 

complexidade de relações marcadas por hierarquias:  

 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, um espaço instituído 

por outros, caracterizam a atividade sutil, tenaz, resistente, de grupos que, 

por não ter um próprio, devem desembaraçar-se numa rede de forças e de 

representações estabelecidas. Nesses estratagemas do combate existe uma 
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arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as regras do espaço 

opressor.
38

 

 

Dessa forma, não podemos tomar que aquilo que é prescrito pelo currículo determina a 

prática, visto que cabem aos sujeitos os espaços para atuar, resistir e até mesmo criar outras 

formas de realizar a atividade docente para além das prescritas pelas Secretarias de Educação. 

 

1.4. Equipes de elaboração 

 

Sobre as equipes que atuam na elaboração dos documentos, notamos que 17 estados e 

o Distrito Federal publicaram os nomes dos autores e colaboradores que participaram da 

produção, possuindo equipes organizadas e bem distribuídas em diferentes funções como 

coordenação geral, coordenação de disciplina, revisão, organização gráfica e formatação. Os 

estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Acre não fizeram nenhuma menção às pessoas 

responsáveis pela elaboração de seus respectivos documentos curriculares.  

Levamos em consideração os sujeitos envolvidos na produção desses documentos, 

bem como, na medida do possível, sua formação acadêmica e atuação profissional.  

Particularmente nos interessou se essas pessoas possuíam licenciatura no Ensino Superior, se 

tinham Pós-Graduação (Stricto Sensu ou Lato Sensu) e se possuíam vínculos com 

Universidades (públicas ou privadas). Fizemos esse levantamento através de pesquisa na 

Plataforma Lattes, caso possuíssem esse registro, ou em sites de busca, para os secretários de 

educação, coordenadores, gerentes e responsáveis pela área de História. Percebemos que as 

equipes responsáveis pela produção dos documentos são, na maior parte das vezes, formadas 

por professores que cumprem funções nas secretarias de Educação. Em alguns casos, como 

detalharemos adiante, há assessoria de professores de Universidades. Em relação aos 

secretários de Educação dos Estados, percebemos que quase a metade possui licenciatura em 

alguma área. No final do trabalho incluímos a tabela com os dados utilizados para realização 

do gráfico (Apêndice A).  

 

                                                           
38

 DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Vol. 1, Artes de Fazer. Trad. Ephrain F. Alves. 3ª edição. 

Petrópolis: Vozes, 1998, p. 79.  
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Gráfico 1 - Formação Acadêmica dos Secretários de Educação dos Estados e Distrito Federal 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Portanto, podemos concluir que as equipes que elaboraram as propostas curriculares 

são compostas, majoritariamente, por servidores estaduais que exercem cargos técnicos, além 

de professores que são designados para cumprirem funções nas Secretarias de Educação e 

demais instituições que as compõem. Ademais, quase a metade dos secretários de Educação 

que comandavam a pasta no período de publicação das propostas curriculares, possuía 

licenciatura em alguma área. 

Sobre a relação entre a elaboração dos documentos e as Universidades depreendemos 

que doze estados possuem participação de professores universitários em sua elaboração. O 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul citam que o currículo foi elaborado, 

entre outras pessoas, por professores de várias instituições de ensino superior, mas não 

nomeiam os professores nem as instituições. Em Santa Catarina, o secretário da Educação é 

professor titular na Universidade Regional de Blumenau. Já em São Paulo verificamos que a 

coordenação geral coube a um professor titular da Universidade de Campinas. Em Minas 

Gerais, dos sete coordenadores, quatro são professores em Universidades: um na Faculdade 

de Educação da Universidade Estadual de Minas Gerais e três na Universidade Federal de 

Minas Gerais. Espírito Santo possui uma especialista da área de História associada à 

Universidade Federal do Espírito Santo. No Mato Grosso do Sul temos menção da 

participação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e Institutos Tecnológicos. No 

Ceará, um dos autores é professor titular na Universidade de Fortaleza e, em Pernambuco, a 

gerente de políticas para o ensino fundamental é professora na Faculdade de Educação de 
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Pernambuco e as especialistas em História são professoras da Faculdade de Educação da 

Universidade de Uberlândia. No Sergipe, a coordenadora é professora assistente na 

Universidade Federal de Sergipe e, no Amapá, a coordenadora de História é professora 

auxiliar na Universidade Federal do Amapá. Dessa forma, podemos concluir que mais da 

metade das propostas curriculares contam com a participação de professores que possuem 

vínculos com Universidades públicas.  

 

1.5. Participação dos professores 

 

De 23 propostas curriculares, 14 trazem alguma referência sobre a participação de 

professores da rede pública estadual na elaboração dos currículos. Muitos deles colocam os 

nomes desses profissionais, divididos por áreas, como o de Pernambuco e Amazonas; outros 

colocam listas extensas de nomes, como Santa Catarina e Distrito Federal. Há os que só citam 

a participação de professores como o de São Paulo e Rondônia.  

Dos 14 estados que explicitaram a participação dos professores no processo de 

elaboração, apenas o Paraná, Santa Catarina, Goiás, Ceará e Rondônia falaram sobre a 

realização de eventos como seminários, congressos ou cursos com o objetivo de dialogar 

sobre o currículo. Verificamos também que apenas o estado do Tocantins menciona a 

participação da comunidade escolar no processo de elaboração da proposta curricular.  

Portanto, concluímos que a maior parte das propostas curriculares se preocupa em 

explicitar a participação dos professores na elaboração dos documentos, todavia, uma minoria 

deixa claro de que forma os professores efetivamente contribuíram – se participaram dos 

eventos produzidos com essa finalidade; se integraram as equipes de elaboração; ou se foram 

ouvidos através de canais virtuais e outras formas de consulta. Além disso, como foi 

mencionado, com exceção do Estado de Tocantins, as propostas não falam sobre a 

participação da comunidade escolar, o que nos leva a concluir que esse aspecto não foi 

considerado importante pelas equipes que elaboraram esses documentos.  

Procuramos descrever aspectos gerais das propostas curriculares a fim de apresentá-las 

em suas diferentes formas de organização e distribuição das aprendizagens, tamanhos, 

processos de elaboração e autoria. Este movimento foi necessário, pois o nosso objeto de 

pesquisa, o ensino de história indígena, não pode ser analisado de modo isolado, visto que 

está diretamente relacionado ao conjunto que define as propostas curriculares.  A 

sistematização dos dados que fundamentaram a realização deste capítulo estão em uma tabela, 

inserida no Apêndice B.  
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Capítulo 2: A concepção de currículo das propostas curriculares e a relação com as 

questões étnico-raciais 

 

Conforme já definimos, entendemos as propostas curriculares como documentos que 

possuem concepções de ensino marcadas por escolhas políticas, que expressam, por sua vez, 

valores desejados por um determinado grupo para serem reproduzidos socialmente. De acordo 

com Bittencourt: 

 

Trata-se de documentos originários de um “lugar” institucional, de caráter 

oficial, produzidos por um corpo de especialistas representantes do poder 

educacional. Essa natureza específica do documento, que legitima o 

conhecimento escolar e lhe confere uma dimensão política, necessita de um 

tratamento metodológico e de uma abordagem que possam garantir o 

desvendamento de seu conteúdo explícito e implícito. Nessa perspectiva, é 

um documento que envolve os sujeitos que os produzem e para quem é 

produzido, definindo concepções sobre o saber escolar e seus agentes 

fundamentais: professores e alunos.
39

 

 

 Levando em consideração o lugar institucional das propostas curriculares e sua 

dimensão política, analisaremos os discursos que as propostas possuem sobre currículo, a fim 

de verificar se a forma como a proposta curricular concebe o currículo incide na forma como 

aborda as questões étnico-raciais como um todo e, particularmente, no ensino de história e 

cultura indígena. Na primeira parte deste capítulo, nos concentraremos em definir e localizar 

as propostas curriculares em linhas discursivas; na segunda parte, estabeleceremos relações 

entre essas linhas discursivas, os objetivos expressos pelas propostas curriculares e pela 

disciplina de História em relação às questões étnico-raciais.  

 

2.1. As propostas curriculares em linhas discursivas 

 

Na análise em relação à concepção de currículo, identificamos três principais linhas de 

discursos, que denominamos: a) linha universalizante, que entende o currículo como síntese 

dos conhecimentos humanos acumulados; b) linha funcional, que o vê como simples 

                                                           
39 BITTENCOURT, Circe; MATOS, Ilmar R. de e BASSETO Sylvia. “Propostas curriculares de História”. In 

BARRETO, Elba Siqueira de Sá. As propostas curriculares oficiais. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1995, 

p. 99.  
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prescrição de conteúdos, competências e habilidades; e c) linha crítica, que o entende como 

produto social e definido por questões políticas
40

.  

Começaremos a análise a partir da linha universalizante, com um trecho da proposta 

curricular do Rio Grande do Sul: 

 
Em nosso País, de diversidade cultural marcante, revitalizar a cultura 

recortada no currículo é condição para a construção de uma escola para a 

maioria. Onde se aprende a cultura universal sistematizada nas linguagens, nas 

ciências e nas artes sem perder a aderência à cultura local que dá sentido à 

universal
41

 (PCRS, p. 18). 

 

Para embasarmos nossa análise, recorreremos a Jean Claude-Forquin. Para ele, existe 

uma relação “íntima e orgânica entre educação e cultura
42

”. Educação, em um sentido amplo, 

que contempla formação e socialização do indivíduo, pressuporia: comunicação, transmissão, 

aquisição de algo (conhecimento, competência, crença, hábitos, valores que constituem o que 

se chama de conteúdo)
43

. Sendo assim, a definição de conteúdos faz parte da cultura:  

 

(…) a que este conteúdo que se transmite na educação é sempre alguma 

coisa que nos precede, nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos 

humanos, pode-se perfeitamente dar-lhe o nome de cultura
44

. 

 

Compartilhamos com Forquin a ideia de que a prática escolar é uma prática cultural, uma 

vez que tem por objetivo “conferir aos indivíduos (ajudar os indivíduos a adquirir) as 

qualidades, competências, disposições que se têm por relativamente ou intrinsicamente 

desejáveis (...)
45

. ” Ou seja, formar indivíduos para atuarem na sociedade a partir de valores e 

visões de mundo compartilhados e desejados. No entanto, algo que não pode ser 

                                                           
40

 Para nomear as linhas, utilizamos o trabalho de Tomás Tadeu da Silva em documentos de identidade. O autor 

cita a linha teórica sobre currículo criada por Bobitt, que teria como modelo institucional a fábrica, que se 

caracterizaria por ser a “especificação precisa de objetivos, métodos e procedimentos para obtenção de 

resultados que possam ser precisamente mensurados” (p. 22-24). Nomeamos essa linha de funcional, por se 

preocupar com o ajuste ao sistema. No mesmo texto, fala da corrente crítica, a partir dos anos 1960, que se 

caracterizaria pelo deslocamento dos conceitos pedagógicos para os conceitos de ideologia e poder, levando em 

consideração as desigualdades sociais e injustiças (p. 26-27). Sobre a linha universalizante, baseada no modelo 

iluminista, o autor não a constitui propriamente na teoria do currículo, mas faz referência a ela quando relaciona 

o modelo de currículo ao modelo de sociedade (p. 15). Consideramos essa tentativa de universalizar o saber um 

aspecto importante para a pesquisa, por isso decidimos colocá-la em evidência.  
41

 A partir de agora, ao citar diretamente as fontes iremos identificá-las por PC (proposta curricular) e a sigla do 

estado. Exemplo: PCRS (Proposta Curricular do Rio Grande do Sul) e a página em que se encontra a citação.  
42

 FORQUIN, Jean Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 85.  
43

 FORQUIN, Jean Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993, p.10.  
44

 Idem. 
45

 Idem. 
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desconsiderado é quem define esses valores e visões de mundo desejados, visto que não se 

trata de valores e visões universais, embora se apresentem dessa forma. 

 Não é à toa que a proposta do Rio Grande do Sul fala do currículo em seu aspecto 

cultural. Chamamos a atenção para a contraposição entre “nosso país de diversidade cultural 

marcante, revitalizar a cultura recortada pelo currículo é condição para a construção de uma 

escola para a maioria”. Ou seja, existe uma diversidade cultural, mas o que importa para a 

escola é “revitalizar” a cultura recortada pelo currículo. Aqui, temos clareza que os autores 

sabem, portanto, que o currículo faz um recorte cultural. Dessa forma, não interessam todos 

os aspectos da cultura, tampouco a diversidade cultural em si; interessa que as escolhas de 

uma determinada cultura sejam compartilhadas pela maioria, e essa seria a função da escola. 

Para Forquin: 

 

A educação não transmite a cultura. Ela transmite algo da cultura, elementos 

da cultura, entre os quais não há forçosamente homogeneidade, que podem 

provir de fontes diversas, ser de épocas diferentes, obedecer a princípios de 

produção e lógicas de desenvolvimento heterogêneos e não recorrer aos 

mesmos procedimentos de legitimação
46

. 

 

No pequeno trecho citado da proposta do Rio Grande do Sul temos também a 

transformação da cultura recortada pelo currículo em cultura universal. A escola é o lugar em 

que “se aprende a cultura universal sistematizada nas linguagens, nas ciências e nas artes sem 

perder a aderência à cultura local que dá sentido à universal”. 

O que constituiria a cultura “universal” ensinada pela escola? Sabemos que ela é, na 

verdade, a cultura ocidental, que se baseia no modelo da racionalidade científica. Ela é uma 

forma específica de ver e explicar o mundo e não a única forma possível de ver e explicar o 

mundo. Entendemos o quanto esse processo de uma cultura ser vista como a cultura e não 

como uma entre outras está relacionado com questões de poder e identidade.  

Para entender essas questões é necessário falar sobre como as identidades são 

produzidas. Tomás Tadeu da Silva, em A produção social da identidade e diferença nos 

auxiliou nessa compreensão. Para ele, o processo de produção da identidade, ou seja, “aquilo 

que se é” não se separa do processo de produção da diferença “aquilo que o outro é”. Na 

verdade, são sistemas interdependentes e, apesar de a identidade ter um valor positivo, ela é 

formada por sequências negativas, ou seja, o que se é, na verdade é o que não se é. 

                                                           
46

 FORQUIN, Jean Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 15.  



47 

 

Exemplificando: ser brasileiro é não ser argentino, chileno, boliviano, mexicano e assim por 

diante. 

A identidade e a diferença são processos de produção simbólica – não apenas, mas 

principalmente, linguística – e discursiva e, nesse sentido, existem os “atos de linguagem”, 

que é a capacidade que a linguagem possui de criar e não apenas de descrever ou informar, 

como comumente é pensada. John L. Austin descreve esse aspecto de ação das palavras:  

 

Se trata de lo siguiente: expresar las palabras es, sin duda, por lo común, un 

episodio principal, si no el episodio principal, en la realización del acto (de 

apostar o de lo que sea), cuya realización es también la finalidad que 

persigue la expresión. Pero dista de ser comúnmente, si lo es alguna vez, la 

única cosa necesaria para considerar que el acto se ha llevado a cabo. 

Hablando en términos generales, siempre es necesario que las circunstancias 

en que las palabras se expresan sean apropiadas, de alguna manera o 

maneras. Además, de ordinario, es menester que el que habla, o bien otras 

personas, deban también llevar a cabo otras acciones determinadas “físicas” 

o ‘‘mentales”, o aun actos que consisten en expresar otras palabras
47

. 
 

Dessa forma, pensamos a linguagem em seus múltiplos aspectos e, principalmente em 

sua capacidade criativa. Sendo assim, a definição das identidades e diferenças ocorre através 

de processos linguísticos, mas não apenas. É preciso situar esses processos nas relações 

sociais: 

 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que 

sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a 

relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. 

Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem 

hierarquias; elas são disputadas.  A afirmação da identidade e a enunciação 

da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. 

A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de 

poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 

separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não 

são, nunca, inocentes. 
48

 

 

A partir dessas compreensões, voltamos à questão da universalidade da cultura 

pressuposta pelo currículo do Rio Grande do Sul. Como já dissemos, não é possível falar em 

uma cultura universal, visto que a cultura está relacionada a uma identidade, e que se trata 

sempre de uma identidade entre outras, nunca a identidade ou a cultura. No entanto, esse 
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processo de universalização, de colocar uma identidade como a identidade é um processo 

determinado pelas relações de poder. Segundo Silva: 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger – 

arbitrariamente – uma identidade específica como parâmetro em relação ao 

qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar 

significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas 

de forma negativa. A identidade normal é aquela que ela nem sequer é vista 

como uma identidade, mas simplesmente como a identidade
49

.  

 

Encontramos uma concepção semelhante à do Rio Grande do Sul no currículo de São 

Paulo:  
 

O desenvolvimento pessoal é um processo de aprimoramento das 

capacidades de agir, pensar e atuar no mundo, bem como de atribuir 

significados e ser percebido e significado pelos outros, apreender a 

diversidade, situar-se e pertencer. A educação tem de estar a serviço desse 

desenvolvimento, que coincide com a construção da identidade, da 

autonomia e da liberdade. Não há liberdade sem possibilidade de escolhas. 

Escolhas pressupõem um repertório e um quadro de referências que só 

podem ser garantidos se houver acesso a um amplo conhecimento, 

assegurado por uma educação geral, articuladora e que transite entre o local 

e o global. Esse tipo de educação constrói, de forma cooperativa e solidária, 

uma síntese dos saberes produzidos pela humanidade ao longo de sua 

história e dos saberes locais. Tal síntese é uma das condições para o 

indivíduo acessar o conhecimento necessário ao exercício da cidadania em 

dimensão mundial (PCSP, p. 9-10).  

 

Temos, neste trecho, a ideia de que a escola atua na construção da identidade e que 

esse processo acontece por escolhas feitas a partir do “acesso a um amplo conhecimento”. 

Será que esse conhecimento, promovido pela escola, é realmente amplo ou se trata de um 

conhecimento amplo apenas da cultura ocidental? A pergunta parece ser respondida a partir 

do trecho: “Esse tipo de educação constrói, de forma cooperativa e solidária, uma síntese dos 

saberes produzidos pela humanidade ao longo de sua história e dos saberes locais”. 

É possível uma educação que seja a “síntese dos saberes produzidos pela 

humanidade”? Sabemos que não. Nem se partíssemos apenas da tradição cultural ocidental 

daríamos conta de sintetizar os saberes produzidos, até porque, falamos de uma tradição que 

envolve diversos povos e culturas. Dessa forma, existe aqui a tentativa de universalizar uma 

identidade e um saber, um procedimento típico da racionalidade ocidental, como já 
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pontuamos. Boaventura de Sousa Santos percebeu esse mecanismo e o nomeou de razão 

indolente: 

 

A essa racionalidade – seguindo Gottfried Leibniz – eu chamo indolente, 

preguiçosa. É uma racionalidade que não se exerce muito, que se considera 

única, exclusiva e que não se exercita o suficiente para poder ver a riqueza 

inesgotável do mundo. Penso que o mundo tem uma diversidade 

epistemológica inesgotável, e nossas categorias são muito reducionistas. A 

razão indolente se manifesta de diferentes formas. Duas me parecem 

particularmente importante: a razão metonímica e a razão proléptica. (...) 

Metonímia é uma figura da teoria literária e da reótica que significa tomar a 

parte pelo todo. E essa é uma racionalidade que facilmente toma a parte pelo 

todo, porque tem um conceito de totalidade feito de partes homogêneas, e 

nada do que fica fora dessa totalidade interessa. (...) Então esse conceito de 

razão metonímica contrai o presente porque deixa de fora muita realidade, 

muita experiência e, ao deixá-las de fora, ao torná-las invisíveis, desperdiça 

a experiência
50

. 

 

Já que não é possível falarmos em uma educação que sintetize os saberes da 

humanidade e que, na verdade, estamos falando de escolhas de saberes de uma parte dessa 

humanidade, que saberes entram e que saberes ficam de fora? Será que o currículo de São 

Paulo opta pelos saberes das populações ameríndias ou fica restrito aos saberes de grupos 

brancos, cristãos, heterossexuais que são colocados como os saberes e não uns saberes entre 

tantos outros? O grande problema dessa visão é que ela não coloca abertamente quais são suas 

escolhas e ideologias, mas elas estão ali. Como apontou Apple, “(...) o ato fundamental 

envolve tornar problemáticas as formas de currículo encontradas nas escolas, de maneira que 

seu conteúdo ideológico latente possa ser desvelado
51

”. 

No Maranhão, a proposta curricular segue uma direção parecida: 

 

Nessa concepção, a escola é a instituição que tem a responsabilidade 

exclusiva pela democratização do saber sistematizado e acumulado 

historicamente. Para isso, independente de tantos apelos e demandas 

insurgentes das demais instituições sociais, cabe à educação escolar, 

prioritariamente, assegurar aos educandos os procedimentos necessários para 

a apropriação do saber elaborado, formal e científico, bem como o acesso 

aos instrumentos que possibilitem o conhecimento dos fundamentos desse 

saber (PCMA, p. 12). 

 

Aqui, a escola é vista como “instituição que tem a responsabilidade exclusiva pela 

democratização do saber sistematizado e acumulado historicamente”, ou seja, a escola possui 
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o monopólio do saber, mas de qual saber? Acreditamos que se trate do saber científico, 

racional, ocidental, conforme já foi visto nas outras propostas curriculares. Contudo, trata-se 

de uma afirmação equivocada, considerando que há outras instituições que atuam nesse 

processo. Claro que a escola tem um papel único e extremamente relevante, mas não possui 

exclusividade. E, novamente caímos na universalização do saber científico. Será que a escola 

deve ficar restrita a ele? Será que essa restrição não contradiz os princípios democráticos que 

ela também diz defender? 

Na proposta do Piauí encontramos uma abordagem semelhante: 

 

Com relação ao papel social da escola, atribui-se a ela, enquanto mediadora 

do poder sistematizado, a função prioritária de possibilitar a apropriação dos 

conhecimentos científicos essenciais a uma compreensão mais elaborada e 

ampliada da realidade, focada no trabalho educativo e numa gestão 

democrática e participativa através da parceria com outras instituições 

sociais   (PCPI, p. 14). 

 

Ademais, consideramos que a proposta do Acre traz a mesma abordagem ao definir as 

aprendizagens e conhecimentos prescritos pelo currículo como sendo algo “necessário hoje”, 

no entanto, sem se questionar quem define o que é necessário e o porquê: 

 

(...) a tarefa política e pedagógica, na Educação Básica, é tornar a escola, de 

fato, um espaço-tempo de desenvolvimento integral dos alunos, de 

ampliação dos processos de letramento, de múltiplas aprendizagens, de 

aquisição do conhecimento considerado necessário hoje e de convívio 

fecundo entre eles. Nossa tarefa, metaforicamente falando, é ‘alimenta-los’, 

o que significa garantir o acesso aos saberes, práticas e experiências culturais 

relevantes para o desenvolvimento integral de todos, ou seja, para o 

desenvolvimento de suas diferentes capacidades – cognitivas, afetivas, 

físicas, éticas, estéticas, de relacionamento pessoal e de inserção social 

(PCAC, p. 6). 

 

No grupo de currículos por nós enquadrados como linha funcional, temos, por 

exemplo, a proposta de Sergipe, que tenciona: 

(...) indicar conteúdos, programas e diretrizes teóricas-metodológicas a 

serem construídas e aplicadas em sala de aula, viabilizando um conjunto de 

ações administrativas e pedagógicas concatenadas, o desenvolvimento dos 

projetos políticos pedagógicos que traduzam a melhoria da qualidade da 

Educação básica (PCSE, p. 5). 

 

Esse tipo de abordagem, que denominamos funcional, possui um discurso marcado por 

suposta objetividade e neutralidade. Centra-se em um vocabulário mais técnico a partir de 

conceitos como habilidades e competências. Monica Ribeiro da Silva, em sua tese de 
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doutorado sobre as reformas educacionais do Ensino Médio nos anos 1990, notou que o uso 

do conceito competência se tornou preponderante nas legislações e orientações educacionais. 

Para a autora: 

 

A reforma educacional empreendida a partir do início dos anos 90 no Brasil 

tem como um de suas marcas a centralidade do currículo. Tal centralidade 

evidencia a intenção de se produzir alterações significativas no processo de 

formação humana que fica a cargo das escolas, e ao mesmo tempo assegurar 

formas de controle sobre essa formação. Para o ensino médio, firma-se a 

proposição de um currículo voltado para o desenvolvimento de 

competências, de imediato associado ao papel estratégico dessa orientação 

frente ao contexto em que se processa a reforma, marcado pela disseminação 

de um discurso que insiste na necessidade de adequação da escola às 

mudanças no mundo do trabalho. A noção de competências é tomada como 

noção nuclear das prescrições curriculares, favorecida também em virtude de 

sua proximidade com a ideia de competição e de competitividade. O caráter 

a-histórico de suas formulações originais, especialmente no campo da 

Psicologia, facilmente se articula com o discurso das novas necessidades de 

formação profissional.
52

  

 

O discurso que chamamos de funcional atende aos interesses de uma educação voltada 

para os interesses econômicos. Em outras palavras, não tem por objetivo questionar o 

funcionamento da sociedade, mas antes formar indivíduos que se adaptem à realidade. 

Também percebemos esse discurso no currículo do Mato Grosso do Sul:  

 

É importante ressaltar que as competências não eliminam os conteúdos; elas 

direcionam a seleção, visto que o importante não é a quantidade de 

informações, mas a capacidade de lidar com elas. As competências são 

princípios ativos que mobilizam os indivíduos à ação e que abrem espaço 

para a reflexão teórico-metodológica contínua pelos professores sobre quais 

as finalidades do trabalho pedagógico efetuado em sala de aula (PCMS, p. 

14). 

 

Assim como no Amazonas: 

 

A proposta curricular do Ensino Fundamental das escolas públicas do Estado 

do Amazonas tem como pressupostos vincular o conhecimento à aquisição 

de competências, consolidando a preparação para o exercício da cidadania e 

propiciando formação básica para o trabalho, à luz da LDB e das Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental (PCAM, p. 12). 
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Percebemos, neste discurso, que a função da escola é garantir que os estudantes 

adquiram determinadas habilidades e competências vistas como necessárias para a vida em 

sociedade. A escola e os professores serão constantemente postos à prova a partir de 

avaliações externas para medir se os alunos adquiriram as competências requeridas. Ribeiro 

nos chama atenção sobre como essa visão de ensino se aproxima da visão de mercado que 

pretende tornar a prática educativa um processo produtivo a partir de resultados concretos e 

criação de estatísticas. Dialogando com Adorno, a autora reflete, igualmente, o quanto essa 

formação é alienante, pois não fornece as condições para alcançar a autonomia, visando 

apenas a reprodução do sistema capitalista:  

A noção de competências e suas explicitações no discurso da reforma 

curricular evidenciam essa finalidade legitimadora quando afirmam a 

necessidade de adequação da educação escolar aos ditames do mercado, 

anunciados como mudanças no mundo do trabalho devidas às inovações 

científicas e tecnológicas. As proximidades entre competências e competição 

– a formação para a competitividade – como um dos requisitos dessa 

adequação, desvela a falaciosidade do discurso e traz à tona a intenção mal 

disfarçada de sujeição da educação escolar à ordem econômica. A educação 

para a competição, como lembra Adorno em Educação contra a Barbárie 

(1995), é impeditiva de uma formação voltada para a autonomia; a 

competição se constitui em princípio contrário à formação humana 

exatamente por negar as condições de desbarbarização.
53

 

 

O currículo de Santa Catarina é um dos que mais se detém sobre as questões étnico-

raciais. Entretanto, a abordagem em relação à diversidade cultural não problematiza as 

questões de hierarquias e desigualdades que permeiam as questões raciais, por isso, o 

incluímos nesta linha: 

 

Compreende-se o percurso formativo como processo constitutivo e 

constituinte da formação humana. Nesse sentido, o percurso da formação, a 

ser desenvolvido na/pela escola, estrutura-se em torno de uma organização 

curricular, que deverá ter em vista o desenvolvimento e as especificidades 

que constituem a diversidade de cada um dos sujeitos acolhidos na Educação 

Básica. Entende-se que é por meio da apropriação dos diferentes elementos 

da cultura que cada indivíduo desenvolve suas capacidades (PCSC, p. 32). 

 

Sabemos que o discurso funcional, de aparente neutralidade, é também ideológico, 

como todo e qualquer discurso. Isso porque também implica escolhas. Novamente nos 

deparamos com a dimensão das relações de poder, pois o currículo é marcado por escolhas 

ideológicas que orientam os saberes desejáveis, que devem ser reproduzidos e os que, por 
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consequência, estão ocultos e silenciados. Essas escolhas não são inocentes. Essa abordagem 

está presente também na proposta de Rondônia: 

 
Para o desenvolvimento de competências e habilidades admite-se que a 

aprendizagem deve ser considerada sempre como aprendizagem de algo para 

a construção de conceitos ao longo do desenvolvimento humano. Por sua 

vez, o conteúdo formal, que integra os conhecimentos adquiridos e 

mobilizados no processo do desenvolvimento de competências e habilidades, 

se coloca à disposição do conhecimento, para além das ações prescritivas. 

Por esse viés, o centro da aprendizagem é o processo. O currículo então se 

configura como um processo para a formação, a construção e o 

desenvolvimento de competências e habilidades nos sujeitos plurais (PCRO, 

p. 9-10). 

A terceira linha por nós identificada é a que possui uma dimensão mais crítica em 

relação às escolhas feitas pelas propostas curriculares, o que fica evidenciado na proposta 

curricular do Mato Grosso:  

 

A organização das orientações curriculares pressupõe uma ação política de 

caráter epistemológico que leva em consideração a ideia de que o currículo é 

uma produção que resulta de uma construção mediada no contexto das 

relações (PCMT, p. 1). 

 

Este tipo de abordagem reconhece o caráter político do currículo, ou seja, não o trata 

como uma “síntese dos saberes acumulados” ou, ainda, como uma simples prescrição de 

conteúdos, habilidades e competências, mas sim como “uma produção que resulta de uma 

construção medida no contexto das relações”. O currículo é visto como um construto social 

permeado pelas relações presentes em uma sociedade, portanto, pressupõe conflito, 

contradições e disputas e não um processo consensual e harmônico. Na proposta de Alagoas 

temos uma abordagem parecida: 

 
Um currículo é, teoricamente, a expressão das intenções político-

pedagógicas de uma escola, construído a partir da análise e reflexão da 

realidade de uma comunidade no contexto social em que está inserida, por 

isso reflete uma determinada visão de mundo, de homem, de conhecimento e 

de sociedade. Nesta perspectiva, currículo é uma produção coletiva, 

construída em cada realidade escolar de forma diferenciada, num processo 

dinâmico, aberto e flexível, sujeito a inúmeras influências (PCAL, p. 23). 

  

Apesar de circunscrever o currículo ao espaço da escola, a proposta considera o 

aspecto político e intencional do mesmo e suas relações com o contexto social em que está 

inserido. Ademais, não apresenta as disputas em torno do currículo e deixa parecer que as 

“intenções político-pedagógicas” são consensuais, o que não é verdade. Entretanto, avança no 

sentido de reconhecer que a proposta reflete “uma determinada visão de mundo, de homem, 
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de conhecimento e de sociedade” se contrapondo à visão universal presente em propostas 

como as de São Paulo e do Rio Grande do Sul.  

Na proposta do Distrito Federal, há um reconhecimento sobre as disputas que 

envolvem a produção do currículo e as dificuldades de enquadrá-lo em uma única teoria, visto 

que se trata de um documento produzido a partir de interesses, muitas vezes, antagônicos. 

Dessa forma, ela reconhece as possíveis contradições que podem existir no documento, assim 

como as dificuldades de implementação: 

 

A discussão coletiva em torno do Currículo mostrou que este e realmente um 

campo de disputa, de relações de poder, de pressão e conflitos, de defesa de 

interesses diversos, às vezes antagônicos, descartando qualquer pretensão 

desta Secretaria em apresentar um currículo ideal, enquadrado perfeitamente 

numa única teoria e implementado rigorosamente como concebido, numa 

perspectiva cientifico racional (PCDF, p. 16).  

 

Temos uma abordagem semelhante na proposta do Espírito Santo:  

 

De modo geral, os conhecimentos mais valorizados incluem tradições 

culturais de classes e grupos dominantes. Por isso, a seleção do 

conhecimento escolar não é um ato desinteressado e neutro. Ele é resultado 

de lutas, conflitos e negociações, de modo que se torna “culturalmente 

determinado, historicamente situado e não pode ser desvinculado da 

totalidade social
54

” (PCES, p. 27). 

 

Já na proposta do Tocantins, identificamos a expressão mais aprofundada da 

abordagem crítica:  

 

A educação é um ato político (Freire) e como tal, no atual quadro econômico 

social, pode servir para justificar, ratificar e fortalecer os interesses 

neoliberais, ou pode comprometer-se com os ideais de um projeto crítico-

emancipatório de sociedade, em que o pressuposto basilar é o da justiça 

materializada em condições de vida digna, em acesso igualitário aos bens 

culturais; em que o direito ao exercício pleno da liberdade orientada pelo 

respeito à diversidade é um bem inquestionável; em que a organização 

coletiva para estas conquistas deve ser vista não somente com simpatia, mas 

reconhecida como sinal de autonomia e, portanto, merecedora de 

incondicional apoio institucional (PCTO, p. 43). 

  

Aqui está explícito que a educação e, portanto, o currículo, estão articulados a um 

modelo de sociedade que é resultado de ideologias. A proposta reconhece, de um lado, o 

modelo neoliberal e que uma educação alinhada a ele pressupõe a reprodução do sistema 

econômico e suas desigualdades sociais; e, de outro, o crítico-emancipatório cuja base é a 
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justiça social e a garantia de direitos. Não existe a possibilidade de a educação não servir a um 

desses dois projetos: ou ela tem um olhar crítico à realidade e busca transformá-la ou ela 

estará contribuindo para a reprodução da sociedade tal como ela é. A diferença entre esta 

abordagem e a que chamamos de funcional é que esta deixa clara a base ideológica que a 

orienta, enquanto a outra, ao tentar omitir e silenciar também está se posicionando 

ideologicamente.  

Analisamos os discursos das propostas curriculares em função de suas concepções 

sobre o currículo. Conforme apresentamos, percebemos três linhas básicas nesses discursos. A 

primeira é a linha em que predomina a concepção de que o currículo é a sistematização de 

saberes da humanidade historicamente acumulados que encontramos, principalmente, nas 

propostas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão e Piauí. A segunda linha, por sua vez, 

seria a de um discurso mais funcional, que enxerga o currículo como mera prescrição de 

habilidades e competências, que aparece sobretudo em Sergipe, Mato Grosso do Sul, 

Amazonas, Santa Catarina e Rondônia. Por fim, a terceira, que denominamos crítica, pois 

demonstra consciência do aspecto político e ideológico dos currículos, predomina em 

Alagoas, Mato Grosso, Distrito Federal, Espírito Santo e Tocantins.    

  Enquadrar as propostas curriculares em uma única linha não é tarefa uma simples, 

visto que esses documentos são, muitas vezes, contraditórios e multifacetados. Entretanto, 

nosso esforço foi empregado com o propósito de analisar quais aspectos se sobressaiam nos 

discursos do currículo para melhor situá-los. Nesse sentido, os currículos foram enquadrados 

em uma linha de acordo com a abordagem notada como predominante.  

  

2.2. História como disciplina escolar 

 

A nossa análise sobre como a história e cultura indígena estão presentes nas propostas 

curriculares nos faz olhar para o currículo de História com uma pergunta específica: como 

essa disciplina se relaciona com as questões étnico-raciais, ou seja, quais são os seus 

compromissos com um ensino que contemple a presença plena de sujeitos durante muito 

tempo preteridos pelas narrativas históricas oficiais?  

Como ponto de partida cabe algumas reflexões sobre o que constitui uma disciplina 

escolar, visto que estamos tratando da História a partir dessa perspectiva. O primeiro aspecto 

que ressaltamos é que uma disciplina escolar é constituída “por uma combinação articulada 
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por objetivos, conteúdos, métodos e avaliação”, como informa Bittencourt.
55

 Considerando 

que, nessa pesquisa, temos discutido a dimensão pré-ativa
56

  dos currículos e da disciplina 

escolar, cumpre analisarmos, também, os objetivos e conteúdos da disciplina de História, a 

fim de identificar como as questões étnico-raciais e, mais especificamente, o ensino de 

história e cultura indígena se apresentam.  

Entendemos que a escola possui uma cultura própria e uma consequência disso é que 

as disciplinas escolares não são mera “simplificação” de conteúdos desenvolvidos fora dela, 

mas antes disso são criações da escola e respondem a objetivos próprios e específicos, 

segundo André Chervel: 

 

Porque são criações espontâneas e originais do sistema escolar é que as 

disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque o sistema escolar 

é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado até aqui é que 

ele desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu que era 

duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma 

cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da 

sociedade global.
57

 

 

 Sendo assim, a disciplina escolar é a forma pela qual a escola cria os mecanismos de 

formação cultural de uma determinada sociedade, em relação dialógica com as demandas que 

emergem dos grupos que compõem essa sociedade e as culturas, saberes e visões que desejam 

reproduzir:  

 

É às circunstâncias de sua gênese e à sua organização interna que as 

disciplinas escolares devem o papel, subestimado, mas considerável, que 

elas desempenham na história do ensino e na história da cultura. Fruto de um 

diálogo secular entre os mestres e os alunos, elas constituem por assim dizer 

o código que duas gerações, lentamente, minunciosamente, elaboraram em 

conjunto para permitir a uma delas transmitir à outra uma cultura 

determinada. A importância dessa criação cultural é proporcional à aposta 

feita: não se trata nada menos do que da perenização da sociedade. As 

disciplinas são o preço que a sociedade deve pagar à sua cultura para poder 

transmiti-la no contexto da escola ou do colégio. 
58

 

 

Sabemos que as definições das finalidades de ensino que constam em cada disciplina e 

se expressam a partir dos currículos estão relacionadas com as questões de poder de uma 
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determinada sociedade, o que implica em disputas e conflitos, haja vista que aquilo que se 

ensina é baseado, sempre, em escolhas, conforme já discutimos. Chervel, ao se debruçar sobre 

a história das disciplinas escolares, nos apresenta o aspecto criativo da escola, uma vez que a 

disciplina é a forma como a escola responde às demandas de formação cultural relacionadas a 

uma sociedade. Entretanto, convém ressaltar as disputas sociais e as relações de poder que 

estariam envolvidas nesse processo, tendo em vista que a sociedade não existe como um todo 

homogêneo e unificado e é marcada por interesses de grupos, por vezes, antagônicos entre si. 

De qualquer forma, Chervel nos oferece reflexões muito úteis no que diz respeito às funções 

específicas desempenhadas pelas disciplinas escolares: 

As disciplinas escolares intervêm igualmente na história cultural da 

sociedade. Seu aspecto funcional é o de preparar a aculturação dos alunos 

em conformidade com certas finalidades: é isso que explica sua gênese e 

constitui sua razão social. Mas se as consideram em si mesmas, tornam-se 

entidades culturais como outras, que transpõe os muros da escola, penetram 

na sociedade e se inscrevem então na dinâmica de uma outra natureza. 
59

 

 

A concepção de que as disciplinas escolares atuam no sentido de uma formação em 

conformidade com determinadas finalidades sociais também é compartilhada por Goodson, 

que localiza as disciplinas escolares como parte das práticas de distribuição e reprodução 

social: 

 

A disciplina escolar como sistema e prática institucionalizada proporciona, 

assim, uma estrutura de ação. Mas a disciplina em si faz parte de uma 

estrutura mais ampla que incorpora e define os objetivos e possibilidades 

sociais do ensino. Porque a definição da disciplina escolar como discurso 

retórico, conteúdo, forma organizacional e prática institucionalizada faz 

parte das práticas de distribuição e de reprodução social.
60

  

 

A partir dessas perspectivas, iremos nos debruçar sobre a forma como as questões 

étnico-raciais estão presentes nos currículos da disciplina de História. É finalidade da 

disciplina um ensino que contemple as histórias, culturas e modos de vida das populações 

indígenas e negras?  

Entendemos que as questões étnico-raciais envolvem as relações histórico-sociais 

entre os diferentes grupos humanos que convivem e conviveram neste território. Essas 

relações são marcadas por desigualdades que resultaram em uma sociedade hierárquica, em 

que brancos ocuparam os espaços de poder e impuseram seus modos de vida, cultura e valores 
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identitários. Silva nos chama atenção para o poder que uma identidade hegemônica tem ao ser 

vista como a identidade normal: 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger 

arbitrariamente uma identidade específica como o parâmetro em relação ao 

qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar 

significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas 

de forma negativa. A identidade normal é natural, desejável, única. A força 

da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, 

mas simplesmente como a identidade.
61

 

 

Sendo assim, entendemos que a identidade branca, cristã de matriz europeia é uma 

identidade entre outras que estão presentes no território brasileiro, no entanto, se trata de uma 

identidade que ocupou um papel dominante em relação às identidades negras e indígenas. 

Percebemos que essa força normalizadora, descrita por Silva, fez com que, durante muito 

tempo, as identidades negras e indígenas fossem vistas de forma negativa e inferiorizada. 

Dessa forma, quando falamos das questões étnico-raciais, estamos fazendo uma escolha 

política em dar espaço para que sujeitos historicamente oprimidos e invisibilizados possam 

trazer à tona seus valores culturais, filosóficos, seus modos de vida e suas perspectivas 

históricas. Portanto, discutir as questões étnico-raciais é expor os conflitos, as relações de 

poder que geraram hierarquias; é reivindicar o espaço da diferença e desconstruir os discursos 

hegemônicos. É importante frisar que, quando nos referimos às questões étnico-raciais, 

estamos nos referindo, particularmente, às identidades não hegemônicas a fim de resgatar 

espaços históricos e políticos na busca por superar as hierarquizações, discriminações e 

racismo.  

Optamos pelo recorte das questões étnico-raciais, pois elas são mais abrangentes e 

incluem as populações indígenas. Entendemos que se ficássemos restritos exclusivamente às 

menções aos indígenas, essa presença seria reduzida. É importante dizer que, embora nossa 

pesquisa tenha como objeto a história e cultura das populações indígenas nas propostas 

curriculares, em muitos momentos mencionamos as questões relativas aos afrodescendentes, 

pois os processos históricos vivenciados por negros e indígenas têm muitos pontos em 

comum. Entretanto, observamos que há uma predominância no debate e uso da Lei 
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10.639/2003 e, inclusive, da educação para as relações étnico-raciais envolvendo apenas o 

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Isso pode ser notado em alguns 

documentos, como os produzidos pelo Ministério da Educação
62

, o que entendemos como 

uma abordagem excludente. 

 Nossa análise se concentrará nos objetivos e conteúdos, visto que os outros aspectos 

que constituem uma disciplina escolar, como a metodologia e avaliação, extrapolam o nosso 

objeto de pesquisa, pois envolveriam discutir as práticas relacionadas ao ensino de História. 

 

2.3. Objetivos das propostas curriculares e disciplina de História em relação às questões 

étnico-raciais 
 

Neste item analisaremos se é objetivo das propostas curriculares e da disciplina de 

História formar alunos para reconhecer a diversidade étnica e cultural, assim como conhecer e 

valorizar as histórias e as culturas de povos historicamente marginalizados, particularmente as 

populações indígenas. Buscaremos entender como esses objetivos se expressam nas propostas 

curriculares e na disciplina de História. 

Há estados que não mencionam objetivos relacionados às questões étnico-raciais na 

disciplina de História, mas o fazem no texto geral, em que expressam o que o currículo almeja 

atingir a partir da prática educativa. Entretanto, há os que não citam essas questões nem na 

parte de História, tampouco na parte geral. Para melhor visualização e compreensão, fizemos 

um quadro localizando esses estados no que se refere ao seu posicionamento sobre as 

questões étnico-raciais: 

 

Quadro 3 - Referências aos objetivos envolvendo as questões étnico-raciais 

Referências aos objetivos envolvendo as questões étnico-raciais 

Diretrizes Gerais da Proposta Curricular  AC, SP, ES, MS e AL (5) 

Disciplina de História RS, SC, RJ, MG, MT, DF, PE, SE, CE, PI, 

AM, TO e AP (13) 

Não possuem PR, GO, BA, MA e RO (5) 

Total 23 propostas 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Entendemos que, embora as questões étnico-raciais estivessem presentes desde o 

Parâmetro Nacional Curricular de História (1997), bem como nos Temas Transversais, que 
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incluiu a temática de Pluralidade Cultural, elas ganharam notoriedade a partir da Lei 10.639, 

de 2003, que, como já falamos, tornava obrigatório o ensino de história cultura afro-brasileira. 

A partir de 2003 percebemos um movimento dos estados brasileiros no sentido de elaborarem 

novas propostas curriculares, até como medida para garantir o cumprimento da lei.   

Porém, como a Lei 11.645/2008 veio cinco anos depois e alterou a anterior, é 

compreensível que alguns estados que publicaram seus currículos no ano de promulgação e 

até os que o fizeram no ano de 2009, não tenham explicitado a 11.645. São eles: Amapá 

(2009), Amazonas (2008), Tocantins (2008), Ceará (2008), Espírito Santo (2009) e Rio 

Grande do Sul (2009). No quadro abaixo organizamos as menções ou não às leis por estado. 

O fato de não citar as leis não significa que essas propostas curriculares não contemplem as 

questões étnico-raciais, conforme veremos adiante. Temos que, das nove propostas que não 

mencionam a lei, cinco não trazem questões étnico-raciais, são elas: Paraná, Goiás, Bahia, 

Maranhão e Rondônia.  

 

Quadro 4 - Menções às leis 10.639/03 e 11.645/08 por Estado 

Menções às leis 10.639/03 e 11.645/08 

Mencionam a Lei 10.639/03 AM, AC, AP, TO, PI (5) 

Mencionam a Lei 11.645/08 CE, PE, AL, DF, MS, MT, RJ, ES e SC (9) 

Não mencionam nem a 10.639, nem a 11.645  PR, RS, SP, MG, GO, BA, SE, MA e RO (9) 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Analisando mais detidamente como as questões étnico-raciais aparecem nas propostas 

curriculares e na disciplina de História, notamos a recorrência de alguns padrões verificados 

na análise sobre a concepção de currículo das propostas curriculares. De acordo com o nosso 

exame, a distribuição das propostas curriculares em relação à concepção de currículo ficou da 

seguinte forma: 

 

Quadro 5 - Concepção de currículo por estado 

Linhas discursivas Estados 

Universalizante AC, MA, PI, SP e RS (5) 

Funcional AM, RO, SE, MS e SC (5) 

Crítica TO, AL, MT, DF e ES (5) 

Não possuem Diretrizes Gerais AP, CE, PE, BA, GO, MG, RJ e PR (8) 

Fonte: Elaboração própria.  
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Era uma hipótese a de que as propostas curriculares que tinham uma visão de que o 

conhecimento prescrito por elas era a síntese do saber acumulado historicamente pelos seres 

humanos – que denominamos de linha universalizante –, ou ainda a que tinha uma concepção 

de que o currículo era a mera prescrição de competências e habilidades necessárias aos 

estudantes – que denominamos de funcional –, teriam uma tendência a dar pouca visibilidade 

e tratar de forma incipiente as questões étnico-raciais. 

Percebemos que o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, Sergipe, Minas 

Gerais e Mato Grosso têm uma abordagem semelhante ao lidar com as questões étnico-

raciais.  Os três primeiros enquadrados na linha universalizante, Sergipe na linha funcional e 

Mato Grosso na crítica, enquanto Minas Gerais não foi enquadrado em nenhuma linha, pois 

não possui diretrizes gerais. 

  O estado de São Paulo opta por tratar de forma genérica as questões de identidade 

atreladas à formação da nacionalidade e não explicita as populações indígenas e negras. 

Reconhece a pluralidade de identidades que conformam o país e cita de forma vaga o respeito 

às diferenças: 

 

Por conta de nossa formação sócio-histórica, dá-se especial ênfase à questão 

da identidade: no que se relaciona ao universo social mais amplo da 

nacionalidade, como no âmbito individual, apontando-se como básico o 

conhecimento das características fundamentais do Brasil (sociais, materiais e 

culturais) e o reconhecimento e a valorização da pluralidade que constitui o 

patrimônio sociocultural brasileiro, assim como o de outros povos e nações. 

Cabe salientar que essa perspectiva considera o respeito às diferenças que 

caracterizam os indivíduos e os grupos integrantes da sociedade (PCSP, p. 

30). 

 

 A proposta do Rio Grande do Sul traz uma discussão sobre identidade de forma 

abrangente: 

 

Identidade está entre os conceitos a serem trabalhados em História. A busca 

da dimensão histórica do conceito de identidade pode revelar-se promissora 

em sala de aula. Os sentimentos de pertencimento produzidos pelas relações 

familiares, escolares, étnicas, culturais, religiosas, regionais, nacionais ou 

sociais criam valores compartilhados pelos indivíduos e pelos grupos, que os 

aproximam. Essa proximidade, por outro lado, é construída e medida a partir 

de critérios de diferenciação em relação ao diverso, ao diferente, ao “outro”. 

Ao avaliar as determinações históricas presentes em conceitos como os de 

“racismo”, “patriotismo” e “regionalismo”, professores e alunos poderão 

testar suas próprias convicções e pontos de vista em relação aos integrantes 

de outras sociedades. Terão a oportunidade de discutir aspectos 

fundamentais para o exercício da cidadania, como o de diversidade cultural, 

multiculturalismo, etnocentrismo, discriminação, segregação e preconceito 

(PCRS, p. 58) 
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No trecho: “Ao avaliar as determinações históricas presentes em conceitos como os de 

racismo, patriotismo e regionalismo, professores e alunos poderão testar suas próprias convic-

ções e pontos de vista em relação aos integrantes de outras sociedades”, não fica claro o que 

os autores da proposta entendem por “outras sociedades”, pois, afinal, não é possível 

confrontar os conceitos de racismo, patriotismo e regionalismo dentro de nossa própria 

sociedade? Por fim, indica-se que a discussão sobre diversidade cultural, multiculturalismo, 

etnocentrismo, discriminação, segregação e preconceito seja fundamental para o exercício da 

cidadania, entretanto, a proposta não pontua quem são os agentes de diversidade cultural, 

como se constituem e quem são os grupos envolvidos nas discriminações, segregações e 

preconceitos, o que conflui para um discurso vago e descontextualizado historicamente.  

Na proposta de Sergipe temos a questão da construção da identidade nacional como o 

centro das discussões sobre identidade. O reconhecimento do “outro” é mencionado no 

sentido em que ele contribuiu para a formação da nacionalidade brasileira. A discussão sobre 

identidade é a da identidade nacional, que abarcaria alteridades e o reconhecimento das 

diferenças. Entretanto, não se preocupa em discutir o outro; o outro sequer é mencionado 

como sujeito. O papel do ensino de História passaria por reconhecer a alteridade, de forma 

genérica, não nominada: 

 

Entendemos que o processo de construção da identidade nacional só pode ser 

estabelecido diante do reconhecimento do outro e nesse contexto, é papel 

fundamental da História o resgate e valorização dos diversos papéis sociais e 

contribuições culturais para o estabelecimento da nacionalidade brasileira. A 

democracia que tanto almejamos passa pelo reconhecimento da alteridade, 

consubstanciada no universo das diferenças. O ensino de História pode 

desempenhar um papel importantíssimo nesse processo (PCSE, p. 116). 

 

Na proposta curricular de Minas Gerais temos a ruptura com a história centrada na 

cultura branca europeia e a questão da diversidade cultural se insere como importante para o 

desenvolvimento da cidadania no Brasil, que é finalidade do ensino de História. Entretanto, 

não são mencionadas as populações negras e indígenas e opta-se por uma inserção genérica de 

valorização da diversidade étnico-cultural e respeito à diferença: 

 

Este documento propõe rupturas com uma história centrada na formação de 

um determinado tipo de representação de nacionalidade, assim como numa 

história centrada na cultura branca européia. A diversidade cultural e sua 

importância para o avanço da cidadania no Brasil se constitui na ideia central 

para a formação das identidades das novas gerações e das finalidades do 

ensino da História. (...) Hoje, a educação para a cidadania, prioriza a 
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aquisição de instrumentos intelectuais e a formação de atitudes para uma 

efetiva participação na esfera pública, de maneira motivada, consciente e 

esclarecida; prioriza o estimulo a descoberta, o respeito e o reconhecimento 

do outro, de outras culturas e valoriza a diversidade etnico-cultural e a 

convivência saudável com a diferença (PCMG, p. 12-13). 

 

Entendemos que a proposta de Minas Gerais avança em relação às propostas de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Sergipe, pois reconhece o predomínio de uma história branca e 

eurocêntrica e a necessidade de romper com ela. Porém, o fato de não mencionar as 

populações negras e indígenas, faz com que se aproxime da abordagem contida nas propostas 

desses estados. 

Dentro do mesmo grupo, apesar de apresentadas em outro formato, os estados de 

Amazonas e Mato Grosso inserem as questões étnico-raciais a partir de uma listagem de 

objetivos para o ensino de História. Centraremos nos objetivos que envolvem diversidade 

cultural de forma geral e história dos povos indígenas. Na proposta do Amazonas, mapeamos 

os seguintes objetivos para o ensino de História: 

 

1.Valorizar o patrimônio sócio-cultural, respeitando a diversidade, 

reconhecendo-a enquanto um direito dos povos e indivíduos e elemento de 

fortalecimento da democracia. 2. Reconhecer o modo de vida de diferentes 

grupos sociais em espaços e épocas distintas, suas manifestações sociais, 

econômicas, políticas e culturais, respeitando suas semelhanças e diferenças. 

3. Identificar diferentes momentos da ocupação humana, no continente 

americano. 4.Diferenciar os grupos humanos que chegaram à América pré-

colombiana daqueles encontros pelos europeus.  5.Compreender a idéia de 

choque cultural, a partir do encontro entre europeus e povos indígenas. 

6.Analisar os interesses e os significados que o uso da terra tem para as 

diferentes culturas. 7.Compreender de que maneira e estudo das famílias 

lingüísticas auxilia na identificação e classificação dos povos indígenas. 8. 

Estudar de que maneira aconteceu o choque entre a cultura europeia e 

indígena a partir de 1492 (PCAM, p. 117-119). 

 

Do total de 31 objetivos entre gerais e específicos, constatamos que oito objetivos 

poderiam contemplar as questões de diversidade cultural e, propriamente, os povos indígenas. 

Dos oito, quatro falam de forma direta sobre indígenas, sendo que se repete nos objetivos a 

questão do choque cultural derivado do encontro entre europeus e indígenas. No objetivo 4, 

acreditamos que há algum erro de digitação que o torna impreciso: “Diferenciar os grupos 

humanos que chegaram à América pré-colombiana daqueles encontros pelos europeus”. 

Supomos que esse objetivo pretendia distinguir os primeiros habitantes da América daqueles 

que os europeus encontraram quando chegaram, ou seja, queria mostrar que os povos da 

América pré-colombiana se transformaram com o passar do tempo.  
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 No currículo do Mato Grosso, do total de nove objetivos da História, temos dois que 

envolvem de forma geral as questões étnico-raciais, mas sem menção às populações 

indígenas:  

 

1. Reconhecer as características identitárias dos diversos grupos,  

compreendendo semelhanças e diferenças, de forma a perceber e entender as 

transformações sociais, espaciais, culturais e históricas. 2. Compreender a 

diversidade cultural, destacando os diferentes modos e as relações com o 

trabalho (PCMT, p. 44). 

 

Portanto, concluímos que a prescrição de objetivos que se relacionam com as questões 

étnico-raciais é minoritária diante do total de objetivos para a disciplina nas propostas 

curriculares do Amazonas e Mato Grosso e, apenas a primeira faz menção às populações 

indígenas. A proposta do Amazonas foi incluída na linha universalizante e a de Mato Grosso 

na linha crítica.  

Entendemos que as propostas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas 

Gerais, Amazonas e Mato Grosso se aproximam em relação às questões étnico-raciais pela 

predominância de uma abordagem genérica ou incipiente nas propostas mencionadas, sendo 

que, das seis, quatro são das linhas universalizante e funcional. Apesar de percebermos que 

Minas Gerais e Amazonas avançam em relação às demais, ainda assim caracterizam as 

questões étnico-raciais de forma superficial.  

A abordagem das propostas curriculares citadas até aqui, ao promover uma discussão 

genérica sobre identidade, respeito à diferença e diversidade cultural, se enquadra no que 

Tomas Tadeus da Silva caracterizou como estratégia liberal ao analisar a forma como, 

pedagogicamente, as escolas costumam tratar esses temas: 

 

Uma primeira estratégia pedagógica possível que poderíamos classificar 

como “liberal” consistiria em estimular e cultivar os bons sentimentos e a 

boa vontade com a chamada ”diversidade” cultural. Neste caso, o 

pressuposto básico é o de que a “natureza” humana tem uma variedade de 

formas legítimas de se expressar culturalmente e todas devem ser respeitadas 

ou toleradas – no exercício de uma tolerância que pode variar desde um 

sentimento paternalista e superior até uma atitude de sofisticação 

cosmopolita de convivência para a qual nada que é humano lhe é “estranho”.  

Pedagogicamente, as crianças e os jovens nas escolas, seriam estimulados a 

entrar em contato, sob as mais variadas formas com as mais diversas 

expressões culturais dos diferentes grupos culturais. Para essa perspectiva, a 

diversidade cultual é boa e expressa, sob a superfície, nossa natureza humana 

comum. O problema central, aqui, é que esta abordagem simplesmente deixa 

de questionar as relações de poder e os processos de diferenciação que, antes 

de tudo, produzem a identidade e a diferença. Em geral, o resultado é a 

produção de novas dicotomias, como a do dominante tolerante e do 



65 

 

dominado tolerado ou a da identidade hegemônica, mas benevolente e da 

identidade subalterna, mas “respeitada.” 
63  

 

O principal problema dessa abordagem é que não permite uma compreensão dos 

processos sociais e históricos que culminaram na produção de hierarquias, em que negros e 

indígenas estiveram nos lugares mais desprivilegiados e inferiores. Ao não se posicionar sobre 

os lugares desiguais ocupados pelas diferentes culturas, as abordagens propostas pelos estados 

citados contribuem para que não se discutam as questões de poder que estão envolvidas nas 

discussões étnico-raciais, acabando por reforçar essas hierarquias.  

Um segundo grupo de propostas curriculares, composto por Santa Catarina, Rio de 

Janeiro, Amapá, Piauí e Pernambuco trazem as questões étnico-raciais a partir da discussão 

das leis, o que denominamos de abordagem legalista. Das cinco propostas que têm essa 

abordagem, três não possuíam diretrizes gerais, uma é da linha funcional e outra da linha 

universalizante.  

O currículo de Santa Catarina incorpora o que prescreve a Lei 11.645, em sua 

preocupação de que o ensino de história afro-brasileira e indígena deve ser incluído no sentido 

de valorizar as contribuições dessas populações na formação da sociedade nacional: 

 

Neste aspecto, por exemplo, é obrigatório o estudo da História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena (BRASIL, 2003b, 2008b) em seus diversos 

aspectos históricos e culturais que caracterizam a formação da população 

brasileira. Isso inclui o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando 

as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil (PCSC, p. 140-141). 

 

É muito comum essa abordagem de justificar o ensino de história e cultura indígena a 

partir da formação da sociedade nacional, ou seja, já que os indígenas fazem parte da nação, é 

importante conhecê-los. Contudo, essa abordagem é limitada e limitante, pois as sociedades 

indígenas estão muito além do nacional. Existem muito antes da existência do estado nação e 

seus modos de vida, concepções cósmicas e territoriais ultrapassam-no. As populações 

indígenas importam por si e não apenas por fazerem parte da “sociedade nacional”. 

                                                           
63SILVA, T.T. da. “A produção social da identidade e da diferença”. In: SILVA, T.T da(org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 97-98.  
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 A proposta do Rio de Janeiro parte da legislação, mas destaca que não se trata apenas 

de estar cumprindo as leis, pois reconhece a importância social dos conteúdos prescritos pela 

legislação:  

  

A partir dessa escolha a equipe de História inseriu nas diversas séries o 

ensino de África, a questão indígena, os debates sobre a América Latina e as 

referentes às perseguições de minorias — quer étnicas, culturais, religiosas 

ou sexuais. Não pensamos somente em cumprir a legislação, mas, sobretudo, 

acreditamos que estes são conteúdos essenciais para a formação do nosso 

educando e para a sociedade (PCRJ, p. 4). 

 

O currículo do Amapá fala em Educação para as Relações Étnico-Raciais, a fim de 

garantir o respeito à pluralidade étnica e valorização da diversidade, embora cite apenas a lei 

10.639, visto que o currículo foi publicado em 2009: 

 
Além disso, os preceitos enunciados pela Lei 10.639/2003 abrem outros 

desafios para as Secretárias de Educação, o de constituir em pareceria com 

os sistemas de ensino, para todos os níveis, uma Educação para as Relações 

Étnico-raciais, orientada para a divulgação e produção de conhecimentos, 

bem como atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto a 

pluralidade étnica, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos 

comuns que garantam, a todos, respeito legais e valorização de identidade, 

na busca da consolidação da democracia brasileira (PCAP, p. 180). 

 

A proposta do Piauí também segue essa mesma abordagem, com a diferença que esta 

foi publicada em 2013: 

 

Observando a escola como esse espaço de expressão da multiplicidade, a 

diversidade racial tem direcionamentos especificados em legislação própria, 

caso da Lei Federal 10.639/03 complementar a LDB no 9394/96. As 

diretrizes curriculares nacionais para a Educação das Relações Étnico 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 

estabelecida pelo parecer CNE 03/2004 representam um importante 

instrumento para a promoção do respeito à diferença e a democratização do e 

ambiente escolar. As Diretrizes determinam três princípios básicos para a 

efetivação de seus objetivos: consciência política e histórica da diversidade, 

fortalecimento de identidades e de direitos e ações educativas de combate ao 

racismo e as discriminações. (PCPI, p. 57) 

 

O currículo do Pernambuco incorpora o envolvimento de várias disciplinas para o 

cumprimento da Lei 11.645/08: 

 

As propostas ultrapassam as fronteiras das aulas de História, envolvendo 

vários sujeitos e espaços. Um dos elementos referidos no Plano é o caráter 

interdisciplinar da temática étnico-racial. A abordagem interdisciplinar no 
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ensino e aprendizagem de história e cultura afro-brasileira e indígena é 

crucial, pois reafirma o diálogo da história com os campos do conhecimento, 

como geografia, sociologia, antropologia, linguística, literatura, filosofia e 

outros. O caráter dialógico favorece a compreensão das singularidades, dos 

processos históricos, dos intercâmbios culturais, das contribuições mútuas, 

das contradições em processo. A postura interdisciplinar alarga o campo de 

formação de alunos e professor, assim como facilita a incorporação de 

diversificadas fontes e problemas. Desse modo, evitam-se as armadilhas do 

etnocentrismo, do privilégio da visão exterior e superior determinando o 

curso da história (PCPE, p. 40). 

 

É importante notar que a lei nasce com um caráter multidisciplinar o que fica 

explicitado em seu segundo parágrafo: “Os conteúdos referentes à história e cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras”. 

Dessa forma, os conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileiras e indígenas se 

estenderiam a todo o currículo escolar e não ficariam restritos à disciplina de História, embora 

enfatize a incorporação em disciplinas específicas.  

Entendemos que é limitada a abordagem que se restringe à prescrição da lei para tratar 

das questões étnico-raciais, porém, acabam sendo mais efetivas do que as propostas que 

optam pelo discurso genérico de diversidade, como as propostas do primeiro grupo. 

Por último, temos o terceiro grupo composto pelas propostas de Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul, Ceará, Distrito Federal, Acre, Tocantins e Alagoas, que trazem uma 

abordagem que reconhece as hierarquias que envolvem as relações étnicas. Das sete 

propostas, quatro fazem parte da linha crítica, uma da linha universalizante, uma da funcional 

e uma não possui diretrizes gerais. 

A proposta do Espírito Santo nos chama atenção para a superação do pensamento 

eurocêntrico e a inferiorização de outras culturas que não a branca: 

 
É promover o debate sobre as diferentes etnias que compõem o povo 

brasileiro, procurando superar a lógica pautada no pensamento eurocêntrico 

e americano do não-reconhecimento de outras culturas étnicas: indígenas, 

africanas e asiáticas. A demanda por valorização das etnias implica tomada 

de consciência política e histórica da diversidade cultural, de um país que se 

apresenta pluriétnico e multicultural e, nesse sentido, tem que aprender a 

conviver e aceitar as diferenças etnicorraciais indígena, africana, europeia e 

asiática, que formam a população brasileira (PCES, p. 43). 

 

E mais especificamente, a proposta se detém sobre o contexto de lutas das populações 

indígenas durante a segunda metade do século XX e o quanto a garantia de direitos não foi 
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suficiente para superar os preconceitos, ainda presentes na escola, reforçando, assim, a 

importância de uma educação que contemple o ensino de história e cultura indígena:  

 
O século XX foi marcado por fatos importantes para esses povos: houve um 

grande crescimento populacional nos anos 50, e um fortalecimento do seu 

protagonismo na década de 70, por meio de suas lutas pelo direito à terra, à 

saúde, à educação, à diversidade e à cultura. Em 1988, esses direitos foram 

contemplados na Constituição Federal, na escrita do artigo 231. Porém, a 

abordagem do índio nas escolas e nos livros didáticos reforça os estereótipos 

e os preconceitos sobre esse povo e perpetua uma invisibilidade de sua 

transformação histórica. É tratado como uma sociedade sem suas antigas 

línguas, tradições e culturas, sob forte influência do mundo ocidental. Diante 

da diversidade cultural dos índios no Brasil e no Espírito Santo, faz-se 

necessário o estudo da temática indígena no currículo como ferramenta que 

proporcione aos cidadãos brasileiros o conhecimento de sua própria origem e 

história (PCES, p. 43-44). 

 

Na proposta do Mato Grosso do Sul, presenciamos também um reconhecimento das 

condições históricas que resultaram em desvalorização e marginalização das populações 

negras e indígenas, assim como das noções equivocadas e preconceituosas que se formaram 

ao longo do tempo e se reproduzem no presente: 

 
O currículo escolar deve reconhecer as etnias que têm sido socialmente 

desvalorizadas ao longo do processo histórico, preenchendo as suas lacunas 

de ausência de historicidade e promovendo a desconstrução das noções 

equivocadas e das representações preconceituosas que estão postas na 

sociedade. É necessário que o currículo escolar apresente a recuperação da 

história dos afrodescendentes e dos indígenas nos seus diferentes contextos, 

considerando a diáspora africana e as decorrências dos diversos fatores na 

colonização do Brasil, especificamente aquelas atribuídas às etnias de 

origens africanas e indígenas e, sabendo-se que esses povos por vezes 

vivenciaram questões da mesma natureza, embora com circunstâncias 

particularmente diferenciadas, ambos requerem o fortalecimento dos seus 

valores civilizacionais e identitários (PCMS, p. 34). 
  

A proposta do Ceará trata de uma questão central no ensino de história e cultura negra 

e indígena, pois, como já defendemos, não se trata apenas de incluir essas populações no 

currículo; mas sim de uma inserção que seja capaz de oferecer conhecimentos sobre essas 

populações e abordagens críticas que atuem diretamente na desconstrução de preconceitos e 

estereótipos: 

  

Não se pode imaginar que ao falar do negro e do índio, do europeu, do 

nordestino, se está propondo um ensino para a diversidade. Os exercícios e 

as avaliações devem seguir um caminho que ajude a desconstruir os 

estereótipos e as visões distorcidas contidas no imaginário educacional, onde 

o negro é visto pela sua dança e suas comidas, o índio como o nativo das 
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Américas, o preguiçoso que não se adaptou ao trabalho agrícola no Brasil 

Colonial. Agora ambos – negro e índio – lutam por terra e direitos sociais, 

para que? E o nordestino, cabeça chata, comedor de farinha que vai para o 

sul em busca de comida e de sobrevivência? (PCCE, p. 19-20). 

 

Na proposta do Distrito Federal, as questões étnico-raciais são associadas aos direitos 

fundamentais dos seres humanos, devendo estar presentes na disciplina de História: 

 

Assim, valorizar direitos fundamentais do ser humano é uma preocupação 

que não pode ser ignorada ao ensinar e aprender História. Nesta perspectiva, 

resgatar a memória histórica da contribuição econômica, social, política e 

cultural de povos indígenas e africanos para a formação do Brasil 

contemporâneo, reconhecendo em suas histórias semelhanças e diferenças, 

permanências e rupturas, conflitos e contradições sociais que consistem 

também em saberes importantes ao estudo da história e colaboram para a 

construção efetiva e cotidiana de uma Educação para as Relações 

Étnicorraciais (PCDF, p. 112). 

 

Temos que a proposta do Acre, publicada em 2010, entende o ensino das questões 

étnico-raciais como forma de superação do racismo, além de ter clareza do panorama 

histórico que o gerou, entretanto, não inclui as populações indígenas e dialoga apenas com a 

Lei 10.639/03: 

 

 
As possibilidades de superação do racismo pressupõem conhecer e 

considerar a Historia dos afrodescendentes no Brasil, identificando não só as 

situações de exploração e exclusão desse grupo social, mas também as 

formas de resistência encontradas pelo negro brasileiro. Em outras palavras, 

e necessário compreender que, em nosso país, o negro frequentemente foi 

reduzido a condição de vitima, sujeito a diversas formas de violência, mas 

que foi também um agente importante no processo de sua própria 

emancipação social. Alem disso, é preciso reconhecer e valorizar elementos 

culturais (práticas, crenças, artefatos, saberes etc.) que definem a identidade 

afro-brasileira – elementos que, diga-se de passagem, em muitos contextos 

ainda são tratados de forma estereotipada e preconceituosa (PCAC, p. 20). 

 

A proposta do Tocantins traz que a disciplina de História deveria proporcionar uma 

formação que incentive o respeito à diversidade e o desenvolvimento de atitudes antirracistas: 

 

A disciplina História no currículo do Ensino Médio do Estado do Tocantins 

tem o desafio de proporcionar aos educandos a formação de sujeitos 

históricos com capacidades para: discutirem as várias vertentes dos 

processos históricos em âmbito local e geral; incentivarem o respeito à 

diversidade humana e cultural; desenvolverem atitudes antirracistas, 

democráticas, éticas, solidárias e de justiça; cultivarem respeito ao meio 

ambiente e a valorização da vida (PCTO, p. 290). 
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Mesmo a proposta sendo contemporânea à promulgação da lei, temos a menção 

explícita à valorização dos saberes indígenas e a crítica à desconsideração desses saberes por 

parte da escola: 

 

Além disso, é importante que o ensino de História valorize o saber indígena, 

visto que são muitas as aldeias localizadas próximas às cidades. Percebe-se 

que a maioria das unidades escolares desconsidera todo o saber por eles 

adquiridos na sua comunidade e iniciam processos de ensino totalmente 

alheios às necessidades dessa população, oferecendo-lhes poucas 

oportunidades de interação com o que lhes é ensinado. Assim, o saber que 

lhes é oferecido tem pouco a contribuir para o entendimento de sua cultura e, 

conseqüentemente, interfere de forma negativa na construção de sua 

identidade (PCTO, p. 315).  

 

Aqui, as populações indígenas não são vistas como o outro e estão presentes na escola. 

Portanto, é importante que a escola contemple as histórias e culturas indígenas, de modo que 

essas populações se sintam representadas. No mesmo sentido, consideramos que a proposta 

do Alagoas enxerga na inserção dessas temáticas a possibilidade de uma reconstrução das 

identidades culturais de negros e indígenas. Ou seja, propõe que o ensino seja capaz de 

valorizar a história e cultura dessas populações de tal modo que os estudantes que pertençam a 

essas matrizes étnicas sintam orgulho de se reconhecerem como negros e indígenas:  

Outra temática que deve permear as discussões curriculares e potencializar o 

trabalho pedagógico diz respeito às relações étnico-raciais. O aluno negro 

e/ou indígena, por exemplo, precisam (re)construir sua identidade cultural e, 

nesse sentido, a escola pode contribuir na busca e compreensão dos 

referenciais que constituem sua etnicidade. Isso significa reconhecer a 

importância e o legado da cultura do povo africano e indígena, construindo 

estratégias e diretrizes para inclusão no currículo escolar de conhecimentos 

sobre a História da África, da Cultura Afro-Brasileira e Afro-Alagoana e 

Indígena, a luta dos povos negros e indígenas na formação da sociedade 

alagoana, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e 

política. Portanto, faz-se necessário promover mudanças curriculares que 

contemplem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial, como 

elementos fundamentais para a afirmação da identidade - pluricultural e 

multiétnica – do povo brasileiro e que combatam o racismo e as 

discriminações. O currículo deve possibilitar a formação de atitudes, 

posturas e valores que possibilite a formação de cidadãos orgulhosos de seu 

pertencimento étnico-racial para interagir na construção de uma sociedade 

democrática em que todos possam ter seus direitos garantidos e sua 

identidade valorizada (PCAL, p. 34). 

 

O currículo de Alagoas e Tocantins são os únicos que trazem as questões étnico-

raciais como questões de identidade e não só de alteridade, ou seja, o índio e o negro não 

seriam apenas o outro. Geralmente os currículos abordam a sociedade brasileira de forma 
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abstrata e da mesma forma trazem a presença indígena e negra. A abordagem é diferente 

quando passamos a identificar que negros e indígenas estão na escola, ou seja, discutir as 

questões étnico-raciais é importante não apenas para mudar os paradigmas nas relações de 

alteridade, mas também as relações de identidade. Isso implica uma educação que contemple 

a história e a cultura de negros e indígenas de modo que essas próprias populações, que estão 

na escola, possam quebrar estigmas, preconceitos e não aceitação de suas origens e, assim, 

como prevê o documento, possam se sentir orgulhosos delas.  

A complexidade da questão exige que dediquemos alguns parágrafos para melhor 

desenvolvê-la, pois são necessárias considerações teóricas para a análise desse aspecto 

levantado pelas propostas curriculares de Alagoas e Tocantins.  

 Quando pensamos nas populações negras e indígenas no Brasil no contexto atual, é 

possível traçarmos alguns paralelos em relação aos processos violentos que esses povos 

viveram como a escravização, catequização forçada, tentativas de apagamento de suas 

culturas e, também, aos processos de exclusão de direitos que geraram uma sociedade racista, 

formada a partir do período colonial e que se mantém até os dias de hoje. Assim, uma 

consequência direta disso é o fato de alguns indivíduos quererem se distanciar dessas 

identidades, visto que se reconhecer como indígena ou negro implica sofrer as inúmeras 

violências de uma sociedade racista. 

Dessa forma, é necessário desconstruir o caráter negativo que, historicamente, foi 

associado a essas identidades, o que tem sido a luta dos movimentos negros e indígenas. É 

notável que, nos últimos anos, o número de pessoas que se consideram negras e indígenas tem 

crescido e isso está relacionado a diversos fatores, mas também, ao fato de haver um clima 

mais favorável à manifestação dessas identidades, apesar do racismo. 

No entanto, é necessário pontuar que existe uma diferença entre ser negro e ser 

indígena, pois, ser negro no Brasil é algo que ocorre para além do pertencimento a um grupo 

étnico. O que estamos querendo dizer é que, para ambos, não se trata apenas de um processo 

subjetivo, mas de um processo social que envolve o reconhecimento de uma identidade: a 

forma como eu me vejo e a forma como a sociedade me vê.  Mas, a diferença central, em 

relação às populações indígenas, é que não é possível ser indígena sozinho, pois para ser 

indígena, a condição essencial é pertencer a uma comunidade e compartilhar com ela o 

território, tradições, rituais, história e etc. Ser indígena é ser maxacali, ianomâmi, kaingang, 

guarani kaiowá etc.  

Essa condição não se impõe sobre o ser negro, devido às circunstâncias históricas que 

envolveram o sequestro de suas terras e a intensa desestruturação dos vínculos étnicos 
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promovidos pela brutalidade do sistema escravista. Embora haja, dentro do ser negro, o ser 

quilombola, que se aproxima do sentido do ser indígena à medida que remete a um ideal de 

comunidade e não de indivíduos. Nas palavras de Viveiros de Castro: 

 

O ponto realmente fundamental na escolha da “comunidade” como sujeito 

da minha definição fictícia é que o adjetivo “índio ” não designa um 

indivíduo, mas especifica um certo tipo de coletivo . Nesse sentido não 

existem índios, apenas comunidades, redes (d)e relações que se podem 

chamar indígenas. Não há como determinar quem “é índio” 

independentemente do trabalho de autodeterminação realizado pelas 

comunidades indígenas, isto é, aquelas que são o objeto do presente 

exercício definicional, ou melhor, meta-definicional.
64 

 

Continuando com as especificidades na definição das identidades indígenas, é 

importante falarmos sobre os processos de reetnização ou etnogênese. Segundo o último 

Censo do IBGE, de 2010, houve um crescimento significativo do número de pessoas que se 

autodeclararam indígenas e esses números não têm só a ver com o crescimento vegetativo 

dessas populações, mas também com o fato de mais pessoas estarem se declarando indígenas. 

Segundo Luciano:  

Desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil um 

fenômeno conhecido como “etnogênese” ou “reetinização”. Nele, povos 

indígenas que, por pressões políticas, econômicas e religiosas ou por terem 

sido despojados de suas terras e estigmatizados em função dos seus costumes 

tradicionais, foram forçados a esconder e a negar suas identidades tribais 

como estratégia de sobrevivência – assim amenizando as agruras do 

preconceito e da discriminação – estão reassumindo e recriando as suas 

tradições indígenas 
65

 

 

Esse importante fenômeno pode ser entendido como um processo de indianização, 

conforme defende Carlos José Ferreira dos Santos (Casé Angatu) 
66

. Para ele, a tentativa de 

etnocídio praticada desde o período colonial se relaciona com o fato de que reconhecer as 

populações como indígenas implicaria reconhecer o seu direito congênito e originário à terra. 

Dessa forma, a política empregada foi a de assimilação, visto que, não sendo indígenas, 

perderiam o direito originário. Esse processo, para além das guerras, escravização e doenças, 
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que foram responsáveis pela morte de um grande número de indígenas, foi muito perverso, 

pois a partir da miscigenação houve a tentativa de apagamento das identidades indígenas. 

Entretanto, para ele, aspectos culturais, linguísticos, filosóficos e de modos de vida indígenas 

estão diluídos na cultura geral, mas não são vistos como indígenas. 

Segundo ele, várias festividades carregam tradições indígenas, por exemplo, a  festa 

junina, que têm muitos elementos dos  rituais relacionados à fertilidade da terra realizados em 

tempos pré-coloniais e que incluíam danças, cantos e abundância de alimentos. Entretanto, 

esses rituais foram incorporados pela tradição católica e, consequentemente, houve um 

apagamento dos elementos indígenas. Além disso, chama atenção para o fato de que a língua 

portuguesa falada em São Paulo tem muita influência do tupi, o que podemos observar tanto 

nos topônimos quanto nas palavras usadas no cotidiano. Menciona o quanto a cultura caipira 

se relaciona com as culturas indígenas, no falar, pensar e nas práticas sociais – “o sertanejo é 

antes de tudo, um índio” 
67

. 

 A visão que predominou durante quase todo o século XX era a de que as populações 

indígenas estavam fadadas ao desaparecimento e que sucumbiriam aos processos de 

assimilação. Esses processos de assimilação não se deram a partir da escolha das populações 

indígenas, como os discursos rasos que tratam da miscigenação e formação do povo brasileiro 

podem sugerir. Foram processos pensados como políticas de estado e envolveram inúmeras 

violências. O objetivo deles era a tentativa de etnocídio, pois, diluindo as populações 

indígenas e suas culturas na sociedade nacional, acabariam com os direitos originários dessas 

populações à terra. Entretanto, essas tentativas de apagamento não lograram seus objetivos e, 

atualmente, como já mencionamos, o número de indígenas cresce, o que podemos associar à 

luta dessas populações por direitos e reconhecimento que tem gerado maior visibilidade dos 

povos e fortalecido os vínculos identitários. Segundo Viveiros de Castro: 
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Foi a partir desse momento que se acelerou a “emergência” de 

comunidades indígenas que estavam submersas por várias razões: 

porque tinham sido ensinadas a não dizer mais que eram indígenas, ou 

ensinadas a dizer que não eram mais indígenas; porque tinham sido 

colocadas em um liquidificador político-religioso, um moedor cultural 

que misturara etnias, línguas, povos, regiões e religiões, para produzir 

uma massa homogênea capaz de servir de “população”, isto é, de 

sujeito (no sentido de súdito) do Estado. Como se sabe, as antigas 

missões que estão na origem de tantas cidades, vilas, vilarejos e 

arraiais do interior do Brasil foram os lugares privilegiados dessa 

fabricação do componente indígena do “povo brasileiro”, ao sintetizar 

os célebres índios genéricos, os índios de aldeamento, catecúmenos do 

sacramento estatal da transubstanciação étnica: a comunhão nacional... 

A Constituição de 1988 interrompeu juridicamente (ideologicamente) 

um projeto secular de desindianização, ao reconhecer que ele não se 

tinha completado. E foi assim que as comunidades em processo de 

distanciamento da referência indígena começaram a perceber que 

voltar a “ser” índio – isto é, voltar a virar índio, retomar o processo 

incessante de virar índio – podia ser interessante. Converter, reverter, 

perverter ou subverter o dispositivo de sujeição armado desde a 

Conquista de modo a torná-lo dispositivo de subjetivação; deixar de 

sofrer a própria indianidade e passar a gozá-la. Uma gigantesca ab-

reação coletiva, para usarmos velhos termos psicanalíticos. Uma 

carnavalização étnica. O retorno do recalcado nacional. 
68

 

 

Neste processo de “emergência de comunidades indígenas” ou de retomada da 

indianidade, Casé Angatu também relata que cresce o número de pessoas que já não viviam 

em aldeias e que agora buscam retornar, ou até de pessoas que nunca viveram em aldeia, mas 

passaram a buscar suas origens junto a um grupo étnico. Sabemos que esses processos estão 

relacionados com o contexto pós-constituição de 1988, ao protagonismo das lutas indígenas e 

às políticas públicas que resultaram dele, da qual a Lei 11.645/2008 faz parte. 

Sendo assim, as propostas de Tocantins e Alagoas nos chamam atenção para os efeitos 

que o conhecimento sobre a história e a cultura dos povos indígenas pode ocasionar, no 

sentido de mais pessoas se reconhecerem como indígenas.  E esses efeitos responderiam aos 

séculos de violências, tentativas de etnocídio, marginalização e apagamento das culturas 

indígenas, o que pode gerar uma sociedade mais preparada para lidar com a diversidade 

étnica, combatendo os preconceitos e racismo estrutural, além de impactar e contribuir para os 

processos de indianização, conforme já discutimos.  

Concluímos que há uma tendência dos currículos que foram enquadrados na linha 

universalizante, funcional e que não possuem diretrizes curriculares em tratar de forma 

incipiente as questões étnico-raciais, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
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Sergipe, Minas Gerais, Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amapá, Piauí e 

Pernambuco. As propostas curriculares pertencentes à linha crítica tenderam a uma 

abordagem das questões étnico-raciais mais precisas em seus contextos históricos, levando em 

consideração as hierarquias e relações de poder que envolvem as relações raciais, como 

observamos nas propostas de Espírito Santo, Distrito Federal, Alagoas e Tocantins.  
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Capítulo 3: As populações indígenas nas propostas curriculares de História  

 

Neste capítulo analisaremos como a história e cultura indígena estão inseridas nas 

propostas curriculares de História. Convém evidenciar os procedimentos do levantamento de 

dados para a análise. Extraímos dos documentos curriculares qualquer menção às populações 

indígenas do Brasil e América, independente do fato dessa menção estar nos itens 

identificados como conteúdo, expectativas de aprendizagem competências e habilidades ou 

outra nomenclatura. Essa abordagem foi escolhida para contemplar a maior quantidade de 

registros que envolvem história indígena. 

A partir desses dados, organizamos os temas relacionados à história indígena e 

localizamos os estados que traziam esses temas. Foram identificados 33 temas, divididos em 

quatro períodos históricos: originário
69

, colonial, independente (século XIX) e contemporâneo 

(séculos XX e XXI) e a distribuição de temas por período pode ser observada no gráfico 

abaixo  (Gráfico 2): 

Gráfico 2 - Temas de História Indígena por Período 

Fonte: Elaboração própria.  
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Ao identificar os temas, percebemos que havia uma recorrência de os currículos 

trazerem a história indígena vinculada à história dos estados, então reunimos essa abordagem, 

mais local, ao que chamamos de história regional. Enquadra-se neste tema todas as menções à 

história indígena que se dá no nível da história dos estados e das regiões. Achamos que seria 

mais interessante para a análise manter todas essas abordagens juntas em um tema que 

chamamos de indígenas e a história regional. Como este tema inclui diferentes tempos 

históricos, ficou de fora da distribuição em períodos e, por isso, colocamos como “Outro”.  

 É importante deixar claro que alguns temas poderiam ser enquadrados em mais de um 

período, mas procuramos enquadrá-los de acordo com o contexto especificado pelas propostas 

curriculares. Embora o período contemporâneo apresente o maior número de temas, 

percebemos que é o período mais fragmentado, pois há cerca de oito temas que só aparecem 

em um ou dois estados. Os temas que são tratados por um maior número de estados se 

concentram no período originário e colonial. Entretanto, são apenas quatro temas que 

aparecem no período originário. Percebemos que há uma predominância de tratar das 

populações indígenas a partir da chegada dos europeus, ou seja, a partir do período colonial. 

Essa abordagem fica evidente na proposta do Amazonas que prescreve: “Reconhecer a 

situação do índio do Brasil, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais”. Ou seja, é 

como se as populações indígenas somente adquirissem importância a partir da chegada do 

europeu.  

Outro aspecto que notamos é o salto temporal ao tratar das populações indígenas no 

século XVI ou até no período originário, comparando com o período contemporâneo o que 

evidencia um vazio histórico, como se essas populações não estivessem presentes ao longo de 

toda a história, então se trata delas no passado anterior à colonização ou a partir do contato 

com o europeu, e parte-se para falar delas no presente, sendo que, uma pequena parte dos 

estados trata das populações indígenas no presente, apesar da pulverização de temas. 

A discriminação dos temas pode ser observada no Quadro 6 abaixo. Foram colocados 

na tabela em ordem decrescente, ou seja, do que se apresenta em um maior número de estado 

até o menor número de estados: 

 

 

 

 



78 

 

Quadro 6 - Temas por Período e Estado 

Temas Período Estados Total 

1.Indígenas e história regional - RO, AP, AC, SE, PE, MS, GO, 

DF, ES, PR e RS 

11 

2.América antes dos europeus 

- Incas, maias e astecas 

Originário AM, AP, AC, BA, SE, DF, MG, 

SP e PR 

9 

3.Pré-História nacional Originário TO, RO, AP, SE, GO, DF e SP 7 

4.Contato entre europeus e 

indígenas 

Colonial AM, MA, AP, BA, SE, SP e PR 7 

5.Sociedades indígenas antes 

da colonização portuguesa 

Originário BA, PE, SE, RJ, SP e RS 6 

6.Missões  Colonial RO, SE, ES, MG, PR e RS 6 

7.População indígena no 

presente e movimentos 

indígenas 

Contemporâneo AM, RO, PE, MS, DF e ES 6 

8.Resistência indígena Colonial AM, MA, PE, BA, ES e SP 6 

9.Escravidão indígena Colonial AM, AP, MA, DF e MG 5 

10.Características gerais das 

etnias 

Contemporâneo SE, MS, MG e ES 4 

11.Lugar da América no 

imaginário europeu 

Colonial RO, BA, ES e MG 4 

12.Diversidade cultural dos 

povos indígenas 

Contemporâneo AC, DF e ES 3 

13.Narrativas indígenas Contemporâneo AP, ES e MG 3 

14.Processo de conquista e 

colonização europeia nas 

Américas 

Colonial GO, MG e SP 3 

15.Guerra do Paraguai e a 

presença indígena 

Independente RO, MS e ES 3 

16.Contribuições dos povos 

indígenas na formação do 

Brasil 

Contemporâneo TO, MA e AL 3 

17.Políticas indigenistas Contemporâneo RO e ES 2 

18.Indígenas no romantismo Independente MG e GO 2 
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19.Direitos indígenas Contemporâneo AM e PE 2 

20.Luta pela terra Contemporâneo AM e DF 2 

21.Nacional versus estrangeiro 

– índios e portugueses 

Colonial ES 1 

22.Indígenas e a Constituição 

de 1824 

Independente ES 1 

23.Nações e nacionalismos- 

organizações sociopolíticas 

indígenas 

Independente ES 1 

24.Indígenas e gênero Contemporâneo ES 1 

25. Relações de trabalho nas 

sociedades indígenas 

brasileiras e americanas 

Contemporâneo ES 1 

26.Guerra dos guaranis Colonial MG 1 

27. Estrutura social e de 

produção tupis e tapuias 

Originário MG 1 

28.Manifestações culturais de 

origem indígena 

Contemporâneo MG 1 

29.Representação do paraíso 

para os guaranis 

Originário AM 1 

30.Dificuldade de 

sobrevivência dos povos 

indígenas na história do Brasil 

Contemporâneo AM 1 

31.Indígenas e negros pós 

independência dos EUA 

Independente SP 1 

32.Relações entre 

comunidades indígenas e não 

indígenas 

Contemporâneo AC 1 

33. Indígenas na História Contemporâneo PE 1 

Fonte: Elaboração própria.  

A distribuição de temas por estado pode ser vista no Gráfico 2 abaixo, em que 

apresentamos os dados de todos os estados analisados, desde o que tem o maior número de 

temas, Espírito Santo, até o que não traz nenhum tema relacionado à história indígena, Piauí: 
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Gráfico 3 - Temas sobre história indígena/estado 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outro dado importante que levantamos foi em que anos escolares a história indígena 

estava aparecendo e, a partir disso elaboramos o quadro e o gráfico a seguir: 

 

Quadro 7 - História indígena nos anos escolares 

Em que anos (Fund. 

II e Médio) 

Estados Total 

6º  AM, TO, RO, AP, PE, SE, DF, PR e RS  9 

7º  AM, TO, RO, AP, PE, SE, MS, GO, DF, RJ 

,SP e PR 

12 

8º  RO, PE, SE, MS, GO, SP e PR 7 

9º  RO, PE, MS, DF e PR 5 

1º  RO, AC, BA, PE, SE, DF, RJ e SP 8 

2º  RO, AP, AC, PE e SP 5 

3º  AC, PE, DF e RS 4 

Fonte: Elaboração própria.  
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Gráfico 4 - Presença das temáticas indígenas distribuídas por ano e estado 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

O modelo predominante no currículo de História é o baseado na divisão quatripartite 

de influência francesa: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 

Dessa forma, depreendemos que a série inicial do ensino Fundamental II (6º ano) seria 

responsável pela Pré-História e Idade Antiga, sendo que algumas inserem as populações 

indígenas na Pré História. Mas, a maior concentração de história indígena está no 7º ano, em 

que são abordadas a Idade Média e a Idade Moderna e, fala-se das populações indígenas a 

partir da expansão marítima e chegada dos europeus à América. Percebemos que, no 8º ano, o 

número de estados que trazem temáticas indígenas cai e, mais ainda no 9º ano, que se 

concentra no período contemporâneo.  

No Ensino Médio essa divisão temporal tende a se manter, por isso, temos o aumento 

de temas no 1º ano, embora não chegue ao mesmo número que no 7º ano, ou seja, menos 

estados tratam da história indígena no Ensino Médio. A partir do 2º ano há uma queda e o 3º é 

o ano com a menor presença de temáticas indígenas.  

Para termos referenciais de comparação sobre a expressão da história indígena nas 

propostas curriculares, foi necessário fazer um levantamento e categorização dos conteúdos 

prescritos pelos documentos. Como nosso objeto de pesquisa está incluído no que 

denominamos História do Brasil e da América, levantamos essas categorias, e também o que 
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chamamos de História Geral, que seria os conteúdos que envolvem História da Europa, África 

e Ásia.  

Como fizemos com a história indígena, optamos por realizar esse levantamento a 

partir das habilidades e competências, visto que, na maioria das propostas, são mais 

detalhistas e numerosas do que os conteúdos. É importante dizer que algumas habilidades se 

repetem em mais de um ano. Tentamos não contar mais de uma vez a mesma habilidade. 

Dessa forma, consideramos que esses dados não devem ser analisados com extremo rigor 

numérico, mas acreditamos que as tendências que eles apontam, no sentido de priorizar 

determinada área de conhecimento, são válidas.  

Conforme tratamos no primeiro capítulo, as propostas curriculares possuem diferentes 

formatos e organizações, o que se expressa também na apresentação dos conteúdos. Há 

propostas as quais tivemos acesso apenas ao Ensino Fundamental, como foi o caso do 

Amazonas; outras, só do Ensino Médio, como o Acre; e, por fim, há as propostas do Ensino 

Fundamental e Médio, como em São Paulo. Essas características impactarão no volume de 

conteúdos. Mas, mesmo nas propostas que são do Ensino Fundamental e Médio, temos uma 

diferença significativa de quantidade de conteúdos, relacionada ao modelo escolhido pela 

proposta curricular. Pode ser um modelo como o de Alagoas, que não define de forma 

pormenorizada os conteúdos a serem desenvolvidos e só prescreve aprendizagens básicas 

esperadas ao final de cada ciclo escolar; ou como o de São Paulo, que prescreve conteúdos, 

habilidades e competências por bimestres, a cada ano. Isso gera uma variação muito 

significativa, pois na proposta de Alagoas temos 17 prescrições de conteúdos; já na de São 

Paulo temos 296. Existem também as propostas que não prescrevem conteúdos, como as do 

Ceará e Santa Catarina. Sendo assim, é muito importante que tenhamos consciência de que 

estamos analisando materiais muito heterogêneos em suas concepções e organizações. 

Abaixo, segue um quadro (Quadro 7) com a distribuição desses conteúdos por área assim 

como o total: 

 

Quadro 8 - Conteúdos por estado 

Estado História do 

Brasil 

História da 

América 

História Geral Total 

Minas Gerais 143 24 102 269 

Espírito Santo 118 13 199 330 

Distrito Federal 58 10 102 170 

Sergipe 150 20 130 300 
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Rondônia 93 8 79 180 

São Paulo 46 22 228 296 

Amapá 123 16 131 270 

Bahia 24 4 63 91 

Acre 61 16 89 166 

Pernambuco 51 4 106 161 

Mato G. do Sul 22 3 47 72 

Goiás 83 14 172 269 

Paraná 51 8 62 121 

Amazonas 182 38 160 380 

Tocantins 22 5 56 83 

Rio G. do Sul 14 6 26 46 

Alagoas 5 0 12 17 

Mato Grosso 6 0 36 42 

Rio de Janeiro 33 15 106 154 

Maranhão 12 3 27 42 

Ceará - - - - 

Piauí 1  22 23 

Santa Catarina - - - - 

Fonte: Elaboração própria.  

 A partir deste levantamento fizemos um comparativo da proporção da história 

indígena em relação ao total de conteúdos. Isso foi muito importante, pois os Estados que 

mais trazem temas sobre história indígena, como Espírito Santo e Minas Gerais não são os 

que mais abordam a história indígena, como podemos observar no quadro abaixo (Quadro 8): 

Quadro 9 - Temas e conteúdos sobre indígenas por estado 

Estado Temas sobre 

indígenas 

Total de conteúdos Porcentagem 

Maranhão 4 42 9,5 

Alagoas 1 17 5,9 

Bahia 5 91 5,5 
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Minas Gerais 13 269 4,8 

Espírito Santo 15 330 4,5 

Rio Grande do Sul 2 46 4,3 

Distrito Federal 7 170 4,1 

Mato Grosso do Sul 3 72 4,1 

Paraná 5 121 4,1 

Rondônia 7 180 3,9 

Pernambuco 6 161 3,7 

Acre 4 166 2,4 

Tocantins 2 83 2,4 

São Paulo 7 296 2,4 

Amazonas 9 380 2,4 

Sergipe 7 300 2,3 

Amapá 6 270 2,2 

Goiás 4 269 1,5 

Rio de Janeiro 1 154 0,6 

Mato Grosso 0 42 0 

Piauí 0 23 0 

Fonte: Elaboração própria.  

Os conteúdos que envolvem história e cultura indígena não chegam a 10% em 

nenhuma proposta curricular em relação ao total de conteúdos prescritos. A proposta com o 

maior índice de presença é a do Maranhão, com 9,5% de conteúdos que envolvem história 

indígena. A ampla maioria das propostas traz menos de 5% dos conteúdos relacionados à 

história indígena, e as propostas do Piauí e Mato Grosso são as únicas, das que apresentam 

conteúdos, a não prescreverem nenhum tema relacionado à história e cultura indígena. Os 

dados também podem ser observados no gráfico (Gráfico 3) a seguir: 
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Gráfico 5 - História indígena 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Uma das questões que nos inquietou ao iniciarmos a pesquisa era se, existiria alguma 

tendência de os estados que possuem a maior quantidade de população indígena em relação ao 

total da população, apresentarem um espaço maior para a história e cultura indígena em suas 

propostas curriculares. Para isso, recorremos aos dados do Censo do IBGE de 2010: 

 

 

 

Quadro 10 - População autodeclarada indígena, da participação relativa no total da população do estado e total 

da população autodeclarada indígena no País, segundo as Unidades da Federação - 2010 

Unidade da Federação Porcentagem de indígenas em relação ao 

total da população do estado (%) 

Roraima 11,0 

Amazonas 4,8 

Mato Grosso do Sul 3,0 

Acre 2,2 

Mato Grosso 1,4 

Amapá 1,1 

Tocantins 0,9 
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Rondônia 0,8 

Pernambuco 0,6 

Maranhão 0,5 

Pará 0,5 

Paraíba 0,5 

Alagoas 0,5 

Bahia 0,4 

Rio Grande do Sul 0,3 

Espírito Santo 0,3 

Santa Catarina 0,3 

Sergipe 0,3 

Paraná 0,2 

Distrito Federal 0,2 

Ceará 0,2 

Minas Gerais 0,2 

Goiás 0,1 

São Paulo 0,1 

Rio de Janeiro 0,1 

Piauí 0,1 

Rio Grande do Norte 0,1 

Fonte: IBGE, 2010.  

Podemos dizer que não há uma influência direta entre a porcentagem da população 

indígena nos estados e a presença da história e cultura indígena nas propostas curriculares, 

visto que os estados que mais possuem presença indígena em relação ao total da população – 

com exceção de Roraima, que não analisamos a proposta curricular por estar em processo de 

reformulação –, não são os que mais possuem conteúdos relacionados à história e cultura 

indígena, conforme podemos verificar na tabela e gráfico apresentados. 

É possível afirmarmos que apenas nos currículos de Minas Gerais e Rondônia temos 

um pequeno predomínio de prescrição de conteúdos relacionados à História do Brasil, 
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enquanto o de Sergipe possui metade dos conteúdos. Mais da metade das propostas 

curriculares (12 propostas) ficam entre 20 a 40% dos conteúdos relacionados à História do 

Brasil. 

 

Gráfico 6 - História do Brasil por Estado 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Mais da metade dos currículos (13 propostas curriculares) possuem 60% ou mais de 

seus conteúdos relacionados à História Geral, sendo a proposta do Piauí a que mais possui, 

chegando a 96% dos conteúdos apresentados. Convém ressaltar que, nessa área, os conteúdos 

predominantes são relacionados à História da Europa. 
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Gráfico 7 - História Geral por Estado 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Sobre os conteúdos que envolvem História da América, depreendemos que a proposta 

que mais apresenta temas dessa área é a do Rio Grande do Sul, com 13% dos conteúdos 

relacionados. Mais da metade das propostas (12) possuem entre 5% a 10% de conteúdos 

relacionados à História da América, e é também a área em que mais propostas não abordam 

nenhum conteúdo, como é o caso de Alagoas, Mato Grosso e Piauí.  
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Gráfico 8 - História da América 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Podemos afirmar, a partir dos dados apresentados, que a maioria das propostas 

curriculares prioriza conteúdos relacionados à História Geral, com ênfase em história do 

continente europeu. Algumas propostas se destacam por um ligeiro predomínio de História do 

Brasil, como Minas Gerais e Rondônia, sendo que essas duas propostas, a do Amazonas e 

Sergipe são as únicas em que a História do Brasil somada à História da América representam 

mais da metade dos conteúdos. Nas demais, o predomínio de História Geral é amplo. 

Entendemos que esses dados não são apenas números, são escolhas políticas. Como 

defendemos ao longo da pesquisa, as propostas curriculares são construtos sociais, marcados 

por interesses e que buscam atingir finalidades específicas. Logo, os conteúdos prescritos 

pelas propostas analisadas priorizam determinados conhecimentos e expressam, assim, o que 

consideram mais relevante para ser ensinado.  

Entretanto, é necessário reconhecer os avanços que tivemos nas últimas décadas, não 

apenas em termos de legislação, mas no fortalecimento das lutas dos movimentos indígenas e 

negros, bem como no aprofundamento das discussões que envolvem as questões étnico-

raciais. Ainda que de forma lenta, mudanças estão acontecendo e o ritmo delas é pautado 

pelas disputas políticas que marcam a nossa sociedade, pelos mecanismos de poder que 

privilegiam determinados grupos em detrimento de outros e até da cultura escolar e do ensino 
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de História em que temos tradições que marcam a formação dos professores, a produção de 

material didático e as práticas de ensino. 

No ano de 1995, a Fundação Carlos Chagas, sob coordenação de Elba Siqueira de Sá 

Barreto, realizou uma análise das propostas curriculares oficiais dos Estados e de alguns 

municípios das capitais para o Ensino Fundamental. A análise dos currículos de História 

coube a Circe Bittencourt, Ilmar R. de Mattos e Sylvia Basseto. O objetivo do documento era 

subsidiar a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Segundo as autoras da análise 

de História: 

 

Merecem destaque as formas como o espaço americano foi introduzido em 

várias propostas, assim como, as esparsas tentativas de estudar as culturas 

africanas. O espaço europeu não aparece mais, em várias propostas, como o 

“lugar” do nascimento da nação. Essas tentativas apontam para a 

necessidade de superar o tratamento metodológico utilizado para o estudo da 

formação da população brasileira entendida como “mistura de raças” em 

que, a partir do elemento branco português - a matriz - outras “raças” teriam 

desfrutado da oportunidade de oferecer contribuições ou de exercer algum 

tipo de influência em hábitos da vida cotidiana. A necessidade de estudar as 

"outras raças" constituintes do brasileiro, como portadoras de história, é um 

passo nessa direção, como sugerem timidamente algumas das propostas
70

.  

 

Percebemos que a preocupação com o estudo de “outras raças” se faz presente desde a 

redemocratização do país e que esse movimento estava se apresentando, ainda que 

timidamente, nas propostas curriculares analisadas naquele momento. Desde então, tivemos a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 a 1999, a Lei 10.639 em 2003 e, 

posteriormente, a Lei 11.645 em 2008, legislações e documentos que dialogam com a 

necessidade de ruptura com um ensino pautado na marginalização e invisibilização de grupos 

oprimidos historicamente. Em outras palavras, a necessidade de rompimento com um ensino 

colonizado. 

Primeiramente, há um longo percurso na luta para a conquista de Leis como a 11.645, 

que, conforme demonstramos, responde às reivindicações dos movimentos indígena e negro. 

No momento atual, a luta se dá pela efetivação das leis, para que o ensino possa, de forma 

equitativa, contemplar a diversidade de sujeitos que compõe o território brasileiro e 

americano. Logo, trata-se, sim, de espaços a serem disputados e, também, da qualidade desses 

espaços. Ou seja, é preocupante o espaço minoritário da história e cultura indígena nas 

propostas curriculares que, como vimos, não chega a 10% em nenhuma delas. Para se ter 

                                                           
70

BITTENCOURT, Circe; MATOS, Ilmar R. de e BASSETO Sylvia. “Propostas curriculares de História”. In: 

BARRETO, Elba Siqueira de Sá. As propostas curriculares oficiais. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1995, 

p. 99.  
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equidade no tratamento, é necessário rever o lugar predominante que ainda é ocupado pela 

História da Europa e que, na verdade, sequer contempla a História da Europa, pois se 

restringe, basicamente, à Inglaterra, França, Portugal e Espanha. De qualquer forma, esse 

espaço necessita ser revisto e, junto a ele, a qualidade desses estudos que precisam contemplar 

não só a história indígena, mas as perspectivas indígenas da história. 

  Centraremos agora na análise dos temas, divididos por período, a fim de termos uma 

dimensão qualitativa do ensino de história e cultura indígena nas propostas curriculares. 

 

3.1. Período originário 

 

A designação Pré-História ainda é bastante utilizada nas propostas curriculares para se 

referir o período inicial da história humana no território que virá a ser a América. Não 

localizamos nenhuma crítica aos problemas que o termo carrega por sua concepção de 

História, que prioriza a escrita como elemento fundacional. Também encontramos uso da 

expressão, “sociedades primitivas” para tratar das sociedades caçadoras e coletoras no 

currículo de Sergipe. Sabemos que tanto o termo “pré-História” quanto “primitivo” estão 

inseridos em uma concepção de História que hierarquiza as sociedades humanas a partir de 

critérios etapistas e evolucionistas, como se a humanidade estivesse fadada a passar por 

determinadas fases que se iniciam a partir dos caçadores e coletores e vão se tornando mais 

complexas à medida que alcançam a sedentarização, grupos sociais hierárquicos, existência de 

monumentalidade e sociedades estatais. Estas últimas são vistas como o topo da evolução 

humana, enquanto as sociedades caçadoras e coletoras são primitivas e rudimentares. Essa 

questão está no cerne da justificativa dada aos europeus para invadir territórios e subjugar 

povos considerados inferiores e atrasados, uma das bases do pensamento europeu do século 

XIX – o mesmo século XIX que colocou a escrita como marco para o início da História, 

relegando a pré-História, a maior parte do tempo da humanidade no planeta. 

Apesar de a historiografia ter passado por muitas transformações e essas visões serem 

bastante criticadas nos trabalhos historiográficos, ainda temos a presença dessas concepções 

nas propostas curriculares. Temos o uso da pré-História nas propostas de Tocantins, 

Rondônia, Amapá, Sergipe, Distrito Federal e São Paulo. A proposta do Distrito Federal, 

embora use o termo pré-História, acrescenta ao conteúdo a prescrição de “conhecer e respeitar 

o modo de vida de diferentes grupos sociais”, o que pode ser uma tentativa de combater a 

visão evolucionista, pois trataria de modos de vida de diversos grupos, sem hierarquizá-los. 
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 Outro termo utilizado e que já apontamos problemas é o pré-colonial para designar o 

momento marcado pelo domínio dos povos indígenas nos territórios que serão a América. 

Usar a colonização como marco histórico principal e colocá-la como referência implica 

desconsiderar os milênios de história dos povos originários deste território, como se o mais 

importante fosse a chegada dos europeus a essas terras e o posterior domínio do território por 

eles. As propostas que utilizam o termo são as de Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Rio de Janeiro. São Paulo utiliza “sociedades indígenas no território brasileiro”, 

enquanto o Rio Grande do Sul opta por colocar as populações indígenas como os “primeiros 

habitantes do Brasil”. Seria importante esclarecer que não existia um país tal qual haverá no 

século XIX e que as configurações territoriais eram outras.  

A proposta de Minas Gerais é uma das poucas que nomeiam povos indígenas do 

“Brasil” e prescreve conteúdos: “conhecer a estrutura social e de produção dos tapuias e tupis-

guaranis”, embora essas nomenclaturas tenham sido dadas pelo colonizador, que categorizou 

diversos grupos nessas duas categorias. Amazonas tem a prescrição de um tema que compara 

a visão dos guaranis sobre o paraíso com outros povos não indígenas, o que parece uma 

abordagem muito interessante uma vez que coloca valores das sociedades indígenas como 

relevantes, posicionando essas populações em igualdade e importância comparativamente a 

outros povos: “buscar na pesquisa bibliográfica as semelhanças e diferenças entre a 

representação do paraíso, para os antigos gregos, para os cristãos e para os índios (guarani)”. 

O tema presente no maior número de estados é o que trata das sociedades inca, maia e 

asteca, que são chamadas de “civilizações pré-colombianas” por São Paulo, Amapá, Acre e 

Paraná. Trata-se de um termo também problemático pelos mesmos motivos que o pré-

colonial. Nesse caso, coloca a chegada de Colombo como forma de designar os povos que 

viviam aqui antes dele, novamente, o colonizador como referência. Percebemos que o termo 

pré-colombiano é usado para os povos que viviam no território que será a América hispânica, 

não encontramos o termo associado a povos que viviam na futura América portuguesa. Há 

também o tratamento das populações da América pré-hispânica como civilizações (AP, AC, 

DF), enquanto não encontramos o termo para povos indígenas do território posteriormente 

denominado Brasil. No caso da proposta do Amapá, o Estado usa o termo “nativos” para as 

sociedades que seriam do território brasileiro, em contraposição à civilização, designação para 

incas, maias e astecas. No Acre também temos esse uso: civilizações para incas, maias e 

astecas e povos indígenas para os do “Brasil”
71

, o mesmo se passa com Distrito Federal.  

                                                           
71

 Como já mencionamos, se trata do território que seria, futuramente, o Brasil. Para não se tornar repetitivo 

usaremos o termo entre aspas. O mesmo vale para América.  
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São Paulo traz: sociedades inca, maia e asteca e sociedades indígenas no território 

brasileiro. Temos, aparentemente, o mesmo tratamento – sociedades – mas, enquanto a 

proposta nomeia os povos da “América” hispânica, não faz o mesmo para os da “América” 

portuguesa. Pernambuco tem outra abordagem: “Reconhecer a diversidade de povos indígenas 

que viviam no território hoje correspondente ao Brasil e à América e compreender seus 

diferentes modos de vida e suas culturas.” Há o reconhecimento da diversidade de povos 

indígenas e a não separação de maneira hierárquica, admitindo a ocupação de todo o território 

por essas populações com o cuidado de informar que essas regiões serão os territórios do 

Brasil e América, portanto, fica claro que, neste momento, não estamos lidando com a 

configuração territorial atual.  

Outra questão é que o estudo fica restrito às sociedades incas, maias e astecas, não há 

menção a nenhum outro povo, como se a história da “América” antes da chegada europeia, 

fosse restrita apenas a esses grupos, ignorando a enorme variedade étnica e cultural 
72

 que 

caracteriza este período. A proposta do Sergipe é a única que traz uma abordagem mais 

abrangente: fala da “meseta mexicana e as sociedades sul americanas; Grupos nômades e 

Estados Imperiais no ‘Novo Mundo’.” Está se referindo às sociedades que viveram no 

Altiplano Central mexicano, como os astecas e teotihuacanos e sociedades da “América do 

Sul”, incluindo não só os estados imperiais como incas, mas também povos que não se 

organizavam de maneira estatal, como os araucanos. Entretanto, ao nomear meseta se 

restringe ao altiplano mexicano, excluindo, assim, povos como os maias, que ocuparam o 

território da península do Iucatã e terras altas de Chiapas e Guatemala.  

Sobre os conteúdos relacionados aos povos “pré-colombianos” temos que a proposta 

do Amazonas parte do estudo da “conquista das terras maias, incas e astecas”, mas acrescenta: 

“Império; sociedade; política e economia” o que aponta para desenvolver aspectos dessas 

sociedades antes da chegada dos europeus. Minas Gerais propõe análise e interpretação de 

fontes sobre a estrutura social, de produção e cultura dos incas, maias e astecas, além da 

localização geográfica dessas sociedades. São Paulo prescreve conhecer as “principais 

                                                           
72

 Sobre a variedade étnica e cultural, podemos destacar que o horizonte cultural mais antigo, a chamada cultura 

mãe da Mesoamérica, são os olmecas a partir de 2.500 a 2.000 a.C, cujas características culturais estão presentes 

em outros povos como os maias, zapotecas, teotihuacanos e nahuas (grupo do qual os astecas fazem parte). Já no 

que diz respeito aos Andes, podemos citar Chavín como a primeira manifestação de um horizonte histórico pan-

andino (1.200 a.C), que sofreu influência de Caral, um dos sítios mais antigos com presença de arquitetura 

monumental (2.600 a.C). Podemos citar também Tiahuanaco e Huari e o Tawantinsuyo (organização política 

liderada pelos incas). Para mais informações ver em: LEÓN PORTILLA, M. “A mesoamérica antes de 1519”. 

In: BETHELL, Leslie (org.) História da América Latina. América Latina colonial. Vol 1. São Paulo: Edusp, DF: 

Fundação Alexandre Gusmão, 2004 e, MURRA, John. “Sociedades andinas anteriores a 1532”. In BETHELL, 

Leslie (org.) História da América Latina. América Latina colonial. Vol 1. São Paulo: Edusp, DF: Fundação 

Alexandre Gusmão, 2004.  
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características das sociedades pré-colombianas”, enquanto o Paraná, a compreensão do 

“processo de organização política, social, econômica e cultural dos povos pré-colombianos”. 

E, também, “a organização espacial de algumas cidades pré-colombianas”. A proposta do 

Acre é a que elenca a maior quantidade de conteúdos relacionados ao tema: 

 

Compreender a relação entre produção, trabalho e consumo nas civilizações 

pré-colombianas; Cronologia e características gerais das civilizações Maia, 

Asteca e Inca; Identificação das principais atividades econômicas das 

civilizações pré-colombianas; Comparação entre as atividades de produção, 

trabalho e consumo nas civilizações pré-colombianas e em sociedades atuais 

na America; Reconhecimento da importância da sociedades pré-colombianas 

para a construção de identidades sociais no presente (PCAC, p.25).  

 

É a única proposta que estabelece relação entre o passado dessas populações e o 

presente, algo muito importante no ensino de História, visto que o passado não importa por si 

só, mas pela forma que nos relacionamos com ele. 

Temos a predominância de uma abordagem panorâmica, que leva em consideração 

características estruturais do funcionamento dessas sociedades em seus aspectos sociais, 

culturais, políticos e econômicos. Há um tratamento histórico para essas populações, um 

tratamento muito diferente do que é dado aos povos indígenas da futura América portuguesa, 

que, de forma predominante, nem sequer são nomeados e para os quais não se menciona 

cronologia nem aspectos do funcionamento dessas sociedades. Essa diferenciação é bastante 

problemática, pois destaca sociedades que possuem estado, hierarquia e monumentalidade em 

detrimento de outras que não se enquadrariam nesse modelo. 

Trata-se de uma questão complexa, pois há muito mais estudos publicados sobre as 

áreas da Mesoamérica e Andes do que sobre as terras baixas da América do Sul na disciplina 

de História. Sabemos que o fato de não haver muitas pesquisas contribui para esse tratamento 

vago dado pelos materiais didáticos aos povos indígenas do “Brasil”, principalmente no 

período que denominamos originário. Uma das questões que afetam a pesquisa é que estudar 

esse período exige interdisciplinaridade com a Arqueologia e Antropologia, algo que não é 

muito comum na formação do historiador. É necessário avançar na produção de pesquisas 

ligadas ao tema e na formação do professor de História o que, possivelmente, poderá impactar 

na produção de materiais didáticos e propostas curriculares. 

Podemos concluir que a história dos povos indígenas no período que denominamos de 

originário contempla o que é chamado de pré-história para os povos indígenas do “Brasil”; 

trata das principais características das sociedades inca, asteca e maia, mas desconsidera a 

diversidade étnica e cultural e a história de longa duração do território que será a América 
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hispânica. Além disso, não faz nenhuma menção aos povos que habitaram o território que será 

a América franco-inglesa. Dessa forma, percebemos muitas lacunas ao tratar da história do 

“continente americano” no período originário, seja pela ausência da diversidade étnica, 

cultural, política e histórica que marca esse momento, seja pela abordagem que hierarquiza e 

privilegia sociedades estatais (inca, maia e asteca) em detrimento de sociedades que possuem 

outras formas de organização, como as das terras baixas da América do Sul, onde parte do 

“Brasil” se insere.  

 

3.2. Período colonial 

 

No período colonial, temos o aumento do número de temas que envolvem a história 

indígena, de quatro sobem para nove. Os temas que estão presentes no maior número de 

estados, seis propostas curriculares, são os que tratam do contato entre europeus e indígenas e 

o das missões.  

Sobre o contato entre europeus e indígenas, São Paulo propõe: “encontro” a partir da 

“diferença cultural entre as populações indígenas e europeias”. Paraná também fala das 

diferenças culturais, mas avança ao prescrever a relação de poder entre europeus e populações 

americanas. Entendemos que não se trata de um simples encontro em que europeus e 

indígenas se relacionaram de forma equilibrada, mas sim de um processo que envolveu 

inúmeras violências e hierarquias. Nessa abordagem, a proposta do Maranhão propõe tratar a 

relação entre europeus e indígenas a partir da lógica dos conflitos entre esses povos. Bahia 

também, colocando a cultura “como um instrumento de poder nos processos de colonização”. 

Amapá e Sergipe usam o termo “choque” para falar das relações entre europeus e indígenas.  

 Consideramos que a questão que envolve o contato entre indígenas e europeus é 

marcada pela diferença cultural entre esses povos, o que geralmente tende a explorar o quanto 

as populações indígenas eram vistas como exóticas pelos europeus. É preciso esclarecer que 

este “choque” ocorre dos dois lados. Para as populações indígenas, os europeus eram povos 

tão diferentes que, a princípio, se interessavam em saber se eram humanos e mortais como 

eles
73

. As populações indígenas eram mais abertas para lidar com a “alteridade”, pois estavam 

em contato com povos de diferentes grupos e organizações sócio-políticas, algo que é 

desconsiderado ao tratar delas, pois são vistas como um bloco monolítico em contraste com 

outro bloco monolítico, dos europeus. É claro que as diferenças se tornam mais intensas 
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 AS GUERRAS da Conquista (Temporada 1, ep. 1). Guerras do Brasil.doc [Seriado]. Direção: Luiz Bolognesi, 

2018.  
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quando contrapomos quaisquer povos indígenas com os europeus, entretanto, é necessário não 

perder de vista a diversidade de povos indígenas que compunham o extenso território 

americano, o que, por sua vez, gerou diferentes tipos de contato entre as populações indígenas 

e os europeus, e até mesmo nenhum contato com algumas delas. É importante dizer que essas 

relações de contato tiveram um resultado comum em várias partes do continente: a queda 

vertiginosa da população indígena em decorrência de guerras mas, principalmente, de 

doenças, trazidas pelos europeus. Essa queda será crucial para que o projeto colonial se 

desenvolva e faça com que os europeus se tornem mais poderosos do que as populações 

indígenas. Apenas a proposta de São Paulo cita a diminuição das populações indígenas como 

resultado do contato e projeto colonial europeu: “relacionar a ocupação do território brasileiro 

ao longo da história à transformação e/ou destruição das sociedades indígenas”.   

Em relação ao tema “missões”, a proposta de Rondônia o traz a partir da “aculturação 

indígena”. Da forma como está prescrito, sugere que as missões realizaram seu objetivo de 

acordo com as intenções dos missionários e autoridades coloniais, entretanto, sabemos que se 

tratou de um processo mais complexo, em que os indígenas tiveram um papel importante, não 

sendo simples objetos de aculturação. Temos desde alianças com as autoridades coloniais, 

como parte da estratégia de sobrevivência, até fugas, revoltas, apropriações e significações 

próprias do cristianismo que, em muitos casos, não condiziam com as doutrinas ensinadas 

pelos missionários
74

.  

Minas Gerais propõe contextualizar e relacionar a ação dos primeiros missionários 

católicos entre os indígenas brasileiros, ou seja, só menciona a ação dos jesuítas. Paraná 

também chama de missões jesuíticas, mas propõe entender os objetivos e relações entre 

jesuítas e indígenas nesses aldeamentos. O Rio Grande do Sul relaciona as missões ao 

processo de cristianização no sul da América portuguesa, não mencionando as populações 

indígenas. Já o Espírito Santo, em uma abordagem mais equilibrada, cita as missões como 

jesuíticas e indígenas.  

Pensando o tema da resistência indígena, compreendemos que o estado de Amazonas 

associa a resistência à visão e dominação europeia sobre esses povos, ou seja, estariam 

                                                           
74 Um problema comum descrito pelos missionários é a dificuldade de conversão dos indígenas, pois recebiam 

os ensinamentos cristãos com facilidade, mas não deixavam seus usos e práticas, o que fez com que Antonio 

Vieira os comparasse a estátuas de murta, pela necessidade de serem sempre moldados nos ensinamentos 

cristãos, o que exigia um trabalho constante dos missionários. Eduardo Viveiros de Castro iniciará o capítulo O 

mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem, citando o sermão do Espírito Santo (1657) de 

Antônio Vieira. Ver em: CASTRO, Eduardo Viveiros de. A inconstância da alma selvagem e outros selvagens e 

outros ensaios de antropologia. São Paulo, Cosac Naify, 2011, p. 125. 
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resistindo à dominação europeia. São muitas formas de resistências indígenas e os 

documentos coloniais trazem referências a povos que eram vistos como empecilho ao 

desenvolvimento do projeto colonial. Falam das populações que não se sujeitavam e atacavam 

engenhos ou vilas, para os quais, era permitida a chamada guerra justa. Entretanto, existem 

povos que se associaram aos portugueses e espanhóis, e até viam neles bons aliados contra 

povos indígenas inimigos. Logo, é muito importante compreender as dinâmicas próprias de 

organização para as quais, não necessariamente, os europeus eram considerados inimigos. É 

fundamental compreender a diversidade étnica e organizacional que compunha o território, 

evitando abordagens que tratam as populações indígenas como blocos monolíticos e de forma 

antagonista: indígenas contra europeus. Sendo assim, falar das populações indígenas é falar de 

resistência, mas é também necessário falar das acomodações, isto é, das populações indígenas 

que ocupavam papeis no funcionamento do sistema colonial. 

Evidentemente, não podemos nos esquecer das relações hierárquicas entre europeus e 

as populações indígenas que, ao longo do tempo, foi se deslocando para a concentração de 

poder nas mãos dos europeus e enfraquecimento dos indígenas. Entretanto, ainda assim, as 

populações indígenas fizeram escolhas e deram diferentes respostas ao novo contexto 

marcado pelo predomínio europeu que vão de alianças à insubordinação e, mesmo quando 

aparentemente “subordinados”, como nas aldeias missionárias, davam respostas que não as 

esperadas, mantendo ritos e determinadas práticas que não eram aceitas pelos missionários. 

Trata-se, assim, de relações complexas, com muitos matizes, pois aceitar viver em aldeias e 

ser cristão, por exemplo, não é aceitar tudo tal qual os europeus desejavam. Podemos entender 

que as populações indígenas também tinham interesses e queriam determinados aspectos da 

relação com os europeus, mas não outros. Sendo assim, não é possível dizer que as 

populações indígenas só resistiram ao domínio europeu, ou que só se acomodaram – ambas, 

resistência e acomodação aconteceram e, nem sempre um grupo foi só resistência, assim 

como nem sempre foi só acomodação.  

As propostas do Maranhão e Espírito Santo tratam da resistência indígena juntamente 

com a resistência africana, associando as lutas desses povos. A historiografia tem percebido a 

associação entre indígenas e negros, como forma de se proteger e sobreviver a um inimigo 

comum: brancos, possuidores de escravos e beneficiados pela exploração colonial. Stuart B. 

Schartz esmiúça essa relação a partir de registros coloniais que evidenciam associação entre 

indígenas e negros em prol de seus interesses:  
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(...) Uma segunda revolta estourou entre os haussás em março de 1814 nas 

áreas de produção açucareira, próxima à região agrícola do Recôncavo. De 

modo que os haussás continuaram conspirando para conquistar sua 

liberdade. Em julho, um novo plano foi concebido entre os escravos urbanos, 

trabalhadores das docas e artesãos livres; contudo, eles perceberam que para 

ter alguma chance de sucesso seria necessário obter o apoio dos escravos do 

eito, assim como dos outros grupos que pudessem ser seus aliados 

potenciais. As comunidades quilombolas locais, que incluíam alguns 

caboclos e índios, foram incorporadas no plano da revolta. Os conspiradores 

supunham que poderiam contar com os indígenas da região, em troca da 

devolução de suas terras expropriadas pelos portugueses.
75

 

 

Há uma abordagem historiográfica recente que têm mostrado o quanto a história das 

populações negras e indígenas possuem pontos de convergência. Schwartz atenta para o fato 

de que “a interação e contato entre grupos indígenas e os africanos da diáspora é um dos 

aspectos menos estudados e compreendidos da história das Américas
76

”. Sabemos, por 

exemplo, que os quilombos não são territórios exclusivamente negros, pois também havia 

presença indígena, mestiça e, de maneira geral, dos excluídos do regime colonial. Mas, apesar 

das convergências, é preciso tomar cuidado para não estabelecer relações automáticas de 

compatibilidade, pois estamos lidando com realidades complexas formadas por múltiplos 

sujeitos com interesses e ações que envolvem disputas e, inclusive, contradições
77

.  

 A proposta da Bahia prescreve: “Analisar as lutas de resistência aos processos de 

colonização”. Entendemos que os principais agentes de resistência a esses processos foram as 

populações indígenas e negras, porém, o documento não cita esses agentes. São Paulo trata da 

resistência das populações ameríndias relativa às relações de exploração de trabalho 

introduzida pelos espanhóis, logo, restringe a resistência indígena ao território da América 

espanhola, excluindo a resistência dos povos da América portuguesa. Já Pernambuco 

preconiza: “Conhecer e analisar projetos e práticas de resistência de grupos oprimidos ao 

longo da história suas particularidades, conquistas e derrotas – luta dos povos indígenas”. 

Traz a luta dos povos indígenas entre lutas dos diversos “oprimidos” e inclui a abordagem da 

longa duração, ou seja, no caso das populações indígenas as resistências se iniciam no período 

colonial passando por toda a história posterior até o momento presente. 
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 Schwartz aborda a complexidade da relação entre negros e indígenas utilizando documentos coloniais que 
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 O tema que trata da escravidão no Brasil é muito frequente no ensino de História, 

estando em 16 das 23 propostas curriculares analisadas. Entretanto, a escravidão que mais 

aparece é a escravidão africana, que envolve discussões sobre o tráfico negreiro, a diáspora 

negra e o papel dos negros escravizados na produção colonial. Apenas cinco estados tratam da 

escravidão das populações indígenas. São eles: Amazonas, Amapá, Maranhão, Distrito 

Federal e Minas Gerais. Essa abordagem minoritária dialoga com a abordagem historiográfica 

hegemônica em que a formação brasileira estaria relacionada à escravidão africana e, para que 

essa explicação tenha se constituído de forma hegemônica, foi necessário marginalizar a 

escravidão indígena
78

. Essa abordagem tem sido questionada pelas pesquisas da nova história 

indígena que tem se debruçado sobre as diversas formas de escravidão indígena, seja pela 

guerra justa, por resgate ou apresamentos dessas populações
79

.  

Pensar a visão que os europeus tinham dos povos nativos e do “Novo mundo” é um 

tema que aparece em quatro propostas curriculares. Prevalece a prescrição de conteúdos 

relacionados ao imaginário europeu nas propostas da Bahia e Minas Gerais, sendo que a 

Bahia prescreve: “lugar da América no imaginário europeu”, enquanto Minas Gerais se 

debruça sobre as narrativas de viajantes, “descobridores e cronistas”, além de relacionar a 

imagem do “bom selvagem” com outras representações europeias dos povos ameríndios. Já o 

Espírito Santo propõe: “Natureza e povos da América na visão dos europeus e natureza e 

povos da América na visão dos nativos”, buscando, assim, mostrar que tanto europeus quanto 

indígenas estão pensando sobre a nova realidade e elaborando suas visões de mundo a partir 

dela. A proposta de Rondônia fala em: “natureza e povos da Europa na visão dos nativos” e, 

também,” natureza e povos do Brasil”. 

Notamos a que a presença da natureza é uma constante para falar do “Novo mundo” e 

de seus habitantes, tratados, em alguns casos, como povos que estariam em um estado mais 

“original”, ou seja, mais próximos da natureza do que da cultura. A discussão em torno da 

natureza e cultura é muito complexa e amplamente debatida na Antropologia e Estudos 

Culturais, sendo assim, não entraremos nela. No entanto, é importante ressaltar a necessidade 

                                                           
78 Ver em: ALENCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. Discussão apresentada no curso sobre Introdução à história indígena organizado 

pelo Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos (CEMA) vinculado à Universidade de São Paulo pela 

pesquisadora e professora Camila Loureiro Dias no segundo semestre de 2018.  
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de superar a contraposição cultura-natureza, a fim de entender que a própria natureza é 

produto da cultura e vice-versa. Nas palavras de Eduardo Neves: 

 

(...) A Amazônia é ocupada há mais de 10 mil anos, em alguns casos por 

populações com milhares de pessoas. É de se esperar, portanto, que a floresta 

que hoje recobre muitos sítios arqueológicos tenha, além de uma história 

natural, uma história cultural. Assim sendo, é impossível entender aspectos 

da história natural da Amazônia sem considerar a influência das populações 

humanas, do mesmo modo que não se pode entender a história dos povos 

amazônicos sem considerar também as relações que esses povos possuíam 

com a natureza
80

.  

 

Dessa forma, estamos falando de povos que desenvolveram seus modos de vida e 

visões de mundo em relação à floresta e que, a própria floresta, tal qual a conhecemos, 

também é resultado da ação humana, e não algo que existe e sempre existiu independente 

dessa ação. Novamente citando Neves:  

 

(...) trocando em miúdos, a presença humana ajudou a moldar a floresta 

como ela é hoje e o corolário disso é que discutir a preservação da selva 

tropical como se o bioma fosse algo isolado da presença humana é ignorar a 

própria história natural daquele lugar
81

.  

 

O mundo da natureza e sua conformação é o mundo de intensa interação com as 

sociedades humanas, não é, portanto, só natureza, mas também cultura.  

Apenas três propostas falam do processo de conquista e colonização da América: 

Goiás Minas Gerais e São Paulo. Os únicos currículos que tratam da América espanhola, 

francesa e inglesa são os de Goiás e Distrito Federal, mas não prescrevem nada relacionado às 

populações indígenas. O restante trata apenas da América espanhola, embora São Paulo 

prescreva uma habilidade em que cita: “estabelecer relações entre as formas de colonização 

portuguesa, espanhola e inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças”, também não 

citando as populações ameríndias. 

O termo “conquista” é utilizado para a América hispânica e, no caso de Minas Gerais, 

fala apenas da conquista dos astecas. Ademais, elenca diversas habilidades relacionadas ao 

tema:  

 

(...) comparar a atitude de Las Casas diante da cultura dos astecas com a de 

Cortez; problematizar a aliança Estado-Igreja na conquista da América; ler e 
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analisar relatos de cronistas (Sahagún, Dúran, etc.) da conquista do império 

Asteca pelos espanhóis; analisar a atitude de Montezuma em relação aos 

espanhóis analisar as profecias astecas que anunciavam a vinda dos 

espanhóis (profecias do fato acontecido) (PCMG, p. 22). 

 

 Percebemos a tentativa de trazer perspectivas dos indígenas (astecas) em relação ao 

processo denominado “conquista”. 

São Paulo fala de conquista espanhola na América e também de: “identificar o sentido 

do direito de encomienda no processo de colonização espanhola relacionando-o à catequese 

dos indígenas”. É importante lembrar, como já tratamos, que o processo de “conquista” não 

ocorreu a partir da plena oposição entre espanhóis e indígenas, visto que alguns grupos 

indígenas se aliaram aos espanhóis. Logo, a conquista não foi “espanhola”, mas espanhola e 

indígena, pois, a aliança com tais populações foi fundamental para a consolidação desse 

processo. 

Por fim, há dois temas tratados por uma proposta cada um. O primeiro é o prescrito 

pelo Espírito Santo: “O nacional versus o estrangeiro (índios e portugueses; bandeirantes e 

emboabas; brasileiros e imigrantes no Brasil Republicano).” O segundo é proposto por Minas 

Gerais: “Guerras dos guaranis.” No caso do primeiro, compreendemos que os autores 

quiseram tratar de conflitos que contraporiam a população nacional às populações 

estrangeiras. No entanto, colocar as populações indígenas como representantes do nacional é 

bastante equivocado em termos históricos, haja vista que estas não estão unidas em torno de 

uma nação, mas representam diversas nações, aqui entendidas como grupos que compartilham 

território e organização sócio-política, e não o estado nação tal qual se constituirá a partir do 

século XIX. A proposta de Minas é a única a tratar de um conflito armado que envolve as 

populações indígenas no período colonial em termos de conteúdo referente à história do 

“Brasil”. São diversos conflitos ocorridos durante o período colonial e percebemos que não 

aparecem nas propostas curriculares
82

.  

Podemos concluir que os temas que se referem ao período colonial trazem reflexões 

sobre o contato entre europeus e indígenas, imaginário da América e dos nativos e tentativa de 

aculturação, em uma abordagem que privilegia o olhar europeu, apesar de algumas propostas 

buscarem trazer as perspectivas indígenas – notadamente Espírito Santo e Minas Gerais. A 

temática da resistência é trabalhada a partir de uma lógica de antagonismo entre populações 
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indígenas e europeias, não dando conta das variadas formas de resistência que passavam, 

algumas vezes, por associação com os europeus. Também não trazem os diversos conflitos, 

liderados pelas populações indígenas que marcaram todo esse período. Poucas abordam a 

escravidão indígena, sendo que a maior parte das propostas aborda a escravidão como se fosse 

restrita às populações negras. Consideramos, assim, que a abordagem que predomina é a das 

populações indígenas como sujeitos que apenas reagem à ação do colonizador, sendo a 

agência indígena, suas estratégias, visões de mundo, escolhas e diversidade de contextos 

históricos e culturais pouco levadas em consideração. 

     

3.3. Período independente 

 

Temos que a presença indígena nas propostas curriculares no que se refere ao século 

XIX, período que chamamos de independente, está distribuída em cinco temas, sendo que 

quatro desses temas são trabalhados por apenas um estado, e o que possui o maior número de 

estados, a guerra do Paraguai, é tratado por somente três deles. Trata-se do período com a 

menor presença indígena nas propostas curriculares.  

 A guerra do Paraguai é um tema tratado pelo total de seis estados, no entanto, apenas a 

metade deles atenta para a participação indígena no conflito. Rondônia prescreve a guerra do 

Paraguai e a presença indígena, enquanto Mato Grosso do Sul leva em consideração a 

presença afro-brasileira, os povos indígenas Guaicurus e os motivos que levaram negros e 

indígenas a participarem da guerra. O Espírito Santo propõe a participação de mulheres, 

negros e índios no conflito.  

 A participação indígena no conflito está presente na documentação da época: 

 

Alfredo d’Escragnolle Taunay em suas obras referentes à Guerra contra o 

Paraguai destacou a importância que os povos indígenas representaram para 

o exército brasileiro na luta contra os paraguaios, como soldados e 

conhecedores da região, tornando-se, assim, ótimos guias, responsáveis pelo 

abastecimento dos gêneros alimentícios para os soldados brasileiros, tanto 

nos acampamentos da região, quanto em suas próprias aldeias.
83

 

 

Trata-se também de um evento muito recorrente na memória e relatos do povo 

Kadiwéu: 
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E lá no governador dele os soldados brasileiros já idearam falar para ele que 

a indiada ajudou, senão já tinham perdido. No outro dia, chamou a indiada o 

tal de Coronel de Barros. Coronel de Barros, comandante do batalhão. 

Aquela indiada, indiada sem roupa, nada. É indiada. Alguns deles falava um 

pouco português. E falou: ‘aqui, pessoal, vamos fazer nossa reunião. Eu 

quero saber o que você queria ganhar. Espera, eu te dou dinheiro. Está lá a 

sacola de dinheiro. Eu vou te dar esse daqui agora, sacola de dinheiro, olha 

lá’. O capitão falou: ‘senhor, índio não sabe pegar dinheiro. Não vamos 

pegar a sacola. O que vamos fazer com este dinheiro? Então nós queremos, 

se fossemos ganhar algum, ganhar o nosso lugar. Nós não vamos querer o 

dinheiro, nós vamos querer a área para criar os nossos filhos’. Como até hoje 

é nosso lugar aqui. É sagrado. [...]. Mas ainda temos a segurança que 

ajudamos a segurar a bandeira do Brasil. Por isso mesmo que ganhamos esta 

terra. Aqui é sagrado. Já veio esse sabido que iludiu os índios... mas aqui 

ninguém toma, ninguém toma
84

. 

   

É importante levar em consideração que a participação das populações indígenas no 

conflito envolve interesses próprios, ou seja, essas populações estão preocupadas em proteger 

e garantir a posse de seus territórios. É uma situação que nos coloca diante da capacidade das 

populações indígenas de fazer alianças e estabelecer acordos de maneira a reivindicar seus 

direitos e alcançar seus objetivos, algo que não é exclusivo dessa situação, mas uma 

recorrência se estudamos a História atentando para a agência indígena. 

 Dois estados falam sobre a representação dos indígenas no romantismo brasileiro. 

Minas Gerais prescreve: “a representação do indígena brasileiro no romantismo, confrontando 

com a política indígena no governo imperial” e, Goiás, “discutir as representações sociais dos 

sujeitos coloniais (brancos, negros índios e mulheres) na literatura brasileira em sua fase 

romântica”. 

Sabemos que o romantismo traz a presença indígena a partir de uma lógica idealizada, 

a fim de construir uma explicação sobre o surgimento da nação. Trata-se de uma lógica que 

busca a síntese, ou seja, a partir de diversos elementos surge algo novo: o Brasil e o brasileiro, 

que é composto pela mistura das raças. Busca-se apagar o conflito, a violência, podendo até 

estar presente na narrativa, mas de forma superficial. Nesse sentido, não há espaço para a 

diferença, não há espaço para aqueles que não se consideram brasileiros. Deseja-se o índio 

que não é mais o índio, é o mestiço. Logo, enquanto a literatura enaltece o índio idealizado, 

que estaria na origem da nação, persegue as populações indígenas reais e reserva a elas o 

caminho da integração ao nacional.  
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 O Espírito Santo traz o tema da Constituição de 1824 e os índios. Fernanda Sposito 

fala sobre o caráter excludente desse processo em relação aos povos indígenas e que, embora 

o debate sobre as populações indígenas estivesse no centro das discussões políticas, essas 

populações foram excluídas de qualquer cidadania:  

 

Os deputados constituintes no mês de setembro de 1823 entraram numa 

discussão controversa ao definirem aqueles que seriam ou não os cidadãos 

do Império. Numa sociedade cindida pela escravidão e pelas diferenças 

étnicas, essa não era das tarefas mais simples. Assim, alguns impasses 

apareceram para se definir se os indígenas poderiam integrar ou não o corpo 

social da nação, já que parecia irreal aos políticos daquele período que eles 

pudessem participar do pacto político travado naquele momento.
85

 

 

Consideramos também que, apesar de um discurso mais brando em relação às 

populações indígenas no período imperial, as práticas continuaram muito semelhantes às do 

período colonial, sendo que a questão da conversão dos povos indígenas ao cristianismo e sua 

submissão ao modo de vida ocidental serão centrais nos debates políticos do Império: 

 

(...) ao se examinar vários encaminhamentos do Império a partir de 1822, 

pode-se notar o caráter mais brando com relação aos índios do que havia 

sido, em geral, durante o período colonial. No entanto, essa “cordialidade” é 

mais aparente do que real por dois motivos. Primeiramente porque muitas 

vezes o discurso afável e humanitário não se assentava realmente em práticas 

conciliatórias já que previa a incorporação natural e extinção dos índios. Não 

havia, portanto, possibilidade de conciliação entre dois interesses tão 

díspares: dos indígenas, de manterem sua autonomia, sua cultura e a posse 

de seus territórios; do Estado, seus agentes e aqueles a quem representavam, 

de avançarem sobre as terras dos índios, expulsando-os de lá, ao mesmo 

tempo que os utilizavam como mão de obra, dependendo dos interesses em 

jogo. Em segundo lugar, justamente para resolver impasses locais, o poder 

central autorizava províncias e vilas do Império que se usasse da força 

armada. Portanto, a recomendação de bons tratos se dava num âmbito geral, 

mas na resolução de conflitos locais, os próprios dirigentes centrais 

admitiam a necessidade de se recorrer à pólvora e ao chumbo
86

. 

 

É também a proposta do Espírito Santo, que irá prescrever sobre diversidade de 

organizações políticas, incluindo as populações indígenas: “Nações e nacionalismos: outras 

formações – cidade-estado, feudalismo e indígenas brasileiros”. Trata-se de uma abordagem 

anacrônica, visto que os termos nação e nacionalismo não se enquadrariam nas situações 

prescritas. Porém, entendemos que o objetivo do tema é comparar organizações sócio-

políticas que não se enquadram no conceito de nação em distintos tempos e espaços. 
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Entendemos que essa abordagem é interessante, pois coloca as populações indígenas no 

mesmo status que outras sociedades, valorizando o caráter histórico que essas populações 

possuem.  

O estado de São Paulo faz a única menção de todas as propostas curriculares aos 

povos indígenas dos “Estados Unidos”. Temos uma lacuna muito grande, pois não há menção 

às populações indígenas do norte da América em nenhum momento. São Paulo ainda traz essa 

prescrição de maneira isolada, pois não há referência anterior a esses povos.  Propõe a 

“exclusão de indígenas e negros após a independência dos Estados Unidos”, mas é importante 

lembrar que o processo de exclusão e conflitos com as populações indígenas começam no 

período colonial e se estendem após independência e consolidação do Estado-nação. 

Concluímos que o período independente é o período com a menor presença indígena 

nas propostas curriculares, nem tanto pela quantidade de temas, mas pelo baixo número de 

estados que trazem esses temas, sendo apenas seis estados com alguma temática envolvendo o 

período. Seria relevante lembrar que o século XIX é marcado por diversas lutas das 

populações indígenas, por exemplo, a Cabanagem, ocorrida no Pará durante o período 

Regencial, todavia, não temos nenhuma referência ao caráter indígena da revolta. Outro dado 

a ser mencionado é que as lutas por independência no território americano contaram com 

participação indígena e, inclusive, as revoltas dessas populações, como a ocorrida no futuro 

território peruano, revolta de Tupac Amaru, em 1780.  

Convém ainda recordar que, para as populações indígenas, as independências e o 

processo de formação dos estados nacionais na América não trouxeram alívio ou garantia de 

direitos. Elas passaram por inúmeras violências perpetradas pelo poder colonial e continuaram 

sofrendo no Estado-nação. Inclusive, o ideal imperialista desses estados fez do século XIX um 

momento de inúmeros massacres e guerras como as Campanhas do Deserto, promovidas 

pelos governos argentino e ,chileno com o objetivo de controlar territórios ao sul da América 

do Sul, que estavam sob domínio de povos indígenas, chamados mapuches, além da Marcha 

para o Oeste, nos Estados Unidos, que levou o genocídio a diversas populações que viviam 

naquelas áreas. 

O ideal nacionalista de imposição do projeto de desenvolvimento foi alimentado por 

ideias racistas, para o qual, povos que não se enquadrariam no modo de vida capitalista e 

ocidental deveriam ser incorporados à nação ou, caso não aceitassem, eliminados. É 

interessante pensar que a violência contra os povos indígenas, é, muitas vezes, restrita ao 

período colonial, colocando os europeus como responsáveis por praticá-la, o que realmente 
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ocorreu, mas as propostas curriculares parecem não considerar as inúmeras violências levadas 

a cabo pelos Estados-nacionais.  

 

3.4. Período contemporâneo  

 

O período contemporâneo é o que compreende o maior número de temas relacionados 

à história indígena, contabilizando 14, ou seja, 42% de temáticas concentradas neste momento 

que abarca do século XX até os dias atuais. Entretanto, 64% dos temas estão presentes em 

apenas um ou dois estados, o que mostra que, apesar da variedade de temas, não é o período 

com a maior presença de história indígena em termos de quantidade de estados. 

 Iniciando pelo tema tratado pelo maior número de estados, há o que aborda as 

populações indígenas no presente e os movimentos indígenas, que aparece nas propostas do 

Amazonas, Rondônia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Espírito Santo. 

Apenas seis propostas do total de 23, fazem referência explícita às populações indígenas no 

presente.  

Não há menção aos diferentes contextos que marcam a vida dessas populações no 

presente, por exemplo, populações indígenas vivendo em áreas nos conglomerados urbanos, 

como o caso dos guaranis mbya, no Jaraguá; as populações indígenas urbanizadas, como parte 

da população pankararu, no Real Parque em São Paulo; povos que vivem em reservas 

indígenas, como o Parque nacional do Xingu; populações que vivem à beira da estrada na luta 

pela retomada de seus territórios, tal qual parte da população guarani kaiowá do Mato Grosso 

do Sul; e até mesmo populações que vivem em relativo isolamento, como os Zoé, no norte do 

Pará. Entendemos que é necessário tratar dessas particularidades, pois as realidades vividas 

pelas populações indígenas são muito distintas e implicam diretamente em seus modos de 

vida, reivindicações e lutas.  

Sobre os movimentos indígenas, é significativo destacar a articulação dessas diversas 

populações que têm percebido a importância de se unirem com o objetivo de conquistar e 

defender direitos, sendo resultado dessas lutas, os direitos aos territórios e modos próprios de 

viver e educar, garantidos pela Constituição de 1988, além da própria Lei 11.645. Existem 

organizações indígenas em todas as regiões do país e, desde 2005, existe a Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil (APIB), que congrega diferentes e importantes organizações 

indígenas com os objetivos de: fortalecer a união dos povos indígenas e a articulação entre as 

diferentes regiões e organizações indígenas do país; unificar as lutas dos povos indígenas, a 
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pauta de reivindicações, demandas e a política do movimento indígena; mobilizar os povos e 

organizações indígenas do país contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas
87

. 

Ademais, temos dois temas que tratam sobre diversidade dos povos indígenas, um com 

ênfase nas características étnicas e outro focando na diversidade cultural. O primeiro, 

prescrito por Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo; e o segundo, por Acre, 

Alagoas, Distrito Federal e Espírito Santo. Sobre as características étnicas, a proposta do 

Mato Grosso do Sul sugere: “valorizar e identificar as culturas das etnias brasileiras”. Minas 

Gerais propõe pesquisar sobre diferentes grupos indígenas, suas especificidades e localização 

no território brasileiro, além de diferenciar as principais nações indígenas brasileiras, 

especialmente as reconhecidas como presente em Minas Gerais, a saber: Pataxó, Xacriabá, 

Krenak e Maxacali Caxixó, Aranã Paulíararu, Xucuru, Kariri. Espírito Santo indica conhecer 

as populações indígenas, sem mencionar o que deve ser conhecido, priorizando os grupos 

étnicos existentes no estado, mas sem citar esses grupos. O segundo tema simplesmente 

prescreve sobre a diversidade cultural dos povos indígenas, sem indicar grupos e 

características.  

Há o tema que aborda a contribuição dos povos indígenas na formação do Brasil, 

presente nas propostas de Tocantins, Maranhão e Alagoas. É relevante ressaltar que conhecer 

as populações indígenas, suas histórias, culturas e organizações políticas interessa não apenas 

no que diz respeito às suas “contribuições” à história do Brasil, mas por aspectos próprios, por 

seus valores humanos e históricos. Também temos que problematizar as abordagens que 

tratam da presença indígena na História do Brasil, sem mencionar que o processo de 

construção do Brasil não foi uma escolha das populações indígenas e que o mesmo se deu a 

partir de uma série de violações contra esses grupos. É muito comum também uma abordagem 

superficial que costuma mencionar a mistura de povos na formação do povo brasileiro, sem 

tratar das circunstâncias históricas em que se deu esse processo e dos conflitos e hierarquias 

que envolveram essa formação. Nessa mesma tendência, temos que o povo brasileiro teria 

sido resultado do encontro de “raças”, isto é, que cada uma contribuiu com algo para essa 

formação e, geralmente, destaca-se alguns hábitos indígenas, alguns alimentos, palavras, o 

que homogeneiza essas populações e contribui para uma percepção rasa de suas culturas.  

Um tema que aparece também em três estados é o que trata das narrativas indígenas, 

comumente chamadas de “mitos”. Amapá prescreve o estudo das “explicações sobre a origem 

do homem e do mundo na visão indígena”, enquanto o Espírito Santo sugere “considerar os 
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mitos dos indígenas brasileiros e americanos”. Já Minas Gerais, “ler e interpretar mitos que 

expressem a visão de mundo dos tupis-guaranis e outros povos indígenas”.  

A tentativa de compreender as visões de mundo dessas populações a partir de suas 

narrativas é muito importante, pois coloca as perspectivas e valores indígenas como centro da 

aprendizagem. É necessário ter espaço para estudar essas populações com base nos valores 

que lhe são próprios, dessa forma, o uso de suas histórias teria um papel fundamental nesse 

processo. Entretanto, a definição dessas narrativas como “mitos” nos faz pensar o porquê 

deste tratamento. Não observamos em nenhuma proposta a palavra “mito” associada aos 

povos da Europa, por exemplo. 

O problema em si não está na categoria mito, mas sim na divisão que, historicamente 

se fez entre povos com história e povos sem história, sendo que aos últimos caberiam as 

narrativas míticas, vistas como fantasiosas, sem respaldo na realidade, portanto, sem valor 

histórico. Trata-se de uma desqualificação da narrativa do outro, no caso, o não europeu, cujo 

pensamento não é baseado na racionalidade científica, logo, menos importante, sem serventia 

para a História. Boaventura de Souza Santos designa esse procedimento como “monocultura 

do saber e do rigor: a ideia de que o único saber rigoroso é o saber científico; portanto, outros 

conhecimentos não têm a validade nem o rigor do conhecimento científico.” 
88

  

Esse tratamento dado às fontes e narrativas indígenas, consolidado pela História 

positivista do século XIX e já bastante criticado pela historiografia do século XX, ainda se faz 

presente quando designamos as narrativas indígenas como mitos, enquanto a outros povos 

cabe a história. O problema aqui é não enxergar os mitos presentes nas tradições ocidentais e 

nem a história presente nos mitos indígenas. Federico Navarrete Linares, atenta para a 

necessidade de superação da dicotomia mito e história ao tratar das populações indígenas: 

 

(...) ya no se puede mantener la contraposición entre história y mito. 

Esta dicotomia era necesaria desde el punto de vista de la 

historiografia positivista y de ciertas definiciones del mito. Pero creo, 

que uma historiografia que busca desentrañar el sentido que los 

próprios autores daban a su historia y que busca compreender el 

funcionamento de la memoria social en su marco cultural puede 

legítimamente plantear que el camino es la compreensión del 

funcionamento del discurso histórico indígena en sus próprios 

términos y que el método es el diálogo, no la descalificación.
89
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Dessa forma, ao tratar das narrativas indígenas como mitos, é importante não perder 

de vista o valor histórico que essas narrativas possuem. Não se tratam de narrativas que se 

enquadram no modelo científico da História, mas são narrativas com valor histórico, pois há 

“diferentes variedades do discurso histórico.”
90

 

Há três temas tratados por dois estados e que possuem relação entre si, são eles: 

políticas indigenistas, presentes na proposta de Rondônia e Espírito Santo; direitos dos povos 

indígenas, nas propostas de Pernambuco e Amazonas; e a luta pela terra, no Distrito Federal e 

Amazonas. Há uma relação intrínseca entre os temas visto que as políticas indigenistas são 

responsáveis pela garantia de direitos dos povos indígenas, sendo o direito à terra um dos 

direitos mais importantes e ameaçados e o que tem, historicamente, mobilizado as populações 

indígenas para luta.  

 Pensando a questão da política indigenista, percebemos que sua compreensão é 

geralmente associada à formas como o estado se relaciona com as populações indígenas, 

porém, na atualidade, essa política se dá a partir de diferentes sujeitos, conforme definição do 

Instituto Socioambiental (ISA):  

 

A expressão “política indigenista” foi utilizada por muito tempo como 

sinônimo de toda e qualquer ação política governamental que tivesse as 

populações indígenas como objeto. (...) Contemporaneamente, temos um 

quadro bastante complexo no qual a política indigenista oficial (formulada e 

executada pelo Estado), em muitos dos seus aspectos tem sido formulada e 

implementada a partir de parcerias formais estabelecidas entre setores 

governamentais, organizações indígenas, organização não-governamentais e 

missões religiosas 
91

.   

 

Compreendemos, então, que as políticas indigenistas que, no começo do século XX, 

envolviam o estado e organizações religiosas, cujo objetivo principal era assimilar essas 

populações, agora envolvem, também, as organizações indígenas. Essas políticas são 

fundamentais para garantia de direitos a modos próprios de vida, saúde e educação e, 

principalmente, o direito à terra, um dos direitos mais desrespeitados e que gera o principal 

problema que grande parte das populações indígenas vivem: a falta de demarcação de seus 

territórios.  
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É importante que os estudantes conheçam a perspectiva que entende que os direitos 

das populações indígenas são associados às lutas dessas populações, assim como aquelas que 

reconhecem a importância desses direitos para a garantia de existência plena a essas 

populações.   

Passaremos agora aos seis temas tratados por apenas um estado. Começando pelo tema 

das manifestações culturais de origem indígena no Brasil, na proposta de Minas Gerais. É 

necessário ressaltar o quanto as culturas indígenas estão presentes nas manifestações culturais 

brasileiras, mas de forma invisibilizada. Já mencionamos o exemplo da festa junina, como 

uma manifestação que envolve tradições indígenas anteriores à colonização e que foram 

incorporadas como festividades católicas
92

. O mesmo acontece com muitas outras 

manifestações culturais, nas quais existe a forte presença de elementos indígenas misturados a 

outras tradições. O grande problema é tratar essas manifestações de forma pasteurizada, 

apagando a presença indígena, o que contribui para a invisibilização dessas populações no 

cenário histórico e cultural.  

Um processo semelhante ocorre com as narrativas indígenas, tratadas como folclore, 

em que a dimensão dos contextos culturais, simbólicos e sagrados estão representadas. Essa 

tentativa de apagamento faz parte de um projeto político para o qual não é desejável a 

presença indígena, pois essa presença legitima a existência dessas populações e, com ela, o 

seu direito originário à terra: 

 

Sentimos que nossos corpos, rituais, cosmologias e formas de viver são, 

natural e espontaneamente, opostos aos interesses dos donos do poder 

econômico e político que negam nosso direito ao Território e nossa 

autonomia enquanto Povos. Para isso tentam há mais de 500 anos apagar e 

silenciar nossa presença na história, sociedade, identidade e memória do que 

se chama de Brasil – para muitos de nós, Pindorama
93

. 

 

 A tentativa de incorporação das culturas indígenas é, também, a tentativa de que essas 

culturas deixem de ser indígenas e passem a ser algo genérico, mestiço, em última instância, 

parte do nacional. É fundamental que a escola problematize essa abordagem e possa tratar 

desses aspectos de maneira a evidenciar a presença indígena, resgatando o protagonismo 

dessas populações e suas heranças culturais. 
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 A proposta do Acre aborda um tema que envolve as: “relações entre comunidades 

indígenas e não indígenas que habitam áreas contíguas.” É necessário contextualizar essas 

relações, pois não há uma única forma de pensar a relação entre indígenas e não indígenas. É 

importante deixar claro a diversidade de possibilidades que envolvem essas relações, não 

sendo, necessariamente, relações de antagonismo.  

Dois temas aparecem apenas na proposta do Espírito Santo, são eles: “as relações de 

trabalho nas sociedades indígenas brasileiras e americanas e indígenas e gênero: as mulheres 

nos grupos indígenas”. Pensar as relações de trabalho entre as sociedades indígenas no Brasil 

e na América implica uma diversidade de contextos e realidades sociais particulares, 

entretanto, é possível refletir que, de maneira geral, o trabalho para as sociedades indígenas 

possui outras finalidades que não a produção de lucro e se dá a partir de uma lógica coletiva e 

não individual. Trata-se de um tema muito relevante, dado os estereótipos que circulam sobre 

as populações indígenas como “preguiçosas”, sendo importante contextualizar a origem dessa 

ideia no período colonial e que se trata da visão do outro sobre os indígenas. A partir da 

relação entre europeus e indígenas, por exemplo, é possível elucidar as diferentes concepções 

de trabalho em cada sociedade, ou seja, o fato de as populações indígenas darem outros 

significados para o trabalho, não faz delas “preguiçosas”.  

 Falar sobre as mulheres nos grupos indígenas é algo que envolve uma multiplicidade 

de contextos, papeis e tradições que estabelecem diferentes lugares para a mulher, 

dependendo de qual grupo étnico estamos nos referindo. Entretanto, há algo que tem agregado 

essa multiplicidade de contextos: os movimentos de mulheres indígenas que estão se 

constituindo nos últimos anos.  Há, inclusive, uma articulação nacional de mulheres indígenas 

que lançou uma pauta unificada, a partir das demandas de mulheres de 104 etnias diferentes
94

.  

Consideramos que as mulheres indígenas têm ocupado espaços de destaque nas lideranças dos 

movimentos e em lugares que, tradicionalmente, lhes foram negados, como nas universidades 

e em cargos políticos. Logo, compreender as relações de gênero nos grupos indígenas envolve 

as dinâmicas internas desses grupos, mas também a luta política, os lugares ocupados e 

reivindicados que transcendem os grupos étnicos e costuram reivindicações comuns sobre o 

ser indígena e mulher.  

A proposta do Amazonas cita a dificuldade de sobrevivência dos povos indígenas do 

Brasil, mas não menciona a qual contexto está se referindo nem os motivos responsáveis por 
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essa dificuldade. Essa abordagem não leva em consideração a diversidade de circunstâncias 

históricas que colocaram e colocam em risco a sobrevivência desses povos. Seria relevante 

que a proposta curricular pontuasse as situações históricas ou mesmo indicasse as dificuldades 

como: invasão e tomada de suas terras que se iniciou no período colonial, mas continua até a 

atualidade; escravização durante todo o período colonial; atividades econômicas que 

contaminam os rios e o solo, como a mineração e agricultura com uso de agrotóxicos; contato 

com não indígenas que trazem doenças para as quais não possuem imunidade, são exemplos 

que poderiam ser tratados pela proposta curricular, em vez de uma abordagem genérica. 

Por fim, a proposta de Pernambuco apresenta: “Reconhecer, analisar e valorizar a 

participação de diferentes povos indígenas nos vários períodos da história local, regional, 

nacional e continental”. Trata-se de uma visão apropriada por levar em consideração que as 

populações indígenas são sujeitos da História e essa ação ocorre não apenas em um momento 

específico dela, mas ao longo dela. Também considera a presença indígena nos âmbitos local, 

nacional e continental, o que é bastante válido. Entretanto, a proposta poderia prescrever mais 

temas relacionados a essa diversidade de momentos históricos e espaços, o que não 

percebemos. Aborda pouco a presença indígena em nível nacional e, menos ainda, 

continental. Dos seis temas presentes na proposta, a metade se concentra no presente, 

conferindo pouca visibilidade para a presença indígena ao longo da História. Dessa forma, a 

proposição desse tema não se efetiva na proposta curricular. 

Podemos concluir que o período contemporâneo se caracteriza por ser o período com a 

maior variedade temática, embora a maior parte dos temas, 64%, seja tratada por apenas um 

ou dois estados. Também é o único período em que não há nenhuma referência às populações 

indígenas no continente americano. 

Não há menção aos indígenas situados em circunstâncias históricas como na Primeira 

República; abordando as relações entre indígenas e Estado durante a Era Vargas; ou, também, 

o impacto das políticas desenvolvimentistas e repressão contra as populações indígenas na 

Ditadura Militar. Caracteriza-se, assim, por uma abordagem atemporal, genérica e que não 

leva em consideração especificidades culturais, étnicas e históricas que seriam fundamentais 

para a compreensão significativa dos contextos vividos pelas populações indígenas.  

 

3.5. Indígenas e a história regional 

 

A história indígena localizada nos estados ou regiões foi agrupada nesse item a fim de 

que pudéssemos ter uma visão comparativa das abordagens que as propostas curriculares dão 
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a ela. A presença da história regional é marcante nas propostas curriculares, estando presente 

em onze estados. Como critério para incluir as temáticas nesse item, utilizamos qualquer 

menção ao estado ou região que tivessem relação com as temáticas indígenas. 

O estado com o maior número de temáticas envolvendo a história regional é o 

Pernambuco. Propõe seis temas, sendo eles: “a identificação dos povos indígenas, que vivem 

ou viveram na região e o conhecimento de seus modos de vida social, econômico, cultural, 

político, religioso e artístico, suas mudanças e permanências ao longo do tempo e os 

processos históricos que as desencadearam”; “a identificação das diferenças e semelhanças 

entre o modo de viver, conviver e trabalhar dos diferentes povos indígenas e dos não 

indígenas da localidade”; “a compreensão da atual condição de vida dos povos indígenas e 

identificação dos territórios que eles ocupam atualmente, como também, no território de 

Pernambuco”; “o conhecimento das características gerais das etnias que habitam 

Pernambuco”; “a identificação da procedência geográfica e cultural das pessoas que formam a 

população do estado, quanto à nacionalidade, etnia, língua, religião e costumes, 

contextualizando seus deslocamentos e confrontos culturais e étnico-raciais, em diversos 

momentos históricos, com destaque para a resistência dos povos indígenas e os danos 

causados às suas culturas” e, por fim, “a análise da chegada e as formas de dominação dos 

portugueses e os confrontos com as populações indígenas, que habitavam o território que hoje 

pertence ao estado de Pernambuco”. 

 A proposta de Pernambuco, embora se mostre atenta às mudanças e às relações entre 

os diferentes grupos étnicos que marcaram a história do território, prioriza uma abordagem 

genérica, que não menciona os grupos indígenas a que se refere e circunscreve 

superficialmente os temas, não identificando momentos e processos históricos, nem 

precisando os contextos e os fatos relacionados a eles.   

O estado do Acre sugere temáticas que contemplam desde o período originário até o 

atual. A proposta sugere uma periodização da história do estado “a partir da história dos 

povos indígenas baseado em vestígios arqueológicos e paleontológicos, desde cerca de 8.000 

a.C. com a expansão dos sistemas florestais na região até meados do século XIX com a 

implantação de seringais e intensificação dos conflitos entre índios e não índios”. Também 

fala sobre “a construção de uma identidade acreana a partir da análise de contextos 

específicos como (...) Movimento Social de Índios e Seringueiros do Acre
95

.” Inclui também a 
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política desenvolvimentista, embora não cite explicitamente as consequências dessa política 

para as populações indígenas: “refletir sobre a política desenvolvimentista para a Amazônia e 

suas implicações para a História recente do Acre” e “contextualização da política 

desenvolvimentista para a Amazônia implementada pelo regime militar nos anos 1970”. 

Ademais, indica “características gerais das etnias que habitam o território acreano”, sem 

nominá-las.    

Apesar de a proposta utilizar uma cronologia, que utiliza dados arqueológicos para 

pensar a experiência humana no território, não identifica características do período que vai de 

8 mil a.C. até o século XIX, que podemos entender como predominantemente indígena. Não 

especifica povos e características socioculturais, sugerindo que o período em que o território 

era dominado pelas populações indígenas era caracterizado pelo predomínio da natureza 

apenas (expansão dos sistemas florestais). Quando o não indígena chega, temos mais ações 

(implantação de seringais, conflitos).  

A proposta de Rondônia fala do “Oeste amazônico colonizado e das populações 

indígenas dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira”. Também menciona a “atuação dos 

missionários na Amazônia nos séculos XVII e XVIII”, dando mais ênfase na colonização e 

nos missionários do que nas populações indígenas. A proposta do Amapá, seguindo 

abordagem parecida prescreve: “As primeiras expedições; A viagem de Pinzon e a descoberta 

da Foz do Amazonas (Mar Dulce) do Brasil”. Aqui, as populações indígenas não são sequer 

mencionadas, e a história começa com a chegada do europeu, que é responsável pela 

“descoberta” da Foz do Amazonas. 

Mato Grosso do Sul concentra-se em três temas: “a presença dos espanhóis, no 

período colonial”; “a relevância das Missões e do Latim no processo de ocupação e 

povoamento do Mato Grosso” e a “ história dos povos indígenas e quilombolas do Mato 

Grosso do Sul com ênfase na economia, organização política, processo de aculturação e 

contribuição cultural”. 

Quando menciona os espanhóis, a proposta circunscreve o período histórico a que se 

refere, também situa as Missões como fundamental no processo de ocupação e povoamento 

do território, ou seja, entende que o povoamento se deu a partir da ação europeia-cristã, 

desconsiderando a presença indígena anterior a este momento. Quando trata a história dos 

povos indígenas e quilombolas, não faz menção a contextos sociais e opta por citar 

características gerais, como se a economia, organização política e contribuições culturais 
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dessas populações fossem sempre as mesmas. A aculturação, processo de transformação de 

uma cultura a partir do contato com outras culturas, é algo exclusivo das populações 

indígenas, ou seja, é tratado de forma unilateral. 

Três temas também são tratados pela proposta do Paraná: “o processo de organização 

do trabalho em comunidades paranaenses, como os realizados pelos quilombolas, caiçaras, 

ribeirinhos, faxinais
96

 e indígenas”; “a colonização do Paraná como um processo conflituoso 

que contou com a resistência dos grupos dos indígenas, dos posseiros e dos colonos”; e “o 

conhecimento sobre as populações indígenas que habitaram o território atual do Paraná e do 

Brasil e suas relações com o período pré-colonial”. 

 A proposta pensa outras formas de organização do trabalho que se dão a partir da 

lógica comunitária, da qual as populações indígenas fazem parte, e também os conflitos e 

resistências dos grupos indígenas diante do projeto colonizador. Entretanto, é importante 

pontuar que esses grupos seguem resistindo ao agronegócio que avança sobre seus territórios, 

impõe a monocultura de milho e soja e gera desmatamento, contaminação dos solos e dos 

rios. É igualmente interessante notar que a proposta fala de conhecer as populações indígenas 

que habitaram o território atual do Paraná, bem como suas relações com o período pré-

colonial, o que é significativo para pensar as continuidades históricas das populações 

originárias, contudo, é uma abordagem problemática por insinuar que essas populações estão 

no passado, desconsiderando sua existência atual.  

A proposta de Sergipe aborda: “Xingó e a pré-história sergipana”, sem mencionar que 

a chamada “pré-história” é a história das populações indígenas. Em abordagem parecida, a 

proposta do Distrito Federal sugere: “a pré-história do Planalto Central”. Além da pré-

história, Sergipe também propõe: “a composição étnica sergipana a partir da presença negra e 

indígena”; Já a proposta de Goiás pensa “a presença negra e indígena a partir das 

manifestações culturais presentes no Brasil e em Goiás”, mas não cita exemplos dessas 

manifestações. Também prescreve a compreensão do processo de ocupação do território 

goiano, sem maiores informações sobre os grupos envolvidos, conflitos e relações de poder.  

Por fim, as propostas do Espírito Santo e Rio Grande do Sul abordam as populações 

indígenas como: “primeiros habitantes do Espírito Santo” e “primeiros povoadores do Rio 

Grande do Sul”. A diferença entre elas é que a do Espírito Santo nomeia essas populações: 
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“puris, goitacazes, temiminós, botocudos, tupiniquim”, enquanto a do Rio Grande do Sul opta 

pelo genérico “indígenas”.  

Podemos concluir que as abordagens que envolvem as populações indígenas nas 

histórias regionais, nas propostas do Amapá, Rondônia e Mato Grosso do Sul, se concentram 

em temas relativos à colonização, dando pouco destaque para a atuação indígena. Outro 

conjunto de propostas, composto pelos estados do Pernambuco, Acre, Goiás, Paraná e Rio 

Grande do Sul, opta por uma inserção genérica que não especifica os grupos indígenas, os 

contextos e processos históricos, apesar de Pernambuco e Acre trazerem um número maior de 

temáticas. Distrito Federal e Sergipe falam da pré-história, mas sem considerar as populações 

indígenas nesse período; enquanto Espírito Santo especifica os grupos indígenas, mas sem 

mencionar suas características. 

Diluem-se as possibilidades que a história regional trouxesse mais detalhes da 

presença indígena, especificando eventos que são menos conhecidos na história nacional ou 

utilizando cronologias locais, como fez o Acre, para situar culturas e processos históricos.  

Da mesma forma, não se observa uma maior especificação dos grupos indígenas, algo 

que é compreensível quando estamos tratando da história nacional, pela diversidade de povos 

indígenas, porém, nas histórias locais seria possível especificar esses grupos e pensar em seus 

eventos, suas ações e transformações ao longo do tempo. Não há menção a acontecimentos 

históricos como o domínio holandês na história do Pernambuco. Para entender ocorrências 

como essa é necessário entender contextos históricos nos quais as populações indígenas 

atuaram
97

. O mesmo ocorre com outros acontecimentos importantes, como a Revolução 

pernambucana ou Confederação do Equador 
98

.  Citamos o estado de Pernambuco para dar 

concretude à análise, mas uma presença das populações indígenas circunscrita historicamente 

poderia ser abordada em todas as propostas curriculares. Trata-se da possibilidade de pensar 

as populações indígenas inseridas em contextos históricos, algo que, no geral, as propostas 

fazem pouco, optando por uma inserção genérica.    

Para encerrar esse capítulo, compartilharemos dados relacionados à bibliografia 

utilizada pelas propostas curriculares. O levantamento desses dados aconteceu a partir dos 

títulos das obras em que consideramos as menções às populações indígenas ou questões 
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étnico-raciais. Também incluímos documentos produzidos pelos estados e governo federal em 

relação às legislações que envolvem o ensino de história e cultura indígena e educação para as 

relações étnico-raciais. Os dados podem ser observados no quadro (Quadro 10) abaixo:  

 

Quadro 11 - Bibliografia sobre história indígena 

Bibliografia sobre história indígena/Total de referências 

Estado Obras relacionadas 

aos indígenas 

Total de obras % 

Acre 1 28 3,6 

Amapá 1 48 2,0 

Rondônia 0 0 0 

Amazonas 0 21 0 

Tocantins 2 51 3,9 

Alagoas 0 67 0 

Maranhão 2 41 4,9 

Piauí 0 21 0 

Sergipe 0 28 0 

Pernambuco 2 30 6,7 

Bahia 0 20 0 

Ceará 1 17 5,9 

Mato Grosso 0 16 0 

Mato Grosso do Sul 4 90 4,5 

Goiás 0 23 0 

Distrito Federal 4 167 2,4 

Espírito Santo 2 61 3,3 

Rio de Janeiro 0 0 0 

São Paulo 0 29 0 

Minas Gerais 0 30 0 

Paraná 0 0 0 
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Santa Catarina 14 199 7,0 

Rio Grande do Sul 0 27 0 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Mesmo com critérios estendidos para considerar a obra relacionada às populações 

indígenas, o índice é bastante baixo. 13 propostas curriculares, o que representa 56% do total, 

não possuem nenhuma obra ou documento que aborde as questões indígenas. Outros 30% de 

propostas, possuem até 5% de obras que teriam alguma relação com essas populações e, 

apenas 13% trazem referências bibliográficas que ficam acima de 5%, sendo que a proposta 

com o maior volume de obras relacionadas às populações indígenas é a proposta de Santa 

Catarina, com 7%.  

Entendemos que esses dados são muito significativos para compreender a forma que 

as propostas abordam os temas relacionados à história e cultura indígena, pois, se os autores 

das propostas não leem bibliografia que tratam dessas temáticas, não terão subsídios para 

desenvolvê-las de maneira a dar conta de singularidades étnicas e históricas, levando em 

consideração a ação desses sujeitos, algo que também é relativamente novo nas pesquisas 

acadêmicas.  

Temos que nas últimas décadas, houve o desenvolvimento da história indígena, 

conforme já apresentamos, que tem produzido pesquisas levando em conta a participação 

indígena na História. Entretanto, ainda há uma defasagem expressiva das temáticas indígenas 

nas universidades, devido ao oferecimento insuficiente de disciplinas que tratam dessas 

temáticas, fato que, além de comprometer a formação de professores, também afeta a 

produção acadêmica. Aline Valentini, em sua tese de doutorado em relação à análise de 

disciplinas de história indígena nos currículos de algumas universidades paulistas, nota isso: 

Identificamos que majoritariamente as licenciaturas analisadas ainda 

não estabeleceram ementas e disciplinas que realmente tratem a 

temática de maneira ampla o que reafirma o descompasso entre a 

legislação educacional e a formação dos professores de História, uma 

questão que ainda suscita intensos debates. Além disso, revela a 

permanência de um currículo eurocêntrico que se nega à inclusão da 

diversidade étnico-cultural brasileira.
99
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Dessa forma, entendemos que, embora tenha havido avanços no que se refere às 

pesquisas acadêmicas em relação à participação indígena na História, notamos que ainda 

existem entraves na formação de professores e historiadores em relação a essas temáticas. 

Além disso, observamos que essas novas abordagens ainda não foram incorporadas pelos 

autores das propostas curriculares, o que contribui para que a história e cultura das populações 

indígenas sejam tratadas de maneira genérica e pouco historicizada nesses materiais, 

conforme desenvolvemos ao longo do capítulo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito se tem dito a respeito do predomínio de um discurso eurocêntrico, tanto nas 

instituições escolares quanto nas universidades, que invisibiliza a participação indígena na 

História e que, comumente, desconsidera as variedades étnicas, sociais, culturais, históricas e 

políticas das populações indígenas, assim como suas capacidades de se transformarem e suas 

diferentes estratégias para continuarem existindo em contextos novos e adversos. Conforme 

pudemos constatar através da análise das fontes, esse discurso é bastante presente nas 

propostas curriculares. Entretanto, para não nos restringirmos a repetir consensos, nos 

centraremos naquilo que as propostas trazem de avanços, no sentido em que se aproximam da 

promoção de um ensino que contemple a participação dessas populações como agentes plenos 

e sujeitos históricos. 

O primeiro ponto que gostaríamos de ressaltar é que grande parte das propostas 

curriculares, aproximadamente 78%, traz objetivos nas diretrizes gerais ou na disciplina de 

História relacionados às questões étnico-raciais, ou seja, de maneira geral, as propostas se 

demonstram atentas para a necessidade de abordar as questões que envolvem a diversidade 

étnica e racial na escola.  

Entretanto, as abordagens que essas propostas dão às questões étnico-raciais são 

distintas, sendo que a maioria opta por uma inserção genérica dessas questões, não pontuando 

relações de poder, conflitos e não definindo sujeitos e contextos históricos, como é o caso das 

propostas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas Gerais, Amazonas, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Amapá, Mato Grosso e Piauí. Distintamente, as propostas do 

Espírito Santo, Distrito Federal, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Acre e Mato Grosso 

do Sul evidenciam as hierarquias sociais e as tensões que envolvem as relações étnico-raciais.  

Notamos que as propostas enquadradas no que denominamos de linha crítica tenderam 

a tratar as questões étnico-raciais de uma maneira mais contextualizada historicamente, atenta 

às relações de poder e conflitos entre os diferentes grupos étnicos. Já as propostas 

enquadradas nas linhas universalizante e funcional tenderam a uma abordagem genérica e 

pouco problematizadora das relações hierárquicas que envolvem as temáticas étnico-raciais.  

Percebemos, assim, que a forma como a proposta concebeu o currículo incidiu sobre a forma 

como tratou as questões étnico-raciais.  

Pensando propriamente na relação entre a maneira que as propostas concebem o 

currículo, as questões étnico-raciais e o ensino de história indígena, notamos algumas 

ambiguidades. Centrando na linha crítica, as propostas do Tocantins e Alagoas, apesar de 



121 

 

terem um discurso comprometido com as questões étnico-raciais, conforme destacamos no 

segundo capítulo, esse comprometimento do discurso geral não se efetivou no ensino de 

história e cultura indígena sugerido pelas propostas curriculares. No caso de Alagoas, convém 

ressaltar o modelo adotado pela proposta curricular que optou por uma abordagem concisa de 

“aprendizagens básicas esperadas” por ensino, o que levou à delimitação de apenas 17 

aprendizagens, sendo que apenas uma se refere à história indígena. Levando em consideração 

o número minoritário de aprendizagens sugeridas, a proposta trouxe a segunda maior 

porcentagem de história indígena, 5,9% do total. Entretanto, ao compararmos com outras 

propostas, que possuem um modelo mais pormenorizado das aprendizagens, a proposta de 

Alagoas possui uma presença minoritária no que diz respeito à história indígena, pois propõe 

apenas um tema relacionado a esses povos.  

Já a proposta do Tocantins traz um volume maior de conteúdos e aprendizagens 

sugeridas. São 83 no total, dos quais apenas dois se relacionam com as temáticas indígenas, o 

que equivale a 2,4% de conteúdos. Aqui fica mais evidente a contradição entre o discurso 

geral da proposta curricular, que defende: “é importante que o ensino de História valorize o 

saber indígena, visto que são muitas as aldeias localizadas próximas às cidades” 
100

 e a 

proposição de temas relacionados à história indígena. Ou seja, no momento de efetivar esses 

conteúdos, valorizando os saberes indígenas, isso não se realiza. O que ajuda a explicar essa 

discrepância é que as propostas curriculares são feitas por diversos autores. Geralmente, a 

pessoa ou pessoas responsáveis pela coordenação da proposta, escrevem o texto mais geral 

em que abarcam as diretrizes da proposta, enquanto temos outros autores para cada disciplina 

ou área. Sendo assim, pelo fato de possuir múltiplos autores, as propostas podem apresentar 

visões contraditórias e, por vezes, incoerentes.  

Já as propostas do Espírito Santo e Distrito Federal, também da linha crítica, tenderam 

a uma abordagem mais equilibrada entre as concepções de currículo, as questões étnico-

raciais e o ensino de história indígena. A proposta do Distrito Federal é a quarta a apresentar 

mais temas relacionados à história indígena, entretanto, estes temas concentram-se nos 

períodos originário e contemporâneo, o que contribui para ideia de um vazio histórico em que 

as populações indígenas são tratadas antes do contato com o europeu e no presente. 

Distintivamente, a proposta do Espírito Santo é a que possui as temáticas distribuídas de 

maneira mais regular, estando as populações indígenas presentes em todos os períodos 

históricos.  Também é a que possui mais temas relacionados à história indígena, sendo 15 
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temas, alguns deles apenas presentes nessa proposta como o de “indígenas e gênero” ou 

“indígenas e a Constituição de 1824”.  

O movimento contrário também pode ser observado. Há propostas enquadradas nas 

linhas universalizante ou funcional, que tenderam a uma abordagem genérica e pouco 

problematizadora das questões étnico-raciais, que se destacam por um nível mais alto de 

presença de temas relacionados à história indígena em relação ao conjunto de propostas. É o 

caso da proposta do Maranhão, enquadrada na linha universalizante, que possui quatro temas, 

mas dado o total de conteúdos, representa 9,5% relacionados à história indígena, maior índice 

encontrado. A proposta do Amazonas, enquadrada na linha funcional, fica em terceiro lugar 

no número de temas, apresentando nove temas diretamente relacionados aos povos indígenas. 

Apesar de algumas abordagens problemáticas, como tratar das populações indígenas somente 

a partir do contato com o europeu, ignorando a história pregressa, a proposta reconhece a 

escravidão indígena, algo que aparece em apenas cinco propostas, além de evidenciar a 

situação atual em que as populações indígenas lutam pela terra e pela garantia de direitos, 

algo abordado por um número ainda mais reduzido de propostas. 

Vale ainda evidenciar as propostas de Minas Gerais e Bahia que não foram 

enquadradas em linhas discursivas, por não apresentarem diretrizes gerais, mas que também 

se destacam pela representatividade de temas relacionados às questões indígenas. No caso de 

Minas Gerais, a proposta apresenta 13 temas que envolvem as temáticas indígenas, 

distribuídas de maneira mais regular e tendo alguns temas que somente aparecem nela como 

as “guerras dos guaranis” e as “manifestações culturais de origem indígena”. A proposta da 

Bahia traz cinco temáticas, o que representa 5,5% do total de temas, embora estejam restritos 

ao período originário e colonial, o que colabora com a invisibilidade das populações indígenas 

no presente.  

Convém salientar ainda alguns temas que se mostram interessantes no sentido em que 

evidenciam perspectivas indígenas da História, como o que aborda as “narrativas indígenas”, 

presente nas propostas de Amapá, Minas Gerais e Espírito Santo, porém, ressaltamos a 

necessidade de reconhecer as historicidades dessas narrativas, sem tratá-las apenas como 

mitos. Também destacamos o tema que apresenta as “organizações sócio-políticas indígenas” 

em comparação a outros tipos de organizações sócio-políticas, presente na proposta do 

Espírito Santo, além do tema de “visão do paraíso para os guaranis”, que traz a perspectiva de 

“paraíso” para os guaranis, de forma comparativa a outros grupos, presente na proposta do 

Amazonas. Entendemos que essas abordagens comparativas são muito interessantes na 

medida em que evidenciam a diversidade de perspectivas e organizações e colocam as 
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populações indígenas no lugar histórico e de importância que qualquer povo deve possuir. Ou 

seja, qualquer povo deve ser visto em sua complexidade, história, visões de mundo, valores 

civilizatórios, organizações sociais e políticas; não apenas os gregos, romanos, portugueses, 

franceses, egípcios, babilônios etc.  

De maneira geral, observamos que a História e o ensino de História tendem a se 

centrar em sociedades que possuem organizações estatais e valorizam aspectos como escrita, 

monumentalidade e hierarquias sociais. Apesar de todos os avanços e críticas, ainda temos 

muitas dificuldades em estudar as sociedades que recusam o estado como organização política 

e que não tem na monumentalidade e na escrita traços fundamentais de suas organizações 

sociais. Trata-se de sociedades que não possuem estado não por uma incapacidade ou por 

estarem em estágios primitivos de desenvolvimento; mas sim por o rejeitarem, por ele não ser 

um atributo desejado por esses grupos, conforme defendeu Pierre Clastres 
101

.  

A centralidade de sociedades estatais é percebida nas propostas curriculares, por 

exemplo, no tratamento que é dispensado às sociedades incas, maias e astecas, que, conforme 

defendemos no terceiro capítulo, são vistas como “civilizações” em contraposição aos “povos 

indígenas do Brasil”. Os primeiros também são tratados de maneira histórica, fato que implica 

pensar suas ações e transformações ao longo do tempo, o que aparece de forma muito 

incipiente para os povos indígenas do Brasil. Esse aspecto foi uma de nossas principais 

considerações na análise das propostas curriculares. 

Dessa forma, consideramos que um dos problemas para o estudo e ensino de história 

indígena é a permanência de um modelo que privilegia sociedades com estado e, muitas 

vezes, com escrita, em detrimento a sociedades que possuem organizações sociais que não 

possuem estado, não por uma incapacidade, mas por uma escolha. Mesmo que o discurso não 

seja mais o do século XIX, discurso no qual as sociedades indígenas do Brasil eram vistas 

como sociedades sem história, na prática ainda temos um tratamento histórico para 

determinadas populações, enquanto outras são excluídas desse tratamento.  

Conforme já defendemos no primeiro capítulo, a história indígena coloca diversos 

desafios para a pesquisa, isso porque exige de nós, historiadores, metodologias que envolvem 

o trabalho interdisciplinar com a Arqueologia, Antropologia e Etnologia. No entanto, temos 

um número crescente de historiadores produzindo pesquisas nessa área, fato que tem 

contribuído com a perspectiva de resgatar a historicidade e a agência das populações 
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indígenas, aspectos que procuramos ressaltar nessa dissertação. Nesse sentido, as palavras de 

Monteiro ainda são atuais: 

 

Reconstruir a história para construir o futuro é algo que está, sem dúvida, na 

agenda de uma parte expressiva do movimento indígena atual, porém, é uma 

tarefa que exige uma reconfiguração radical das noções ainda prevalecentes 

na história que se ensina hoje. Assim, o caminho pela frente ainda é longo, 

até porque, voltando para a citação no início deste texto, o caminho para o 

passado também está cheio de obstáculos.
102

  
 

O processo de “reconstruir a história” busca fazer emergir narrativas que foram 

desconsideradas ao longo dela. É, assim, para além de um resgate da existência plena dos 

povos indígenas, a convicção de que a invisibilidade desses povos torna inviável a 

compreensão de processos históricos nos quais foram sujeitos e agiram, juntamente a outros 

sujeitos, conformando as dinâmicas passadas. Como dito anteriormente, resgatar os lugares 

complexos, múltiplos e, por vezes, contraditórios que as diversas populações indígenas 

ocuparam ao longo da História é, também, um resgate de humanidade e uma via necessária na 

luta contra o silenciamento, a inferiorização e o racismo que marcaram o percurso dessas 

populações desde o período colonial. Essa luta é resultado da articulação dos povos indígenas 

pelo seu direito histórico de existir e nos coloca diante da necessidade de descolonizar as 

mentes, as práticas sociais e os saberes.  

Não há ensino de História que contemple a agência plena das populações indígenas se 

não estiver comprometido com o combate ao racismo, com a superação de hierarquias e 

desigualdades que colocam “os brancos e branqueados acima dos negros e indígenas”
103

, 

servindo aos interesses da acumulação de capital. Conforme defendemos nesta dissertação, 

são disputas por modelos de sociedade e, também, de ensino que estão em pauta, e não apenas 

a inserção das temáticas indígenas nas propostas curriculares e na escola. A boa notícia é que 

esse processo já se iniciou, embora haja um longo caminho pela frente.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Formação de Secretários de Educação  

Formação Secretários de Educação 

Estado Possui formação em Educação? 

Espírito Santo  Sim 

Rio de Janeiro Não possui autoria no documento 

Minas Gerais Sim 

São Paulo Sim 

Mato Grosso Não possui autoria no documento 

Goiás Sim 

Distrito Federal Não 

Amazonas Sim 

Tocantins Sim 

Rondônia Sim 

Acre Não possui autoria no documento 

Amapá Não encontramos a formação 

Ceará Sim 

Bahia Não possui autoria no documento 

Pernambuco Não 

Sergipe Não 

Maranhão Não encontramos a formação 

Alagoas Não 

Paraná Sim 

Santa Catarina Sim 

Rio Grande do Sul Não encontramos a formação 

Total 21 

Sim 10 

Não 4 

Não encontramos a formação ou não possui 

autoria no documento 

7 
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APÊNDICE B - Dados sobre Equipe de Formação de Propostas Curriculares 
Autores Propostas curriculares 

Equipe estruturada SC, SP, MG, RJ, ES, GO, MT, MS, DF, 

CE, PE, SE, MA, AL, AM, TO, RO, AP 

Formas de participação  

Participação de professores PR, SC, SP, RJ, ES, GO, MS, DF, PE, SE, 

AL, AM, TO, RO 

Realização de cursos/seminários/encontros PR, SC, GO, CE, RO 

Vínculo com Universidade SC, RS, SP, MG, RJ, ES,MT, MS, CE, PE, 

SE, AP 

Diretrizes  

Não estabelece diretrizes orientadoras PR, MG, RJ,GO, CE,PE, BA, AP 

Não possui diretrizes sobre ensino de História PR, GO, BA 

Diversidade étnico-cultural  

Não expressa preocupação com pluralidade 

cultural/reeducação para relações étnico-raciais 

PR, RS, GO, BA, AM, RO 

Não explicita a lei 11.645/08 PR, RS, SP, MG, GO, DF, CE, BA, SE, 

AM, AP, AC, RO 

 

 

 

 

 


