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Em momentos críticos como os que vivemos, 

revisitamos a sabedoria ancestral dos povos e 

nos colocamos na escola de uns e de outros. 

Todos nós fazemos aprendizes e aprendentes. 

Importa construir um novo ethos que permita 

uma nova convivência entre os humanos e 

destes com os demais seres da comunidade 

biótica, planetária e cósmica: que propicie um 

novo encantamento face à majestade do 

universo e à complexidade das relações que 

sustentam cada um dos seres.  

 

Leonardo Boff (2004, p. 27) 



 

 

  



 

 

RESUMO 

 

SIMAS, Jaison. Pensamento histórico de estudantes da Educação Básica sobre a temática 

indígena: um estudo de caso a partir de documentos e propostas da Olimpíada Nacional em 

História do Brasil. 2018. 273 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História – 

ProfHistória – Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2018. 

 

A presente pesquisa tem como tema central investigar o pensamento histórico dos estudantes 

do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Professora Lídia Leal Gomes 

(São João Batista/SC) sobre a temática indígena. Analisei as ideias históricas dos estudantes 

com o objetivo de perceber as possíveis representações sobre os modos de ser e viver indígena 

no Brasil nos dias atuais. A dissertação estrutura-se, assim, em dois eixos: o primeiro uma 

reflexão sobre o desenvolvimento do pensamento histórico e, segundo, proposição didática 

sobre a temática indígena, por meio do uso de documentos, que possa ser utilizada por outros 

docentes. A coleta de dados sobre as ideias históricas iniciais dos estudantes ocorreu por meio 

de um questionário com doze imagens de indígenas em diferentes contextos e temporalidades. 

A opção em trabalhar uma sequência didática com diversos documentos se deu a partir da minha 

experiência profissional com a Olimpíada Nacional em História do Brasil, que apresenta 

questões e tarefas para serem discutidas em grupo a partir da leitura e reflexão de documentos, 

buscando aproximar os estudantes do ofício do historiador. Ao pensar historicamente as 

questões relacionadas às histórias e culturas indígenas com ênfase no uso de documentos, 

incentivei os estudantes a escreverem narrativas que serviram de base para a compreensão das 

ideias históricas que foram sendo construídas por eles no decorrer do desenvolvimento desta 

proposta didático-pedagógica. O trabalho desenvolvido pretende contribuir para repensar as 

representações sobre os povos indígenas, e como tais representações, reverberam no espaço 

escolar. Do mesmo modo, espera-se que possa servir de base para propostas possíveis para o 

ensino de histórias e culturas indígenas, por meio do que indica a Lei 11.645/2008, além de 

sensibilizar outros docentes para o desenvolvimento de propostas de ensino de história com o 

uso de documentos sobre a temática indígena no ensino da Educação Básica. O ensino de 

histórias e culturas indígenas foi pensado a partir da perspectiva na Nova História Indígena. Tal 

proposta destaca o protagonismo dos povos indígenas na (re)escrita de suas próprias histórias 

ao trazer outras narrativas possíveis para dialogar com as existentes e problematizar 

preconceitos e estereótipos produzidos pela historiografia e pela história escolar em tempos 

pretéritos e que tendem a permanecer na cultura escolar, na qual cristalizou os povos indígenas 

como povos do passado.  

 

Palavras-chave: Ensino de História Indígena. Pensamento histórico. Olimpíada Nacional em 

História do Brasil. Documentos históricos.  

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SIMAS, Jaison. Pensamento histórico de estudantes da Educação Básica sobre a temática 

indígena: um estudo de caso a partir de documentos e propostas da Olimpíada Nacional em 

História do Brasil. 2018. 273 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História – 

PROFHISTÓRIA) – Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2018. 

 

The present research has as its central theme to investigate the historical thinking of the students 

of the 9th Year of Basic Education of the School of Basic Education Professor Lídia Leal Gomes 

(São João Batista/SC) on the indigenous theme. I analyzed the students’ historical ideas in order 

to perceive the possible representations about the indigenous ways of being and living in Brazil 

today. The dissertation is structured in two axes: firstly, I present a reflection on the 

development of historical thought and, secondly, a didactic proposal on the indigenous theme, 

with the use of documents, that can be used by other teachers. Data collection on students’ 

initial historical ideas occurred using a questionnaire with twelve indigenous images in different 

contexts and temporalities. The option to work a didactic sequence with several documents was 

based on my professional experience with the National Olympiad in History of Brazil, which 

presents questions and tasks to be discussed in a group from the reading and reflection of 

documents, seeking to bring the students closer to the historian role. When historically thinking 

about issues related to indigenous histories and cultures with emphasis on the use of documents, 

I encouraged students to write narratives that served as a basis for understanding the historical 

ideas that were being constructed by them during the development of this didactic-pedagogical 

proposal. The work developed intends to contribute to rethinking representations about 

indigenous peoples, and as such representations, reverberate in the school space. Likewise, it is 

hoped that it may serve as a basis for possible proposals for the teaching of indigenous histories 

and cultures, through what Law 11.645/2008 indicates, in addition to making other teachers 

aware of the development of proposals for teaching history with the use of documents on 

indigenous issues in the teaching of Basic Education. The teaching of indigenous histories and 

cultures was thought from the perspective in the New Indigenous History. This proposal 

highlights the role of indigenous people in (re)writing their own stories by bringing other 

possible narratives to dialogue with existing ones and problematizing prejudices and 

stereotypes produced by historiography and school history in the past and tend to remain in 

school culture, in which it crystallized the indigenous people as people of the past. 

 

Keywords: Teaching of Indigenous History. Historical thinking. National Olympiad in History 

of Brazil. Historical documents.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... Ninguém 

nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador 

permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática (FREIRE, 1995, p. 58). 

Inicio este trabalho compartilhando os dizeres do educador Paulo Freire, pois mesmo 

vivendo tempos tão controversos no momento atual na educação brasileira, espero que os 

leitores desse trabalho ainda sejam capazes de pactuar com Paulo Freire e vislumbrem o 

importante papel da educação na emancipação dos sujeitos em processo de aprendizagem.  

Nunca houve e não há neutralidade em nenhuma proposta educativa; quem conhece e 

se identifica como educador2 sabe disso. Acredito que a educação é o caminho para garantir 

uma melhor condição de vida para os estudantes, principalmente aqueles provenientes das 

camadas populares, que incentivados pelos educadores, podem esperançar dias melhores, pois 

é preciso defender uma vida digna como sendo direito de todos, e que a negação dessa educação 

consciente do qual somos também responsáveis joga os menos favorecidos cada vez mais para 

longe desse ideal. 

Desde o final da década de 1990 quando terminei o curso de Licenciatura Curta em 

Estudos Sociais3 estou em sala de aula, atuando nas disciplinas de História, Geografia, 

Sociologia, e por incrível que pareça já lecionei Ciências e Matemática. Essa experiência não é 

só minha, ela também deve fazer parte da sua experiência docente, pois a realidade da educação 

brasileira nos exige ultrapassar limites para além do imaginável e desejável.  

                                                 
2 Na presente dissertação, a nomeação dos sujeitos (educador, professor, estudante) se dará no gênero masculino 

como forma de facilitar à escrita. Entretanto, compartilho da ideia de que o espaço escolar é formado por múltiplas 

identidades e que a opção por essa forma de escrita não tem a pretensão de ocultar as identidades de gênero, 

religiosa, social e étnico-racial. Ao contrário, considero que a identidade marca a forma como cada indivíduo se 

identifica e se posiciona numa dada cultura histórica e, portanto, está em constante transformação. Nas situações 

onde as marcas identitárias forem imprescindíveis para a compreensão da enunciação de algum dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa se fará as devidas observações. Sobre identidades ver Stuart Hall (2006).  
3 O curso de Licenciatura Curta em Estudos Sociais, com duração de dois anos habilitava professores para lecionar 

História, Geografia, Organização Social e Política Brasileira (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC), 

disciplinas instituídas pelo regime militar brasileiro (1964-1985), na qual deveriam compor o currículo do ensino 

obrigatório de 1º grau (1ª a 8ª séries), inculcando nas crianças e adolescentes, na faixa etária de sete a quatorze 

anos os valores cívicos e noções de patriotismo. Entretanto, a LDBEN 9.394/96 alterou este dispositivo, exigindo 

a habilitação dos professores em Licenciatura Plena, com duração de quatro anos, habilitando para lecionar para 

os ensinos de 1º e 2º graus, sendo as nomenclaturas alteradas para Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º 

Anos) e Ensino Médio (Antigo 2º grau). Somente a Licenciatura Plena dá o direito ao ingresso no quadro do 

magistério como professor concursado. Lembro-me que prestei concurso em 2001 e não pude assumir uma vaga 

na primeira chamada, pois estava terminando o Curso de História, na modalidade Licenciatura/Bacharelado na 

Universidade do Vale do Itajaí/SC. No ano de 2004, na terceira chamada me efetivei como professor de História 

no Ensino Médio. Para saber mais sobre a criação do Curso de Estudos Sociais e o movimento pela volta do curso 

de História e a separação das disciplinas de História e Geografia ministradas na Educação Básica ver: Célia Santana 

Silva (2018).  
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Iniciei minha carreira docente ainda na juventude e sonhava com uma educação que 

contribuísse para a formação de um mundo mais justo e menos desigual. Tomando esse lema 

como objetivo, busquei em minhas aulas de História contribuir para o respeito às diferenças 

culturais, me sensibilizando e procurando motivar os estudantes a perceberem que há uma 

necessidade cada vez maior de compreender o outro, sensibilizando-os para fazerem o exercício 

de colocar-se do lugar deste, vivenciando experiências de alteridade. 

Foi assim que acertando e errando, procurei na medida do possível, destacar a 

importância de reconhecer a diversidade religiosa, social, étnico-racial e de gênero na 

construção da sociedade e que somente por meio da conscientização é que poderia contribuir 

para gerar uma empatia nos estudantes para olhar para essas causas, às vezes ocultadas no 

cotidiano escolar. 

Após anos de experiência em sala de aula, tive a oportunidade de voltar à academia, 

agora na condição de estudante do Mestrado Profissional em Ensino de História, participando 

da segunda turma do ProfHistória/UDESC (2016), onde tive a oportunidade de desenvolver 

uma proposta didático-pedagógica que possibilitou um movimento duplo, protagonizar a 

participação dos estudantes no processo de aprendizagem e a dar maior visibilidade as histórias 

e culturas indígenas. 

O objetivo central desta pesquisa, portanto, consiste em analisar o pensamento histórico 

dos estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Professora 

Lídia Leal4 por meio do planejamento e execução de uma sequência didática sobre a temática 

indígena. O trabalho com a sequência didática teve como principal objetivo levar para a sala de 

aula diversos documentos sobre a temática indígena, em especial aqueles utilizados pela 

Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), aproximando os estudantes do ofício do 

historiador. As questões sobre a temática indígena foram trabalhadas com ênfase no uso de 

documentos, incentivando os estudantes a escreverem narrativas que serviram de base para a 

compreensão das ideias históricas que foram sendo construídas a partir do trabalho 

desenvolvido em sala de aula.  

                                                 
4 A escola localiza-se no distrito de Tigipió, área rural do município de São João Batista/SC, as margens da SC-

108, na rua Aciso 72, nº 191. A distância de São João Batista e Florianópolis, capital do estado é de 

aproximadamente 78 km. O município localiza-se no Vale do Rio Tijucas e, segundo o Censo de 2010, possui uma 

população de aproximadamente 35.460 habitantes. A base econômica é a indústria calçadista, conhecido 

nacionalmente como a “Capital Catarinense do Calçado”. A escola atende aproximadamente 234 estudantes, 

distribuídos nos três turnos, sendo que, no período matutino, estudam 52 estudantes nas Séries Iniciais e 32 

estudantes nas Séries Finais do Ensino Fundamental, totalizando 84 estudantes. No período vespertino, a escola 

atende 34 estudantes nos Anos Iniciais e 41 estudantes nos Anos Finais do Ensino Fundamental, totalizando 75 

estudantes e, no período noturno, a escola atende 70 estudantes no Ensino Médio.  
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A escolha da turma para o desenvolvimento da sequência didática se deu por dois 

motivos: a partir de junho de 2017 pedi remoção do cargo de Assistente Técnico Pedagógico 

(ATP) para essa escola e desde fevereiro de 2017 estou afastado da função de professor de 

História na Escola de Educação Básica Professora Minervina Laus5, localizada no centro do 

município de Canelinha/SC. 

Poderia ter aplicado à sequência didática em uma das turmas da escola a qual sou 

professor efetivo, pois mesmo afastado, no início de 2017 organizei um grupo de 12 estudantes 

para participar da 9ª ONHB. Entretanto, acabei optando em desenvolver o trabalho na nova 

escola onde estou atuando como ATP, pois a turma no qual a sequência didática foi 

desenvolvida tinha dois estudantes indígenas matriculados.  

Essa situação me instigou a querer saber como eles, uma jovem de 15 anos e um jovem 

de 18 anos se identificavam em termos étnicos e quais suas experiências na relação com os não 

indígenas, tanto em contexto escolar como extraescolar. Também seria possível pensar a turma 

como um estrato social, analisando como os demais estudantes lidam com as diferenças. A 

sequência didática foi desenvolvida com um grupo de 23 alunos, os quais dois deles afirmaram 

sua identidade indígena. Os demais puderam ver na prática cotidiana que a identidade indígena 

não está pressa à ideia da vivência em uma comunidade indígena, mas na autodeclaração, que 

cumpre um papel na reafirmação das múltiplas identidades étnicas. Importa destacar que 

considero esse estudo como um “estudo de caso”, justamente porque a pesquisa se deu num 

determinado contexto social e com sujeitos também específicos. Penso que as análises que me 

propus a fazer podem ter resultados muito diferentes se, a mesma proposição didática for 

desenvolvida em outra escola, com outros sujeitos. A riqueza de uma pesquisa no contexto 

escolar reside justamente nas possibilidades de pensamento e ação que elas suscitam e não que 

encerram, limitam.  

Vivenciar essa experiência no ensino de História me levou a refletir a constituição da 

minha identidade profissional, em constante reelaboração. A oportunidade de aperfeiçoamento 

profissional em um curso de pós-graduação stricto sensu aliada a prática docente contribuiu 

para repensar a trajetória do ensino de História, seu papel na formação dos estudantes e as 

                                                 
5 A escola localiza-se no centro do município de Canelinha/SC, localizado no Vale do Rio Tijucas e segundo o 

Censo (2010) tem uma população de aproximadamente 10.603 habitantes. A distância entre Canelinha e 

Florianópolis, capital do estado é de aproximadamente 70 km. A cidade recebeu na década de 1970 o título de 

Capital Catarinense das Cerâmicas, considerando a extração de argila e a produção de materiais cerâmicos 

comercializados na época para alguns municípios em crescente processo de urbanização, como Joinville, 

Blumenau e estados vizinhos.  
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possibilidades da construção do conhecimento histórico escolar, considerando as relações entre 

professor, estudante e o uso de documentos no processo de ensino e aprendizagem.  

Essa especialização me aproximou dos meus pares que compartilharam comigo suas 

experiências no exercício profissional da docência, deixando de lado por algumas horas o 

contexto escolar, passei a fazer outros questionamentos, provenientes das discussões sobre as 

temáticas abordadas quanto ao ensino de História. Esse tempo de trocas de experiências no 

ProfHistória me aproximou de algumas respostas, no qual tive a oportunidade de olhar para 

minhas experiências em sala de aula, refletindo sobre o meu fazer pedagógico ao longo de quase 

duas décadas de atuação como professor de História na Educação Básica. 

Assim, alguns questionamentos que acompanham o exercício da docência ganharam 

maior notoriedade, como por exemplo: existe um programa curricular previamente definido a 

ser seguido para as aulas de História? Até que ponto, ele garante a formação de uma consciência 

mais crítica aos estudantes? As propostas de ensino de história garantem um aprendizado que 

estimule o pensar historicamente? Como vou atingir tais objetivos? Qual ênfase darei a 

determinado conteúdo? Quais conceitos históricos pretendo mobilizar ao trabalhar determinada 

temática?  

 O ingresso no ProfHistória me aproximou das discussões sobre a trajetória do ensino 

de História e possibilitou perceber como a constituição da disciplina de História no Brasil se 

configurou a partir do século XIX após a criação do Estado Nacional, criando tensões acerca 

do lugar que seria atribuído as populações indígenas e africanas na historiografia e no ensino 

de História. O posicionamento diante dessas questões está relacionado às experiências docente, 

seja das lembranças da época da escolarização na Educação Básica, pensando como os 

professores trabalharam os conteúdos e conceitos históricos, do arcabouço teórico e da prática 

de estágio vivenciado na formação inicial e dos cursos de formação continuada.  

A presente pesquisa inserida na linha de investigação Saberes Históricos no Espaço 

Escolar considera a escola como um espaço de produção de conhecimentos, contemplando um 

currículo com pressupostos teóricos e metodológicos que visam instrumentalizar de forma mais 

consciente o professor-historiador, destacando seu papel na consolidação de um ensino e 

aprendizagem que mobilize conhecimentos na perspectiva do pensar historicamente. 

Nessa perspectiva teórica-metodológica o ProfHistória contribuiu para que eu tivesse 

acesso as discussões da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), sendo que a matriz 

curricular do curso trouxe a discussão sobre o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-

brasileira e História e Cultura Indígena que tiveram um papel relevante na minha formação, 

instigando o interesse e a necessidade de pensar o lugar dos povos africanos e indígenas na 
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História Oficial do Brasil, percebendo as mudanças e permanências no tratamento da temática 

desde a constituição da História como disciplina no século XIX até o momento atual.  

É relevante ainda considerar que minha experiência profissional tem uma aproximação 

com a história da ONHB, proposta de projeto de extensão do Departamento de História e do 

Museu de Ciências (MC) da Unicamp iniciada em 2009, quando foi lançada a primeira edição 

da competição em História. Um projeto desafiador, envolvendo estudantes e professores, 

instigando-os a pensarem historicamente diversos temas sobre a História do Brasil, inclusive 

temas não abordados pela historiografia tradicional e literatura consagrada dos manuais 

didáticos. 

Em 2010 chegou a Escola de Educação Básica Bartolomeu da Silva6, onde atuava como 

ATP um convite para participar da 2ª ONHB. Como a professora titular estava afastada, um 

grupo formado por três estudantes me convidou para participar do projeto, já sabendo que 

minha formação inicial era História. Abracei naquela ocasião a oportunidade de participar da 

competição pela primeira vez, integrando e orientando uma única equipe que chegou a grande 

final, sendo classificada para a etapa presencial na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 

Não conhecia nada nesse formato. Algumas indagações surgiram nesse momento: 

Olimpíada de História? Como assim? Quais seriam os desafios? Quais conhecimentos os 

estudantes deveriam ter se apropriado e quais ainda não tiveram acesso e que seriam necessários 

para participarem desse projeto? E eu, como professor, teria o conhecimento histórico 

necessário para orientá-las?  

Enfim, tudo era novidade. Primeiramente achei um desafio e uma inquietação, na 

medida em que passei confrontar o que entendia por conhecimento histórico escolar e a forma 

como a ONHB desenvolvia as atividades, contribuindo para repensar minha prática pedagógica, 

refletindo a formação e as dificuldades enfrentadas diariamente no exercício da profissão do 

professor-historiador.  

As estudantes explicaram que cada membro do grupo deveria fazer a inscrição para que 

tivéssemos acesso ao ambiente virtual, com o nome da nossa equipe e a foto dos quatro 

componentes. Essa experiência inicial foi contagiante e como a iniciativa partiu delas, quando 

perguntaram alguma sugestão para o nome da equipe, me veio à mente Pérola Rara. A escolha 

do nome se deu em função da motivação que as estudantes tiveram em tomar a iniciativa para 

                                                 
6 A Escola de Educação Básica Bartolomeu da Silva localiza-se na localidade do Moura, área rural do município 

de Canelinha/SC.  
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participação do evento. Sendo a pérola uma pedra rara de valor incontestável, o nome pareceu 

ideal para representar a bela atitude das jovens estudantes7.  

Alguns sacrifícios teriam que ser feitos, pois como não era o professor delas, precisei 

dedicar tempo extra para as leituras, pesquisas e encontro para discussões. Realmente elas 

foram um exemplo positivo, estudantes querendo ir além do que a escola e seus professores 

ofereciam diariamente, verdadeiras pérolas.   

A participação na ONHB como professor orientador de equipe direcionou meu olhar 

para a temática indígena, na qual senti a necessidade em investigar e sistematizar as 

contribuições do uso de documentos trazidos pela olimpíada para o ensino de histórias e culturas 

indígenas, identificando a construção do conhecimento histórico dos estudantes a partir da 

leitura, debate e construção de narrativas construídas ao longo desse trabalho e que oportunizou 

analisar as ideias históricas dos estudantes. 

A proposta da criação de uma Olimpíada em História do Brasil ocorreu na mesma época 

em que foi promulgada a Lei 11.645/2008 que traz a obrigatoriedade do ensino de histórias e 

culturas indígenas e que tem se tornado um tema de relevantes discussões por parte das 

universidades, historiadores interessados pela causa e os próprios povos indígenas que lutam 

pelo reconhecimento da diversidade étnico-cultural.  

As discussões sobre a criação e implementação da Lei 10.639/2003 que torna 

obrigatório o ensino de História e Cultura da África e Afro-brasileira nas escolas públicas e 

privadas de Ensino Fundamental e Médio, alterada pela Lei 11.645/2008 que inclui o estudo da 

História e Cultura Indígena nos currículos escolares possibilitaram não apenas refletir sobre a 

atuação desses grupos na formação da sociedade brasileira, mas em reconhecer que essa 

discussão precisa ser encaminhada para as salas de aulas, ressaltando a necessidade de romper 

com visões preconceituosas que povoam o ensino, questionando a cristalização do mito da 

democracia racial.   

O lugar dos grupos marginalizados ou subalternizados na História começou a ser 

amplamente discutido a partir da década de 1970, em que houve uma notória intensificação das 

lutas dos movimentos sociais na luta pela redemocratização do país. Diferentes grupos sociais 

levantaram suas bandeiras em prol dos direitos sociais, e no caso das populações afro-brasileiras 

e indígenas o direito a visibilidade, considerando a participação na constituição da identidade 

                                                 
7 O Jornal Razão, com sede no município de Tijucas/SC noticiou a seleção da equipe Pérola Rara para participar 

da fase final da 2ª ONHB entre os dias 23 e 24 de outubro nas dependências da UNICAMP, em Campinas/SP. O 

jornal naquela época, contava apenas com a edição impressa, e o periódico circulou no Vale do Rio Tijucas na 

última semana do mês de setembro de 2010. Fonte: Arquivo Pessoal do Pesquisador. Disponível em: Anexo 1.  
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nacional. No período, estava em discussão à ideia de uma identidade, que já não mais podia ser 

vista de forma única, levando-se em consideração a luta em prol da afirmação das múltiplas 

identidades, sejam elas de cunho étnico-racial, religiosa, gênero, classe, etc. 

Todas essas manifestações contribuíram para repensar os papéis atribuídos aos 

africanos, afrodescendentes, indígenas, mulheres e trabalhadores na História da nação, sendo 

que a escrita sobre a história desses grupos foi silenciada, constituindo-se em grupo de 

marginalizados na História do Brasil, desqualificados nos discursos eurocêntricos, negando o 

direito desses grupos à história. 

Todo esse movimento trouxe a necessidade de reivindicar o lugar dos excluídos na 

história, considerando que a releitura e a inserção desses grupos na história da nação estavam 

diretamente relacionadas à luta dos movimentos sociais, que defendiam um lugar de igualdade 

para os indígenas, afro-brasileiros, mulheres e trabalhadores, que deveriam ser evidenciados 

nas políticas públicas, reafirmando o caráter multicultural na composição das identidades que 

integram a sociedade brasileira.  

A ausência desses sujeitos como protagonistas da história perduraram até a década de 

1970 quando os movimentos negros8 e indígenas9 se constituíram como um instrumento 

político de luta em prol de seus direitos. A partir dessa articulação um plano foi sendo 

arquitetado, articulando um conjunto de lutas reivindicatórias, na qual foi questionada a 

condição destes grupos, invisíveis na historiografia e no ensino de história do Brasil. Estas 

medidas vieram contribuir para o reconhecimento da importância da ancestralidade dos povos 

indígenas e africanos na formação do Estado Nacional e os embates nas relações com os 

                                                 
8 O movimento negro como ação política deve ser compreendido em sua diversidade, considerando não apenas os 

planos de lutas, ações e estratégias acampadas com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU) em 1978, 

mas também pelas experiências anteriores que marcaram a luta dos homens de cor durante todo o período 

republicano, evidenciando a luta pela inclusão social do negro e a superação do racismo na sociedade brasileira. 

Ver: DOMINGUES, 2007. 
9 Os povos indígenas vêm se mobilizando em diferentes épocas e contextos em várias regiões da América Latina. 

Se na época da colonização as resistências e as alianças com os colonizadores fizeram parte das estratégias dos 

nativos, em momentos posteriores, como nos movimentos pela liberdade política, no processo de descolonização 

e após a proclamação das repúblicas a pressão dos povos indígenas na América Latina e a atuação de organismos 

internacionais contribuíram para a articulação dos vários movimentos indígenas por toda América. As 

mobilizações ganharam relevância social e política que levaram muitos países a reconhecerem e protegerem em 

suas legislações os direitos territoriais indígenas. Esses marcos regulatórios estabeleceram procedimentos de 

aplicação em vários países e tiveram uma importância notável, como é o caso de Honduras, Nicarágua e Panamá 

na América Central e no Estado Plurinacional da Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador na América do Sul, 

possibilitando que os povos indígenas avançassem nos processos de titulação e acessassem os direitos de 

propriedade sobre suas terras e territórios, o que vem garantindo a luta pelo direito a vida e a ligação desses povos 

do presente com suas tradições. Ver: Documento publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) após a I Conferência Mundial sobre os Povos indígenas, sediado em Nova Yorque, nos Estados 

Unidos da América, entre os dias 22 e 23 de setembro de 2014. O evento contou com a presença de cerca de mil 

representantes indígenas, governamentais e da sociedade civil de todo o mundo. Disponível em: 

<repositorio.cepal.org/bitstream/11362/37773/1/S1420764_pt.pdf>. Acesso em 15 nov. 2017. 
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colonizadores, construindo a consciência de que também são cidadãos brasileiros e que na 

condição de subalternos precisam criar estratégias para o reconhecimento da diversidade 

cultural brasileira. 

Para dar conta dessa problemática utilizei como fonte o material utilizado na construção 

da sequência didática e na análise das atividades desenvolvidas pelos estudantes, com base na 

leitura e interpretação de alguns documentos da ONHB e também de outras fontes de pesquisa 

que abordam a temática indígena. Na sequência didática utilizei um questionário inicial com 

doze imagens para diagnosticar as ideias históricas prévias dos estudantes sobre o que é ser 

indígena atualmente no Brasil. O questionário trata-se de uma atividade desenvolvida durante 

a disciplina de Ensino (d)e História Indígena10 e que foi adaptado para esta sequência didática. 

Além da análise do questionário os estudantes desenvolveram narrativas, que serviram como 

objeto de análise na compreensão das ideias históricas dos estudantes a partir do contato com 

os documentos históricos apresentados e as atividades desenvolvidas.  

A escolha da metodologia em elaborar e aplicar uma sequência didática baseou-se na 

análise e contextualização histórica dos documentos trabalhados, dialogando com a didática da 

história, buscando compreender como a historiografia e o ensino de história abordam o trabalho 

com documentos, potencializando atividades que favoreçam aos estudantes a construção de 

narrativas que disputam espaços com as narrativas oficiais ou/dos conteúdos pedagogizados 

para utilização em sala de aula. 

A sequência didática tem assumido um papel de relevância no ensino e aprendizagem 

de história à medida que busca romper com o sistema de aula sequenciadas baseadas em uma 

história totalizante, que constrói suas narrativas em verdades únicas, procurando dar conta de 

abordar toda trajetória da humanidade, desde os primórdios até os dias atuais. 

É preciso ainda considerar que há uma cultura escolar e uma cultura histórica que 

perpassam nossas ações, seja na escolha e seleção dos conteúdos, como também na forma como 

compreendemos a circulação e a produção do conhecimento histórico escolar. A cultura escolar, 

segundo Dominique Julia (1995), pode ser compreendida como um conjunto de normas que 

definem conhecimentos a serem ensinados e as condutas a inculcar, situado num conjunto de 

                                                 
10 A grafia d(e) na escritura da disciplina Ensino d(e) História Indígena nos ajuda a compreender a proposta de 

trabalho teórico-metodológico da disciplina ministrada pela professora Dra. Luisa Tombini Wittmann (2017/1) em 

articular o ensino de histórias e culturas indígenas ao conhecimento e pesquisas que vem sendo realizadas nas 

últimas décadas no campo da Nova História Indígena, oportunizando diálogos entre as narrativas de indígenas e 

não indígenas sobre as histórias anteriores ao contato, à história do contanto em diferentes épocas e contextos e os 

confrontos, resistências e negociações como forma de sobrevivência no passado e no presente. O questionário 

original construído coletivamente pela turma que cursou a disciplina (2017/1) e o questionário modificado e 

utilizado na sequência didática encontram-se disponíveis em: (Anexo 2 e 3).  
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práticas que permitem a transmissão e incorporação desses conhecimentos e comportamentos. 

Nessa perspectiva o conceito de cultura escolar pode ser problematizado como objeto histórico, 

devendo a instituição escolar ser analisada como um espaço marcado por relações conflituosas 

ou pacíficas, que podem ser pensadas historicamente, confrontando as especificidades e as 

aproximações nos diferentes contextos históricos. O olhar atento à forma como os atores sociais 

relacionam-se entre si, com o espaço e com os saberes em cada organização são reveladores 

para compreender como os sujeitos dialogam com a sociedade, sofrendo influência e 

influenciando-a. 

Ao ingressar na escola fui me constituindo professor e descobrindo na prática o papel 

social desta instituição e ao longo do tempo meu posicionamento como professor-historiador 

foi sendo formado. Criei consciência que minha ação docente na posição de professor de 

História tinha um papel relevante, contribuindo para que os estudantes compreendessem a 

sociedade em que vivem de forma mais crítica e que se posicionassem de modo a desejarem 

estar em um lugar com mais igualdade, justiça social, tolerância e menos preconceito. 

A compreensão da circulação do conhecimento histórico exige um alargamento da 

noção de cultura histórica, que exprime a capacidade de os sujeitos históricos manifestarem sua 

consciência histórica. Nos estudos de Jörn Rüsen (2015) a tentativa de compreender o passado 

exige um esforço cognitivo dos estudos históricos e uma aproximação com as experiências da 

vida cotidiana, potencializando nos situarmos no mundo em que vivemos, constituindo nossa 

própria identidade. Para o autor a cultura histórica circula em diversas esferas, seja nos museus, 

nas mídias ou literatura. Essas formas de apreensão do passado podem atuar como janelas para 

a produção do conhecimento histórico escolar, na medida em que tais representações passam 

por um processo de problematização e contextualização. 

A análise das ideias históricas apresentadas em contexto escolar pelos estudantes 

constitui-se uma ferramenta histórica, pois através delas podemos perceber como os discursos 

transitam no meio social, buscando uma sintonia entre a cultura histórica e o processo de ensino 

e aprendizagem, de modo a fomentar as discussões que possam contribuir para a ressignificação 

dos discursos.  

As ideias históricas de jovens alunos são construídas a partir das concepções advindas 

da experiência social cotidiana, portanto, o conceito histórico deve ser significativo 

para quem os vai aprender. Os conceitos são históricos, não porque remetem ao 

passado, mas porque lidam com a relação intrínseca que existe entre a lembrança do 

passado e a expectativa do futuro, no quadro de orientação da vida prática presente 

(RÜSEN, 2007, p. 92). 
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Ao trabalharmos com as ideias históricas devemos considerar que há variedade de níveis 

de pensamento histórico em um grupo de estudantes de uma mesma faixa etária. As ideias 

históricas em uma turma podem variar de um pensamento descritivo, que evidencia apenas 

informações simples, como datas, fatos, causas e consequências até um pensamento mais 

elaborado de reconhecimento em uma perspectiva em História, que discute a forma como o 

conhecimento histórico é produzido, aproximando a narrativa de uma análise com um viés mais 

historiográfico.  

Para Barca (2004) os estudantes de diferentes níveis de escolarização apropriam-se de 

ideias sobre o passado em variados níveis de elaboração, não sendo a idade ou o grau de 

escolaridade garantia de uma ideia melhor elaborada. Portanto, o trabalho docente deve ser 

articulado em torno da natureza da História, trabalhando conceitos e procedimentos 

metodológicos específicos do fazer historiográfico, desenvolvendo o pensamento histórico dos 

estudantes. 

A autora continua sua análise, pontuando que os estudantes constroem o conhecimento 

sobre o passado por referência ao presente e com suporte em várias fontes de conhecimento, 

dentro e fora da escola. Portanto, a cultura histórica, precisa ser explorada em sala de aula de 

forma sistemática, identificando as ideias que os estudantes trazem para a aula, quer em relação 

a conceitos substantivos11 quer em relação a conceitos ligados à natureza da História, pois o 

professor só pode contribuir para a mudança se conhecer aquilo que quer mudar.  

Não há pesquisa e ensino de história sem o uso de documentos, pois a história trabalha 

com o passado que está constantemente sendo revisitado e que nos permite estabelecer relações 

com o presente. No ensino de história o passado pode ser acessado através de várias formas, 

como as narrativas didáticas, a literatura, as canções, as poesias, os depoimentos, as cartas, os 

objetos, as imagens e os sons, enfim todo rastro deixado pelos seres humanos constituem 

documentos que ajudam a pensar a forma de viver em outros lugares e épocas.  

O ensino de história, assim como a historiografia podem contribuir nesse sentido para a 

compreensão dos usos políticos do passado, sabendo que o campo da memória coletiva é uma 

área de tensões, configurando aos interesses e perspectivas, perceptíveis por meio do lócus de 

                                                 
11 Os conceitos substantivos são aqueles relacionados aos temas históricos, como escravidão, imigração, 

totalitarismo. Para compreender os conceitos substantivos é necessário trabalhar os conceitos de segunda ordem, 

ou seja, dialogar com a ciência de referência, instigando como tais conceitos podem ser compreendidos em relação 

às fontes e aos métodos utilizados pelas correntes historiográficas. Neste sentido, é possível compreender um 

conceito substantivo de diferentes maneiras, considerando que a historiografia tem possibilitado o estudo de 

múltiplas narrativas acerca de um determinado tema. Ver: BARCA, 2004. 
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enunciação no qual o sujeito está inserido, que influenciam na escolha e leitura dos documentos 

utilizados na defesa da memória que pretende permanecer viva.  

Le Goff (1994) chama a atenção para a leitura dos documentos ressaltando que os 

documentos que chegam até o presente não podem ser entendidos apenas como fragmentos do 

passado, mas que é preciso considerar o papel político intrínseco ao documento como matéria-

prima do historiador, que opera no sentido de escolher e atribuir significado de acordo com os 

métodos científicos disponíveis para a interpretação do passado. 

Pensar historicamente é parte do ofício do historiador, que ao se debruçar sobre o 

passado busca respostas às questões do tempo presente. Embora essa habilidade seja uma 

exigência ao trabalho do historiador ela também deve ser trabalhada em sala de aula, ajudando 

os estudantes a compreenderem as relações entre o presente e o passado, compreendendo a si e 

o mundo a sua volta. O exercício de pensar historicamente implica alguns processos complexos 

de pensamento que permitem utilizar conceitos essenciais da ciência histórica. 

A professora Cristina Meneguello12 (2009) ressalta a necessidade de romper com a ideia 

de que a historiografia só pode ser tratada nos cursos de graduação. O princípio historiográfico 

defendido pela ONHB não está diretamente ligado à concepção da historiografia acadêmica, 

pautada nos estudos de diferentes autores e suas interpretações teóricas, mas sim, na 

possibilidade de indagação e confrontação dos documentos analisados pelos estudantes ao 

discutirem determinada temática e temporalidade histórica.  

Acredito que a organização de sequências didáticas no ensino de História busca criar 

alternativas que corroboram com os dizeres de Meneguello (2009), ao propor um ensino 

problematizador, aproximando os estudantes da discussão de uma temática não muito 

evidenciada no contexto escolar, ou quando tratada é vista de maneira que não contribuiu 

significativamente para refletir sobre a produção do conhecimento histórico escolar. O potencial 

das sequências didáticas no ensino de História é visto como mais uma possibilidade, “pois elas 

                                                 
12 A professora e pesquisadora Cristina Meneguello é Docente em Regime de Dedicação Exclusiva do 

Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas desde 1998, atuando nos cursos de História e de 

Arquitetura e Urbanismo. Como Diretora Associada do Museu Exploratório de Ciências da UNICAM (2008-2012) 

foi uma das grandes incentivadoras do projeto de extensão: Olimpíada Nacional em História do Brasil, trabalhando 

pela aprovação do projeto junto ao CNPq e a ANPUH. É coordenadora geral do referido programa desde a sua 

primeira edição, em 2009, incentivando juntamente com sua equipe os professores e estudantes das escolas 

públicas e privadas a participarem de um projeto que atingiu grande notoriedade, alcançando a marca de mais de 

40.000 participantes a partir da segunda edição em 2010 e mantendo essa representatividade nas edições 

desenvolvidas nos anos posteriores. A partir de 2013 passou a coordenar Curso de Capacitação para os Professores 

de História da Educação Básica na Modalidade Online, além dos professores participantes da ONHB, o curso 

também pode ser realizado por professores não participantes interessados. Tem experiência na área de história 

contemporânea, cultura visual, divulgação científica, preservação do patrimônio, em especial patrimônio industrial 

e no debate memória-patrimônio e na área do ensino de história. Atualmente é coordenadora do ProfHistória na 

UNICAMP. Fonte: <http://lattes.cnpq.br/5963939675903208>. Acesso em: jul. 2017. 

http://lattes.cnpq.br/5963939675903208
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contribuem para a escrita de uma história escolar que saia do enquadre de uma aula, mas 

mobilizem diversas aulas em torno de um propósito” (ROCHA, 2015, p. 96). Neste caso 

específico foram ministradas 16 aulas sobre o ensino de histórias e culturas indígenas.  

A partir das ideias prévias, as demais aulas foram organizadas, utilizando-se alguns 

documentos históricos disponibilizados pela ONHB e outros que considerei relevantes para a 

discussão, compreensão e reelaboração das representações dos estudantes sobre identidade 

indígena, ampliando as ideias históricas sobre as histórias e culturas indígenas. No decorrer da 

sequência didática os estudantes foram instigados a escreverem narrativas que foram utilizadas 

para compreender como eles se apropriaram dos conteúdos e conceitos trabalhados durante dois 

meses de trabalho. A análise das narrativas serviu de base para identificar como as ideias 

históricas foram sendo ressignificadas. O objetivo principal foi realizar uma leitura das ideias 

históricas materializadas nas narrativas escritas para compreender o pensamento histórico dos 

estudantes envolvidos nessa sequência didática.  

A leitura das ideias históricas dos estudantes a partir da problematização dos 

documentos apresentados pela ONHB, entre outros, não pode ser analisada sem levar em 

consideração a proximidade da escola com a comunidade indígena Tekoa V’ya, que em guarani 

significa “Aldeia Feliz”, localizada em Major Gercino/SC13. Os estudantes indígenas têm 

ligação com essa comunidade indígena, pois já moraram lá e tem parentes, amigos e conhecidos 

que moram nessa aldeia e nas aldeias vizinhas, localizadas nos municípios de Canelinha, 

Biguaçu e Palhoça. Os demais estudantes não indígenas também se relacionam com esses 

povos, que transitam e compartilham os espaços públicos.  

Para contrapor a essa narrativa eurocêntrica que construiu a categoria índio como uma 

abstração, que não representa a diversidade das populações indígenas e suas culturas, busquei 

dialogar com os pressupostos teórico-metodológicos da Nova História Indígena14 para trabalhar 

                                                 
13 Município catarinense, localizado no Vale do Rio Tijucas a uma distância de aproximadamente 100 km da 

capital do estado e segundo o Censo (2010) tem uma população de aproximadamente 3.756 habitantes. No ano de 

2009 foi criada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) a Terra Indígena (TI) Tekoa V’ya, no qual o terreno 

foi adquirido com recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) que ocupou terras indígenas para 

a duplicação da BR-101 no município de Palhoça/SC.  
14 Segundo a historiadora Luisa Tombini Wittmann (2015) a Nova História Indígena busca conhecer ações e 

interpretações de sujeitos e povos indígenas, diante de realidades diversas, ao longo da História do Brasil. Na 

escrita da Nova História Indígena, busca-se levar em conta a perspectiva dos próprios indígenas e colocar em cena 

suas interpretações da história, posto que durante muito tempo os pesquisadores se detiveram apenas nos discursos 

e práticas sobre eles, ou mesmo não reconheciam sua historicidade. O que importa é compreender o indígena como 

sujeito histórico que age conforme sua leitura do mundo, baseada tanto em códigos socioculturais quanto nas 

experiências desencadeadas pelo contato. Para o historiador e antropólogo Jonh Monteiro (1999) a aproximação 

entre a História e a Antropologia teve uma grande contribuição para análise das populações indígenas em outras 

perspectivas, que possibilitaram esmiuçar as experiências, vivências e estratégias indígenas. Em seus dizeres a 

sensibilidade antropológica aliada às informações inéditas que emergem, em fragmentos dispersos, dos arquivos 
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a sequência didática, destacando o papel das populações indígenas na (re)escrita das suas 

próprias histórias, evidenciando o protagonismo das populações indígenas na constituição das 

suas identidades e participação na constituição das múltiplas identidades que constituem o 

Estado Nacional Brasileiro.  

A concretização dos objetivos estabelecidos nessa dissertação foi sendo alcançado a 

partir da estruturação de três capítulos. No primeiro capítulo, “Olimpíada Nacional em História 

do Brasil: contribuições para pensar o ensino e aprendizagem em História do Brasil na 

Educação Básica”, apresentei o programa de extensão universitária da UNICAMP, destacando 

a consolidação deste projeto em sua primeira década de existência, apontando a grande 

relevância para o ensino e aprendizagem em História do Brasil.  

A principal motivação da pesquisa sobre o ensino de História com aproximação do uso 

de documentos da ONHB se deu pelas minhas experiências docentes, pois ao conhecer o 

trabalho desenvolvido por esse projeto percebi que o mesmo poderia trazer contribuições 

significativas para pensar o ensino de histórias e culturas indígenas na perspectiva do trabalho 

do historiador. A metodologia apresentada pela ONHB foi problematizada com base no estudo 

da Didática da História, procurando buscar evidências e possíveis aproximações do projeto de 

extensão com a ciência de referência, considerando os avanços na área do Ensino (d)e História 

Indígena.  

Após ressaltar a importância do uso de documentos na construção do conhecimento 

histórico escolar acerca da temática indígena estabeleci uma articulação com o segundo capítulo 

“Uma proposta de trabalho com base no uso de documentos para o ensino de histórias e culturas 

indígenas”. Nessa parte proponho uma sequência didática a partir de alguns documentos 

selecionados nas edições da ONHB (2009-2017), entre outros, considerados relevantes nessa 

pesquisa. Também discuto a potencialidade da sequência didática abordando o uso de 

documentos para o estudo da temática indígena a partir da metodologia de trabalho da ONHB 

e dos contributos dos pressupostos teórico-metodológicos da Nova História Indígena, que busca 

(r)escrever a história indígena, evidenciando o protagonismo das populações indígenas, nas 

histórias de contato, em diferentes contextos e temporalidades.  

Finalizando a dissertação, no terceiro e último capítulo “Entre evidências e narrativas: 

as ideias históricas dos estudantes sobre a(s) identidade(s) indígena(s)”, analisei as ideias 

históricas materializadas pelos estudantes em suas narrativas escritas, relacionando-as a leitura 

dos documentos aos debates realizados durante o desenvolvimento da sequência didática.  

                                                 
que guardam e escondem os mistérios do passado são contributos ímpares para essa nova área de pesquisa e ensino, 

a Nova História Indígena. 
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As narrativas dos estudantes são múltiplas, mas apresentam algumas características 

semelhantes em sua escrita. A forma como os povos indígenas são representados ficaram 

evidentes nas primeiras narrativas, que na maioria dos casos se aproximaram de visões 

estereotipadas que circulam na sociedade brasileira, percebendo os povos indígenas como uma 

categoria singular, passando da romantização e folclorização, silenciando as histórias e culturas 

indígenas. Entretanto, com o desenvolvimento da sequência didática as narrativas foram 

apresentando outros olhares sobre as histórias e culturas dos povos indígenas. Algumas 

passaram a evidenciar que os olhares sobre os povos indígenas estão carregados de preconceitos 

e que a história foi contada pela visão do colonizador. 

Assim, algumas narrativas começaram a trazer evidências da luta dos povos indígenas 

pelo direito a vida, a terra, as suas histórias e culturas. A categoria índio criada pelo colonizador 

foi destacada como uma forma de invisibilizar a diversidade étnico-cultural indígena. 

Entretanto, a ressignificação do termo índio reaparece no contexto dos anos de 1970 quando o 

movimento indígena cria um plano de luta a partir da articulação do Conselho Indígena 

Missionário (CIMI). 

Algumas narrativas trouxeram os povos indígenas como povos da atualidade, que lutam 

pelo direito a existência e a dignidade e que as culturas indígenas são múltiplas e que são 

ressignificadas no decorrer do tempo, compreendendo a identidade brasileira em sua 

heterogeneidade étnico-cultural.   

A pesquisa buscou contribuir para pensar qual a representação que a sociedade tem 

sobre os povos indígenas e como tais representações reverberam no espaço escolar, e na qual 

são possíveis de serem identificadas nas ideias históricas dos estudantes. No presente (2018) 

estamos vivendo um marco temporal importante na trajetória da ONHB15 e da Lei 

11.645/200816 que garante a obrigatoriedade do ensino de histórias e culturas indígenas, pois 

                                                 
15 A primeira edição da ONHB foi lançada em 1º de agosto de 2009. As cinco primeiras fases online da primeira 

ONHB ocorreram entre os dias 21de setembro a 26 de outubro de 2009. Essa primeira experiência olímpica na 

área de Ciências Humanas contou com aproximadamente 16.000 inscritos. Ao final das cinco etapas online as 300 

melhores equipes foram classificadas e convidadas a participarem da última etapa da competição nos dias 12 e 13 

de dezembro na UNICAMP. As equipes selecionadas para a grande final representaram 23 estados da federação. 

A iniciativa teve o apoio do CNPq, da Revista de História da Biblioteca Nacional, da empresa Azul Linhas Áreas 

Brasileiras, da Infraero e da Alfa Previdência e vida S/A. Ver: Olimpíada Nacional em História do Brasil. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4856-

olimpiada-historia-brasil&Itemid=30192 >. Acesso em: 15 nov. 2017.  
16 A Lei 11.645/2008 de 10 de março de 2008 alterou a Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que tornou obrigatório 

o ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, acrescentando o ensino e 

história da cultura indígena. As leis 10.639/2003 e 11.645/2008 foram promulgadas pelo presidente da república 

Luiz Inácio Lula da Silva, 35º presidente da república que governou o Brasil por dois mandatos consecutivos, entre 

os anos de 2003 e 2010. Ver: BRASIL, 2003; BRASIL, 2008. As leis alteraram o artigo 26A da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação nacional, Lei Nº 9.394, aprovada em 20 de novembro de 1996.  
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ambas estão completando dez anos de existência. Por se tratar de uma legislação recente 

considero que há um longo caminho a percorrer: desde investimento em capacitação inicial nos 

cursos de licenciaturas e na formação continuada até financiamento para aquisição de materiais 

didáticos que privilegie as histórias e culturas das populações indígenas numa perspectiva não 

eurocêntrica, dando notoriedade ao protagonismo indígena. 
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2 OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES 

PARA PENSAR O ENSINO E APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA DO BRASIL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

A trajetória das competições científicas escolares apresenta uma historicidade que vem 

sendo investigada e contribuído para desvelar as distinções estabelecidas entre o valor do saber 

nas diferentes áreas do conhecimento. Embora, as experiências nas áreas das Ciências Exatas e 

Naturais tenham uma maior caminhada, não podemos deixar de garimpar o movimento dos 

pesquisadores e profissionais das áreas das Ciências Humanas que questionam essa 

diferenciação entre os saberes científicos, discussões estas que também são travadas no 

contexto escolar. 

Os eventos de natureza competitiva para os espaços escolares surgiram no final do 

século XIX e foram se aprimorando ao longo do século XX e início do XXI. Geralmente 

vinculados aos espaços universitários e organizações científicas tem como objetivo qualificar a 

formação dos estudantes, instigando o interesse pelas áreas de conhecimento e criando 

interesses por profissões que atendem ao interesse do mercado de trabalho. 

Assim as competições foram sendo projetadas em âmbitos nacional e internacional, 

selecionando estudantes que de certa forma se sobressaiam em determinados ramos do 

conhecimento. Essas competições foram se afirmando nos contextos escolares e receberam o 

status de Olímpiadas Científicas, também chamadas de Olímpiadas do Conhecimento, 

considerando todo o movimento realizado para aproximar os estudantes dos conteúdos e 

metodologias aplicados no campo de produção científica. 

As competições escolares tiveram seu período de ascensão na segunda metade do século 

XX, no pós-guerra, quando a competitividade do capitalismo financeiro entre os Estados 

Unidos, países europeus e o crescimento da atuação política econômica da extinta União 

Soviética, colocou o mundo numa bipolarização, marcada pela disputa tecnológica e 

armamentista, no contexto da Guerra Fria. 

A pesquisa e o ensino de ciências precisam ser compreendidos em sua historicidade, 

pois as necessidades e projetos nacionais são definidos em diferentes contextos históricos, 

buscando construir um caminho centrado nas disputas de poder e de supremacia internacional. 

Nessa perspectiva o desenvolvimento científico e tecnológico passa a ser visto como 

estratégico, justificando a necessidade de criação de centros de pesquisas e melhoria do sistema 

educacional. 
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Algumas experiências de Olimpíadas Científicas bem-sucedidas já tinham ganhado 

notoriedade e se estabelecido no calendário das escolas públicas e privadas brasileiras. Elas 

surgem como uma necessidade a demanda internacional, considerando que a criação nacional 

dos eventos tem como objetivo inserir o Brasil nesse quadro de competições de níveis 

internacionais.  

Foi assim que surgiu no ano de 1979, a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), 

organizada desde 1979 pela Sociedade Brasileira de Matemática, instituição que influencia 

diretamente pesquisas e reflexões teóricas nesta disciplina junto aos núcleos departamentais 

universitários, em 1986 foi criada a Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), hoje vinculada à 

Universidade Federal do Ceará e fomentada pela Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e a Petrobrás. No ano de 1998 a Sociedade Astronômica Brasileira 

cria a Olímpiada Brasileira de Astronomia (OBA), vinculada à Agência Espacial Brasileira. 

Além destas, vários outros exemplos podem ser encontrados no cotidiano escolar, como 

Olímpiada de Biologia, Física, Geografia, Língua Portuguesa, História, entre outras.  

A História constituiu-se como ciência no século XIX e naquele momento dialogava 

diretamente com as Ciências da Natureza, pois na época defendia-se a objetividade nas 

pesquisas, feitas por meio de documentos oficiais, que seriam o meio para alcançar a verdade 

sobre os fatos. Já no século XX, a especialização crescente das ciências contribuiu para o 

distanciamento das Ciências Humanas das Ciências Exatas e da Natureza. Esse distanciamento 

coloca as Ciências Humanas em outro patamar, considerando que as metodologias dessa área 

de pesquisa seguiram outros caminhos e que podem ser observados na aplicabilidade da 

Olimpíada de História do Brasil.  

A comissão organizadora da ONHB buscou conhecer outras experiências de Olimpíadas 

Científicas nas áreas das Ciências Humanas, colhendo informações que contribuíssem para a 

construção de uma Olimpíada na área das Ciências Humanas aqui no Brasil. A busca por outras 

experiências na área das Ciências Humanas trouxe informações importantes, principalmente ao 

localizar duas propostas de Olimpíadas de História no continente americano que serviram como 

referência para pensar a ONHB. Foi assim que o grupo encarregado pelo projeto de extensão 

fez um estudo sobre a forma como vinha sendo desenvolvida a Olimpíada de História de La 

República Argentina, organizada pela Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de La 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), que ocorre desde 2007; e a Olimpíada Mexicana de 

História, organizada e promovida pelo Ministério da Educação mexicano por meio da Academia 

Mexicana de Ciencias, também desde 2007, e vinculada à Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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No México, a Olimpíada de História ocorre anualmente e é destinada ao público 

estudantil do ensino médio, abrangendo estudantes entre 12 e 16 anos. A primeira fase é 

composta por uma prova de múltipla escolha para todas as escolas do país, sendo realizada em 

um único dia e o resultado é enviado para a Academia Mexicana de Ciencias. Na segunda fase 

ocorre nas regiões mexicanas, supervisionadas por delegados escolhidos pelos organizadores 

do evento. A terceira e última fase da competição é desenvolvida em duas etapas, que se 

modificam a cada edição, mas que configuram na leitura e interpretação de documentos 

diversos sobre uma mesma temática, aproximando os competidores da prática do historiador. 

Dessa atividade são selecionados cinco participantes para participar da etapa final em um 

programa na Televisa, emissora de televisão de alcance nacional, onde os finalistas devem 

responder oralmente questões sobre a história mexicana. 

Na Argentina, o projeto também ocorre anualmente, sendo destinado aos estudantes do 

ensino médio, que correspondem aos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio no 

Brasil. As inscrições são individuais e os participantes são divididos em três categorias, 

considerando-se nessa classificação o nível de escolarização, que definem conteúdos exigidos 

para cada uma das categorias. Os estudantes da categoria A e B desenvolvem uma prova escrita, 

no qual são selecionados os dois melhores resultados de cada escola para participarem das fases 

regionais que selecionam os melhores para a fase nacional. A categoria C é constituída pelos 

estudantes dos últimos anos do ensino médio que além de realizarem as provas de múltiplas 

escolhas, ainda são desafiados a formularem um projeto, que faz parte da avaliação para a 

escolha dos finalistas para participar da fase nacional17.  

Segundo Miranda (2013), a investigação do formato das competições desenvolvidas nos 

países vizinhos contribuiu para a construção do modelo de olímpiada apresentada no Brasil. O 

conhecimento dessas experiências foi de grande representatividade para os organizadores, que 

puderam recriar e fomentar um projeto a nível nacional, criando um grande sistema virtual de 

aprendizagem, envolvendo equipes em pesquisas e desafiando o estudo de temas diversos da 

história do país, vários destes pouco abordados na historiografia nacional. A ONHB apresentou-

se inicialmente como projeto diferenciado, buscando superar o individualismo presentes nas 

competições científicas, apropriando-se e reelaborando elementos que já vinham sendo 

                                                 

17 As olimpíadas de história na Argentina e no México, bem como experiências localizadas em algumas regiões 

norte-americanas são abordadas por Miranda (2013), no qual problematizou as dificuldades de uma olimpíada 

internacional de história, como ocorre com os demais conhecimentos científicos, como a Química, Física, 

Biologia, Matemática, etc. Ver: MIRANDA, 2013.  
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experimentado pelas Olímpiadas em Ciências Humanas, como o caso das Olimpíadas em 

História no México e na Argentina. 

A ONHB surgiu no cenário nacional como uma proposta de projeto de extensão do 

Departamento de História e do Museu Exploratório de Ciências (MC) da UNICAMP no ano de 

2009, quando foi lançada a primeira edição da competição em História. Um projeto desafiador, 

que vem instigando estudantes e professores a estudarem diversos temas da História do Brasil, 

inclusive alguns não abordados pelo currículo oficial18 e consequentemente ausentes nos livros 

didáticos, projetados para atender um mercado editorial específico. 

A experiência da ONHB em sua primeira década de existência (2009-2018) tem 

demostrado que apesar dos percalços enfrentados pelas Ciências Humanas, elas têm papel 

importante na construção do conhecimento científico para além dos muros da academia, 

contribuindo para a formação da consciência histórica crítica, indispensável para a consolidação 

da cidadania.  

A gestação do programa de extensão ocorreu em 2008, quando o Departamento de 

História e o Museu Exploratório de Ciências da UNICAMP uniram-se com intuito de pensar 

um projeto de extensão na área das Ciências Humanas19, submetendo-o à apreciação da 

Associação Nacional de História (ANPUH) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), que aprovaram a iniciativa. A coordenadora da ONHB, 

Cristina Meneguello, buscou dar legitimidade científica e institucional ao projeto, levando-o 

para a apreciação da ANPUH, destacando as experiências significativas das Olimpíadas 

Científicas em História na Argentina e no México.  

O apoio recebido pelos pares na época, por parte da instituição que dá respaldo as 

pesquisas científicas no campo historiográfico e no ensino de História, qualificou o projeto que 

passou a receber fomento do CNPq. O financiamento recebido do CNPq para a manutenção do 

projeto de extensão ao longo dessa década não tem sido suficiente, entretanto, não se pode 

desconsiderar o papel da sua contribuição não apenas financeira, mas o respaldo dado a uma 

                                                 
18 O currículo oficial são as seleções de conteúdos, procedimentos e perspectivas teórico-metodológicas destinadas 

à aplicação das disciplinas escolares no contexto da educação formal. A constituição do currículo expressa às 

relações de poder e estão intrínsecas aos contextos históricos em que foram pensados, atendendo às necessidades 

econômicas e políticas, conforme os interesses dominantes. Para ampliar as discussões sobre o currículo oficial no 

ensino fundamental e médio, sua historicidade e implicações em determinados contexto históricos. Ver: ZOTTI, 

2004.  
19 A parceria entre a Comissão Organizadora da ONHB e o Museu de Ciências da Unicamp na realização da ONHB 

teve um papel fundamental na concretização do projeto de extensão e nas primeiras edições das olimpíadas. A 

coordenadora da ONHB Cristina Meneguello foi Diretora Associada do Museu Exploratório de Ciências (MC) 

entre 2008 e 2012. O desligamento da professora do MC encampou um movimento de desvincular a ONHB do 

quadro de atividades da instituição, formando uma comissão de trabalho independente, nas dependências do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP.  
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Olímpiada na área das Ciências Humanas, contribuindo para dar maior visibilidade à disciplina 

de História no currículo escolar.  

A legitimidade do projeto pela ANPUH e o apoio financeiro recebido do CNPq tem 

contribuído para a consolidação dessa rica experiência. O incentivo dessas instituições valoriza 

a iniciativa e o trabalho de fôlego que vem sendo desempenhado desde a sua primeira edição, 

mas é preciso considerar a ampla participação dos professores e estudantes pelos quatro cantos 

do país que aceitaram o desafio de estudar História sobre um novo prisma. 

Organizar uma competição dessa magnitude, que anualmente recebe um grande número 

de inscrição e que aposta na formação dos professores participantes da ONHB e também de 

professores interessados não participantes, requer uma grande soma de recursos financeiros, 

que é mantido em sua maior parte pelo pagamento da taxa de inscrição pelas equipes das escolas 

públicas e privadas participantes de todos os estados brasileiros. O valor estipulado para a taxa 

de matrícula é diferente entre escola pública e privada, levando em consideração as condições 

socioeconômicas dos estudantes brasileiros. O valor torna-se irrisório diante das possibilidades 

de ensino e aprendizagem que o projeto vem desenvolvendo, perceptíveis pela adesão dos 

professores e estudantes que aceitaram viajar pela história do Brasil, por meio de uma proposta 

inovadora, que desafia compreender a construção do conhecimento histórico.  

Os dados numéricos mostram que a primeira edição em 2009, contou com a participação 

de aproximadamente 16.000 inscritos. Cabe aqui ressaltar que a proposta da ONHB é promover 

a discussão a partir da leitura dos documentos, portando uma marca da competição é o trabalho 

em equipe. A cada ano novos desafios são postos, estimulando os estudantes e professores da 

Educação Básica a formarem suas equipes. As equipes são compostas por três estudantes e um 

professor orientador, convidados a refletirem sobre aspectos econômicos, sociais, políticos e 

culturais da História do Brasil. 

A divulgação dessa primeira experiência bem-sucedida pode ser percebida a partir da 

segunda edição em 2010, quando o número de inscritos ultrapassou 40.000, mantendo-se nas 

edições posteriores até o ano de 2017. Esse ano, em 2018, ao completar sua primeira década de 

existência, o número de inscritos na 10ª ONHB atingiu o patamar de aproximadamente 57.500 

competidores, iniciando a primeira fase com 14.384 equipes, atingindo um crescimento de 18% 

em relação ao número de inscritos no ano anterior20. O empenho da comissão organizadora em 

criar uma competição diferenciada, que se renova a cada ano, prova que está trilhando um 

                                                 
20 Os dados apresentados sobre a 10ª ONHB, bem como o número de equipes participantes por unidade da 

federação estão disponíveis em: <https://www.olimpiadadehistoria.com.br/noticias/ler/7>. Acesso em: 18 maio 

2018.  
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caminho produtivo na área de ensino e pesquisa em história, haja vista a crescente aceitação 

entre os professores e estudantes de todo o país.  

Os números revelam ainda mais, que a experiência da ONHB tem um grande potencial, 

estimulando estudantes e professores de todo Brasil a pensarem temas tradicionais do ensino 

de História do Brasil a partir de novas abordagens e também pela possibilidade de ter contato 

com temas resultados de pesquisas realizadas em universidades brasileiras, públicas e privadas.  

Se por um lado as Olímpiadas Científicas surgem para atender a demanda dos 

campeonatos internacionais, a ONHB revela-se na contramão dessa tendência, pois é uma 

olimpíada de caráter nacional, e nessa condição tornou-se uma referência no Brasil entre as 

demais olimpíadas que ocorrem anualmente nas escolas públicas e privadas em todo território 

nacional. 

Ao se aventurar nas experiências das Olímpiadas na área das Ciências Exatas e da 

Natureza e das Olimpíadas de História realizadas no México e Argentina os idealizadores 

criaram a ONHB como um projeto de extensão e aprofundaram os debates sobre as 

potencialidades deste para o estudo da História do Brasil, ressaltando o papel e a necessidade 

de divulgação das Ciências Humanas, contribuindo para desmistificar a ideia de que os 

conhecimentos produzidos por essa área seriam de menor valor.  

A análise dessas experiências olímpicas realizadas pela comissão organizadora da 

ONHB e pelo Museu Exploratório de Ciências na UNICAMP teve um papel preponderante na 

concretização do projeto de extensão, procurando colocar as Ciências Humanas em patamar de 

igualdade com as demais ciências, valorizando o potencial do conhecimento histórico na 

formação dos estudantes. O Museu de Ciências da UNICAMP faz referência à concepção de 

ciência ao qual pauta suas atividades de extensão, justificando a necessidade de “disseminar 

uma cultura científica, desmistificando antigos paradigmas, estimulando a curiosidade e a 

construção do pensamento crítico”21.  

O movimento do MC para compreender e divulgar os projetos científicos sobre outra 

lógica tornou-se perceptível no artigo de Meneguello, Schiavinatto, Moura e Freitas Neto 

(2009), intitulado “A divulgação científica em ciências humanas - o caso da 1ª Olimpíada 

Nacional em História do Brasil”, no qual os autores destacam a importância das Ciências 

Humanas para a formação intelectual e cognitiva dos estudantes e o desafio a ser percorrido 

                                                 
21 Os trabalhos de extensão desenvolvidos pelo MC e a tentativa de aproximação dos conhecimentos científicos 

da comunidade, especialmente dos estudantes da Educação Básica podem ser visualizados no site do museu. Ver: 

<www.mc.unicamp.br>. Acesso em: 02 out. 2017. 
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para colocar as pesquisas científicas na área de História, Literatura e Ciências Humanas em 

geral no mesmo patamar das Ciências Exatas e da Natureza. 

O MC tem um papel fundamental na divulgação científica no estado de São Paulo, 

promovendo atividades para atender diferentes públicos, entre eles os estudantes da Educação 

Básica. A aproximação entre o Departamento de História e o Museu Exploratório de Ciências 

contribuiu para que a competição ganhasse grande amplitude, integrando participantes de todos 

os estados brasileiros, competindo entre si, num mesmo espaço de tempo, resolvendo diferentes 

atividades. Isso só se tornou possível por meio do uso das tecnologias virtuais, em especial o 

uso da internet. A criação de uma plataforma digital situada em seu website na internet deu 

projeção a ONBH como evento de caráter nacional, colocando-a lado a lado na capitação de 

recursos provenientes do Edital de Olimpíadas Científicas.  

Foi por meio dessa plataforma digital que o programa conseguiu atingir as escolas 

públicas e privadas em todas as regiões do Brasil, divulgando e disponibilizando informações 

sobre a participação, os documentos e as provas semanalmente, com questões e desafios de 

estudar História. A interatividade da plataforma aproximou desde a primeira edição os 

estudantes e professores de uma gama significativa de documentos históricos, digitalizados e 

disponibilizados no site oficial da competição, ou através de links que direcionam a outras 

páginas virtuais.  

Desde a primeira edição um dos maiores desafios da ONHB tem sido de selecionar 

documentos diversos para acessar temas e temporalidades variadas no estudo da História do 

Brasil. Os documentos históricos variam entre os documentos escritos, como relatos, cartas, 

relatos de viajantes, letras de música, história em quadrinhos, poemas, depoimentos, trecho de 

dissertações de mestrado e teses de doutorados até os documentos audiovisuais, como gravação 

de discursos, depoimentos e entrevistas, trechos de filmes, canções, documentários, 

propagandas, vídeos, etc.  

A utilização dos recursos da internet pela ONHB tem caracterizado o programa de 

extensão como referência no campo das Ciências Humanas, não apenas pela interatividade nos 

dois meses da competição, mas pelo legado que vem construindo ao longo dessa primeira 

década de existência. A variedade de documentos históricos armazenados e disponibilizados ao 

longo das dez edições da competição tem contribuindo para a tessitura da história, seja no 

contexto acadêmico ou escolar. Em relação ao contexto escolar o repositório22 de documentos 

                                                 
22 A noção de repositório utilizada refere-se ao fato de podermos encontrar as provas, os documentos e gabaritos 

de todas as edições da ONHB (2009-2018). Entretanto até o presente momento não houve uma categorização dos 

documentos por período histórico, ou outra forma não convencional, o que facilitaria a pesquisa. Para localizar os 
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auxilia o professor-pesquisador e seus estudantes a manter contato com fontes muitas das vezes 

desconhecidas na literatura didática, possibilitando outros olhares dos temas já prescritos no 

currículo da Educação Básica ou no acesso a peculiaridades, aproximando da história dos 

marginalizados, dos esquecidos, dos silenciados pela historiografia, acessando segundo a 

História Nova as franjas da história23.  

É nessa perspectiva que a ONHB apresenta as questões a serem analisadas com o auxílio 

dos documentos nas quatro fases da competição online e as tarefas ao final de cada uma delas. 

Na quarta fase a tarefa final desenvolvida pelos estudantes é a construção de uma atividade, que 

serve de tarefa para os estudantes que passarem para a quinta e última fase online, que fazem a 

leitura dos trabalhos de outras equipes selecionadas pela equipe organizadora. A possibilidade 

de analisar essas produções tem sido outro diferencial trazido na proposta da ONHB, 

aproximando os estudantes e professores do conhecimento histórico produzido por seus pares, 

identificando as diferentes formas de se colocar na discussão de um tema, gerando assim 

diferentes formas de narrativas que dão vida ao trabalho intelectual das equipes. 

Outro grande diferencial da Olimpíada em relação às demais Olimpíadas já consagradas 

no cronograma anual das escolas de Educação Básica é a maneira de lidar com o conhecimento 

prévio dos estudantes. A maioria das Olimpíadas aplica uma prova em um determinado dia e 

horário para medir o grau de apropriação de conhecimentos já adquiridos nos anos de 

escolarização. Em contrapartida, a ONHB no decorrer de cinco semanas, propõe o estudo de 

História do Brasil numa perspectiva multidisciplinar, trazendo documentos do campo da 

Literatura, da Antropologia, da Sociologia, da Filosofia, da Etnologia, da Arte, da História, etc., 

para que os estudantes e seus professores dialoguem a partir dos conhecimentos prévios que 

possuem a partir do conhecimento que já se apropriaram da cultura histórica, conhecimentos 

estes que incorporaram por meio da leitura, dos filmes, dos desenhos, das histórias em 

quadrinhos, jogos, música e outras formas que contribuem para a formação do pensamento 

histórico.  

A seleção para as fases seguintes é feita de forma progressiva, possibilitando que a 

maioria dos estudantes e professores que se comprometem com a leitura e debate dos 

                                                 
documentos é necessário consultar as fases de cada edição e fazer a seleção do material desejado, seja para fins 

pedagógicos ou científicos. Ver: <www.olimpiadadehistoria.com.br>. Acesso em: 02 out. 2017.  
23 A historiografia tradicional centrada numa perspectiva eurocêntrica propôs uma história a partir da visão do 

homem europeu inserido no processo da modernidade. O colonizador branco, a religião cristã, as elites, a cultura 

europeia, se constituíram em modelos culturais dominantes que deveriam ser levados para os quatro cantos do 

planeta. A revisão historiográfica no século XX contribuiu para pensar o lugar do “outro”, o não europeu, 

considerando que o processo de colonização constituísse uma forma de dominação e de silenciamento da diferença, 

que poderia ser trazido ao debate a partir de outro olhar, dando voz aos sujeitos subalternos. Ver: SCHMITT, 1990. 
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documentos continue ampliando seus conhecimentos sobre a história do Brasil passando para 

as fases seguintes. Segundo a coordenadora da ONHB, Cristina Meneguello (2011), o objetivo 

é aumentar o nível da competição, contribuindo para um efeito positivo na autoestima e 

interesse das equipes em querer continuar aprendendo história do Brasil. 

Nesse sentido, o objetivo não é saber quem tem mais informações acumuladas sobre a 

História do Brasil, pois o perfil da ONHB é trabalhar o desenvolvimento cognitivo dos 

participantes por meio de diferentes tipos de documentos, possibilitando participar de uma 

formação na área de História. O que está em jogo não é a informação, mas a possibilidade de 

acessar as ideias históricas dos estudantes sobre o que eles já sabem sobre o tema em questão e 

confrontar com as informações trazidas e problematizadas pelos documentos, contribuindo para 

outros olhares sobre os temas em estudo. 

A forma de avaliação pensada para ONHB difere-se das formas de avaliações das 

Olimpíadas Tradicionais, que buscam saber quanto o estudante apreendeu de determinado 

conteúdo, através de questionamentos que trabalham a localização temporal e espacial do 

evento e as suas causas e consequências. Ao contrário, o mais significativo é perceber se o 

estudante se posiciona de maneira coerente, interpretando, analisando ou fazendo alguma 

analogia com o seu cotidiano, diante dos contextos históricos apresentados e problematizados.  

O trabalho com documentos, na perspectiva do fazer historiográfico, proposto pela 

ONHB, propõe alternativas para cada enunciado e seleção de documentos, esperando que 

através da leitura, pesquisa e debate em grupo os estudantes orientados pelo seu professor 

escolham uma das quatro alternativas. A problematização dos documentos possibilita aos 

estudantes escolher uma alternativa entre as três corretas, sendo que apenas uma é considerada 

não coerente com os documentos e enunciado da questão.  

Os níveis de interpretação variam, sendo que algumas análises ficam num plano mais 

superficial e evidente, enquanto outros procuram estabelecer relações e extrapolação na leitura 

dos documentos e nas pesquisas realizadas além do material proposto. Segundo Meneguello 

(2011), os valores para cada item considerado como verdadeiro, se encontram dentro de uma 

hierarquização de valores diferenciados, desafiando os estudantes a pensarem qual alternativa 

possibilita um olhar mais amplo sobre a temática em debate. 

O sistema de avaliação criado para a ONHB é no formato de múltipla escolha, com 

quatro alternativas, A, B, C e D. Segundo os organizadores havia necessidade de pensar uma 

prova dissertativa, pois o ensino e aprendizagem de História se pautam na análise de 

documentos e o produto final se dá através de uma forma de expressão, principalmente através 
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do texto escrito, no qual se pode pensar como determinados conteúdos foram ou não 

apropriados pelos estudantes. 

Entretanto por se tratar de uma prova com cinco fases online se tornaria inviável a leitura 

de todas as produções realizadas pelas equipes. Tarefas dessa natureza requerem uma equipe 

grande e recursos financeiros demasiados. Esses tipos de tarefa são direcionados para algumas 

atividades propostas ao final de cada fase, ou na fase final, onde em média são selecionadas 

300 equipes para o final da competição. 

Como solucionar esse problema? A ONHB surgiu com a proposta de perceber como as 

equipes se posicionavam diante da leitura de alguns documentos, então uma resposta, como 

certo ou errado, não caberia para essa proposta, pois ao tentar se aproximar do fazer 

historiográfico teria que ultrapassar essa visão dualista, possibilitando formas, maneiras 

distintas de analisar e compreender determinado contexto histórico. 

A saída para esse problema tornou-se o grande diferencial da ONHB, pois os estudantes 

e professores são desafiados a pensar qual das alternativas melhor responde a questão a partir 

da leitura e confronto dos documentos apresentados. Os diferentes níveis de acerto 

correspondem ao grau de cognição envolvido na leitura. As alternativas vão desde uma leitura 

mais superficial que está diretamente ligada ao enunciado, até uma compreensão mais 

contextualizada, que exige um grau maior de extrapolação do documento até uma análise mais 

profunda exigindo o domínio de alguns conceitos e categorias históricas e/ou leituras a partir 

de referenciais no campo da historiografia traduzida para uma linguagem mais aproximada do 

contexto de sala de aula. 

Há possibilidade de diferentes acertos, compreendendo que a complexidade de cada 

questão tenta aproximar a compreensão dos estudantes e professores da investigação histórica, 

permitindo a discussão acerca da interpretação mais assertiva para a perspectiva da pesquisa e 

ensino de História, desafiando a tomada de decisões frente a diferentes níveis de compreensão 

em História. 

A sistematização da pontuação está diretamente relacionada à sua elaboração por um 

grupo de historiadores, e estudantes da pós-graduação (mestrado e doutorado) da UNICAMP 

que buscam selecionar documentos, produzir enunciados e criar alternativas com níveis de 

complexidades distintas. Após a elaboração, as questões são resolvidas por um grupo de 

historiadores que buscam adequar as alternativas ao seu grau de complexidade e pontuação. Os 

pesos atribuídos a cada alternativa variam, podendo ser 0, 1, 4 e 5 e precisam ser amplamente 

discutidas para que os pesos dados às alternativas não sejam questionado pelos estudantes, 
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professores e até instituições de ensino que utilizam as questões para estudo e pesquisas na área 

do ensino de História. 

A perspectiva de avaliação desenvolvida para a ONHB me ajuda a pensar uma nova 

concepção de avaliação para a aprendizagem em ensino de História, que procura analisar as 

ideias históricas dos estudantes sobre as temáticas postas para a discussão. Entende-se que o 

conhecimento prévio dos estudantes podem ser ressignificados à medida que o tema é analisado 

a partir de outros documentos e categorias de análise discutidas em classe. Nesse caso não se 

espera que os estudantes aumentem a quantidade de informações que possuem sobre a História 

do Brasil, mas que sejam capazes de analisar situações e opinar sobre elas, apropriando-se do 

método do fazer historiográfico, e que tire proveito das discussões para a tomada de decisões 

em seu cotidiano. 

As cinco fases da ONHB têm ocorrido no primeiro semestre de cada ano, no qual 

durante cinco semanas consecutivas os estudantes e seu professor orientador discutem as 

questões trazidas para debate em cada uma das fases semanais, considerando os documentos 

históricos que acompanham cada questão a ser respondida e o desafio de desenvolver uma tarefa 

extra a cada fase. Ao final das cinco fases24 desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem, 

um grupo de equipes é selecionado pelo Departamento de História da UNICAMP para 

participar da etapa final, nas dependências da instituição.  

Nessa última fase, as equipes são desafiadas a escreverem um texto a partir da proposta 

apresentada pela comissão organizadora. Nessa etapa as equipes não contam com a presença 

do professor orientador, sendo um momento de competição entre as equipes finalistas. Após 

essa última etapa as equipes são classificadas de acordo com a pontuação conquistada ao longo 

das cinco fases on-line e da fase presencial. As melhores colocadas recebem medalhas de ouro, 

prata e bronze. Todas as equipes recebem certificados de participação, bem como os professores 

orientadores. 

A pouca notoriedade das Olímpiadas Científicas em Ciências Humanas está ainda 

vinculada à ideia do senso comum, de que elas não são importantes para a vida, e que os 

conhecimentos produzidos na área acadêmica não ganham repercussão nos meios de 

comunicação de massa. Embora atualmente tenhamos visto um crescente movimento por parte 

dos centros de pesquisas em Ciências Humanas em divulgar o resultado de suas pesquisas, seja 

por meio de revistas especializadas, escritas ou online, sites, blogs e da aproximação com o 

mercado editorial de livros didáticos, além da busca de incentivos governamentais e privados 

                                                 
24 Esse ano, em comemoração a 10ª edição da ONHB, a comissão organizadora ampliou o tempo da competição, 

trazendo mais uma fase online.  
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para a divulgação e realização de eventos, como o caso da ONHB. Somando-se ainda um 

mercado consumidor de livros, periódicos e sites, como a de História da Biblioteca Nacional, 

tomando como análise o âmbito nacional, como uma tentativa de superar a condição de 

divulgação nas Ciências Humanas.  

A ONHB tornou-se uma experiência inédita para a área de ensino e aprendizagem de 

História do Brasil ao propor uma forma diferenciada de estudar História, evidenciando o 

protagonismo dos estudantes na leitura de documentos diversos, possibilitando a construção do 

conhecimento histórico a partir das evidências. Desde sua primeira edição em 2009, a equipe 

organizadora salientou a principal característica da competição, apresentando o grande 

diferencial da competição, sua metodologia, que visa aproximar os estudantes do ofício do 

historiador, possibilitando compreender as relações humanas em determinados contextos e 

temporalidades.  

É relevante o potencial das Olimpíadas Científicas na divulgação do conhecimento 

acadêmico no espaço escolar, como o caso da ONHB que durante essa primeira década vem 

buscando formas de garantir uma aproximação com estudantes e professores de todo o território 

nacional. Sua inserção no calendário das Olimpíadas Científicas tem contribuído para repensar 

o ensino de História, seja pela metodologia utilizada e/ou por meio da realização das atividades 

que contribuem para repensar estratégias para as aulas, ou ainda pelas possibilidades de 

formação docente propiciada pelo evento, sejam elas de forma gratuita e presencial para os 

finalistas do evento e na modalidade EAD para os professores participantes ou não da 

competição.  

A proposta da ONHB exige uma postura diferenciada do professor em sala de aula, pois 

o trabalho com o uso de documentos exige o desenvolvimento de outras habilidades, que 

auxiliam na leitura e interpretação dos documentos apresentados interpretados com base em 

conhecimentos historiográficos e didáticos produzidos na academia. Neste sentido, desde a 

primeira edição a ONHB vem se preocupando com a formação do professor de história, 

trazendo assim sua contribuição para a melhoria do ensino de história nas escolas públicas e 

privadas da Educação Básica em todo Brasil. 

Nas primeiras olimpíadas, entre 2009 a 2012 algumas iniciativas de formação foram 

apresentadas aos professores. No sábado enquanto os estudantes realizam a última etapa da 

competição os professores participavam de palestras e minicursos ofertados na própria 

instituição. No domingo acontece à cerimônia de premiação das equipes com melhores 

desempenhos, que são premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze. Após a cerimônia e a 

festa de encerramento os estudantes retornam para suas casas e os professores das equipes 
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melhores selecionadas, em média 40 professores permanecem na UNICAMP por uma semana 

para participar de uma oficina de formação com os professores da instituição25. 

Embora com um alcance limitado o papel da ONHB na formação dos professores foi 

sendo pensando como uma estratégia de melhoria da qualidade do ensino de história do/no 

Brasil, capacitando os professores orientadores das equipes. A equipe organizadora percebeu a 

necessidade de discutir temas relevantes no ensino de história, aproximando as discussões da 

teoria da história, aproximando o fazer pedagógico de elementos da pesquisa histórica, pois não 

há como desvincular o papel do pesquisador e professor em sala de aula. Percebeu-se que havia 

uma necessidade preeminente de desenvolver algumas habilidades historiográficas na formação 

dos professores participantes da ONHB, contribuindo na melhoria da prática pedagógica e 

capacitando para estar mais apto a participar das próximas competições. 

Desde a primeira edição da ONHB, em 2009, foi percebida uma grande demanda, por 

parte dos professores orientadores de equipes, por um curso que disponibilizasse, em 

nível nacional, discussões e fontes para o trabalho em sala de aula, mas somente a 

partir de sua 5ª edição foram recebidos recursos junto ao CNPq para a implantação do 

nosso curso (SCANDAROLLI; PEDRO, 2016, p. 2)26.  

A partir da 5ª edição em 2013, a capacitação aos professores participantes da ONHB 

começou a ser ofertada por um período aproximado de três meses, organizado para acontecer 

no intervalo entre duas edições da ONHB, não prejudicando o trabalho de orientação dos 

professores as equipes olímpicas sob sua responsabilidade. O curso de extensão na modalidade 

EAD possui conteúdos e atividades disponibilizados na plataforma da própria competição e é 

oferecido gratuitamente aos professores participantes da olimpíada e que sinalizaram interesse 

em participar do curso de formação continuada. O curso foi estendido aos professores não 

participantes da competição e aos graduandos do curso de História ou outras licenciaturas. Os 

profissionais e estudantes de graduação não vinculados a ONHB no ano em que o curso era 

ofertado faziam investimento em sua formação, pagando pela inscrição do mesmo. 

Os temas abordados são de grande relevância para a formação dos professores, 

considerando que muitos já se formaram há alguns anos e embora experientes, após a formação 

inicial distanciaram-se da universidade, não tendo maiores oportunidades de acompanhar as 

novas discussões em torno dos temas, abordagens e exigências das novas concepções de ensino 

                                                 
25 Em 2010, durante a 2ª edição da ONHB tive a oportunidade de participar de um curso de formação continuada. 

As estudantes integrantes da equipe, Pérola Rara e todas as demais equipes voltaram para casa, enquanto alguns 

professores selecionados pelo bom desempenho das suas equipes ficaram uma semana na UNICAMP para 

participar de capacitação. O certificado do curso de capacitação encontra-se disponível em: (Anexo 4) 
26 A professora Alessandra Pedro integra a Comissão Organizadora da ONHB, atuando como coordenadora ao 

lado da professora Cristina Meneguello.  
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de história e as mudanças propostas pela legislação, como o caso da 10.639/2003 e a 

11.645/2008.  

O início dessa proposta de alcance nacional deu a largada na formação continuada dos 

professores com foco na temática do “Ensino de História da África”, atendendo os dispositivos 

da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório no currículo da Educação Básica, nas escolas 

públicas e privadas em todo o país. Professores e pesquisadores especialistas na temática da 

UNICAMP e de outras universidades foram convidados para organizar o material didático e 

ministrar o 1º curso de formação continuada aos professores inscritos nesta primeira edição do 

curso na modalidade EAD27, como atividade complementar ao projeto desenvolvido pela 

ONHB. 

O estudo da África não é tema recente no estudo do Ensino de História, entretanto, a Lei 

10.639/2003 atendendo a reivindicação dos movimentos negros, exigiu novas abordagens sobre 

a temática, considerando o protagonismo das populações africanas e afrodescendentes na 

História do Brasil, refletindo que a condição de escravizados não tira dos sujeitos à condição 

de humanidade e historicidade. Atendendo essa perspectiva a comissão organizadora do curso 

pontuou que, 

As necessidades prementes de estudar a situação histórica dos escravizados, de 

compreender a contribuição africana para além dos temas mais imediatos da culinária, 

música, dança ou religiosidade e a importância de pensar o continente africano em 

toda a sua multiplicidade de culturas, etnias, línguas e especificidades históricas foram 

nossa inspiração para conceber o curso (1º Curso de Formação de Professores, ONHB, 

2013)28. 

O resultado do curso ultrapassa o objetivo da capacitação continuada dos professores 

participantes da ONHB ou dos demais inscritos que concluíram as atividades, assistindo os 

vídeos, lendo os textos sugeridos, participando dos debates e interação com os cursistas e 

professores tutores. A tarefa final do curso foi elaborar um plano de aula sobre o Ensino de 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira em sintonia com as novas perspectivas apontadas 

pela Lei 10.639/2003 e expresso no objetivo do curso anunciado pelos professores 

organizadores. 

As seleções dos 50 planos de aula29 apresentam um grande potencial em estratégias 

didático-pedagógicas e podem inspirar e contribuir para que outros professores que não 

                                                 
27 O nome dos professores responsáveis pela organização e seleção de conteúdos encontra-se disponíveis em:  

<https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/1-curso/inicio/index>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
28 Disponível em: <https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/1-curso/inicio/index>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
29 Os planos de aula sobre o ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras que buscaram atender as 

exigências propostas pela Lei 10.639/2003 encontram-se disponíveis em: 

<https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/ 1-curso/planos_de_aula/index>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
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participaram daquele momento de formação se sensibilizem em abordar a temática em sala de 

aula.  

A história do Brasil vivenciou um marco em sua história política em 2014 ao completar 

os 50 anos do golpe civil-militar ocorrido no país em 1964. A necessidade de discutir um tema 

recente da história do país levou os professores do Departamento de História da UNICAMP e 

convidados de outras universidades a elaboraram o segundo curso de formação continuada da 

ONHB, com o tema “50 anos do golpe civil-militar e seus desdobramentos”. 

A proposta do curso tem evidenciado a necessidade de discutir um tema frequentemente 

divulgado nas redes sociais, na qual movimentos políticos pregam a instalação de regimes de 

exceção no país, justificando a necessidade de estabelecer uma suposta ordem social e política 

frente os casos de corrupção política e deficiência dos serviços públicos prestados aos cidadãos. 

Neste sentido, o tema é recente na história do Brasil, mas isso não significa que seja amplamente 

conhecido pelas pessoas, principalmente pelos mais jovens, que necessitam ter acesso a maiores 

informações e estudos para poderem construir seus próprios argumentos. Assim, a comissão 

organizadora sensibilizou-se com a temática e convidou professores para organizar o 2º Curso 

de Formação de Professores, justificando que, 

As necessidades prementes por um curso de formação sobre o Golpe e a ditadura que 

se instaurou a partir dele, com o foco na prática do professor em sala de aula é a 

principal motivação de nossa proposta. Trata-se de um curso com materiais inéditos, 

textos e vídeos, especialmente desenvolvidos para enriquecer a discussão e o trabalho 

docente e que conta com historiadores de renome e jovens pesquisadores com 

pesquisas na área como desenvolvedores de conteúdo (2º Curso de Formação 

Continuada, ONHB, 2014)30.  

O curso aconteceu após a 6ª edição da ONHB e atendeu seu objetivo em propor a 

discussão de um tema tão necessário atualmente e como o próprio tema anunciava com 

desdobramentos que trouxeram como resultados o autoritarismo, falta de liberdade de 

expressão, a tortura e o desaparecimento de opositores ao regime de exceção. O tema foi 

abordado pelos professores cursistas a partir de várias perspectivas documentais, trazendo em 

seus planos, música, cinema, leituras de vídeos e cartas com memórias de indivíduos que 

vivenciaram esse período da história brasileira, a resistência das mulheres contra a ditatura no 

Brasil e países do Cone Sul. Esses são só alguns exemplos presentes nos 47 planos de aulas 

                                                 
30 Disponível em: <https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/2-curso/inicio/index>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
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selecionados31, mas que os professores podem utilizar como inspiração para o planejamento de 

suas aulas e também como forma de aprofundar seus estudos em relação à temática.  

Após abordar a temática da História e Cultura Afro-brasileira e Africana em 2013 a 

ONHB trouxe em 2015 o curso “História dos índios em sala de aula” de forma a contribuir para 

a formação dos professores na área da temática indígena, atendendo as necessidades da 

obrigatoriedade da Lei 11.645/2008, que alterou a Lei 10.639/2003 obrigando o ensino de 

história e cultura africana e afro-brasileira e indígena na Educação Básica, nas escolas públicas 

e privadas do país.  

Os organizadores do 3º Curso de Formação Continuada em 2015 se empenharam para 

apresentar uma nova abordagem sobre o Ensino (d)e História Indígena, contando com a 

participação de professores da UNICAMP e especialistas de outras universidades que 

propuseram o estudo da temática a partir de materiais didáticos e referenciais teóricos da Nova 

História Indígena com objetivo de (re)pensar o papel dos povos indígenas no Ensino (d)e 

História, considerando a agência indígena neste processo. 

A promulgação da Lei 11.645/2008 colocou em foco algumas fragilidades e lacunas 

no ensino de história. Como abordar de forma diferente da habitual a história dos 

índios? Outros problemas que se apresentam são como transformar em prática a lei, 

de que forma é possível descontruir os paradigmas a tanto tempo enraizados e 

reproduzidos durante as aulas? Estas foram algumas das questões que levaram a 

escolha deste tema para a elaboração do 3º Curso de formação da ONHB. Na verdade, 

estes questionamentos abrangem não só as práticas de sala de aula como também as 

pesquisas sobre o tema, as quais apenas a partir da década de 1980 contaram com o 

desenvolvimento e renovação significativos (SCANDAROLLI; PEDRO, 2016, p. 

10).  

O desafio em formar os professores em consonância com as exigências da Lei 

11.645/2008 desafiou a comissão organizadora do curso em buscar especialistas para tratar do 

ensino (d)e história indígena. No primeiro módulo o curso trouxe uma vídeo-aula com a 

professora e antropóloga Dra. Artionka Capiberibe para tratar sobre as implicações da Lei 

11.645/2008, considerando a necessidade de rever a forma como a história indígena vem sendo 

narrada ao longo da História do Brasil32, considerando ainda pensar sobre os dados apresentados 

pelo Censo 2010 que vem mostrando a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas, 

no qual tem sido abordada com maior evidência pelas pesquisas a partir da década de 1970 pela 

área da Antropologia e da Nova História Indígena e as relações entre o Estado e os povos 

                                                 
31 Os planos de aula sobre o Golpe de 1964 e a instauração da ditadura civil-militar e seus desdobramentos 

encontram-se disponíveis em: <https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/2-curso/planos_de_aula/indexpage:3>. 

Acesso em: 03 jun. 2018.  
32 Vídeo: Artionka Capiberibe História dos índios um panorama sobre o tema. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WOL9b2CE3O0>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
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indígenas a partir do movimento indígena e da inserção dos direitos indígenas na Constituição 

de 1988.  

O segundo módulo tratou da questão da representação do indígena na História do Brasil, 

passando pela criação do IHGB durante a criação do Estado-Nação em 1822 até a década de 

1970, na qual os povos indígenas estavam condenados ao desaparecimento pela política da 

integração ou pelo extermínio diante das formas de resistência. Neste módulo foi apresentado 

uma vídeo-aula com a professora e antropóloga Dra. Izabel Missagia de Mattos33 aborda o 

estudo sobre o genocídio aos povos indígenas, realizado no início da década de 1960 durante a 

ditadura militar. Chama ainda a atenção sobre as pesquisas realizadas na área da Nova História 

Indígena, a partir do empenho de vários pesquisadores que vem desenvolvendo pesquisas a 

partir da década de 1970 por antropólogos e historiadores, apontando a renovação na área, 

considerando o tratamento dado as fontes, incluindo novas fontes de pesquisas, inclusive de 

autoria indígena, ressaltando o protagonismo dos povos indígena na (r)escrita das suas histórias.  

Aborda ainda a questão da política de integração pelo governo brasileiro até a 

Constituição de 1988 e o direito as diferenças na forma de ser e viver dos povos indígenas, 

(re)conhecendo as múltiplas identidades indígenas. Além da vídeo-aula apresentada para 

fundamentar as discussões historiográficas que influenciaram diretamente novas abordagens no 

ensino (d)e história indígena foi apresentado textos de pesquisadores atuantes nesta área, como 

Jonh Manuel Monteiro, Giovani José da Silva, Maria Regina Celestino de Almeida, entre 

outros.  

O terceiro e último módulo trouxe como preocupação discutir o uso de fontes para o 

ensino (d)e história, refletindo sobre os documentos encontrados e utilizados atualmente na área 

da pesquisa com a temática indígena, inclusive documentos produzidos pelos povos indígenas. 

Para discutir esse tema o curso trouxe uma vídeo-aula com a professora e historiadora Dra. 

Luisa Tombini Wittmann34 que discutiu sobre a criação da Lei Federal nº 11.645/2008 e os 

desafios que os professores precisam ultrapassar para dar visibilidade aos povos indígenas, 

colocando-os como agentes da sua história, combatendo ideias estereotipadas que ainda 

permanecem na cultura histórica e escolar, na qual representam o índio selvagem, utilizando 

indumentárias como penachos e pinturas corporais. Chama ainda a atenção para as diferentes 

formas possíveis de analisar os documentos, na qual se deve tomar o cuidado para não 

                                                 
33 Vídeo: Izabel Missagia – História dos índios sobre historiografia e abordagem sobre o índio. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qYWmSySYPz4&t=36s>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
34Vídeo: Luisa Tombini – História dos índios uma discussão necessária. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AzO7bTmoI-A>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
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reproduzir as representações dos europeus na história de contato em diferentes contextos e 

temporalidades35.  

Outro tema oportuno, trazido para a discussão no 4º Curso de Formação Continuada de 

Professores em 2016 foi “a utilização de imagens em sala de aula”, desafiando os professores a 

refletirem e criarem propostas de trabalho didático com a utilização das imagens. As imagens 

se apresentam como uma ferramenta a mais no ensino de história e muitas das vezes passam 

despercebidas nos livros didáticos, ficando apenas como ilustração, com objetivo de deixar o 

texto menos denso. Entretanto, o recurso imagético faz parte da revolução documental e tem 

seu papel na reconstrução do passado, compreender as possibilidades de leitura desse material 

é uma maneira a mais de cruzar as fontes, indispensável ao trabalho do historiador, seja na 

pesquisa, ou em sala de aula36. 

A comissão organizadora da ONHB surpreendeu mais uma vez e em sua 9ª edição em 

2017 ampliou sua área de estudos, desafiando compreender a inserção do Brasil nas dinâmicas 

políticas, econômicas, sociais e culturais da América, ofertando o Curso “Narrativas da 

América: discursos e dinâmicas locais”. A história da América foi tratada por professores 

especialistas da UNICAMP e de outras universidades a fim de trazer contribuições para 

evidenciarmos outros olhares sobre a América, que não seja apenas o olhar europeu, 

desconstruindo a perspectiva eurocêntrica, consagrada no ensino de história da América. Os 

planos de aulas estão sendo analisados pela banca de avaliação e o resultado final está previsto 

para 30 de setembro de 201837.  

Como já abordado anteriormente o resultado destas capacitações está materializado nas 

propostas de trabalho desenvolvidas e apresentadas pelos professores (planos de aula), 

disponíveis no site da ONHB, no qual podem ser acessados os melhores, selecionados pelos 

professores da UNICAMP. Para cada curso ofertado anualmente há aproximadamente 

cinquenta planos de aulas que podem contribuir como estratégia de ensino para outros 

professores. Os planos não devem ser vistos como receita, mas como uma possibilidade para 

                                                 
35 O curso fomentou discussões e reflexões acerca da implantação da Lei 11.645/2008, deixando uma contribuição 

relevante para o ensino de histórias e culturas indígenas na medida em que disponibilizou 49 planos de aulas 

elaborados pelos professores cursistas sob orientação e avaliação da equipe organizadora. Disponível em: 

<https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/3-curso/planos_de_aula/index>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
36 Como o tema da capacitação não contemplou um período histórico ou uma temática específica os 50 planos de 

aulas selecionados no 4º Curso de Formação de Professores abordou vários temas da História do Brasil, tanto 

aqueles consagrados pela historiografia nacional e pela cultura didática, como temas de História Regional trazido 

pelos professores cursistas, contemplando o lugar social dos sujeitos que integram a comunidade escolar. 

Disponível em: <https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/4-curso/planos_de-aula/index>. Acesso em: 03 jun. 

2018. 
37 Data prevista no regulamento. Disponível em: <https://olimpiadadehistoria.com.br/paginas/curso5/regulament 

o>. Acesso em: 03 jun. 2018.  
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pensar estratégias de ensino e aprendizagem para o ensino de História. Os professores podem 

fazer críticas, selecionar documentos, conhecer experiências, e construir seu próprio material 

de trabalho, aproximando das suas experiências e de seus estudantes, instigando o pensamento 

histórico.  

As propostas de trabalho trazidas pela Comissão Organizadora e pelos cursistas tem 

procurado romper com uma perspectiva eurocêntrica no ensino e pesquisa em História do 

Brasil, deslocando a Europa do centro da cultura estabelecido pela historiografia do século XIX, 

o que requer muito esforço para atender uma mudança de postura teórico-metodológica, 

possibilitando a inserção de narrativas dos colonizados, daqueles a quem foi negado o direito a 

história. Neste sentido, a ONHB tem se apresentado como uma alternativa a mais no ensino de 

história, rompendo paradigmas ao estudar a história do Brasil a partir da sua própria cultura, 

utilizando conhecimentos produzidos na academia, como artigos, dissertações e teses que 

possibilitam professores e estudantes a conhecimentos atualizados. As contribuições das 

pesquisas e os documentos trazidos, embora ainda muito deles marcados pelo viés do 

colonizador, são colocados em discussão, levando em consideração o olhar europeu, centrado 

nos ideais de modernidade e progresso, que precisam ser problematizados para deslocar a 

Europa como única difusora de cultura.  

A sala de aula vista como produtora de conhecimento é o local propício para pensar as 

experiências humanas do presente e do passado, dialogando com o jogo de contradições de 

memórias, resistências, identidades e subjetividades que precisam ser interrogados a partir das 

experiências atuais, dos sujeitos concretos. O recorte do passado e a inserção de suas tramas no 

cotidiano podem contribuir para um ensino de História mais crítico, que perceba que a ciência 

historiográfica é um campo de disputa e que as escolha por quais memórias preservar, pelos 

referenciais teóricos e metodológicos a seguir se aproximam da perspectiva de história a qual 

desejamos construir. 

Novas perspectivas de ensino e aprendizagem em História a partir da década de 1980 se 

configuraram em propostas curriculares, destacando as reflexões e contribuições do uso de 

documentos históricos em sala de aula. Essa metodologia de trabalho passou a ser defendida 

por alguns professores e pesquisadores da área de ensino de História, contribuindo para dar 

maior relevância ao tema nos meios acadêmicos, reconfigurando a maneira de pensar a 

formação inicial de professores. Assim, a ONHB tem contribuído para a afirmação do propósito 

estabelecido pela PCSC (1998), considerando o potencial do uso de documentos e do tratamento 

dado a eles pelos historiadores em seu ofício profissional para a atividade em sala de aula, 

possibilitando a problematização de questões a partir de conceitos históricos tratados pela 
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ciência histórica, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento histórico dos estudantes 

e professores envolvidos, alargando a compreensão sobre as possibilidades de (re)pensar o 

ensino e aprendizagem de História do Brasil na Educação Básica.  

Agora, em 2018, a ONHB completou 10 anos de existência e para comemorar esse 

marco importante da história dessa competição que já alcançou um lugar no calendário das 

olimpíadas científicas no cotidiano das escolas públicas e privadas de todo o Brasil a 

coordenação está selecionando relatos de experiências de professores que participaram em 

algum momento da ONHB e que irão integrar a publicação do livro em comemoração aos dez 

anos de investimento na melhoria do ensino de História.  

2.1 USO DE DOCUMENTOS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO 

ESCOLAR: APROXIMAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA DE REFERÊNCIA E O ENSINO 

DE HISTÓRIA 

Os debates sobre a forma pela qual se ensina e aprende em História tem contribuído para 

a constituição de uma disciplina específica, a Didática da História, que tem dado suporte para 

pensar os pressupostos teóricos, metodológicos e pedagógicos que sustentam o ensino de 

História. As relações intrínsecas entre a ciência de referência e o ensino deram um salto 

quantitativo nessa área de conhecimento, reafirmando a necessidade de conhecer os 

fundamentos historiográficos no processo de ensino e aprendizagem. Não basta saber História, 

é preciso compreender como os conhecimentos são produzidos através dos métodos 

acadêmicos. 

As professoras Cristiani Bereta da Silva e Luciana Rossato (2013) a partir das suas 

experiências com a formação docente na disciplina de Estágio Supervisionado discutem a 

importância de uma didática específica para o ensino e aprendizagem de História, corroborando 

com a ideia de que esse processo deve estar atrelado aos procedimentos teórico-metodológicos 

da ciência histórica, desafiando assim os docentes em sua formação inicial e continuada a 

construir uma prática pedagógica que contribuía para o desenvolvimento do pensamento 

histórico dos estudantes.  

Ensinar história nessa concepção estaria relacionado ao desenvolvimento da 

capacidade das crianças e dos jovens de pensar historicamente. Para isso, mais do que 

conhecer uma narrativa sobre o passado, entendemos que os alunos devem conhecer 

aspectos do processo de produção desse conhecimento. Isso significa desenvolver a 

capacidade de pensar o que ocorreu no passado com base no contato e na análise de 

diferentes evidências históricas e com isso construir uma narrativa histórica, com 

explicações provisórias e multidimensionais. A aprendizagem histórica adquire 

sentido na vida das pessoas porque decorre de questões e preocupações do presente, 
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uma vez que o saber histórico é um produto da experiência e da interpretação, 

resultado, pois, de síntese, e não um mero conteúdo pronto a ser decorado (SILVA; 

ROSSATO, 2013, p. 72). 

Partindo-se dessa premissa, a Didática da História se apresenta como uma referência 

para professores e pesquisadores que buscam compreender o ensino e aprendizagem em 

História, contribuindo para fundamentar os saberes docentes, sustentados em “conhecimentos 

teórico-práticos que permitam compreender o que ocorre quando se ensina e se aprende História 

e buscar alternativas para a aprendizagem” (PAGÈS I BLANCH, 2004, p. 157). 

A Didática da História na perspectiva alemã (Geschichtsdidaktik) não se preocupa 

apenas com a História escolar, mas sobre todas as elaborações da História sem forma científica 

(nicht-wissenschaftsförmigen-Geschichtsverarbeitungen). Essa área do conhecimento 

possibilita aos profissionais que trabalham com a cultura histórica (Geschichtskultur), 

sobretudo os professores de História a refletirem sobre as diferentes formas de representação 

do passado e como elas atuam na formação do pensamento e da consciência histórica dos 

estudantes. Não podemos desconsiderar o papel que os filmes, programas de televisão, 

romances históricos, peças de teatro, histórias em quadrinhos, pontos turísticos, museus, 

comemorações de datas históricas, revistas de divulgação científica e outros textos assumem 

nas aulas de História, selecionados pelos professores no planejamento das aulas e pelos próprios 

estudantes que fazem referência aos conteúdos selecionados para serem estudados38.  

Segundo Jörn Rüsen (2015), a cultura histórica está diretamente ligada à capacidade dos 

sujeitos históricos manifestarem sua consciência histórica. A tentativa de compreender o 

passado exige um esforço cognitivo dos estudos históricos e uma aproximação com as 

experiências da vida cotidiana. O indivíduo na busca de se situar no mundo em que vive constrói 

sua própria identidade. A cultura histórica circula em diversas esferas, seja nos museus, nas 

mídias ou literatura. Essas formas de apreensão do passado podem atuar como janelas para a 

produção do conhecimento histórico escolar, na medida em que tais representações passam por 

um processo de problematização e contextualização, atuando no processo de formação da 

consciência histórica.  

A consciência histórica é inerente ao ser humano e se faz presente fora do saber histórico 

obtido em sala de aula, não se limitando a ideia de conhecer extensamente as experiências 

vivenciadas no passado. Mais do que dominar o acontecido, a consciência histórica articula 

presente, passado e futuro. Nesse sentido a consciência histórica tem uma relação direta com o 

                                                 
38 Para aprofundar o conceito de Didática da História na perspectiva apresentada pelo filósofo alemão Rüsen, Ver: 

CARDOSO, 2008.  
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ser (identidade) e dever (ação) em uma narrativa significativa, elaborando os acontecimentos 

passados na perspectiva de dar identidade aos sujeitos, considerando suas experiências 

individuais e coletivas, de modo a tornar inteligível o seu presente, conferindo uma expectativa 

futura a essa atividade atual (RÜSEN, 2009). 

Nessa perspectiva é possível compreender que o ensino e aprendizagem de História 

requerem uma problematização da realidade, percebendo-a como uma construção histórica, não 

como um dado natural, e, com base nisso, instiga a fazer escolhas pessoais, profissionais e 

sociais com intuito de consolidar uma prática pedagógica mais reflexiva para os estudantes. 

Segundo Araújo (2012) é necessário trabalhar o ensino de História pautado numa concepção 

que ultrapasse uma noção de história construída na metanarrativa, na causa e consequência, na 

continuidade, atravessada por um tempo linear.  

As professoras Isabel Barca e Maria Auxiliadora Schimidt (2010) ajudam a refletir sobre 

a importância do ensino de História na formação do pensamento histórico dos estudantes, na 

medida em que reforçam a influência das experiências de outros sujeitos em diferentes 

temporalidades no alargamento das experiências dos sujeitos no presente, ajudando-os a 

tomarem decisões mais conscientes em sua vida cotidiana. 

Neste sentido, a proposta de trabalho apresentada pela ONHB vem ao encontro do 

campo de investigação da Didática da História, haja vista a possibilidade de diálogo entre o 

conteúdo e a metodologia apresentada e os referenciais teóricos da ciência histórica, 

favorecendo compreender uma dada cultura histórica através do ensino de História, tornando 

relevantes os conhecimentos prévios dos estudantes trazidos para a sala de aula. As discussões 

dos temas e problemáticas da ONHB a serem analisados também abrem possibilidades de 

investigação para o professor-historiador que procura analisar as especificidades teórico-

metodológicas, tornando-a objeto de investigação, podendo fomentar atuais e futuras pesquisas 

no campo do ensino de História. 

A professora Cristina Meneguello (2011) ressalta a necessidade de romper com a ideia 

de que a historiografia só pode ser tratada nos cursos de graduação. O princípio historiográfico 

defendido pela ONHB não está diretamente ligado à concepção da historiografia acadêmica, 

pautada nos estudos de diferentes autores e suas interpretações teóricas, mas sim, na 

possibilidade de indagação e confrontação dos documentos analisados pelos estudantes ao 

discutirem determinada temática e temporalidade histórica aproximando os estudantes da 

Educação Básica do métier do historiador.  

Pensar historicamente é parte do ofício do historiador, que ao se debruçar sobre o 

passado busca respostas às questões do tempo presente. Embora essa habilidade seja um 
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atributo imprescindível ao ofício do historiador ela também pode e deve ser trabalhada em sala 

de aula, ajudando os estudantes a compreenderem as relações entre o presente e o passado, 

compreendendo a si e o mundo a sua volta. Aprender história nesse sentido não equivale à 

acumulação mnemônica de fatos, conceitos ou datas do passado, mas sim um processo 

complexo de pensamento ligado aos pressupostos teórico-metodológicos da ciência histórica, 

trazendo uma melhor compreensão histórica para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem (GOMEZ; ORTUNÕ; MOLINA, 2014).  

Para estes autores ensinar História requer a utilização de diferentes estratégias, 

habilidades e/ou competências que uma vez mobilizadas tendem a contribuir para responder 

questões históricas, compreendendo o passado como algo mais complexo. Essa perspectiva 

corrobora que o ensino de História deve trazer para a sala de aula atividades que possibilite aos 

estudantes desenvolver habilidades inerentes ao ofício dos historiadores, delimitando um tema 

específico para ser trabalhado, selecionando diferentes documentos históricos, e dando 

oportunidade para construir hipóteses e narrativas orais e escritas.  

Entretanto, é preciso considerar que aprender a historiar ou aprender o ofício dos 

historiadores não significa almejar que o estudante se torne um pequeno historiador, até porque 

as finalidades do trabalho do historiador, ao produzir conhecimento histórico, são distintas das 

finalidades do trabalho do professor ao ensinar história. O historiador toma as fontes como 

matéria-prima para desenvolver o seu ofício e, como especialista, reconhece todo o contexto de 

produção antes mesmo de delimitá-las para o seu estudo, ao passo que “os jovens e as crianças 

estão aprendendo história e não dominam o contexto histórico em que o documento foi 

produzido” (BITTENCOURT, 2004, p. 329). 

Assim, ensinar o ofício do historiador aos estudantes consiste em construir juntamente 

com eles uma bagagem conceitual e metodológica, permitindo-lhes compreender (e utilizar em 

certo nível de complexidade) os instrumentos e procedimentos básicos da produção do 

conhecimento histórico. Trabalhar com diferentes tipos de documentos sobre o mesmo tema 

contribui para o desenvolvimento do pensamento histórico, demonstrando que o vestígio do 

passado se encontra em muitos lugares, tanto no discurso de um governante quanto em um 

cartaz de propaganda ou fotografia. 

As discussões trazidas até aqui sobre a necessidade de uma didática específica para o 

ensino de história consideram que o professor de história tem a obrigação de compreender a 

historicidade da sua disciplina e dos referenciais teóricos e metodológicos da sua ciência de 

referência, adaptando-os para a sala de aula e ajudando os estudantes a aprenderem a pensar 

historicamente.  
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Nesta perspectiva de compreensão, a ONHB tem demarcado desde a sua primeira edição 

o seu entendimento de ensino de história, trabalhando com a leitura e interpretação de diversos 

tipos de documentos, possibilitando a discussão e o entendimento de temas históricos, 

oportunizando trabalhar com as evidências presentes nos documentos.  

A primeira edição em 2009, não deixou dúvidas quanto à opção de ensino de História 

iria ser trabalhado ao selecionar como tema gerador das questões e tarefas – “Documento e 

Monumento”, evidenciando sua principal característica, de proporcionar aos estudantes e 

professores da Educação Básica o contato com documentos diversos, possibilitando navegar 

pela História do Brasil, produzindo conhecimentos que poderiam ser confrontados a partir das 

ideias históricas dos estudantes. 

O tema escolhido pelos organizadores da ONHB não poderia ter sido mais propício, 

fazendo naquele momento referência ao capítulo do livro de Jacques Le Goff (1994), intitulado 

“História e memória”, no qual o autor analisa a importância da memória coletiva na produção 

do conhecimento histórico. A história trabalha com o passado, um passado que precisa ser 

constantemente recordado. O monumento entra nessa operação, permitindo evocar, recordar e 

perpetuar as lembranças do passado. Esse processo de rememoração pode se constituir por meio 

de uma obra literária, ou de um compêndio de leis, um quadro de pessoas influentes em 

determinada sociedade ou num folhetim popular. O monumento contribui para a preservação 

da memória coletiva, perpetuando de forma voluntária ou involuntária noções daquilo que a 

sociedade julga ser necessário lembrar e que define muito daquilo que ela é ou pretende ser, 

operando na constituição das múltiplas identidades. 

Neste sentido, a memória é ressignifcada no tempo, podendo estar a serviço de grupos 

e instituições e cabe então a História como ciência compreender os usos políticos do passado, 

percebendo que o campo da memória coletiva é uma área de tensões, configurando aos 

interesses e perspectivas, perceptíveis por meio do lócus de enunciação no qual o sujeito está 

inserido, que influenciam na escolha e leitura dos documentos utilizados na defesa da memória 

que pretende permanecer viva.  

O decreto-lei que aboliu a escravidão no Brasil assinado pela princesa Isabel, o 

depoimento de um escravo ao juiz denunciando os maus tratos, a escultura do Monumento às 

Bandeiras, o depoimento do indígena questionando a evocação dessa memória, a obra de 

literatura, os folhetins, as canções populares, as poesias, o dito e o interdito são instrumentos 

de pesquisa nessa nossa perspectiva de compreender o monumento e a construção da narrativa 

histórica.  
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Segundo Le Goff (1994), o monumento é uma aparência enganadora por se tratar de 

uma montagem, de uma roupagem na qual indivíduos, grupos ou instituições voluntariamente 

ou involuntariamente constroem memórias da sua sociedade que são divulgadas, enaltecidas 

com intuito de produzir memória coletiva. Cabe aos historiadores fazer uso dos monumentos 

produtores de memória, utilizando-os como documento histórico, desmontando, despindo a 

aparência esculpida pelos produtores de memória, problematizando os documentos a partir de 

uma reflexão aprofundada, contextualizando a produção dos documentos/monumentos. 

Ao distinguir monumento e documento o autor ressalta o papel que ambos exercem na 

compreensão da cultura histórica de uma sociedade, possibilitando acessar a memória coletiva, 

que uma vez historicizada pode abrir caminhos para a produção do conhecimento histórico. A 

noção de documento para a história como ciência no século XIX surge como sinônimo de prova. 

O método positivista defendia a ideia de que o fato histórico delimitado seria compreendido por 

meio dos documentos oficiais. O historiador construiria perguntas que poderiam ser coletadas 

nos documentos. A verdade estava posta em certa presunção de objetividade. O documento era 

compreendido como prova, expressa na escrita de homens de notório saber e prestígio social, 

cabendo ao bom historiador extrair dos documentos tudo o que ele contém e não indo além 

daquilo que o texto traz como evidência.  

Os fundadores da Escola dos Annales, Lucien Febvre e Marc Bloch, lançaram em 1929 

uma nova corrente historiográfica, que ficou conhecida como “história nova”, na qual 

procuraram romper com a noção limitada de documento e propuseram um novo olhar para sua 

definição que estive ao encontro dessa nova perspectiva histórica. Os documentos escritos têm 

o seu valor, mas a tessitura da história pode ser feita com outros documentos, compreendendo 

que a confrontação de outros elementos da cultura pode enriquecer a análise do processo 

histórico, sem esquecer que em determinados processos o uso de documentos escritos não está 

acessível, o que poderia negar o direito a história a determinados grupos sociais. 

Houve uma verdadeira revolução documental no sentido de compreender que o acesso 

ao passado poderia ocorrer através de outras formas para além do texto escrito oficial. A 

ampliação e o enriquecimento da definição de documento possibilitaram aos historiadores 

investigar formas de ser e viver em outros espaços e temporalidades acessando aspectos da 

cultura material e imaterial que chegaram até o presente. 

Esta revolução documental acompanhada da revolução tecnológica, com o advento da 

internet, possibilitou um aumento vertiginoso na produção de documentos. A grande quantidade 

de informações veiculadas requer um olhar mais crítico sobre os conteúdos que acessamos 

diariamente. Essas transformações mudam a relação do pesquisador com o documento, que não 
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pode mais ser compreendido em si mesmo, como na perspectiva positivista, onde o documento 

falava por si. Torna-se necessário estabelecer relações mais complexas em torno do documento, 

relacionando-o com outros documentos que o antecedem ou precedem e são selecionados para 

a construção de uma narrativa, que em suma pretende pôr em evidências determinados 

contextos históricos que serão compreendidos de acordo com a consciência histórica dos 

leitores. 

A objetividade como cerne para a autenticidade na história tradicional positivista passa 

a dá lugar a verossimilhança na nova história, compreendendo que a seleção dos documentos 

são escolhas que podem influenciar no resultado da narrativa. É preciso estar atento a esse fato 

considerando que o historiador faz escolhas, e que suas escolhas precisam ser anunciadas para 

que o resultado do trabalho possa ser melhor compreendido. Entretanto quando o historiador 

não deixa claro seu lócus de enunciação é necessário ao leitor se perguntar quem fala? Com que 

objetivo fala? A quem se dirige?  

Essas indagações do leitor frente à produção do conhecimento histórico dizem muito 

sobre o que é a História, como ela é escrita, e quais os objetivos da sua escrita. Não há 

neutralidade na escrita como presumiam os positivistas, pois o referencial teórico-metodológico 

daquele momento optou em narrar à história dos personagens ilustres, da civilização europeia, 

como modelo de civilização e progresso a ser disseminado para o mundo. A consciência e o 

grau de subjetividade são marcas do trabalho historiográfico, entretanto é necessário perceber 

como a relação entre escritor/leitor é negociada, podendo estar numa forma mais conectada, na 

qual o escritor deixa evidente sua escolha política, ou procura não se posicionar, deixando a 

cargo do leitor a busca nas marcações discursivas presentes nas narrativas. 

Compreender o documento em seu contexto requer uma análise crítica da história em 

diferentes perspectivas, ampliando a possibilidade de interpretação do documento por meio do 

viés social, econômico, político, cultural, religioso e jurídico, entrelaçando essas categorias, 

pois no cotidiano elas não se apresentam compartimentada, mas como um todo perceptível nas 

relações de poder que engendram as sociedades. Devemos nessa perspectiva ampliar o acesso 

ao corpo documental, problematizando e situando as experiências humanas compartilhadas pela 

memória social no intuito de produzir o conhecimento histórico que contribua para o respeito 

às diferentes formas de viver e ser no mundo. 

Segundo Le Goff (1994), a memória coletiva, a história e o historiador se reinventaram 

a partir da Escola dos Annales, criando para si outras perspectivas de entendimento da 

sociedade, ampliando a noção dos sujeitos históricos. A partir de então a história não se 

interessa mais apenas pelos fatos políticos, pelas personalidades ilustres e por aquilo que a 



71 

 

historiografia do século XIX consagrou como sendo a História. É possível se preocupar com 

outros elementos da cultura, com outros sujeitos, pois a história é humana e todos fazem parte 

da história. 

O historiador passou a ser instrumentalizado para desenvolver novas pesquisas, não 

necessariamente novos temas, mas viu a possibilidade de rever temas consagrados por outras 

lentes, a partir de outros documentos. Abordar silenciamentos, desejos, tramas do cotidiano, 

projetos que não vigaram, inovando e renovando o caráter da ciência histórica e 

consequentemente abrindo novas perspectivas para o ensino de História.  

A proposta de trabalho com documentos no ensino de História pensada pela ONHB tem 

trazido contribuições para repensar o movimento de renovação no ensino da disciplina, 

colocando em evidência as possibilidades do uso de documentos na construção do 

conhecimento histórico escolar, rompendo com a ideia de História única, pronta e acabada, que 

minimiza o potencial do ensino crítico, desconsiderando o protagonismo dos professores e 

estudantes no processo, não valorizando os conhecimentos prévios dos estudantes e professores 

na problematização dos temas a serem abordados no currículo escolar. 

Há importantes indicações metodológicas que preconizam o uso de documentos/fontes 

em sala de aula como meio de inserir os estudantes na prática do historiador, compreendendo 

os procedimentos e as formas possíveis de interpretá-los. Mais do que objetos ilustrativos, as 

fontes são trabalhadas no sentido de desenvolver habilidades de observação, problematização, 

análise, comparação, formulação de hipóteses, crítica, produção de sínteses, reconhecimento de 

diferenças e semelhanças, enfim, capacidades que favorecem a construção do conhecimento 

histórico numa perspectiva autônoma. 

A professora Maria Gorete Moreira Braga (2004) destaca que sem fontes não há história, 

pois são elas que estabelecem a ponte entre a realidade e a produção do conhecimento, seja ele 

acadêmico ou escolar. Compartilha da ideia de fonte numa perspectiva mais ampla trazida pela 

renovação da historiografia da Nova História que passou a considerar não mais apenas os 

documentos escritos, mas compartilhando a noção de que toda ação humana deixa rastros que 

podem ser problematizados, seja no campo acadêmico, ou com finalidade pedagógica. 

A professora Flávia Eloisa Caimi (2008) e os professores Fernando Seffner e Nilton 

Mullet (2008) publicaram na Revista Anos 90 artigos tratando do uso de documentos na 

construção do  

Minha experiência com a ONHB tem mostrado que a perspectiva de trabalho teórico 

metodológico defendido pela ONHB em sua competição histórica busca envolver os estudantes 

e professores para o estudo, a pesquisa, o debate, a busca de evidências nos acontecimentos do 
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passado, a construção de opiniões e a argumentações no tempo presente. Tais habilidades são 

exigências que vão sendo testadas no decorrer das questões de múltiplas escolhas e tarefas em 

que os mesmos são desafiados a resolver. Considero, portanto, essa experiência não como a 

única, mas como uma como uma forma significativa de desenvolver o pensamento histórico 

dos estudantes.  

2.2 A RENOV(AÇÃO) NO ENSINO DE HISTÓRIA E A CONTRIBUIÇÃO DA NOVA 

HISTÓRIA INDÍGENA PARA O (RE)CONHECIMENTO DA DIVERSIDADE ÉTNICO-

CULTURAL BRASILEIRA  

Os povos indígenas não passaram despercebidos nas histórias de contato com os 

colonizadores em diferentes contextos e temporalidades, que foram se acentuando após o 

primeiro contato em 1500, evento este, consagrado pela historiografia oficial do Império como 

o Descobrimento do Brasil. “Anjos ou demônios, inocentes ou pecadores. As oscilações não 

cessaram de pender para um dos lados desde o século XVI nas intermináveis querelas entre 

teólogos, defensores ou opositores da autonomia dos povos indígenas” (FRANÇA, 2016, p. 

16).  

Assim, foi se constituindo uma cultura histórica sobre a temática indígena, atravessando 

diversas instituições e espaços de sociabilidades, como a igreja, a escola, presentes também nos 

relatos de viajantes, na literatura, na imprensa, e atualmente divulgadas nos modernos meios de 

comunicação. As ideias históricas dos estudantes advêm desse emaranhado de informações que 

acabaram por cristalizar os povos indígenas como povos do passado, apresentando uma visão 

estereotipada que dificulta nos dias atuais um novo olhar sobre o entendimento de cultura e 

identidade para os povos indígenas.  

Neste sentido, a promulgação da Lei nº 11.645/2008 que veio complementar a Lei nº 

10.639/2003, atende o movimento constituído pelos povos indígenas e indigenistas que 

reivindicaram e reivindicam o protagonismo dos povos indígenas na história da nação 

brasileira, considerando a pluralidade étnico-racial em sua composição que foi invisibilizada 

por um projeto de nação homogênea, que reduziu a participação das populações indígenas, 

africanas e afrodescendentes nesse processo histórico. 

O reconhecimento da existência e da contribuição dos povos indígenas na história da 

nação ganhou a partir de então uma maior notoriedade, na qual pesquisadores e professores têm 

compreendido que as histórias e culturas indígenas podem ser (re) construídas, levando em 
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consideração as posições assumidas pelos atores envolvidos nesses processos, sejam eles os 

indígenas ou aqueles que se aproximaram com interesses diversos.  

A abordagem da temática indígena assumiu diferentes posições a partir da criação do 

Estado Nacional, nos primórdios do século XIX até os dias atuais. Compreender as estratégias 

da política indigenista desenvolvida no Brasil, a relação desta com a historiografia e o ensino 

de História ajuda a compreender a negação do protagonismo dos povos indígenas no processo 

histórico, invisibilizando as múltiplas identidades em um projeto de nação que na sua origem 

não atendia os princípios de alteridade frente à complexidade da diversidade étnico-cultural 

brasileira, sendo questionada veementemente a partir da abertura democrática e da organização 

do movimento indígena a partir da década de 1970.  

No contexto da criação dos Estados Nacionais na América, buscou-se, então, forjar uma 

identidade para as nações recém-criadas, construindo toda uma simbologia em torno dos mitos 

de fundação e de eventos da história colonial e do próprio processo de independência que 

viessem a construir uma ideia de Brasil e brasilidade, subscrita pelos ideais de modernidade e 

progresso propagandeados pelos europeus e seus descendentes nos países politicamente 

independentes.  

Neste contexto de construção de nacionalidade é criado o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838, ganhando um forte incentivo por parte do governo de 

Dom Pedro II (1840-1889), que apostou na instituição como forma de construir e legitimar a 

história da nação brasileira perante as outras nações. História essa pensada nos moldes 

europeus, não rompendo com as ideias da colonização, que via o branco como portador de 

cultura, com qualidades superiores, capazes de colocar o Brasil no caminho do progresso e 

civilização. Ocorreu a constituição de uma história nacionalista, que exaltou a colonização 

portuguesa, diminuindo, desvalorizando e apagando o protagonismo das populações africanas, 

afrodescendentes e indígenas. O paradigma eurocêntrico e evolucionista que deu o tom da 

escrita da história por muito tempo inviabilizou tanto a compreensão da agência indígena na 

história do Brasil no passado, e ainda dificulta o entendimento dessas populações no presente.  

A dificuldade do Estado recém-criado em incluir os povos indígenas, africanos e 

afrodescendentes tem sido objeto de pesquisa e de reflexões a partir do movimento da 

articulação dos movimentos sociais e políticos em grande efervescência a partir dos anos de 

1970. Qual o lugar reservado aos povos indígenas na história da nação? Na tentativa de resolver 

esse problema no pós-independência em 1840, o IHGB lançou um concurso desafiando os 

participantes a apresentar um projeto de história para a nação. O projeto vencedor foi 
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apresentado pelo alemão Carl Friedrich Philipp Von Martius39 que entregou para a apreciação 

a monografia “Como se deve escrever a história do Brasil”, buscando responder naquele 

momento qual seria o melhor caminho historiográfico a ser trilhado na escrita da história 

brasileira. O papel a ser desenvolvido pela escrita historiográfica no contexto do século XIX 

com a constituição do Estado Nacional, deveria ajudar na construção do sentimento de 

nacionalidade. Assim, contribuiu para a invisibilização das diferenças e traçou um projeto de 

unificação cultural aos moldes europeus, fortalecendo e legitimando a monarquia brasileira. 

A proposta vencedora seguia uma linha de investigação que já vinha sendo desenvolvida 

dentro da instituição, que buscava naquele período resolver a questão da diversidade étnico-

racial na formação da sociedade brasileira, com o foco no trabalho com a questão da escravidão 

mantida pelo projeto de independência. A narrativa de Von Martius propôs uma concepção de 

história discutida e reconhecida no interior do IHGB, onde consolidou a ideia de que a nação 

brasileira era constituída sobre a égide da miscigenação, ressaltando a contribuição das três 

raças “índio, português e negro” na gênese do povo brasileiro. Sua escrita deixa evidente o 

protagonismo do colonizador português nesse processo, evidenciando as marcas culturais desse 

grupo como superiores e que iniciaram o processo de civilização europeia no Brasil a partir da 

conquista do país, em 1500.  

Nessa perspectiva historiográfica, a contribuição dos indígenas e africanos ocupou um 

lugar secundário. Os africanos foram vistos como “raças menores” e para Von Martius, os 

historiadores deveriam estudá-las e defendê-las de forma cristã e filantrópica. Quanto ao 

indígena, Von Martius (1956) o reconhece como habitante primitivo do Brasil e considera 

relevante investigar a história de seu desenvolvimento antes da chegada dos colonizadores e 

chama a atenção para a contribuição de sua exótica cultura. A visão relatada em seu trabalho é 

fruto de seu tempo, carregada de preconceito construído e reforçado a partir das teorias 

racialistas, que divide e segrega os indivíduos pelos aspectos físicos e pela cor da pele. Os 

indígenas foram considerados povos em extinção e que estavam esperando por alguém que os 

tirassem do atraso cultural em que se encontravam. 

Que povos eram aquêles que os portugueses acharam na terra de Santa Cruz, quando 

estes aproveitaram e estenderam a descoberta do Cabral? De onde vieram eles? Quais 

as causas que os reduziram a esta dissolução moral e civil, que neles não 

reconhecemos senão ruínas de povos? (VON MARTIUS, 1956, p. 444).  

                                                 
39 Ingressou no IHGB, como sócio honorário, em 23 de março de 1839. Para consultar sua biografia acesse a página 

da instituição. Disponível em: <https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/KFPVMartius.html>. Acesso: 22 mar. 2018. 
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No que diz respeito à contribuição da cultura negra, o autor destina-lhe apenas dois 

breves parágrafos, propondo estudos mais aprofundados, principalmente com relação à história 

universal do tráfico negreiro, à situação das colônias portuguesas na África, desviando o foco 

de interesse para as questões das feitorias portuguesas naquele país. Comenta que a literatura 

portuguesa oferece muito pouco a respeito deste assunto, propondo ainda, um estudo 

comparativo entre as índoles, costumes e usos entre negros e índios.  

Não há dúvida que o Brasil teria tido um desenvolvimento muito diferente sem a 

introdução dos escravos negros. Se para o melhor ou para o pior, este problema se 

resolverá para o historiador, depois de ter tido ocasião de ponderar todas as 

influências, que tiveram os escravos africanos no desenvolvimento civil, moral e 

político da presente população (VON MARTIUS, 1956, p. 453).  

Com esta obra, Von Martius (1956) aglutinou as bases de um projeto nacionalista que 

buscou forjar e garantir a identidade brasileira. A partir de seu esboço, foram sendo construídas 

narrativas oficiais, traduzindo o imaginário da população brasileira a respeito de si, e 

principalmente, norteou o raciocínio das “elites pensantes” da época. Além disso, lançou os 

alicerces do “mito da democracia racial brasileira”. Se, para o autor, o encontro das raças 

constituía o eixo central da compreensão histórica do Brasil, era necessário estudar como esse 

encontro se deu ao longo do território. O autor sugeriu estudos de história regional por conta da 

imensidão do país e a pluralidade de sua geografia e população que devem ser consideradas. 

Por último, o naturalista apresentou uma série de considerações sobre o papel político da escrita 

da história. Essa vista por ele como “mestra da vida” deveria fornecer dados para a compreensão 

e atuação no presente, a fim de firmar um futuro desejável. 

Portanto, a compreensão do isolamento dos índios no pensamento brasileiro, segundo 

Jonh Manuel Monteiro (2001), deve ocorrer levando em consideração o projeto político de 

nação, analisando a política indigenista em toda a sua historicidade, perpassando por diferentes 

momentos da história brasileira.  

Os pensadores do Império, ao se enfrentarem com o tema da “gênese da nação 

brasileira”, instituíram os índios tupis como um dos pilares da nacionalidade, mas 

sempre em referência a um índio do passado, um índio já extinto. Paradoxalmente, na 

mesma época em que se cunhava o poderoso “mito das três raças” formadoras do povo 

brasileiro, as populações indígenas (em especial os botocudos) com as quais interagia 

a sociedade brasileira, eram tidas como “bárbaras”, integrantes das “hordas 

selvagens”, que as luzes da moderna civilização deveriam fazer desaparecer 

(MONTEIRO, 2001 apud MARTINS, 2009, p. 157).  
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Esse discurso foi se constituindo no decorrer do século XIX, retirando o protagonismo 

das populações indígenas da constituição da história da nação em construção no pós-

independência. Os poderes constituídos construíram uma história na qual não tinha lugar para 

os indígenas, povos africanos e as mulheres.  

Nesta perspectiva historiográfica que operou na construção da história nacional, as 

populações indígenas e afro-brasileiras foram marginalizadas, pois foram considerados sujeitos 

desprovidos de cultura. E, portanto, caberia ao branco colonizador, continuar o processo de 

civilização. Os afro-brasileiros continuaram sendo escravizados, embora o movimento pela 

liberdade e suas incursões sociais pela sociedade incomodava a elite europeia, pois os lugares 

atribuídos a estes povos na história que estava sendo escrita pelas elites intelectuais do país já 

tinham definido um lugar subalterno para estes segmentos sociais. 

Em contrapartida, os povos indígenas foram excluídos da história neste período, sendo 

considerados sujeitos primitivos, que viviam na infância da civilização, considerados seres 

exóticos e para estes “não há história, há apenas etnografia” (VARNHAGEN, 1854, p. 108). 

Foi assim que os povos indígenas passaram a ser enquadrados na categoria do exótico, do 

selvagem, contribuindo para a marginalização da diversidade étnico-cultural, apresentando-os 

de forma cristalizada, romantizada ou folclórica, tirando qualquer possibilidade de 

protagonismo na história oficial do Império, construída pelos homens brancos, europeus e 

religiosos.  

Ao retirar a possibilidade das histórias e culturas indígenas serem incluídas na história 

oficial o Estado brasileiro deixou a compreensão destes povos ao encargo da etnografia, método 

utilizado pela Antropologia para mapear as culturas nativas, consideradas naquela época 

inferiores e estáticas, portanto culturas a-históricas. Esse pensamento dicotômico na área da 

ciência atravessou a história do Império e grande parte da republicana, no qual somente a partir 

da década de 1970 novos rumos epistemológicos contribuíram para o estudo da temática 

indígena, renovando a forma de compreender o lugar atribuído aos indígenas na história do 

Brasil. 

Segundo Manuela Carneiro da Cunha (2009), até a década de 1970, os indígenas não 

tinham passado nem futuro e a previsão apocalíptica compartilhada por historiadores e 

antropólogos, corroboraram para sustentar a ideia do fim dos povos indígenas, que estava 

próximo. O grande valor atribuído às fontes históricas escritas pelos historiadores e a veracidade 

colhida nos documentos produzidos pelas mãos dos próprios autores históricos relegou a 

temática indígena ao campo historiográfico. Por outro lado, os antropólogos, principalmente os 
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evolucionistas, defendiam a ideia de que os indígenas não tinham passado, eles eram o passado 

em si, a gênese da humanidade.  

As ideias evolucionistas contribuíram para defender o fim dos povos indígenas, 

cristalizando-os como povos do passado, prosseguindo com as ideias “assimilacionistas” da 

política indigenista do período imperial, no decorrer do século XIX e na transição para as 

primeiras décadas do século XX, corroborando com a tese da mestiçagem na formação do povo 

brasileiro que buscou justificar o mito da democracia racial.  

As produções científicas entre as décadas de 1870 e 1930, fundamentadas no conceito 

de raça, interpretaram à luz da biologia, as diferenças fenotípicas e culturais. Imersos nesta 

cultura científica, o conceito de raça definido pelos intelectuais teve forte influência nos debates 

políticos e na condução das políticas expansionistas adotadas pelos países europeus para 

dominar regiões na África e Ásia. Já nos Estados Unidos e no Brasil serviu de justificativa para 

ocupar as regiões interioranas do país. A noção de seleção natural de Darwin deu créditos para 

a fundamentação do darwinismo social, garantindo a dominação impostas pelas nações a outros 

países, ou de uma classe dominante a outros povos dentro de suas próprias fronteiras.  

A miscigenação foi alvo de discussões científicas neste contexto, alguns teóricos 

evolucionistas defendiam que a mistura de diferentes grupos humanos teria como consequência 

o surgimento de sub-raças, sendo estas adjetivadas de raças degeneradas. O conde de Gobineau, 

de origem francesa, viveu no Brasil entre os anos de 1869 e 1870 e no contexto do 

neocolonialismo escreveu alguns ensaios sobre a hierarquia racial e o caráter negativo da 

miscigenação no desenvolvimento social e moral das sociedades. Em 1873 escreveu o ensaio 

“A emigração ao Brasil”, no qual incentivou os franceses a virem para o Brasil, contribuindo 

no processo de branqueamento da população brasileira.  

Na contramão dessa ideia da degeneração racial outro grupo de teóricos acreditava que 

a mestiçagem poderia ser um fruto positivo do progresso e da civilização e que a diversidade 

entre os grupos humanos poderia ser superada com o passar do tempo, ou por meio das trocas 

culturais. Schwarcz (1993) analisou a questão racial no Brasil entre as décadas de 1870 e 1930 

e destacou que as diferenças e hierarquias eram compreendidas pelo modelo de racialização 

construído, mas que certos arranjos teóricos foram pensados, pois somente assim seria possível 

pensar o Brasil como nação mestiça, distanciando-se da ideia da degeneração racial.  

A política de branqueamento surgiu como forma de lidar com a questão da mestiçagem, 

apregoando que a condição de inferioridade da nação brasileira em relação às nações civilizadas 

só seria vencida eliminando a diversidade étnica na formação do povo brasileiro. A 

compreensão da formação do povo brasileiro a partir da ideia da mestiçagem não reconhecia a 
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diversidade étnico-racial e cultural, mas fundamentava a ideia de que havia grupos atrasados, 

como os indígenas e afro-brasileiros que seriam beneficiados no contato com o grupo europeu, 

disseminador do progresso e da civilização.  

O empreendimento dos estudos da política indigenista no Brasil, analisados por Cunha 

(1992) apontaram a preocupação do Estado brasileiro durante todo o século XIX e a primeira 

metade do XX, sobre o potencial civilizatório dos povos indígenas, sendo amplamente discutida 

a humanidade ou animalidade destes, bem como a capacidade de se adaptarem à condição de 

trabalhadores nacionais.  

O debate acerca desta questão dividiu a opinião de governantes, etnólogos, 

historiadores, naturalistas e militares que influenciaram na política indígena do período em 

questão. Entretanto, a história do contato entre indígenas e não indígenas no processo de 

ocupação das áreas interioranas do país contribuíram para a construção de uma representação 

deles como feras, selvagens.  

A estratégia utilizada foi o enfrentamento, não diferente daquela adotada pelos 

bandeirantes paulistas entre os séculos XVI e XVIII na São Paulo colonial, apontada nos 

estudos de Monteiro (1994) que analisou a política indígena do período, a qual defendia que o 

Brasil só prosperaria a partir da dominação dos índios e, no caso dos grupos particularmente 

resistentes, seria necessária a execução nas chamadas “guerras justas” (MONTEIRO, 1995, p. 

41).  

A educação também teve papel fundamental na construção da identidade nacional. A 

criação das primeiras escolas e a obrigatoriedade do ensino primário inculcou o ideal 

civilizatório nas crianças, que passaram a aprender lições sobre a história do Brasil. A visão 

eurocêntrica da história disseminada nos bancos escolares reafirmou as ideias defendidas pela 

ciência, negando o protagonismo das populações indígenas e afro-brasileiras na formação 

nacional.  

Ao analisar a temática indígena nos manuais didáticos entre os anos de 1870 e 1950, 

Silva (2000) discute a introdução no Brasil de uma cultura histórica moderna, momento 

definido como efetivação da produção didática de História do Brasil, paralelamente a ampliação 

do ensino primário. O distanciamento do pensamento religioso em prol de uma visão laica de 

mundo, segundo os pressupostos da etnografia e da história natural influenciaram a produção 

didática sobre a formação do povo brasileiro e ao potencial civilizatório do país neste contexto 

histórico. Afirma ainda que o tratamento dado à questão indígena nos manuais didáticos ocorreu 

articulando-se aos debates e difusão das teorias raciais e de eugenia do final do século XIX e 
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primeiras décadas do século XX, demostrando que havia uma aproximação entre a produção 

dos intelectuais do período e da produção didática.  

A partir da década de 1930 a temática indígena passa a receber contribuição dos estudos 

culturais, tendo como cerne desta discussão o pensamento de Gilberto Freire, na obra Casa 

Grande e Senzala, que embora ainda preso às ideias deterministas do evolucionismo como raça, 

avança ao desenrolar sua tese, possibilitando atualmente a questionar historicamente o racismo 

presente na sociedade brasileira, escondido no homem mestiço brasileiro descrito naquele 

contexto.  

Para os teóricos do culturalismo a base de entendimento da formação histórico-cultural 

de uma nação só é compreensível pela cultura, questionando a superioridade racial oriunda de 

uma carga genética, amplamente difundida no Brasil nos séculos XIX e primeiras décadas do 

século passado. Ao descrever as relações e os costumes dos três principais grupos étnicos que 

formaram a sociedade colonial e deram base de sustentação para a constituição da nação 

brasileira, seguiu na defesa da miscigenação das raças, que deu origem ao povo brasileiro. 

Assim, na obra Casa Grande e Senzala abarcou os mais diversos elementos presentes na história 

de um povo, tornando-se um clássico da Sociologia no país. Todo seu esforço intelectual 

voltado para esta pesquisa demonstra sua capacidade de se “preocupar mais com as 

singularidades dos processos do que as leis e regularidades” (SILVA, 2010, p. 42).  

Embora amplamente criticado pela sua análise da formação do povo brasileiro na tríade 

– branco europeu, índio nativo e o negro africano sua pesquisa precisa ser compreendida, 

considerando o contexto histórico em que ele viveu. Ao abordar a questão das raças, pressupõe 

as qualidades próprias de cada uma, relacionando a questão social e ao ambiente físico. 

Entretanto verifica um antagonismo e relações de tensão no contato entre as diferentes raças, 

presumindo assim um possível equilíbrio entre as culturas em situação de contato, justificando 

uma convivência devido à necessidade de estar inserido no mesmo espaço/tempo.  

Os estudos culturais introduziram inicialmente a ideia de que a herança genética não 

define a superioridade/inferioridade de um povo e se há um maior desenvolvimento por parte 

de um é necessário buscar compreender essas diferenças pela cultura dos grupos em situação 

de contato. Os pontos positivos da mestiçagem, apontados por Freire em “Casa Grande e 

Senzala” é analisado por Costa Pinto (2009) como um fator de renovação epistemológica.  

O sucesso desta obra deu-se por seu caráter inovador da interpretação sociológica – 

historiográfica da formação do Brasil. Resumindo, o autor propunha com essa obra 

uma nova identidade ao povo brasileiro. Identidade essa que divergia frontalmente 

daquelas apresentadas pelos modelos raciológicos desenvolvidos na cultura brasileira 

na segunda metade do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX. O 
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principal aspecto dessa renovação estava relacionado à questão racial e aos problemas 

do mestiçamento no Brasil. Se a tônica interpretativa do pensamento social que o 

precedeu sustentava a necessidade de um racismo científico para assim se justificar-

se socialmente a superioridade do homem branco na consolidação da civilização 

brasileira, Gilberto Freire subverteria essa equação apresentando um novo argumento: 

as possibilidades civilizacionais da integração racial. Na sua interpretação, o Brasil 

constituíra-se como racialmente mestiço e essa mestiçagem determinava-se como um 

elemento positivo, este seria o aspecto central de uma civilização tropical que se 

elaborava, desde a colonização no século XVI (COSTA PINTO, 2009, p. 151).  

Embora a perspectiva trazida por Freire ajude a compreender a formação do povo 

brasileiro na perspectiva da diversidade, buscando ultrapassar os limites do evolucionismo 

científico é relevante destacar que a forma como a temática indígena foi tratada na historiografia 

e no ensino de história, desde a constituição da disciplina de História no século XIX até meados 

do século XX não compreendeu e valorizou as populações indígenas, negando-lhes o direito ao 

exercício pelo da cidadania. 

A falta de estudos sobre os indígenas nos séculos XIX e XX reflete-se na escola, 

períodos em que, de fato, eles não aparecem por lá. Essa invisibilidade na história do 

Brasil Imperial e Republicano também contribui para uma visão fossilizada dos 

índios, pretéritos ou extintos (MEDEIROS, 2012, p. 53-54). 

Os estudos sobre a formação do povo brasileiro teriam que avançar, possibilitando uma 

maior compreensão das histórias das populações e suas contribuições na história do Brasil, 

rompendo com aquela ideia disseminada pela velha historiografia que considera a formação do 

Brasil uma mescla das três raças, a branca, a negra e a indígena, ocultando as disputas entre 

estes grupos, reforçando o mito da democracia racial e desconsiderando o preconceito estrutural 

imerso na cultura brasileira. “A questão é que não se sabe de outras histórias, pois se insiste em 

conhecer apenas a narrativa dos conquistadores, colonizadores europeus que subjugaram os 

Outros com muita violência e uso de armas, epidemias, etc.” (SILVA; MEIRELES, 2017, p. 

27-28).  

A violência empregada na conquista das Américas, inclusive no Brasil também perpassa 

pela colonialidade do saber, na qual segundo Walter Mignolo (2003), os discursos colonialistas 

operaram arbitrariamente desconsiderando qualquer forma de saber dos povos indígenas, 

subjugando-os e invisibilizando-os de qualquer forma de protagonismo. Neste sentido, as 

sociedades passaram a ser classificadas a partir de uma visão eurocêntrica do mundo, 

naturalizando o conhecimento ocidental como única forma válida de saber, desconsiderando 

assim as experiências, identidades e relações históricas colonialistas. 

Para Quijano (2009), as manifestações sociais, políticas, econômicas e culturais que se 

distanciam dos padrões europeus, evidenciadas nas histórias de contato são inferiorizadas por 

aqueles que detêm maior poder, sendo materializadas também a partir do século XIX na 
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historiografia e no ensino de história, que se apropriaram destes discursos para a construção do 

conhecimento histórico.  

A colonialidade é um dos elementos constituitivos e específicos do padrão mundial 

do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 

população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada 

um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjectivos, da existência social 

quotidiana e da escala societal (QUIJANO, 2009, p. 73).  

A invisibilidade dos povos indígenas nas Américas e os problemas enfrentados pelas 

comunidades indígenas foram levadas para discussão no início da década de 1940, quando 

houve uma primeira tentativa efetiva de (re)união por parte dos povos indígenas das Américas. 

Em 1940, aconteceu em Patzcuaro no México, o I Congresso Indigenista Interamericano entre 

os dias 14 e 24 de abril. Nesse Congresso, os delegados indígenas do Panamá, Chile, Estados 

Unidos e México apresentaram a Recomendação nº 59 que previa a criação do Dia do Índio. A 

recomendação foi aceita pelo congresso que oficializou o dia 19 de abril como Dia do Índio, 

data esta de grande valor simbólico, pois neste dia ocorreu a primeira reunião dos delegados 

indígenas no evento, dispostos a discutir a política indigenista de forma mais ampla, 

estruturando inicialmente uma pauta de reivindicação em prol dos direitos indígenas.  

Cabe ainda ressaltar que embora o congresso seja voltado à temática indígena, a 

presença de delegados indígenas esteve restrita aos quatro países, sendo estes aqueles que 

reunidos no dia 19 de abril propuseram a criação do Dia do Índio.  

1. O estabelecimento do Dia do Índio pelos governos dos países americanos, que seria 

dedicado ao estudo do problema do índio atual pelas diversas instituições de 

ensino; 

2. Que seria adotado o dia 19 de abril para comemorar o Dia do Índio, data em que 

os delegados indígenas se reuniram pela primeira vez em assembleia no Congresso 

Indigenista. Todos os países da América foram convidados a participar dessa 

celebração. (MUSEU DO ÍNDIO, 2014, s.p.).  

A Recomendação em questão chama a atenção a evidenciar que os povos indígenas 

enfrentavam vários problemas e que estes deveriam ser discutidos nas escolas (MUSEU DO 

ÍNDIO, 2014). A forma como este dia vem sendo trabalhado nas escolas, há 55 anos após a 

criação do decreto que instituiu o Dia do Índio não tem na maioria das vezes contribuído para 

um (re)conhecimento sobre a diversidade e o respeito às causas indígenas. Neste caso é 

relevante lembrar que a política indigenista adotada pelos órgãos governamentais e a 

historiografia não demostraram a devida preocupação com os povos indígenas no Brasil, o que 

poderia ter contribuído para novas abordagens no ensino de História.  
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Entretanto, a visibilidade das comunidades indígenas neste contexto ainda estava ligada 

à questão da integração e, segundo as decisões do congresso, esta tarefa caberia ao Estado por 

intermédio de medidas governamentais. O interesse dos Estados e seus governantes na criação 

de um órgão nacional e da constituição de uma política indigenista estavam atrelados ao projeto 

desenvolvimentista da expansão capitalista, que tinham como interesse aumentar o número de 

mão de obra e mercado consumidor. 

A partir dos anos de 1940 e, principalmente a partir dos anos de 1950, podemos citar, 

como exemplos desta política, os assentamentos étnicos em zonas periféricas, as 

“regiões de refúgio”, os projetos hidrelétricos e industriais e outros, que visavam 

eliminar a semi-independência econômica e a identidade cultural dos grupos 

indígenas, para convertê-los num proletariado rural, isto é, numa massa com 

consciência de classe, mas desprovida de qualquer sentido significativo de identidade 

étnica (GIL, 2012, p. 311).  

A presença de historiadores, etnólogos, antropólogos e sociólogos de várias regiões do 

planeta corroboraram para a discussão da política indigenista daquele período, embasada nas 

ideias de aculturação dos povos indígenas, “uma política que faz a exaltação das culturas e da 

arte dos indígenas mortos e mantém um enorme desdém pelos índios vivos” (GIL, 2012, p. 

311). 

A recomendação nº 59 aprovada pelo I Congresso Indigenista Interamericano para 

instituição do Dia do Índio em 19 de abril foi acolhida pelo presidente Getúlio Vargas por meio 

do Decreto-lei Nº 5.540, de 02 de junho de 1943. Ao analisar a política indígena durante o 

Estado Novo (1937-1945) no Brasil, Garfield (2000) também destacou as estratégias para 

integrar os povos indígenas ao modelo de nacionalismo defendido pela política de Vargas, em 

seu projeto de conquista para Oeste. Segundo Vicente de Paulo Vasconcelos, diretor do Serviço 

de Proteção ao Índio (SPI), em 1939, o objetivo da política indigenista a integração seria 

benéfica não apenas para os indígenas, mas também para a nação que resolveria o problema da 

diversidade para a constituição de uma nacionalidade que pretendia ser única, portanto, fazia-

se necessário apagar as diferenças neste projeto de nação, encobertando-os na ideia de povo 

mestiço.  

É claro que os índios, assim como o negro, terão que desaparecer um dia entre nós, 

onde não formam 'quistos raciais' dissolvidos na massa branca cujo afluxo é continuo 

e esmagador; mas do que se trata é de impedir o desaparecimento anormal dos índios 

pela morte, de modo o que a sociedade brasileira, além da obrigação que tem de cuidar 

deles, possa receber em seu seio a preciosa e integral contribuição do sangue indígena 

de que carece para a constituição do tipo racial, tão apropriado ao meio, que aqui 

surgiu. (VASCONCELOS, 1939 apud GARFIELD, 2000, p. 18).  

A situação na qual se encontravam os povos indígenas permaneceria inalterada nas 

próximas décadas, com um agravante, a instalação do regime militar no Brasil (1964 e 1985), 
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que deu continuidade da política integracionista com forte caráter genocida, que considerava os 

povos indígenas um atraso ao desenvolvimento e projeto de integração nacional, que prévia a 

colonização de áreas remotas e fronteiriças do país. A forma como a política indigenista vinha 

sendo desenvolvida desde 1910, quando foi criado no Brasil, o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI) foi denunciado pela imprensa e por órgãos nacionais e internacionais por violação aos 

direitos humanos dos povos nativos, que visitaram o país para acompanhar e investigar as 

atrocidades. Diante desse quadro, o governo brasileiro instalou um grupo de trabalho para 

apurar a situação do indígena no Brasil. 

O mencionado relatório inicia observando o quanto a imprensa, naqueles últimos dois 

anos, estava dando importância a fatos relacionados ao índio, a ponto de as questões 

indígenas terem extrapolado as fronteiras do Brasil e estarem sendo tratadas por 

organismos internacionais que se dispuseram a defender os direitos dos índios do 

Brasil. A defesa dos direitos indígenas culminou em gestões de organismos 

internacionais perante o governo brasileiro para que este tomasse providências para 

cessar a violência contra os direitos dos índios. (BIGIO, 2007, p. 30).  

Em resposta a pressão nacional e internacional o governo brasileiro encarregou a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de elaborar um estatuto para servir de referência a 

política indigenista. Em 19 de dezembro de 1973 o Congresso Nacional aprova o Estatuto do 

Índio, Lei nº 6.001, regulando a “situação jurídica dos índios ou silvícolas” no Brasil, 

sancionado pelo Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici (BRASIL, 1973).  

No artigo 1º já evidencia a necessidade de dar continuidade à política de integração 

defendida desde o princípio da fundação do Estado brasileiro, na época do Império.  

Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades 

indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 

harmoniosamente, à comunhão nacional.  

Parágrafo único - Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das 

leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, 

resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições 

peculiares reconhecidas nesta Lei. (BRASIL, 1973, grifo meu). 

O Estatuto do Índio, ainda em vigor, é composto de 68 artigos, tendo sido vetados o 

parágrafo único do artigo 2º, o § 2º do artigo 18 e o artigo 64. Esse texto legal foi o principal 

instrumento para gerir a política indigenista brasileira até a promulgação da Constituição de 

1988. Paralelamente as denúncias contra a violação dos direitos humanos a qual os povos 

indígenas estavam submetidos durante o regime militar, a criação do Estatuto do Índio, as 

décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela articulação e organização dos movimentos sociais 

no Brasil, inclusive a mobilização dos povos indígenas e indigenistas que aparecem de forma 

mais evidente. Daniel Munduruku (2012) afirma que a partir dos primeiros encontros foi se 
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adquirindo uma conscientização política criando um “sentimento de fraternidade” entre os 

povos indígenas que aos poucos foram compreendendo a necessidade de unificar as lutas 

políticas em torno da causa indigenista. 

Até a década de 1970 as políticas indigenistas ainda compartilham das primeiras ideias 

historiográficas do século XIX difundidas pelo IHGB, vendo o indígena como povos atrasados 

e que estavam fadados ao desaparecimento. O projeto de modernidade difundiu cada vez mais 

os valores do progresso e da civilização, criando estratégias de assimilação dos povos indígenas 

à sociedade, buscando negar-lhe o direito a memória, a história e as identidades.  

A organização dos movimentos indígenas neste contexto de redemocratização política 

levantou bandeiras de luta, como o direito à terra, a diversidade étnico-cultural e aos direitos 

sociais, consolidado com a promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). Assim a 

política integracionista de homogeneização cultural e étnica abriu espaço para uma nova 

concepção de identidade, baseada na possibilidade da diversidade e do princípio da alteridade. 

A tentativa de dar visibilidade às histórias indígenas requer também o direito de dar voz aos 

próprios sujeitos das histórias a serem narradas, considerando-se que “sabe-se pouco da história 

indígena: nem a origem, nem as cifras de população são seguras, muito menos o que realmente 

aconteceu. Mas progrediu, no entanto: hoje está mais claro, pelo menos a extensão do que não 

se sabe” (CUNHA, 1992, p. 11). 

A CF/98 ao tratar sobre a questão indígena versa em seu artigo 231 a conquista em 

princípios jurídicos dos direitos dos povos indígenas, considerado um marco legal no 

reconhecimento pelos direitos dos povos indígenas, “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” (BRASIL, 1988, s.p.). 

Outro ponto importante trazido pelo texto constitucional é o artigo 210 que trata do 

direito a educação, ressaltando o respeito ao patrimônio cultural e a diversidade dos povos 

indígenas, apontando “que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais” (BRASIL, 1988, s.p.). Completando o artigo 210 o inciso 2º aborda o 

tratamento especial que deverá ser dado à educação indígena, destacando que “o ensino 

fundamental será em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (BRASIL, 1988, 

s.p.). 
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O texto constitucional no artigo 215 quando trata do direito a cultura faz referência 

também à questão indígena, ressaltando o direito as manifestações das práticas culturais a todos 

os povos e a proteção por parte do Estado ao exercício livre destas manifestações, incluindo o 

seguinte princípio: “o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” 

(BRASIL, 1988, s.p.). 

Os novos procedimentos jurídicos tiraram da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) a 

exclusividade na administração e oferta da educação escolar indígena, ficando o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) incumbido de coordenar e criar políticas educacionais, 

compartilhando as ações com os estados e municípios da federação, a fim de garantir os 

pressupostos constitucionais. 

A luta histórica dos povos indígenas pelo direito a vida e o combate à ideia de 

assimilação e de desaparecimento foram ficando para trás, dando lugar a partir da CF/1988 ao 

(re)reconhecimento da diversidade étnico-cultural, contribuindo para o apoio de entidades 

nacionais e internacionais ligadas ao protagonismo indígena na cobrança por parte do Estado 

brasileiro na aprovação de políticas públicas garantindo direitos, anteriormente negados. O 

processo de (re)conhecimento e valorização da diversidade étnico-racial dos povos indígenas e 

todo trabalho realizado a partir dessa época vem contribuindo para dar maior visibilidade as 

histórias e culturas indígenas, reafirmação suas identidades.  

Neste contexto de luta política em favor da volta da democracia e da garantia dos direitos 

civis e sociais amplamente exigidos pelos movimentos sociais deram lugar para as disputadas 

em torno de projetos educacionais, acompanhados pelas reestruturações curriculares nas 

últimas décadas do século XX. Na área das Ciências Humanas a década de 1980 foi um 

momento profícuo de discussões sobre os rumos da História ensinada nas universidades 

brasileiras e nas escolas. Tais discussões estiveram presentes nas universidades, associações e 

entidades profissionais, como por exemplo, a ANPUH que encamparam um movimento de 

combate à proposta de Estudos Sociais, definida pela Lei nº 5.692/71, identificada com os 

interesses do projeto político defendido pelos governantes militares e a luta pela volta do ensino 

de História nos currículos escolares da Educação Básica, destacando-se a necessidade de um 

ensino crítico, discutindo temáticas relacionadas ao cotidiano dos estudantes.  

Segundo Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli (2009), a história ensinada 

constitui-se um campo de pesquisa na década de 1980 diante da preocupação de um grupo de 

professores e historiadores sobre os rumos que a História ensinada vinha tomando. Vários 

estudos foram realizados nas universidades nesse período, e como resultado desse trabalho uma 
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série de teses, dissertações, livros e artigos especializados vieram nortear as discussões sobre a 

diversidade de abordagens e temáticas no ensino de História, questionamentos sobre o currículo 

prescrito, metodologias de ensino, o papel do livro didático e as finalidades do ensino entraram 

na pauta das discussões.  

As contribuições da historiografia a partir das últimas décadas do século XX são 

perceptíveis por meio dos estudos e arcabouço teórico da história cultural e social. A história 

cultural surge como reposta a história positivista e ao materialismo histórico, propondo o estudo 

da cultura material e imaterial, construindo narrativas para dar vozes às pessoas comuns. As 

estruturas e narrativas culturais apontam versões que inferem sobre a percepção do leitor. O 

desafio da história cultural40 é enfatizar a crítica e o conflito, deslocando o enredo triunfalista, 

possibilitando ao leitor atribuir os sentidos atribuídos em cada narrativa. 

A história social tem como objeto de estudo, os grupos menos favorecidos da sociedade. 

A abordagem da história na perspectiva da história social41 integrou uma corrente 

comprometida com a “história vista de baixo”, dando voz aos sujeitos marginalizados pela 

história: camponeses, operários, escravos, pessoas comuns ou menos favorecidas da sociedade, 

revelando as tensões presentes nas relações sociais. Ela pode ser abordada tanto do ponto de 

vista de uma “macro história”, que examina de um lugar mais distanciado aspectos como os 

movimentos sociais ou como a estratificação social de uma determinada realidade humana, 

como pode ser elaborada do ponto de vista de uma “micro história”, que se aproximam para 

enxergar de perto o cotidiano, as trajetórias individuais, as práticas que só são percebidas 

quando é examinado um determinado tipo de documentação em detalhe, por exemplo: os 

inquéritos policiais, os documentos da inquisição, mas também determinadas produções 

culturais do âmbito popular onde transpareçam elementos da vida cotidiana, das relações 

familiares, e assim por diante.  

Estas correntes historiográficas passaram a dialogar com outros campos de saber, como 

a Antropologia, a Linguística, a Psicologia, a Política, etc., incluindo o estudo da História numa 

perspectiva interdisciplinar, possibilitando problematizar a multiplicidade das experiências 

humanas em diferentes espaços e temporalidades, entrando na complexidade do ser humano, 

ultrapassando os limites dos aspectos políticos e econômicos abordados na produção 

historiográfica.  

                                                 
40 Para aprofundar a compreensão sobre a história cultural, seus métodos e o tratamento dado às fontes. Ver: 

BURKE, 2008. 
41 Discussões sobre os objetos de estudo da história social, a forma de tratamento dada às fontes e a compreensão 

da história a partir do viés social. Ver: BARROS, 2005.  
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A década de 1990 marcou um momento de guinada para o estudo da temática indígena, 

iniciativas conjuntas de antropólogos, arqueólogos e historiadores evidenciaram trabalhos com 

perspectivas interdisciplinares, dando maior visibilidade as histórias e culturas indígenas. Nas 

últimas décadas um grupo de historiadores empenhado no estudo da temática, vem fazendo 

grandes esforços para revisitar e (r)escrever as histórias dos povos indígenas, descolando o foco 

da narrativa do olhar eurocêntrico, identificando as tensões, conflitos e acomodações nas 

negociações estabelecidas entre o colonizador e o colonizado, dentro das perspectivas de estudo 

da “Nova História Indígena”. 

Ao considerar a necessidade de uma postura reflexiva sobre o passado a historiografia 

e o ensino de história brasileira vêm se reinventando no estudo da temática indígena, dando 

notoriedade e discutindo as contribuições das histórias e culturas indígenas na constituição de 

uma identidade nacional plural. Assim, o “índio” como categoria genérica precisa dar lugar 

para a diversidade étnico-cultural das populações indígenas no Brasil, tirando-os da situação de 

invisibilidade e marginalização, na qual foram subscritos por uma visão eurocêntrica da 

história, dando lugar a novas perspectivas, deslocando o olhar para compreender as múltiplas 

identidades indígenas.  

Segundo Antonia Terra (2014), a produção historiográfica das últimas décadas 

contribuiu significativamente para a releitura da história dos índios no Brasil. Segundo a 

pesquisadora, desde a década de 1980, diversos historiadores têm dialogado com antropólogos, 

ampliando a bagagem conceitual, favorecendo novos estudos sobre a história indígena. A autora 

considera relevante para o estudo da temática a maior compreensão dos conceitos de cultura e 

de diversidade cultural, a inserção de novos sujeitos na história que passaram da mera condição 

de vítimas para protagonistas, além dos avanços nos procedimentos metodológicos que 

ampliaram e aprofundaram o estudo de diferentes fontes documentais.  

Somado ao deslocamento do enfoque teórico, os historiadores e antropólogos 

passaram a adotar como fonte de confiança outros gêneros de discurso histórico, tais 

como os mitos e outras narrativas das tradições orais. O conjunto desses estudos 

recentes, enriquecendo o conhecimento do passado das sociedades que vivenciaram a 

penetração da expansão europeia, ao mesmo tempo tem obrigado os antropólogos e 

historiadores a reverem seus próprios conceitos e preconceitos (MONTEIRO, 1995, 

p. 227). 

Para Almeida (2012), desde a década de 1990, os historiadores no Brasil têm se voltado 

para o estudo dos índios, valorizando-os como sujeitos dos processos históricos por eles 

vivenciados. Com base em abordagens interdisciplinares, as pesquisas atuam centram o foco da 

análise dos próprios índios e identificam suas formas de compreensão e seus objetivos nas 



88 

 

várias situações de contato por eles vivenciadas, levando em conta os interesses e significados 

diversos das atuações políticas, socioeconômicas e culturais dos vários atores em contato.  

A década de 1990 foi marcada pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96 e pela apresentação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais que buscaram discutir a necessidade de adequação de currículos frente às 

transformações do mundo atual. Nesse contexto surgiram discussões em torno de uma 

referência curricular que serviria de parâmetro para todas as escolas brasileiras. A nova 

LDBEN, diferente das anteriores faz referência ao direito à educação aos povos indígenas em 

suas próprias comunidades. O artigo 32 estabelece que o ensino deverá ser ministrado em língua 

portuguesa, mas que será assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas 

maternas e os seus processos próprios de aprendizagem. A LDBEN n. 9394/96 garante o direito 

inscrito no artigo 210 da Constituição Federal de 1988. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) trouxeram para o debate a necessidade 

de rever o ensino de História ensinada nas escolas brasileiras, apontando para a necessidade de 

romper com a História Tradicional, com foco demasiado nos conteúdos sequenciais que 

reforçavam a ideia de uma História linear e progressista, tendo como personagens principais os 

heróis, homens ilustres, com foco demasiado na memorização de datas e fatos. Para romper 

com os pressupostos da História Tradicional, os PCNs trouxeram uma proposta para 

organização dos conteúdos por eixos temáticos, propondo a incorporação de novas perspectivas 

historiográficas como metodologia de ensino, colocando o estudante em contato com várias 

formas de linguagens culturais, como o cinema, a música, a fotografia, entre outras, colocando 

no centro do debate o uso de documentos em sala de aula, aproximando o ensino de História da 

metodologia da ciência de referência.  

A consolidação destas propostas para a área do ensino de História foram campos de 

disputas em Santa Catariana, que no final da década de 1980 aprova sua Proposta Curricular 

(PCSC), amplamente discutida no decorrer da década de 1990, sofrendo alterações para 

adequar-se discussões historiográficas mais atuais na área do ensino de História. 

Acompanhando essa revisão a proposta salienta que os professores devem identificar os 

conhecimentos que os estudantes trazem e que seja possível localizar determinadas informações 

históricas, tema e problemas que sirvam de base para a formulação de projetos de trabalho pela 

comunidade escolar.  

A concepção de história linear proveniente da história positivista e eurocêntrica foi 

amplamente debatida e buscou-se ultrapassar essa forma de trabalho tão consolidada na 

produção do conhecimento histórico acadêmico, como no contexto escolar. Os referenciais 
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teórico-metodológicos discutidos na proposta avançaram para além dos pressupostos da 

concepção histórico-cultural42 defendidos na primeira versão/1991, incorporando as 

contribuições da História Social Inglesa e da História Cultural Francesa. 

Ficou evidenciado que o estudo de história deve levar em consideração três níveis 

históricos: o vivido, o refletido e o concebido. No nível histórico do vivido encontram-se os 

sujeitos do tempo presente, que compartilham suas experiências intrínsecas no mover do 

cotidiano, imersos nas relações de poder da sociedade em que vivem. O nível histórico do 

refletido traz à tona a consciência histórica dos sujeitos que querendo compreender a sua vida 

prática, busca no passado meio de orientações. Nessa busca por orientação observasse uma 

disputa por memórias, que buscam dar significado as experiências passadas para as 

necessidades pessoais e dos diferentes grupos sociais no tempo presente. Ao tentar reconstruir 

o passado a partir das indagações do presente os historiadores, ou no caso, do espaço da sala de 

aula, o professor-pesquisador e os estudantes buscam reconstruir os processos histórico-

culturais, apropriando desses conhecimentos como forma de orientação para a vida prática. 

O esforço para implementação de uma proposta mais coerente com as discussões do 

momento tentou superar o ensino de História como simples repasse de informações ou de uma 

História econômica, centrada no binarismo das classes sociais trazidas pelo estudo dos modos 

de produção. Ambas impediam de perceber as experiências humanas em diferentes contextos 

espaciais e temporais. 

A partir das discussões tecidas pelos professores e especialistas em ensino de História, 

a 2ª Versão da Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) firmou um propósito para o ensino 

de História,  

Há que se buscar, através de projetos de pesquisa, uma melhor compreensão do 

cotidiano das pessoas, possibilitando-lhes a capacidade de se compreenderem 

enquanto sujeitos da sua história. Pretende-se que a história não seja apenas a 

introdução de novos temas, mas também, a abertura para novas abordagens sobre as 

temáticas convencionais onde sejam consideradas como históricas não apenas as 

experiências vitoriosas, mas também as vencidas que, muitas vezes, são mais ricas e 

reveladoras de novos sentidos (PCSC, 1998, p. 161).  

Essas novas contribuições para o ensino de História abriram espaços para novas 

discussões e pesquisas sobre o ensino de História, que vieram elucidar a necessidade de 

                                                 
42 A Proposta Curricular de Santa Catarina fundamentada na perspectiva histórico-cultural defende um currículo 

voltado para a crítica social, direcionando o olhar para a ideia de que os estudantes deveriam ser preparados para 

serem sujeitos críticos e atuantes na comunidade em que vivem. A proposta é fundamentada inicialmente pela 

corrente marxista, baseada na literatura de Karl Marx e Antonio Gramsci, questionando o modelo educacional 

vigente que não permitia o acesso e a continuidade dos estudos pelas populações de baixa renda. Para ampliar o 

entendimento da concepção de educação versada na Proposta Curricular de Santa Catarina (1988-1991) ler o 

Documento norteador da PCSC, 1991.  
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reformulação dos materiais didáticos, como por exemplo, o livro didático, revisão dos 

currículos dos cursos de Licenciatura em História, repensando a formação inicial dos 

professores, discussão sobre avaliação para o ensino de História. Esses foram alguns aspectos 

amplamente debatidos e que trouxeram contribuições para o campo da pesquisa em ensino de 

História. O desafio atual do ensino e aprendizagem de História é gerar conhecimentos e 

identificar os processos históricos, assegurando que a sociedade perceba o peso de tais 

processos nas decisões em nossas vidas diárias. Requer, portanto uma postura reflexiva sobre 

o passado, gerando uma consciência histórica que ajude a pensar historicamente situações da 

vida prática.  

As mudanças historiográficas no campo das histórias e culturas indígenas e a atuação 

dos movimentos sociais, inclusive os movimentos indígenas a partir da década de 1970, vêm 

abrindo caminhos para repensar o currículo escolar oficial sobre as populações indígenas no 

Brasil. Embora se tenha avançado muito pouco, não podemos deixar de relatar a conquista dos 

marcos legal, como a inclusão da temática indígena na CF/1988, na LDBEN n. 9394/96 e da 

criação da lei 11.645/2008 que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena 

nas escolas de educação básica no ensino público e privado. 

Há, portanto, dois movimentos que se entrelaçam: a pesquisa da temática indígena nos 

estudos acadêmicos e a organização de movimentos indígenas pelo reconhecimento de suas 

identidades e em busca de seus direitos. Nesse exercício de considerar a agência indígena nos 

processos históricos, foi e está sendo necessário repensar os aportes epistemológicos até então 

utilizados, passando assim a considerar aquilo que Martins (2009) entende como “ação 

consciente dos indígenas”, ou seja, reconhecer seu papel nos processos históricos não como 

coadjuvantes, mas entendendo seu protagonismo.  

Corroborando com o protagonismo indígena, no qual devem ser evidenciado nas 

pesquisas acadêmicas e no ensino de histórias e culturas indígenas Wittmann (2007) ressalta as 

relações sociais e de poder estabelecidas no contato entre indígenas e não indígenas, 

argumentando que “a atenção se volta para uma compreensão dos índios como protagonistas e 

não apenas vítimas da história, demonstrando que eles dialogaram com as novas conjunturas e 

também foram agentes no contato com os colonizadores” (WITTMANN, 2007, p. 22). Assim, 

se faz necessário combater os estereótipos consolidados, no qual o indígena é vitimizado, sem 

poder de ação no encontro com populações europeias, não desconsiderando as formas de 

violências empreendidas pelo colonizador.  

A releitura dos documentos já utilizados na escrita da história indígena acompanhados 

pela introdução de novos conceitos, marcados pelo avanço historiográfico tem contribuído para 
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consolidação desta área de conhecimento, haja vista o crescente espaço conquistado no 

ambiente acadêmico. Segundo Cavalcante (2011), a ampliação do número de instituições que 

começam a abrir espaço para pesquisas na área da temática indígena tem sido percebida também 

em instituições mais distantes das áreas consolidadas no campo da pesquisa acadêmica. O 

crescimento na área ultrapassa os aspectos quantitativos, considerando-se a qualidade das 

produções científicas desenvolvidas no período. Os sinais positivos são perceptíveis pela 

inserção da temática indígena nos simpósios de história, pelos dossiês em várias revistas 

científicos do país.  

A obrigatoriedade do ensino de histórias e culturas indígenas em todos os 

estabelecimentos de ensino do país por meio da Lei nº 11.645/2008 exige uma reflexão acerca 

do significado desta lei no cotidiano escolar, considerando que o ensino da temática 

acompanhou todo processo de consolidação da disciplina de História escolar, desde sua criação 

no século XIX. Para Bittencourt (2013), a produção didática em relação à temática indígena é 

um fenômeno de longa duração, sendo apresentado em um conjunto disperso de conteúdos e 

neste sentido a lei tem uma historicidade que se relaciona aos esforços de determinados setores 

da sociedade organizados para superar um imaginário étnico-racial que privilegia a ideologia 

do branqueamento.  

A compreensão da inserção da temática indígena nos livros escolares deve ser analisada 

sua historicidade, identificando as concepções historiográficas, as ideias e os embates em torno 

do projeto de nação defendidos em cada período histórico. Assim, a criação de leis, a atuação 

dos movimentos sociais, as mudanças historiográficas e consequentemente a renovação no 

ensino de História pode protagonizar ou e/ou silenciar a participação dos sujeitos a quem se 

quer lembrar e/ou esquecer.  

A produção didática de História e a historiografia no que se refere à construção de 

uma visão eurocêntrica de matriz europeia responsável por compor memórias e, mais 

ainda, esquecimentos a que foram relegados os indígenas ao longo da constituição de 

uma história do Brasil (BITTENCOURT, 2013, p. 116). 

A criação da Lei 11.645/2008 tem evidenciado a necessidade latente de se trabalhar as 

questões étnico-raciais na escola, procurando descontruir os estereótipos que geram 

preconceitos e violências e promover debates que possam contribuir para a formação de 

identidades nacionais múltiplas, reconhecendo a diversidade étnica, linguística e cultural.  

Há razões para se trabalhar a temática afro e indígena na escola que merecem ser 

explicitadas, a saber: o estudo da matriz afro e indígena é fundamental para a 

construção das identidades; esse trabalho atende a uma antiga reivindicação dos 

movimentos indígenas e dos movimentos negros: “o direito à história; o estudo dessas 

temáticas contribui para a educação voltada à tolerância e ao respeito ao “outro” e, 
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assim sendo, é indispensável a toda a população brasileira, seja ela indígena, afro-

brasileira ou não (BOULOS, 2015, p. 348). 

Para acompanhar as mudanças na historiografia e as legislações vigentes o ensino de 

histórias e culturas indígenas também vem passando por mudanças lentas, mas que são 

necessárias para mudar o atual quadro de falta de conhecimento sobre os povos indígenas e 

todo as formas de preconceitos sofridos por parte do Estado, da sociedade e da escola. Os livros 

didáticos também têm sido reestruturados, acompanhando as transformações sociais, pois além 

de produto cultural o livro é também uma mercadoria, que precisa atender as exigências do 

mercado. É importante ressaltar que o texto didático não dá conta de abordar a diversidade de 

povos indígenas brasileiros, entretanto, ao trazer a ideia de diversidade pode contribuir para 

exploração do tema, desmitificando a noção de “índio como ser genérico”.  

Os desafios em relação à temática indígena no contexto escolar são múltiplos, e vão 

desde a necessidade de capacitação continuada para os professores que já atuam na Educação 

Básica e se formaram antes da promulgação da Lei 11.645/2008, a oferta de material didático-

pedagógico que atentam os pressupostos na Nova História Indígena, e uma atuação maior por 

parte das universidades públicas e privadas em relação aos cursos de licenciatura em História, 

Pedagogia e outras áreas, possibilitando aos novos professores atuar de forma interdisciplinar. 

Atendo a estes desafios, o MEC estabeleceu por meio do Parecer CNE/CEB nº 14/2015, 

as Diretrizes Operacionais para a implementação da história e das culturas dos povos indígenas 

na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008. O referido documento traz 

reflexões importantes sobre os avanços na área da temática indígena no contexto escolar e 

ressalta a necessidade de superar algumas incompreensões do que determina a lei, para que 

efetivamente haja uma alteração na representação dos povos indígenas no imaginário social 

brasileiro.  

O documento mostra uma preocupação no sentido de perceber que não basta incluir 

novos conteúdos sobre a temática, mas que há uma necessidade de adotar novas abordagens 

didáticas e epistemológicas que possibilite perceber os indígenas além do passado morto, sem 

historicidade e em função do colonizador, contando suas histórias a partir de suas experiências 

históricas e representações culturais, compreendendo a diversidade étnica, cultural e linguística 

dos povos indígenas (BRASIL, 2015).  

Nesse sentido, espera-se que as práticas docentes estejam em maior consonância com 

os objetivos trazidos pela Lei nº 11.645/2008 e pelo Parecer CNE/CEB nº 14/2015, ampliando 

o conhecimento dos professores e estudantes sobre os povos indígenas do presente e do passado, 

reconhecendo sua importância no processo histórico brasileiro, evidenciando as trajetórias 
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destas populações na formação de uma identidade nacional plural. O processo histórico 

analisado evidencia mudanças significativas no ensino (d)e História Indígena caracterizado pela 

necessidade constante de revisão historiográfica para além dos muros da academia, fomentando 

a construção de novas práticas educativas na Educação Básica (BRASIL, 2008, 2015). 
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3 UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM BASE NO USO DE DOCUMENTOS 

PARA O ENSINO DE HISTÓRIAS E CULTURAS INDÍGENAS  

O objetivo deste capítulo foi pensar a construção e aplicação da sequência didática 

voltada para a temática de história indígena a partir da utilização de diferentes tipos de 

documentos, aproximando o ensino de história da prática do historiador. O desenvolvimento 

desta proposição didática vem ao encontro com a proposta teórica-metodológica do programa 

de pós-graduação (ProfHistória) na medida que possibilita ao docente da área refletir suas 

experiências no ensino da disciplina, estabelecendo um diálogo com a didática do ensino de 

história. Nesta perspectiva, a ONHB vem se tornando uma fonte de inspiração para os docentes 

e estudantes que vêm participando desse desafio intelectual ao longo da sua primeira década de 

existência (2009-2018), propondo questões, desafios e tarefas a partir da leitura de diferentes 

documentos, instigando as equipes a pensarem como temas da história do Brasil foram e são 

abordados em diferentes contextos e temporalidades. 

Espera-se que esse trabalho contribua para a inserção da temática indígena no ensino de 

história na Educação Básica a partir da utilização de alguns documentos sobre a temática 

indígena, trabalhados pela ONHB e outros que considerei pertinentes no desenvolvimento desse 

trabalho. O planejamento e execução da sequência didática na área de ensino de história 

indígena foi uma proposta desafiadora, considerando a relevância do tema, objeto de discussão 

após a promulgação da Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e indígena na Educação Básica, nas escolas públicas e privadas. A conclusão da 

dissertação deste trabalho acontece em um momento histórico de grande relevância para o 

ensino de história, sendo 2018 um marco temporal na trajetória da ONHB e da Lei 11.645/2008, 

ambas completando uma década de existência.  

A proposta aproximou dois temas amplamente discutidos na área da pesquisa e ensino, 

contribuindo para (re)pensar o papel do uso de documentos no ensino de história e os desafios 

e possibilidades da inclusão da temática indígena em sala de aula a partir da seleção e utilização 

de documentos de autoria indígena e não indígena. Alguns avanços ocorreram nesse percurso, 

entretanto, ainda há um longo caminho a percorrer, no sentido de construir propostas de trabalho 

que visam à construção de um currículo menos eurocêntrico, deslocando o olhar para evidenciar 

o protagonismo das populações indígenas em diferentes momentos da história brasileira, 

desvinculando a ideia dos povos indígenas apenas como povos do passado (idealizados, 

romantizados e folclorizados) e que os sujeitos que se autodeclaram como tal atualmente 

correspondem múltiplas identidades indígenas. Para Daniel Munduruku (2008), há uma 
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necessidade de fazer uma revisão na história e na filosofia ocidental, apontando que os índios 

não são nem selvagens, nem primitivos, que as verdades são muitas. Portanto, faz uma crítica 

ao universalismo da chamada “civilização ocidental”, que tente a inferiorizar tudo que está fora 

do seu contexto cultural.  

Ao analisar a situação da temática em sala de aula, Santomé (1995) evidencia a prática 

de um currículo eurocêntrico, na qual as vozes de determinados grupos são silenciadas. 

Quando se analisam de maneira atenta os conteúdos que são desenvolvidos de forma 

explicita na maioria das instituições escolares e aquilo que é enfatizado nas propostas 

curriculares, chama fortemente a atenção à arrasadora presença das culturas que 

podemos chamar de hegemônicas. As culturas ou vozes dos grupos sociais 

minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas importantes de poder 

continuam silenciadas, quando não estereotipadas e deformadas, para anular suas 

possibilidades de reação (SANTOMÉ, 1995, p. 163).  

Negar as identidades indígenas com base em argumentos que justificam uma suposta 

originalidade cultural evidencia o papel do Estado e de grande parte da população em relação à 

questão indígena, negligenciando o direito à cidadania dos povos originários, perpetuando uma 

situação histórica de marginalização e preconceitos. Neste sentido, esta proposta de trabalho 

tornou-se um convite à reflexão ao estudo da temática, que necessita ser pensada no cotidiano 

escolar de modo a garantir uma discussão mais aprofundada sobre as relações étnico-raciais, 

percebendo a desigualdade social e o preconceito como construções históricas, fundamentadas 

nos pilares da colonização e nas teorias racialistas que buscaram integrar e/ou eliminar as 

populações indígenas.  

A reflexão no campo das relações étnico-raciais no cotidiano escolar se faz necessária 

na medida em que ajuda a (re)pensar as tensões políticas, sociais, econômicas e culturais na 

constituição do ideário de cidadania brasileira. Nesse contexto de contradições sociais a 

inserção da obrigatoriedade do ensino de histórias e culturas indígenas nas escolas da Educação 

Básica exige uma mudança de postura por parte dos profissionais da educação, compreendendo 

que o currículo é uma construção política e que nele operam as relações de poder e as 

divergências entre os interesses por parte das entidades que coordenam a educação e dos 

sujeitos que operam no contexto de sala de aula. A legislação ampara as ações educativas na 

promoção da igualdade étnico-racial, indo ao encontro do diálogo intercultural, que evidencia 

a existência do “outro” no interior da escola, salientado a importância de lidarmos com as 

diferentes manifestações culturais nos projetos curriculares. 

Narrar essa sequência didática é uma forma de materializar todo trabalho empreendido 

em sala de aula sobre a temática indígena. O envolvimento na seleção de materiais, pesquisas 

bibliográficas, conversas com professores e colegas, contribuiu na minha formação acadêmica 
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e pessoal, evidenciando ainda mais a necessidade de trabalhar a diversidade na escola, como 

forma de construir relações étnico-raciais mais humanizadas.  

A necessidade de trabalhar a diversidade nas escolas de Educação Básica surgiu a partir 

da década de 1970, acompanhadas pela organização dos movimentos sociais e a luta encampada 

por estes a favor dos direitos sociais. Nesse contexto foi atribuída a educação um papel 

preponderante na formação integral do ser humano, levando em consideração as múltiplas 

formas de ser e estar no mundo. A atualização da PCSC (2014) destaca a importância da 

temática, incluindo o eixo “Diversidade como Princípio Formativo”43, destacando ela como 

fator de enriquecimento, possibilidade e compreensão da diversidade humana. Propõe uma 

revisão curricular, chamando a atenção para o papel da alteridade no currículo e vai além ao 

estabelecer que a formação integral do sujeito no ambiente escolar teve estar pautada pelo 

direito a diferença, impulsionando a superação de currículos com perspectivas monoculturais, 

etnocêntricas e hegemônicas, repensando os modos de fazer a educação escolar.  

A feitura deste trabalho apresentou-me a questões que ainda não tinha pensado, e espero 

que a leitura dele contribua para que outros docentes e pesquisadores reflitam sobre os caminhos 

pelo qual a história indígena vem sendo traçada. Analisar a historicidade desse processo 

corrobora para reafirmar o compromisso com a história indígena, que precisa ser revisitada, 

mostrando outras narrativas possíveis e trazendo a tona tantas outras ainda não contadas. Espero 

ainda, que a materialização da minha experiência circule no meio acadêmico e que chegue às 

mãos de tantos outros docentes que sensibilizados com a temática, possam entusiasmar-se na 

construção de outras propostas de trabalho, somando novas contribuições para a implantação 

da Lei 11.645/2008, levando em consideração a diversidade de um país continental como o 

Brasil.  

Neste sentido, aprofundar o debate pode contribuir para ultrapassar os limites impostos 

pelas barreias físicas, culturais e mentais44 que acompanham as justificativas de ocupação nas 

terras pelos colonizadores europeus, construindo uma homogeneização étnico-cultural, 

inviabilizando a qualquer custo a presença das populações nativas nesse espaço, no qual se 

                                                 
43 A atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina discutiu a necessidade de garantir o direito a diversidade 

em sua proposta educativa, incluindo a discussões de temas, como educação para as relações de gênero, diversidade 

sexual, educação ambiental, das relações étnico-raciais, debate sobre comunidades quilombolas e indígenas e 

educação especial. Ver: PCSC, 2014, p. 51-90. 
44 A primeira condição para pensar a história do contato entre colonizadores e os povos originários é pensar a 

cultura como um processo dinâmico e não assumir uma postura de julgamento, reconhecendo todas as culturas 

sem hierarquização, compartilhando com os princípios da educação intercultural. A valorização de outros sistemas 

culturais, para além de toda a hierarquização, em um contexto de complementaridade que possibilita a construção 

de um diálogo. Este, por sua vez, permite a partilha de conhecimentos, para além de toda a falsa oposição 

impregnada nas relações humanas e nas aprendizagens entre o moderno e o tradicional, a cultura escrita e a cultura 

oral, a racionalidade e a dimensão afetiva. (NARBY, 2000, 2005, apud SANTOS, 2006).  
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travou relações de conflitos pela posse das terras, evidenciando as disputas e a luta pela 

sobrevivência entre indígenas e colonizadores.  

Ao reconhecer a importância da capacitação dos professores sobre a temática indígena 

na Educação Básica a comissão organizadora da ONHB vem demonstrando sensibilidade ao 

longo das edições com o estudo da temática indígena. Para elaboração desta sequência didática 

sobre a temática fiz um levantamento das questões e dos documentos45 apresentados pela 

ONHB, entre os anos de 2009 e 2017, selecionando alguns destes, que ajudaram a pensar o 

caminho a ser trilhado, dando sustentação ao trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Essa preocupação tem contribuído para a reflexão sobre a implantação da Lei 

11.645/2008, considerando a abordagem que vem sendo dada aos estudos indígenas, 

principalmente após o 3º Curso de Formação de Professores, História dos índios em sala de 

aula, na modalidade EAD, ofertado gratuitamente aos professores participantes da 7º edição da 

ONHB em 2015, estendendo as inscrições a docentes e profissionais da educação interessados 

na temática, considerando a obrigatoriedade da Lei.  

A diversidade de documentos selecionados nas edições passadas pode contribuir para a 

elaboração de várias atividades, que poderão ser desenvolvidas pelos docentes no decorrer do 

ano letivo, em todas as séries dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além 

dos documentos, o curso também trouxe propostas de trabalhos para pensar o ensino de histórias 

e culturas indígenas em outra perspectiva, considerando os povos indígenas sujeitos, 

protagonistas de suas histórias, trabalho esse que vem sendo efetivado pelos pesquisadores e 

professores que trabalham com a “Nova História Indígena”46. 

Diante de uma variedade de materiais meu objetivo foi desenvolver uma sequência 

didática, na qual os estudantes tivessem talvez um primeiro contato com o estudo da temática 

nessa perspectiva. Foi assim que elaborei uma proposta de trabalho para introduzir a temática, 

que não se esgota, mas deseja apontar caminhos, possibilidades em meio aos desafios de pensar 

novas abordagens para o ensino de histórias e culturas indígenas. Segundo o antropólogo 

Spency Pimentel (2012) uma estratégia significativa para iniciar o trabalho em sala de aula 

                                                 
45 Considerando o potencial dos documentos e das questões que tratam sobre a temática indígena (2009-2018) 

construí uma tabela, facilitando a consulta do material para a pesquisa acadêmica ou para utilização como material 

didático. Disponível em: (Anexo 05).  
46 Os pesquisadores da Nova História Indígena buscam compreender os diferentes grupos indígenas da atualidade 

e de tempos pretéritos, considerando suas experiências e suas histórias de vida, narrando às histórias antes da 

chegada do colonizador, dos contatos a partir da chegada dos colonizadores em diferentes temporalidades e 

espaços ao longo do século XV ao XXI, os confrontos, as estratégias e resistências, bem como as negociações para 

conviver com indígenas e não indígenas. Investigar a complexidade e a historicidade desses processos exige a 

compreensão da cultura como um processo dinâmico construído nas relações sociais, somente assim é possível 

ultrapassar a noção de culturas puras para fazer uso da expressão culturas híbridas. CANCLINI, 2008. 
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sobre a temática indígena seria partir de questões do presente, compreendendo as diversidades 

e os problemas sociais e políticos enfrentados por estes povos na contemporaneidade. 

Na tentativa de vencer as barreiras na concretização da implementação da temática 

indígena há necessidade de garantir formação inicial e continuada para os professores e material 

didático que contribua para perceber a diferença étnica em sala de aula, oportunizando 

discussões sobre o (não) lugar destinado aos diferentes grupos étnico-raciais na sociedade 

brasileira após a chegada do colonizador e dos imigrantes que chegaram ao país atendendo aos 

interesses da política de imigração. Segundo Santiago (1982) o entre-lugar não é uma abstração, 

um não-lugar, mas uma outra construção de territórios e formas de pertencimento, não 

simplesmente “uma inversão de posições” no quadro internacional, mas um questionamento 

desta hierarquia47.  

Ao acompanhar os objetivos propostos anteriormente, desenvolvi a sequência didática 

a partir do uso de documentos com finalidades pedagógicas, buscando sensibilizar os estudantes 

para um novo olhar sobre algo já conhecido por eles, mas na maioria das vezes de uma forma 

estereotipada, romantizada e folclorizada, não contribuindo para a construção da valorização 

das histórias e culturas indígenas. Entrar nesse território foi um grande desafio, mas ao mesmo 

tempo gratificante. Primeiramente veio a seleção dos documentos e o diálogo com a literatura, 

discutindo o seu uso como uma das muitas ferramentas possíveis de contribuir para a formação 

do pensamento histórico dos estudantes. A aplicabilidade desta sequência didática oportunizou 

analisar as ideias históricas prévias dos estudantes a partir das respostas dadas no questionário 

respondido por eles, identificando assim, a forma como lidam com o material didático utilizado 

no desenvolvimento desta proposta de trabalho.  

No decorrer da sequência didática houve quatro momentos distintos, nos quais os 

estudantes construíram narrativas sobre os conteúdos e conceitos que foram trabalhados sobre 

a temática indígena. As narrativas construídas pelos estudantes constituíram-se em um material 

rico e de grande importância nessa pesquisa, sendo objeto de análise do último capítulo da 

dissertação. Na primeira parte da sequência busquei levantar a complexidade de análise da 

categoria “índio”, considerando um termo criado pelo colonizador que não contribuiu para 

perceber a diversidade étnico-cultural das populações indígenas. É preciso ainda considerar que 

                                                 
47 A noção de não lugar pode ser problematizada a partir do conceito de entre-lugar introduzida pelos Estudos 

Culturais a partir das décadas de 1960/1970 para questionar a constituição das nações latino-americanas a partir 

da lógica do colonizador europeu, priorizando o papel destes na construção da identidade nacional. Nessa proposta 

de estudo a questão étnico-racial começa a entrar na pauta de discussão, dando visibilidade a outros sujeitos 

colocados as margens no ideário do nacionalismo do século XIX. Ver: SANTIAGO, 1982.  
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essa concepção está arraigada na cultura didática escolar, evidenciando uma concepção 

curricular eurocêntrica de longa data. 

Na tentativa de contribuir com uma nova perspectiva no ensino de história que rompa 

com a visão romantizada e folclorizada do indígena, propus na segunda parte da sequência 

didática algumas atividades em grupo com os documentos selecionados anteriormente, 

desafiando os estudantes a olharem a temática indígena a partir de outro viés, refletindo sobre 

o papel das populações indígenas na história do Brasil. Dar visibilidade aos povos indígenas e 

suas histórias não é tarefa fácil, mas o trabalho conjunto de várias associações indigenistas, das 

discussões e pesquisas desenvolvidas nas universidades e do protagonismo indígena essa 

situação vem mudando. Sujeitos que foram negados, diminuídos, excluídos, sentiram na carne 

as políticas indigenistas que apregoaram a necessidade de integração a sociedade brasileira com 

valores europeus, colocando-os diante de uma situação complexa, ressignificando o processo 

de construção das múltiplas formas de identidade.  

Compreender o papel político do movimento indígena48 na luta pelo reconhecimento 

dos direitos dos povos indígenas contribuiu para a redefinição do termo “índio”, considerando 

o caráter político da expressão, que buscou unir os diferentes povos indígenas em torno de uma 

causa comum. As conquistas dos movimentos indígenas vieram com a promulgação da 

Constituição de 1988, da Convenção Nº 169 de 1989 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que versa sobre os direitos dos Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 27 

de junho de 1989 e da criação da lei 11.645/2008, marcos imprescindível na trajetória da luta 

do movimento indígena, (re)definido políticas públicas que corroboraram para (re)afirmação 

das identidades étnico-culturais indígenas.  

Se por quase quinhentos anos a história indígena e o protagonismo das populações 

nativas foram desqualificadas pelo colonizador e pela sua ciência, a antropologia e a renovação 

historiográfica, em diálogo com as demais ciências humanas têm proposto nas últimas décadas, 

novas pesquisas de cunho interdisciplinar, dando maior visibilidade às histórias e culturas 

indígenas. Essa virada nas pesquisas tem protagonizado os povos indígenas e as suas múltiplas 

identidades, reconhecendo não apenas o indígena integrante de uma comunidade específica, 

                                                 
48 A partir da década de 1970, vários encontros denominados de Assembleias Indígenas passaram a acontecer em 

todo o país. A cada assembleia, os povos indígenas fortaleceram suas articulações, conformando um longo 

processo que veio a contribuir de forma significativa para os rumos das discussões e das estratégias de luta que 

seriam tomadas a partir da articulação e crescimento de grupos lutando em favor da causa indígena. Esses 

movimentos disseminaram-se por todo país, caracterizados como movimentos sociais de caráter étnico, tendo 

como principal objetivo o fortalecimento étnico das próprias etnias, definindo a diversidade de povos indígenas 

presentes na composição da população brasileira e a construção do sentimento de fraternidade que unificou pontos 

estratégicos da luta pelos direitos sociais e políticos por meio da criação organizações indígenas que se 

posicionaram frente ao poder político e a comunidade não indígena. Ver: BICALHO, 2009.  
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mas também aquele que vive no espaço urbano, fora da aldeia, mas que reconhece traços em 

sua ancestralidade, autodeclarando-se como indígena. O desafio a partir de então é criar 

dispositivos que favoreça o conhecimento da sociedade em reconhecer e aprender a conviver 

com a diferença.   

Com o objetivo de compreender esse movimento, fiz uma análise da importância da 

temática indígena na formação dos adolescentes e jovens da Educação Básica. Encontra-se na 

última parte da sequência didática e busquei também problematizar as representações sobre a 

necessidade da implantação da Lei 11.645/2008, por meio da avaliação da sequência didática 

feita pelos estudantes em um questionário próprio, criado por mim para esta finalidade.  

2.3 DIVERSIDADE ÍNDIGENA E O ENSINO DE HISTÓRIA 

O ensino de história indígena consagrado na literatura escolar tem mostrado um 

indígena engessado no tempo, descrito pela ótica do colonizador como um ser ‘selvagem’, 

‘primitivo’, ‘atrasado’ e ‘bárbaro’. Esses e tantos outros adjetivos nomearam e desqualificaram 

os povos nativos no momento do contato com os colonizadores europeus em diferentes 

momentos e contextos da história do Brasil. O colonizador criou a categoria “índio” para se 

referir ao outro, aquele que não compartilha dos valores culturais europeus, ou seja, o sujeito 

diferente é um ser sem luz, aquele que vive nas trevas.  Assim, não é possível compreender 

as “sociedades indígenas não é apenas procurar conhecer “o outro”, “o diferente”, mas implica 

em conduzir as indagações e reflexões sobre a própria sociedade em que vivemos” (FREIRE, 

2000, p. 2). 

No decorrer destes 518 anos de contato, os colonizadores viram os povos indígenas 

como um entrave ao processo de colonização e progresso do país. Utilizou-se de estratégias e 

artifícios para garantir o domínio sobre as regiões conquistas, desde a catequização dos 

indígenas, com a formação dos aldeamentos até o genocídio, considerando que as formas de 

resistência eram consideradas atos de barbárie contra a fé, a civilização e o progresso. 

Acreditaram que chegaria um momento que estes já não seriam mais motivo de preocupação, 

pois teriam se integrado a nação, seja através do processo de aculturação, vivendo junto aos 

brancos, ou por meio da miscigenação, no qual os indígenas teriam dado origem a outros grupos 

sociais, como mameluco ou cafuzo, ou seja, se desintegrariam em meio a esse caldo cultural. 

Esse posicionamento estabeleceu uma posição de pensamento em que se acreditava no 

desaparecimento desses sujeitos, pensamento que terá sua herança até a recente década de 1980. 

Segundo Monteiro (2001), essa abordagem reverberava também uma concepção cristalizada 
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acerca dos sujeitos indígenas, ignorando o contato dessas populações com os não indígenas e 

as transformações advindas desse processo em suas formas de ser e ver o mundo.  

A esfera da sociabilidade nativa é aquela que está totalmente externa à esfera colonial, 

em parte porque o recurso da “projeção etnográfica” frequentemente isola a sociedade 

indígena no tempo e no espaço, mas também porque nas percepções marcadas pela 

perspectiva de aculturação, os índios assimilados ou integrados à sociedade que os 

envolve seriam, de alguma maneira, “menos” índios (MONTEIRO, 2001, p. 4-5).  

Como aponta o autor, há então o isolamento dos sujeitos indígenas no tempo e espaço, 

relegando-os uma identidade presa ao século XV, sendo o conceito de aculturação utilizado 

para deslegitimar os indígenas na história do contato, ressignificado ou se apropriado de 

elementos não indígenas, negando assim a possibilidade de mudanças, de processos históricos 

inerentes a todas as culturas que, ao passar do tempo estabelecem inter-relações socioculturais, 

alterando suas percepções de mundo. Freire (2000) cita o escritor mexicano Octávio Paz para 

falar das diferenças culturais entre os diferentes povos indígenas ao citar a expressão “as 

civilizações não são fortalezas, mas encruzilhadas” (FREIRE, 2000, p. 13). 

Entretanto, como já vimos anteriormente a partir da década de 1970 essa situação 

começou a mudar e os povos indígenas que estavam fadados ao desaparecimento segundo a 

Antropologia e a História passaram a reivindicar sua participação na história do Brasil e se 

verem como um grupo diverso, considerando a diversidade étnico-cultural e linguística dos 

povos indígenas. O movimento indígena, a criação de legislação internacional e nacional veio 

ao encontro desse movimento de reafirmação cultural e forçou ao Estado a criar políticas 

públicas de reparação, de modo a favorecer o protagonismo dos povos indígenas na sociedade 

brasileira, agora (re)conhecendo a diversidade.  

Algumas informações cristalizadas sobre as populações indígenas e compartilhadas pela 

maioria dos brasileiros passaram a ser questionadas, procurando descontruir as ideias de “índio 

genérico”, de culturas atrasadas, pensamento que o contato dos indígenas com os não indígenas 

os tornariam menos indígenas, como se a cultura fosse um elemento fixo e as discussões sobre 

a participação dos povos indígenas na história brasileira, não apenas no passado, mas também 

na contemporaneidade e na formação do povo brasileiro. 

O censo de 2010 começou a apresentar os resultados desse movimento de reafirmação 

identitária, seja no crescimento populacional, como na diversidade de povos e culturas nativas, 

representada em sua variação linguística. Segundo os dados do Censo (2010)49, população 

indígena no Brasil é de 896,9 habitantes. A pesquisa realizada constatou que esse número 

                                                 
49 Disponível em: <http:www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indígena-ibge>. Acesso em: 22 

mar. 2018. 
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representa a grande diversidade de grupos indígenas existentes no país, confrontando a ideia de 

que os indígenas seriam exterminados ou integrados ao povo brasileiro ao longo do tempo. O 

que se pode verificar com os dados apresentados é que houve um crescimento considerável da 

população indígena após a organização do movimento indígena, a inserção da temática na 

Constituição Federal e a adesão do Brasil como país signatário na Convenção 169 da OIT50. 

A diversidade étnico-cultural indígena é evidenciada na identificação das 305 etnias 

distribuídas em todas as regiões do país pelo Censo (2010), acompanhada pela diversidade 

linguística, em que foram contabilizadas 274 línguas entre os povos indígenas. “Os índios estão 

encravados no passado, mas integram o Brasil moderno, de hoje, e não é possível a gente 

imaginar o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas” (FREIRE, 2000, p. 16).  

No mapa abaixo51, podemos identificar nomes de alguns povos indígenas que 

representam parte desta diversidade étnico-cultural, distribuídos geograficamente em todo 

território nacional. 

 

Figura 1 - Mapa de alguns povos indígenas no Brasil. 

 
Fonte: Dicionário Ilustrado Tupi-Guarani (2017)52.  

                                                 
50 Outro fator preponderante na contagem e identificação dos povos indígenas foi o Censo (2010) com a mudança 

na coleta de dados, que contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a diversidade étnica brasileira. Esse foi o 

primeiro censo onde foi introduzido um conjunto de perguntas específicas para as pessoas que se declararam 

indígenas, como o povo ou etnia a que pertenciam, como também, as línguas indígenas faladas. Além disso, 

incorporou-se um novo recorte geográfico, que foi a localização do domicílio indígena – dentro ou fora de Terras 

Indígenas já reconhecidas pelo governo federal. As pessoas que vivem dentro das Terras Indígenas (TI) e que não 

se declararam como indígena no quesito cor ou raça foram questionadas se elas se consideravam indígena de 

acordo com seus costumes, tradições, cultura, antepassados. Essa nova metodologia alterou o resultado da pesquisa 

e, portanto, os dados mais recentes não podem ser comparados em relação aos censos anteriores.  
51 O mapa contribui para visualizar parte da diversidade étnico-cultural indígena em todo o território nacional, 

destacando a disposição em que se encontram na configuração espacial brasileira. Essa visualização permite 

localizar os povos indígenas no litoral, nas áreas de maior concentração de vegetação, como na Amazônia e nas 

regiões de fronteiras. Entretanto, é preciso tomar os devidos cuidados com a utilização dessa imagem em sala de 

aula, que ao trazer um indígena caricaturado apontando para o mapa mostrando essa diversidade, se contradiz ao 

representar a imagem do índio genérico, com características semelhantes, como a nudez, o uso de cocares e colares 

e arte plumária. Acredito que é pela contradição que ela se apresenta como um bom recurso pedagógico, 

possibilitando iniciarmos um diálogo com os estudantes instigando-os com a seguinte indagação: O indígena da 

figura representa a diversidade indígena brasileira a qual ele está apresentando? 
52 Disponível em: <https://www.dicionariotupiguarani.com.br/mapas/>. Acesso em: 25 maio 2018. 
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Esses dados nos revelam algumas questões importantes que devem fazer parte do 

cotidiano das escolas. Não é possível mais tratar a questão indígena como secundária no ensino 

da Educação Básica, pois a construção de uma nação mais justa e igualitária passa pelo direito 

ao reconhecimento da diversidade étnico-cultural. Diante do atual quadro, as discussões e 

reflexões acerca da Lei 11.645/2008 têm trazido contribuições para o aprofundamento do 

conhecimento sobre as populações indígenas e não é mais possível contar essa história a partir 

da lógica do colonizador.  

As pesquisas científicas têm procurado dar audicidade e visibilidade a essa diversidade 

de povos indígenas, entretanto, a participação dos indígenas na construção dessas histórias se 

faz necessária. O uso da palavra ou a materialização dela tornou-se um ato político de luta e 

resistência, incorporado no cotidiano das populações indígenas. Aproximar os estudantes da 

complexidade das histórias e culturas indígenas de forma didática constitui-se como o primeiro 

desafio de forma mais sistematizada da minha inserção da temática indígena em sala de aula. 

Dialoguei com a turma do 9º Ano sobre a necessidade desse projeto, o que ele representava 

para a minha formação pessoal e acadêmica e o que ele poderia vir a representar também na 

formação deles.  

A escuta se deu de forma tranquila, com poucas interrupções, entretanto, as resistências 

apareceram, seja nos discursos e/ou silenciamento dos estudantes, que não demostraram 

inicialmente empatia com o professor-pesquisador ou com a temática apresentada como 

proposta de trabalho. Alguns indagaram se o tema seria sempre o mesmo, nesse caso a temática 

indígena, questionando de certa forma a relevância do tema, que parecia causar certo 

desconforto, considerando que a temática iria abordar a história de sujeitos do passado, mas que 

contrastava com a presença indígena nas proximidades da escola e porque não dizer no interior 

da própria escola. 

No início da sequência didática verifiquei o conhecimento prévio dos estudantes sobre 

a temática indígena, desenvolvendo a primeira atividade, na qual por meio de um questionário 

com doze imagens de indígenas de contextos e temporalidades diversas os estudantes tiveram 

que escolher aquelas que mais e as que menos representavam os povos indígenas no Brasil 

atual. Assim, pude analisar as representações dos estudantes sobre o que melhor define o 

indígena brasileiro, considerando o seu aparato cultural, formado pelo aprendizado na escola, 

pelas leituras, e pelas imagens que circulam nas redes de comunicação, como TV, cinema e 

redes sociais. As representações dos estudantes são frutos das suas experiências escolares e 

extraescolares, portanto, a análise das respostas possibilitou pensar como a escola através de 
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seus materiais com fins pedagógicos, e também a mídia, o cinema e a literatura contribuem para 

a formação das representações acerca dos povos indígenas. 

Iniciar a sequência didática analisando as representações dos estudantes a partir da 

observação de algumas imagens foi uma experiência já compartilhada na disciplina de Ensino 

d(e) História Indígena, cursada no programa do ProfHistória. O desafio da turma foi elaborar 

coletivamente um material que seria disponibilizado para todos os professores cursistas da 

disciplina, em que deveriam escolher uma ou mais turmas que lecionavam para avaliar as 

representações iniciais dos estudantes sobre o que é ser indígena no Brasil hoje. As 

representações iniciais dos estudantes foram discutidas em sala de aula e um desafio foi 

proposto aos cursistas, criar um material didático sobre a temática indígena.  

O resultado do primeiro trabalho realizado pelo coletivo em sala de aula pelos 

professores cursistas consistia na elaboração de um questionário que trouxe a seguinte 

indagação aos estudantes: “Aponte as três imagens que mais e as três que menos representam 

os povos indígenas e explique quais motivos te levaram a realizar essa escolha, apresentando 

as características que mais influenciaram na sua decisão”.  

Para elaboração desse questionário a turma selecionou doze imagens, destacadas abaixo: 

 

Figura 2 - Imagens selecionadas sobre indígenas para o questionário. 
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Fonte: Google Imagens (2017)53. 

  

                                                 
53 Imagem 1 - MONTESANTI, 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso 

/2017/02/16/Quem-são-os-Brô-MCs-primeiro-grupo-de-rap-indígena-do-Brasil>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

Imagem 2 - QUEIROZ, 2016. Disponível em: <brotandoconsciencia.com.br/?p=2373>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

Imagem 3 - MARQUEZ, 2000. Disponível em: <fotografia.folha.uol.com.br/galerias/43351-dia-do-ndio-em-14-

fotos#foto-603251>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 4 - PINTEREST, 2009. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/ 333759022359572096>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 5 - RIBEIRO, 2017. 

Disponível em: <www.pdt.org.br/ index.php/dia-do-indio-mario-juruna-revoluciona-congresso-nacional-com-

discurso-historico/>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 6 - A origem da imagem não foi encontrada na internet. 

Como trata-se de um questionário elaborado coletivamente na disciplina de Ensino (d)e História Indígena há uma 

grande probabilidade de ter sido retirada de algum livro. Imagem 7 - WIKIPEDIA, 2017. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Guaicurus#/media/File:Debret_-_Carga_de_cavalaria_guaicur.jpg>. Acesso em: 

20 ago. 2017. Imagem 8 - DIAS, 2016. Disponível em: disponível em: <virusdaarte.net/victor-meirelles-a-

primeira-missa-no-brasil/>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 9 - TAVARES, 2013. Disponível em: 

<revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2013/05/trajetória-do-primeiro-indio-formado-em-medicina-pelaunb.htm 

l>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 10 - PEREIRA, 2013. Disponível em: <cidadaniaejustica.blogspot.com/ 

2013/04/entenda-o-caso-da-demarcacao-da-ti-no.html>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 11 - REVISTA 

FÓRUM/EDITORIAL. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/povos-indigena-do-xingu-fazem-

protesto-contra-temer-em-ritual/>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 12 - TENÓRIO, 2015. Disponível em: 

<www.ebc.com.br/tecnologia/2015/10/jmpi-indigenas-participam-de-cursos-sobre-ferramentas-digitais>. Acesso 

em: 20 ago. 2017. 
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Quadro 1 - Título das imagens utilizadas no questionário - Disciplina - Ensino (d)e História 

Indígena – ProfHistória – 2017/1. 

Relação dos títulos das imagens utilizadas no questionário 

Imagem 1 Grupo de rap Brô MC’s Imagem 7 Índios cavaleiros  

Imagem 2 Grupo indígena Sioux – EUA Imagem 8 1ª Missa no Brasil 

Imagem 3 
Manifestação – “Brasil, Outros 500” – 

repressão 
Imagem 9 Médico indígena 

Imagem 4 Pai e filho Pataxó Imagem 10 Escola Indígena  

Imagem 5 Deputado Mario Juruna Imagem 11 Protesto Indígena  

Imagem 6 Crianças Yanomâmis Imagem 12 Oca Digital  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Ao decidir trabalhar a temática indígena em sala de aula, considerei relevante utilizar 

essa experiência e reestruturei o questionário, mudando o enunciado e trocando cinco das doze 

imagens apresentadas anteriormente. A modificação no questionário que tínhamos feito 

coletivamente surgiu da necessidade de atender aos meus interesses de trabalho, tanto 

pedagógico, quanto de pesquisa. Primeiramente alterei a indagação dando aos estudantes maior 

liberdade para a escolha das imagens: “Observe atentamente as imagens abaixo e escolha 

aquelas que mais representam e as que menos representam os povos indígenas no Brasil. 

Justifique sua escolha apontando os elementos que consideram (não) representar tais povos”.  

Quanto à mudança na escolha das imagens, subtrai as imagens 2, 6, 7, 9 e 10, que 

correspondem na ordem numérica do questionário utilizado na disciplina de Ensino (d)e 

História Indígena, grupo indígenas Sioux – EUA, crianças Yanomâmis, índios cavaleiros, 

médico indígena e escola indígena. Na construção do novo questionário elaborado para 

aplicação em sala de aula na sequência que desenvolvi, inclui as imagens abaixo. A numeração 

das imagens não corresponde ao questionário inicial, pois a ordem das imagens também sofreu 

modificações. 
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Figura 3 – Novas imagens selecionadas para questionário. 

 

 

Fonte: Google Imagens (2017)54. 

 

                                                 
54 Imagem 4 - MACHADO, 2017. Imagem disponível em: <http://www.altinomachado.com.br/2017/04/maria-

gilda-yawanawa.html>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 6 - CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017. Imagem 

disponível em: <www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/matérias/CASA-DAS-PALAVRAS/522050-BATE-

PAPO-COM-OS-ESCRITORES_MARY-DEL-PRIORE-E-AILTON-KRENAK.html>. Acesso em: 20 ago. 

2017. Imagem 8 - COMISSÃO GUARANI YVYRUPA, 2015. Imagem disponível em: <https://www. 

youtube.com/ watch?v=BWfVruWSh6M/>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 9 - SAGGIORATO, 2015. Imagem 

disponível em: <https://clapablog.noblogs.org/post2015/12/31/vitor-kaingang-2-anos-degolado-em-via-

publica/>. Acesso em: 20 ago. 2017. Imagem 10 - DOMINGUES, 2015. Imagem disponível em: 

<http://www.ensinarhistoriajoelza.com/indios-brasileiros-retratados-por-um-holandes/>. Acesso em: 20 ago. 

2017. 
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Pretendi na reformulação desse questionário privilegiar o protagonismo das mulheres 

indígenas, incluindo a imagem de uma médica indígena (imagem 4) e de uma cacique (imagem 

8), além de incluir a imagem da mãe demonstrando acolhimento e proteção ao seu bebê 

(imagem 9).  

O bebê no colo da mãe é Vitor, assassinado no final de 2016 em Imbituba, Santa 

Catarina. A escolha dessa imagem está relacionada à notícia “1500, o ano que não terminou”, 

selecionada para a 8ª edição da ONHB em 2016 e utilizada em uma das atividades 

desenvolvidas no decorrer da sequência didática. Ao propor a leitura deste documento os 

estudantes tiveram a oportunidade de analisar o assassinato do bebê, na qual a questão tratou 

da invisibilidade do caso na mídia e na historiografia e ensino de história.  

Já a escolha da “imagem do casal de escritores”, trazendo a imagem da historiadora 

Mary Del Priore e de Ailton Krenak (imagem 6) teve a intenção de problematizar a importância 

dos escritores indígenas para a escrita das histórias e culturas indígenas. Durante o trabalho com 

o uso de documentos em sala de aula foi apresentado o depoimento de Ailton Krenak como um 

dos documentos para discutir o (não) lugar dos indígenas na história, privilegiando a narrativa 

indígena nessa revisão historiográfica.  

A imagem da “dança tapuia” (imagem 10) foi incluída para pensar as diferentes 

representações sobre os povos indígenas e a constituição das diferentes formas de identidade 

construídas pelos povos indígenas no contato com o não indígena. O indígena na encruzilhada 

entre o índio primitivo, sem cultura, selvagem e violento na oposição aos interesses dos 

colonizadores ao índio bom que aliado aos portugueses contribuiu para confrontar os inimigos, 

a representação do índio como guerreiro e valente, incluso nos valores nacionais no contexto 

da construção do Estado Nacional no século XIX. 

Embora não utilizado no desenvolvimento da sequência didática o trabalho do 

historiador e antropólogo John Manuel Monteiro “Tupis, tapuias e historiadores: estudos de 

história indígena e do indigenismo” teve um trecho apresentado em uma das edições, no qual 

influenciou a escolha dessa imagem, além de ter sido adotado no referencial teórico da presente 

dissertação, haja vista que, o trabalho é uma referência no estudo da temática indígena.  

As sequências apresentadas no quadro abaixo mostram as imagens selecionadas para a 

composição do questionário aplicado inicialmente em sala de aula no início da sequência 

didática, evidenciando as minhas escolhas pelo protagonismo das mulheres e dos indígenas, 

ajudando a desconstruir estereótipos sobre as populações nativas no ensino e aprendizagem.  
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Quadro 2 - Título das imagens utilizadas no questionário - Sequência Didática - Aplicada no 9º 

Ano da EEB. Professora Lídia Leal Gomes – 2017/2. 

Imagem 1 Grupo de rap Brô MC’s Imagem 7 1ª Missa no Brasil 

Imagem 2 Pai e filho Pataxó Imagem 8 Mulher cacique  

Imagem 3 Deputado Mario Juruna Imagem 9 Mãe e Filho Kainkang 

Imagem 4 Médica Yawánawá Imagem 10 Dança Tapuia 

Imagem 5 Manifestação – “Brasil, Outros 500” – 

repressão  

Imagem 11 Oca Digital 

Imagem 6 Casal de escritores  Imagem 12 Protesto Indígena  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O questionário contribuiu para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e 

sensibilizá-los para a temática que seria estudada nas aulas seguintes, bem como apresentou 

subsídios para o (re)planejamento das atividades utilizadas na sequência didática. A indagação 

realizada no questionário teve o cuidado de trazer a expressão povos indígenas em oposição à 

de “índio”, procurando já inicialmente introduzir um conceito mais adequado para se referir à 

diversidade de povos indígenas no Brasil, descontruindo a ideia de “índio” como categoria 

homogênea, retratado na maioria das vezes nos materiais didáticos e que circulam no espaço 

escolar e meio de comunicação de massa, contribuindo para reforçar as representações sociais 

distorcidas acerca das identidades indígenas. Após esse momento inicial, dei continuidade 

apresentando a turma à reportagem: “Afinal de contas: o que é ser índio? O que a palavra 

significa? Ela ainda é válida para os dias atuais”55? O texto apresentado pela jornalista Magali 

Alves Colonetti foi escrito em 2015, trazendo informações importantes sob o intelectual 

indígena Daniel Munduruku, um dos mais respeitados escritores indígenas do Brasil. 

Respeitando o posicionamento do escritor e liderança indígena Daniel Munduruku na 

entrevista concedida, a jornalista procurou evidenciar o protagonismo dos indígenas na 

construção de suas histórias, fazendo referência às palavras do entrevistado, que já tinha 

proferido uma conferência abordando o tema56. Seu texto traz fragmentos da fala do indígena 

se posicionando politicamente na defesa dos povos indígenas, evidenciando as múltiplas 

identidades indígenas, considerando a diversidade de etnias e línguas indígenas existentes no 

Brasil. 

                                                 
55 Reportagem disponível em: (Anexo 6). A reportagem utilizada em sala de aula com os estudantes não apresenta 

link disponível para consulta na internet. Para ver reportagem semelhante onde Daniel Munduruku e Elaine 

Potiguara discutem a temática, Ver: RODRIGUES, 2017. 
56 A reportagem apresenta parte da palestra concedida por Daniel Munduruku no XV Encontro de Culturas, na 

Chapada dos Veadeiros em São Jorge-Alto Paraíso (GO) em 2015. O projeto tem como finalidade incentivar o 

reconhecimento e a valorização da cultura popular brasileira e de outros países, corroborando para a criação de 

políticas públicas que reconheçam as culturas das comunidades tradicionais, como as indígenas e africanas.  
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Na escolha das imagens que mais e as que menos representavam os povos indígenas no 

Brasil, os estudantes discursaram que os indígenas estavam perdendo sua cultura, ou que em 

determinadas imagens os indígenas eram verdadeiros representantes, pois preservavam sua 

cultura. A reportagem, além de trabalhar a diversidade étnico-cultural do ponto de vista do 

indígena, instigou os estudantes a refletirem sobre o conceito de cultura, desviando da ideia de 

cultura como elementos fixos, pois assim, a maioria das pessoas que se identificam como 

indígenas já não seriam mais em suas impressões iniciais. 

Para Daniel Munduruku (2015), a cultura é um processo dinâmico, em constante 

movimento. Na visão do intelectual indígena a cultura estática está no museu. Para ele os 

indígenas precisam se atualizar, fazer uso das tecnologias, pois o isolamento pode levar a morte. 

Conclui ainda que o indígena faz muito esforço para entender o Brasil, em contrapartida o Brasil 

faz pouco esforço para entender o indígena. 

Após a leitura da reportagem, os estudantes realizaram uma atividade em que procurei 

chamar a atenção para as possibilidades do uso do documento em sala de aula. A primeira parte 

da atividade “Extraindo informações básicas sobre o documento” solicitei para que cada grupo 

selecionasse o título, a autora, a época e o tema do documento. Na segunda parte da atividade 

“Explorando o documento”, os grupos debateram sobre as colocações de Daniel Munduruku 

afirmando que no Brasil não há índios e que ele não é índio, mas sim indígena57. Ao se assumir 

como pertencente a um grupo específico, ele se distingue dos demais grupos indígenas 

apresentando alguns referenciais culturais do seu povo, que deveriam ser percebidos pelos 

grupos.  

A leitura e discussão desse documento proposto para a atividade contribuiu para a 

desconstrução da categoria índio criada pelo colonizador, reconhecendo que o momento do 

contato não respeitou a diversidade cultural dos povos indígenas. Os estudantes tiveram a 

oportunidade através da fala de um indígena de compreender que o termo índio é um termo 

genérico e que o mesmo não representa a diversidade de povos indígenas que habitam o 

território brasileiro.  

Para que os estudantes tivessem acesso a mais informações sobre a diversidade de povos 

indígenas que vivem no Brasil, alguns costumes, línguas e a situação dos indígenas no Brasil 

atual foi trabalhado o material “O Brasil Indígena” disponibilizado em Power Point pelo IBGE 

e pela FUNAI58. Algumas informações, como o total da população indígena, sua distribuição 

                                                 
57 A atividade desenvolvia encontra-se disponível em: (Anexo 7).  
58 Este material encontra-se disponível em: <www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indigena-

ibge>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
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espacial pelo território brasileiro, considerações sobre o número de indígenas vivendo fora das 

aldeias, apresentação da diversidade de povos, evidenciando o número de etnias e línguas 

faladas em todo país foram atualizados no material disponibilizado pelo Censo de 2010. 

O conhecimento inicial da diversidade étnico-cultural dos povos indígenas no Brasil 

chamou a atenção dos estudantes, seja pela variedade cultural ou pela quantidade de povos que 

resistiram e sobreviveram a mais de quinhentos anos de contato. Para aprofundar esse 

conhecimento foi proposto aos grupos uma pesquisa sobre algum povo indígena. Com intuito 

de comtemplar todas as regiões do Brasil, segundo a divisão do IBGE em Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul foi realizado um sorteio, em que cada equipe ficou responsável em 

pesquisar um grupo indígena de uma das cinco regiões brasileiras. Assim evidenciamos que há 

indígenas em todas as regiões do Brasil, não apenas na Amazônia, argumento muito evidente 

no noticiário e livros didáticos. 

 

Quadro 3 - Roteiro para pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As equipes escolheram os seguintes grupos indígenas para realizarem sua pesquisa:  

Equipe 1 – região norte, grupo indígena Ticuna,  

Equipe 2 – região nordeste, grupo indígena Pataxó,  

Equipe 3 – região centro-oeste, grupo indígena Xavante,  

DESAFIO 

Escolha um grupo étnico indígena que vive na Região ____________do Brasil e 

responda as questões abaixo: 

1. Nome do grupo: 

2. Localização: 

3. Número de habitantes: 

4. Três referenciais culturais: 

5. Uma notícia, extraída da internet sobre o grupo. 

6. Três imagens do povo indígena pesquisado. 

Para saber sobre os grupos indígenas que vivem no Brasil leia o encarte do IBGE 

“Brasil Indígena”. <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-

indigena-ibge> 

 Click sobre Folder Brasil Indígena e Mapa 

“Eu não sou índio. Não existem índios no Brasil” (Daniel Manduruku). 
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Equipe 4 – região sudeste, grupo indígena pataxó,  

Equipe 5 – região sul, grupo indígena Guarani. 

A atividade de pesquisa constituiu-se um importante momento de aprendizagem, pois a 

busca por informações e a apresentação dos trabalhos sobre os povos indígenas contribuiu para 

que os estudantes compreendessem o significado das palavras de Daniel Munduruku ao afirmar 

que no Brasil não tem índio, reafirmando sua identidade perante a diversidade étnico-cultural 

indígena. 

Conhecer a diversidade indígena, suas histórias, lutas e conquistas são um fator 

importante para compreender a história brasileira e a situação desses povos na 

contemporaneidade. Com esse trabalho os estudantes puderam conhecer um pouco mais sobre 

os cinco grupos indígenas pesquisados, identificando algumas aproximações e distanciamentos 

entre seus referenciais culturais. Finalizando essa primeira parte da sequência didática, os 

estudantes foram orientados a realizarem a seguinte atividade: Escreva um texto refletindo 

sobre a frase de Daniel Munduruku: “Índio é um apelido e apelido nem sempre é legal59”. O 

objetivo nessa atividade foi analisar até que ponto a representação dos estudantes tinham se 

modificado, considerando a aplicação do questionário inicial, o trabalho com o texto que 

abordou a diversidade étnico-cultural indígena, os dados apresentados pelo IBGE sobre os 

povos indígenas e a pesquisa realizada e socializada pelos grupos.  

 

2.4 CONTRIBUIÇÃO DO USO DE DOCUMENTOS NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR SOBRE A TEMÁTICA INDÍGENA  

Na segunda parte da sequência didática cada grupo de estudantes recebeu um ou mais 

documentos para fazer a leitura e discutir sobre os conteúdos e conceitos abordados. Para ajudar 

nesse processo juntamente com os documentos cada equipe recebeu alguns questionamentos, 

orientando a leitura e contribuindo para a reflexão dos estudantes a partir dos documentos 

apresentados. 

  

                                                 
59 A atividade encontra-se disponível em: (Anexo 8) 
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Quadro 4 - Seleção e classificação de documentos abordando conceitos essenciais sobre a 

temática indígena. 

Equipe Documentos Tipo de Documento Temática 

1 a.1500, o ano que não terminou a. Notícia - jornal eletrônico 

Violência 

Preconceito 

Silenciamento 

2 
a. História indígena e o eterno 

retorno do encontro  
a. Depoimento indígena  

História 

Histotiografia 

Etno-história 

Memória 

3 

a. Indígena lendo a Constituição 

b. Art. 231- CF/1988 

c. 500º Aniversário do 

Descobrimento 

d. Como funciona a demarcação 

das terras indígenas 

a. Fotografia 

b. Legislação 

c. Tirinha  

d. Panfleto eletrônico 

Legislação 

Política 

Cidadania 

Direitos  

4 

a. Manto Tupinambá 

b. Somos tupinambás, queremos o 

manto de volta 

a. Fotografia 

b. Notícia - jornal eletrônico 

Arte Indígena 

Memória 

Identidade 

5 

a. Monumento às Bandeiras 

b. Estátua de Borba Gato 

c. Estátua de Borba Gato e 

Monumento às Bandeiras são 

‘pinchados’ em SP 

d. Ao invés de pinchar, que tal 

remover as homenagens aos 

bandeirantes em SP? 

e. Monumento às Bandeiras: uma 

outra perspectiva 

a. Escultura - fotografia 

b. Escultura - fotografia 

c. Notícia 

 

 

d. Artigo de opinião 

 

 

Texto acadêmico - fragmento 

Memória 

Nova História 

Indígena 

Historiografia 

Protagonismo 

Indígena 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A seleção dos documentos foi propositiva para discutir alguns conceitos históricos sobre 

a temática indígena e propor outras formas possíveis de compreender o ensino de histórias e 

culturas indígenas na Educação Básica. A equipe 1 recebeu o documento “1500, o ano que não 

terminou”60, em que deveria estar atenta para as formas de violência explícitas e implícitas 

contra os povos indígenas no passado e no presente. A equipe organizadora da ONHB trouxe 

um documento da atualidade, da categoria notícia para chamar a atenção da história do tempo 

presente, estabelecendo conexões com tempos pretéritos.  

O documento aborda o assassinato do menino de apenas dois anos, Vitor Pinto, da etnia 

Kaingang, em Santa Catarina, em 30 de dezembro de 2015. A seleção do documento foi 

                                                 
60 Documento utilizado na 1ª fase da ONHB em sua 8ª edição em 2016. Disponível em: 

<https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/documentos/documento/21>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

(Anexo 09).  
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confrontada com outro episódio bastante divulgado pela grande mídia, sobre a morte de um 

menino sírio, refugiado de guerra. A atenção dada pela mídia internacional e nacional revelou 

o tom de denúncia na cobertura do caso de Alan Kurdi, sensibilizando milhões de pessoas para 

o conflito na Síria e seus impactos humanitários. 

A reportagem chama a atenção da repercussão dos casos na mídia, considerando o 

tratamento diferenciado aos fatos ocorridos e ainda pontua que a seleção da mídia é um ato 

político e a história também não age de forma diferente, pois os historiadores têm seus 

posicionamentos evidenciados na escolha da seleção das memórias e da escrita da história. O 

crime contra o bebê indígena abordado pelo documento e o diálogo com o outro caso da criança 

síria trouxe para o debate o papel da memória na construção da história, constatando o 

silenciamento dos grupos indígenas, considerando que a sua visibilidade traz incômodo para 

certos segmentos sociais. O preconceito étnico em relação aos povos indígenas é fruto de uma 

sociedade etnocêntrica, em que as estruturas de poder que deveriam proteger e reconhecer a 

diversidade expressa na legislação acaba muitas das vezes reforçando estereótipos e 

preconceitos ao modo de ser e viver dessas populações que resistiram ao total extermínio. 

O Ministério Público Federal do Pará (MPF/PA), em março de 2017, propôs um curso 

de capacitação aos servidores públicos de Santarém/PA, intitulado “Direitos indígenas e o 

respeito à diversidade étnico-racial”61, com objetivo de incentivar mudanças de práticas 

institucionais dos órgãos públicos, proporcionando que os servidores sejam multiplicadores de 

conhecimento e estimulem relações positivas entre os diferentes grupos étnico-raciais.  

Para Susana Grillo Guimarães Martelletti, representante do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) no evento há um despreparo dos agentes públicos no atendimento à população 

indígena e, portanto, “é impensável que um servidor público torne agente de discriminação, que 

exija autorização da FUNAI para que os indígenas exerçam o direito de solicitar benefícios de 

forma autônoma, como benefícios previdenciários”62. Ciente do preconceito estrutural na 

                                                 
61 O curso foi realizado entre os dias 29 e 31 de março de 2017 na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 

campus Rondon e contou com a presença de 120 participantes de órgãos públicos estaduais e federais de Santarém 

(PA) que prestam serviços aos povos indígenas da região. A iniciativa foi viabilizada pelo acordo assinado em 

outubro de 2016 entre o Ministério Público Federal (MPF), a União, o estado do Pará e o município de Santarém 

perante à Justiça Federal, sob mediação do juiz federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição. No site do 

MPF/PA a reportagem #ABRILindígena: curso para servidores públicos em Santarém (PA) busca combater 

racismo contra indígenas traz maiores informações sobre o evento e o acordo assinado entre os órgãos públicos. 

PARÁ. Ministério Público. #ABRILindígena: curso para servidores públicos em Santarém (PA) busca combater 

racismo contra indígenas. Notícias: Procuradoria da República no Pará. Brasília, 30 mar. 2017. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/curso-para-servidores-publicos-em-santarem-pa-busca-

combater-racismo-contra-indigenas>. Acesso: 29 mar. 2018. 
62 A diversidade de povos que habitam o oeste do PA o curso veio problematizar conceitos trazidos pela Nova 

História Indígena com intuito de compreender as múltiplas formas de ser indígena e o combate aos preconceitos 

por parte do Estado, negando ou dificultando o acesso aos direitos indígenas preconizados na CF/1988 e na 
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sociedade brasileira afirma que o estudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da 

Constituição deveria ser incluído no currículo escolar como forma de evitar a disseminação do 

preconceito e do racismo.  

 

Figura 4 - Panfleto convidando para curso de formação em “Direitos indígenas e o respeito à 

diversidade étnico-racial”. 

 
Fonte: Arte - Coordenação de Educação Escolar Indígena da Secretaria Municipal de Educação de Santarém63. 

 

Essa situação de intolerância e negação aos direitos indígenas é perceptível de norte a 

sul, de leste a oeste do país. O número crescente de assassinatos, a não demarcação e a ocupação 

das terras indígenas violam o art. 231 da CF/1988, que diz:  

 

Art. 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. 

  § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 

sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

  § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. 

                                                 
Convenção Nº 169 da OIT. Ver: PARÁ. Ministério Público. ABRILindígena: para combater racismo contra 

indígenas, servidores públicos revisitam conceitos e história. Notícias: Procuradoria da República no Pará. 

Brasília, 30 mar. 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/para-combater-

racismo-contra-indigenas-servidores-publicos-revisam-conceitos-e-historia>. Acesso: 29 mar. 2018. 
63 Erro na grafia “etnicorracial”.  
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  § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 

com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-

lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

  § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 

sobre elas, imprescritíveis. 

  § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum 

do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 

população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 

Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 

  § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação 

de boa-fé. 

  § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º. (BRASIL, 

1988, p. 133-134).  

 

O desrespeito e a forte pressão da bancada ruralista no Congresso Nacional ficam 

evidentes através da PEC 215 que tira das mãos do poder executivo nacional a responsabilidade 

na demarcação das terras indígenas, passando a decisão final para o Congresso Nacional. A 

repercussão do caso da mídia tende a reforçar a ignorância e a intolerância da população e do 

Estado em relação aos povos indígenas, reproduzindo na mídia e nas escolas o desrespeito com 

a diversidade étnico-cultural brasileira.  

Em nota ao assassinato de Vitor, o Conselho Indigenista Missionário se pronunciou: 

O Conselho Indigenista Missionário manifesta preocupação com o clima de 

intolerância que se propaga, na região sul do país, contra os povos indígenas. Um 

racismo – às vezes velado, às vezes explícito – é difundido através de meios de 

comunicação de massa e em redes sociais. (CIMI/Regional Sul, 31. dez. 2015). 

Negar a existência dos povos indígenas é uma maneira de barrar discussões como a 

questão da demarcação das terras indígenas, a exploração e violação de direitos humanos 

básicos, a violência presente no cotidiano das diferentes etnias ao longo de mais de quinhentos 

anos. Os casos são evidenciados por organizações não governamentais indígenas e não 

indígenas, denunciando que sob a égide do progresso e da eficiência do agronegócio, por 

exemplo, vários grupos sofrem ameaças à sua vida e à sua cultura, esquecendo-se que esses são 

os povos que originalmente habitavam o território. As pautas do movimento indígena, as 

condições de vida dessas populações não interessam a grande imprensa ou ao Estado que ainda 

consideram a presença indígena como incômoda, causando dificuldades ao desenvolvimento 

do progresso nas regiões habitadas por grupos indígenas. 
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A equipe 2 recebeu o documento “História indígena e o eterno retorno do encontro”64 

em que deveria perceber o papel da autoria na leitura e análise do documento, considerando a 

narrativa de Ailton Krenak, intelectual indígena que questiona o lugar do indígena na 

historiografia e no ensino de história. O depoimento do indígena considera que a escrita da 

história indígena precisa ser revisitada, considerando o protagonismo não evidenciado pelos 

documentos oficiais e pela historiografia do século XIX e grande parte do século XX. É chegada 

a hora de uma história indígena que dê espaço para os saberes indígenas, considerando o papel 

da memória das diferentes etnias na das histórias de seus povos, valorizando os saberes 

milenares, que antecedem a chegada dos colonizadores. 

Para dar conta dessa problemática, muitos estudos têm se dedicado à etno-história dos 

povos indígenas nas Américas, tratando de forma multidisciplinar a história dos povos 

indígenas, avançando e deixando de privilegiar apenas uma visão da história, narrada por 

cientistas de posição eurocêntrica, que tendem a desconsiderar totalmente o protagonismo das 

populações indígenas na história.  

Para Rojas (2008), não podemos desconsiderar que as histórias da maioria das diversas 

culturas originárias das Américas são essencialmente baseada na oralidade, mas considera 

também a necessidade de perceber que durante o período colonial, e posteriormente a esse 

período, muitos indígenas foram alfabetizados, dominando o código escrito do colonizador ou 

códigos criados para atender às necessidades do colonizador em dominar a transposição da fala 

indígena em caracteres.  

Na longa história colonial, aprender a falar o português significava esquecer a língua 

indígena, assim como aprender a escrita objetivava acabar com a oralidade. 

Atualmente, os povos indígenas realizam uma inversão dessa história: a língua 

estrangeira – o português – é considerada uma língua a mais e a escrita é a expressão 

da oralidade, sem que isso tenha diminuído o sentimento de pertencimento à 

identidade nacional, do qual manifestamente se orgulham (LUCIANO, 2006, p. 126). 

Esse processo de dominação do código escrito por parte dos povos indígenas, tanto da 

língua nacional, quanto da língua do seu povo tem uma série de implicações na forma de encarar 

as histórias das populações indígenas, pois eles têm produzido textos que registram a memória 

dos grupos, alterando a forma de narrar às histórias e vivências desses grupos. Assim, 

concluímos que a etno-história tem um papel fundamental nos estudos indígenas, pois estar 

aberto a outras formas de saberes é um caminho possível para compreender a pluralidade étnico-

cultural indígena, estabelecendo um diálogo entre a história ciência e as histórias como fruto 

                                                 
64 Documento extraído da 9ª ONHB, 3ª fase, 2017. Disponível em: <https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-

olimpiada/inicio/index>. Acesso em: 20 ago. 2017. (Anexo 10). 
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das experiências humanas, não privilegiando apenas o documento escrito, pois os anciões e a 

memória desempenham um grande valor na constituição das histórias indígenas.  

Ailton Krenak (1992) expressa o valor atribuído aos anciões e a oralidade para a 

constituição das histórias e culturas indígenas nas Américas, considerando a trajetória milenar 

desses povos nessa região: 

Os intelectuais da cultura ocidental escrevem livros, fazem filmes, dão conferências, 

dão aulas na universidade. Um intelectual, na tradição indígena, não tem tantas 

responsabilidades institucionais, assim tão diversas, mas ele tem uma 

responsabilidade permanente que é estar no meio do seu povo, narrando a sua história, 

com seu grupo, suas famílias, os clãs, o sentido permanente dessa herança cultural 

(KRENAK, 1992, p. 202). 

Assim os indígenas poderão sair da “tocaia”, expressão utilizada por Ailton Krenak, 

para se referir à marginalização do indígena na história do Brasil. Para ele não é viável o estudo 

da história dos índios no Brasil, pois é preciso considerar a história anterior à chegada dos 

europeus na América, onde limites territoriais impostos pelos colonizadores não impediam a 

livre circulação dos povos originários. 

As histórias e culturas indígenas são milenares em território americano, sendo, portanto, 

necessário identificar e perceber as formas de resistências, negociações e protagonismo antes e 

depois do contato oficial entre europeus e os povos nativos, na América em 1492 com a invasão 

de Cristovão Colombo à Ilha Hispaniola na América Central e/ou em 1500 no Brasil, com a 

tomada do litoral brasileiro por Pedro Álvares Cabral em nome da Coroa Portuguesa. 

A equipe 3 recebeu quatro documentos para pensar a luta dos povos indígenas pelo 

direito à existência, ao reconhecimento dos diferentes modos de organização social, que 

respeitem a forma como se veem e percebem o mundo. Nesse sentido, os documentos, 

“Indígena lendo a constituição”65 e Art. 231 CF/198866 foram selecionados com intuito de 

ajudar os estudantes a perceberem que os povos indígenas têm seus direitos reconhecidos pela 

Constituição Federal de 1988 e vem tomando consciência da importância da organização dos 

diferentes grupos indígenas na defesa dos diferentes modos de vida dos povos originários.  

Segundo Bicalho (2010), os antropólogos que se empenharam em estudar diferentes 

povos e culturas indígenas nas décadas de 1970/1980 compartilharam a ideia de que havia um 

forte sentimento de unidade entre os diferentes grupos indígenas em torno do Movimento 

                                                 
65 Imagem disponível em: <https://jornalggn.com.br/blog/mpaiva/e-os-direitos-sobre-elas-imprescritiveis-a-

constituicao-e-os-direitos-indigenas>. Acesso em: 20 ago. 2017. (Anexo 11). 
66 Texto disponível em: <https://brasil.mylex.net/legislação/constituição-federal-cf-art231_10920.html>Acesso 

em: 20 ago. 2017. (Anexo 12). 
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Indígena, entretanto havia uma sólida consciência das diferenças étnico-culturais que estavam 

em jogo e que deveriam ser reconhecidas e respeitadas. 

Outra questão levantada pelos antropólogos chama a atenção para a necessidade de se 

respeitar a diversidade indígena. Os índios tinham consciência da sua diversidade 

étnica e começavam a demonstrar – as Assembleias de Chefes Indígenas já indicavam 

esse caminho – discernimento de que para terem direitos de serem tratados como os 

demais brasileiros (direitos à igualdade/cidadania), eles não precisavam deixar de ser 

eles mesmos (direito à diferença) (BICALHO, 2010, p. 182). 

Já os documentos “500º Aniversário do Descobrimento”67 e “Como funciona a 

demarcação das terras indígenas”68 contribuíram para pensar o distanciamento entre a 

legislação e sua efetivação, considerando que a garantia dos direitos sociais são campos de 

disputas políticas, inseridas em relações sociais de poder, constantemente negociadas levando 

em consideração os jogos de interesses. 

Ao historicizar a organização do Movimento Indígena Brasileiro, Bicalho (2010) chama 

a atenção para o papel que ele desempenhou na conquista dos direitos dos povos indígenas, 

impressos na CF/1988 e alerta que a luta continua, pois a prescrição da legislação não garantiu 

na prática a concretude dos direitos garantidos. 

A conquista dos direitos indígenas garantidos na Constituição não concluiu o processo 

de luta do MIB, ao contrário, revigorou-o. O caminho em busca da concretização do 

direito conquistado é longo e árduo, pois envolve uma série de interesses e a 

necessidade de mudanças, não apenas nas relações entre os povos indígenas, Estado 

e sociedade; mas, principalmente, na mentalidade do povo brasileiro quanto ao 

reconhecimento e a convivência com o diferente (BICALHO, 2010, p. 231). 

Já a equipe 4 recebeu dois documentos tratando sobre a questão da identidade indígena, 

considerando o processo de negociações e ressignificações em torno das múltiplas identidades 

indígenas, que veio se configurando nas últimas décadas, reconhecendo o papel da inserção dos 

direitos indígenas na CF/1988, garantindo o direito à diversidade e às diferentes formas de ser 

e viver, marcando as múltiplas identidades indígenas. 

Os documentos a “fotografia do Manto Tupinambá”69 e “Somos tupinambás, queremos 

o manto de volta”70 foram retiradas da “Amostra Cultural Redescobrindo o Brasil”, projeto em 

                                                 
67 Documento utilizado na 1ª fase da ONHB em sua 4ª edição em 2012. Disponível em: 

<https://drive.google.com/drive/folders/0B24Pob8ONI7TQWQtWUU3X0dhbDQ>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

(Anexo 13). 
68 Folheto eletrônico tratando da demarcação das terras indígenas, segundo a Proposta de Emenda Constitucional 

– PEC -215. Disponível em: <www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/12pec-215-e-retrocesso-aos-direitos-

indigenas/>. Acesso em: 20 ago. 2017. (Anexo 14). 
69 Imagem disponível em: <https://pt.slideshare.net/ArtesElisa/8º-ano-continuao-1-arte-prcolombiana-e-arte-

prcabralina34-slides> Acesso em: 20 ago. 2017. (Anexo 15). 
70 Documento utilizado na quarta fase da ONHB em sua 4ª edição em 2012. Disponível em: 

<https://drive.google.com/drive/folders/0B24Pob8ONI7TQWQtWUU3X0dhbDQ>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

(Anexo 16). 
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comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. O momento histórico em 

comemoração aos 500 anos de “Descobrimento do Brasil” e o trabalho por parte do Estado e 

entidades culturais de dar visibilidade ao evento, teve repercussões na grande mídia, 

principalmente o caso dos representantes da comunidade de Olivença, localizada no sul da 

Bahia71, em reivindicar a posse do manto Tupinambá. 

As polêmicas em torno da posse do manto, que os holandeses tomaram dos indígenas 

no século XVII, presenteando o rei da Dinamarca, demostra o valor simbólico dado ao artefato 

cultural pelos moradores de Olivença, aproximando-os da memória que os identificam com a 

história do povo Tupinambá, transformando-o em objeto de luta política pelo reconhecimento 

a identidade. O manto Tupinambá apresentou diferentes significados culturais no decorrer do 

tempo: símbolo de culto religioso, presente diplomático e objeto de inestimável valor artístico, 

operando na constituição de memórias utilizadas na reafirmação de uma identidade étnica 

revisitada.  

A luta pelo reconhecimento da identidade indígena pelo grupo Tupinambá, no sul da 

Bahia, mostra a consciência dos membros da comunidade do seu processo histórico, que sabe 

que a história do contato e as políticas indígenas tiveram implicações diretas em sua identidade. 

Entretanto, esse fator não apaga a ligação do seu povo com a ancestralidade dos povos indígenas 

que ocuparam essa região. 

Uma modesta comunidade em Olivença (distrito de Ilhéus, no litoral sul da Bahia) 

está tentando mudar a história oficial do Brasil. São aproximadamente mil pessoas, a 

maioria lavradores, que não querem mais receber o tratamento de "caboclos" ou 

"pardos", como ocorre há pelo menos seis décadas. Dizem-se índios tupinambás, etnia 

que a literatura especializada julga extinta desde o século 17- e exigem, agora, que o 

governo os reconheça assim. Nos últimos 18 anos, discutiram a questão de identidade 

sem estardalhaço, quase às escondidas. Em janeiro, porém, sentiram-se maduros para 

torná-la pública e lançaram uma carta “à sociedade nacional”, explicando o que 

desejam (FOLHA DE SÃO PAULO, 01/06/2000). 

As mudanças nas formas de viver são processos históricos que caracterizam as 

transformações culturais ao longo história da humanidade. As marcas dessas transformações 

vão além do aspecto material, ressignificando as subjetividades, considerando que a forma de 

ver que as mudanças também se estendem às experiências, carregadas de sonhos, sofrimentos, 

disputas, perdas e conquistas. Segundo uma das anciãs da comunidade de Olivença, essas 

mudanças no modo de ser e viver são evidenciados em seu grupo social de convívio, mas eles 

                                                 
71 O reconhecimento étnico do povo Tupinambá ocorreu em 2002 (FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Nota 

Técnica nº. 01/CEGEP/02. Brasília: FUNAI, 13/05/2002). O Território Indígena Tupinambá de Olivença foi 

demarcado pelo Relatório da FUNAI em 20/04/2009 (FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Resumo do Relatório 

Circunstanciado de Delimitação da Terra da Terra Indígena Tupinambá de Olivença. In: Diário Oficial da União 

– Seção n. 74. Brasília: DOU, 20/04/2009, p. 52-57).  
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não apagam a memória do povoado, pelo contrário, são formas de compreender as 

transformações identitárias no transcorrer das histórias dos povos indígenas em contato com o 

não indígena. 

Acho que depois das terras demarcadas, Olivença não precisa ter suas casas de palha 

e taipa novamente. As casas que forem indenizadas, a gente deve derrubar para 

começar tudo de novo, do jeito que a gente quiser. Podem ser casas humildes, mas eu 

espero que todo mundo viva unido (NIVALDA AMARAL DE JESUS, 2011)72. 

A equipe 5 recebeu quatro documentos os quais puderam identificar os traumas 

presentes na história indígena, percebendo o tratamento diferenciado dado a violência cometida 

contra os povos indígenas na época da interiorização do processo de colonização, com a 

presença dos bandeirantes, partindo do litoral paulista em direção ao interior do Brasil. Os 

documentos “Monumento às bandeiras” e “Borba Gato”, são apresentados em um contexto 

próprio de produção, considerando a época em que foram construídos tinham por objetivo 

engrandecer a história dos bandeirantes em São Paulo, construindo uma memória de herói, 

destacando o papel político e econômico do Estado na bravura dos destemidos desbravadores. 

Já os documentos “Estátua de Borba Gato e Monumento às bandeiras são ‘pichados’ em 

SP”, “Ao invés de pichar, que tal remover as homenagens aos bandeirantes em SP” e “O 

monumento às bandeiras: uma nova perspectiva”73 mostram que há um posicionamento político 

em torno dessas referências históricas que são problematizadas pelos pesquisadores que 

mobilizam conceitos como o de cultura histórica, trazendo para as discussões os usos políticos 

do passado. Nesse sentido, esses documentos contemporâneos foram trazidos com objetivo de 

possibilitar aos estudantes perceberem as disputas em torno da memória e da história, 

percebendo esse movimento como campo de disputas políticas e ideológicas presentes na 

discussão em quais memórias devem ser preservadas e/ou silenciadas. É possível que os 

estudantes estabeleçam algumas relações com os monumentos que fazem parte do seu universo 

cultural, compreendendo que os monumentos do passado são ressignificados no presente, 

constituindo lugares de memórias instáveis, considerando as disputas pelo uso político do 

passado.  

A proposta de discussão entre o documento que propõe a retirada dos monumentos do 

lugar onde estão, pois não representam a “verdadeira história” e do outro documento apontando 

                                                 
72 Entrevista concedida a Carlos José Ferreira dos Santos - Casé Angatu, professor da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), Ilhéus/Bahia em 14/12/2011 durante o III Seminário de Histórias e Culturas Indígenas: Índio 

Caboclo Marcelino nas Aldeias Tupinambá de Olivença. Ver: CASÉ, 2015.  
73 Todos os cinco documentos abordando o uso político do passado em relação a temática do contato entre 

bandeirantes e indígenas foram trabalhados na questão 12ª da 2ª fase da ONHB, em sua 9ª edição, 2017. Disponível 

em: <https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/onhb9/home>. Acesso em: 20 ago. 2017. (Anexo 17). 
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a necessidade de olhar para a figura dos bandeirantes sobre outra perspectiva possibilitam aos 

estudantes perceberem essa disputa em torno das memórias. Enquanto isso, o debate político 

sobre pichações e arte protagonizado por Marta Suplicy e João Dória, e inclusive seus 

desdobramentos, torna evidente o desconforto de partes da sociedade com as formas de 

apropriação e demarcação do espaço urbano, podendo ser considerado um processo marcado 

por tensões e posicionamentos políticos contraditórios, que podem evidenciar o trato dado à 

história por grupos políticos.  

A realização dessas atividades em grupo com a utilização dos documentos foi um 

trabalho bastante significativo, pois evidenciou o protagonismo dos estudantes na observação 

dos documentos, das impressões e das discussões que fomentaram a apresentação do seminário 

em classe pelas equipes, considerando as temáticas estudadas por cada um dos grupos.  

A conclusão dessa parte do trabalho com o uso de documentos sobre a temática indígena 

me levou a identificar que algumas coisas deveriam ser mais aprofundadas, como o caso da 

organização e luta dos povos indígenas pelo reconhecimento das suas histórias e culturas, 

reverberando na reafirmação da construção das identidades étnicas a partir do movimento 

indígena e do reconhecimento dos direitos indígenas na Constituição Federal de 1988. 

Diante da constatação dessa necessidade, construí um Power Point74 sobre o movimento 

indígena, a partir da leitura do capítulo 2 do livro “O caráter educativo do movimento indígena 

brasileiro” de autoria do escritor indígena Daniel Munduruku. A apresentação do material teve 

como desafio trazer informações importantes, fazendo referência ao protagonismo dos povos 

indígenas na organização do movimento indígena e na conquista dos seus direitos estabelecidos 

nas atuais legislações.  

O movimento indígena e a Constituição Federal de 1988 tiveram um papel fundamental 

na conquista dos direitos indígenas, entretanto as lutas por reconhecimento, pela identidade e 

conquista dos direitos sociais e políticos continuam considerando a condição social em que 

vivem a maioria da população indígena e sua sub-representação na esfera política, 

principalmente a nível nacional. 

Nesse momento também foi discutido a questão das políticas indigenistas, sendo de 

integração até a década de 1970 e partir daí a política de reconhecimento à diversidade cultural 

foi ganhando espaço no contexto do movimento de luta pelo reconhecimento às múltiplas 

identidades, ressignificando o termo “índio”, colocando-o numa condição política. Nessa nova 

conjuntura, o termo “índio” ganhou um enfoque mais político, sendo utilizado na medida em 

                                                 
74 O material didático pedagógico encontra-se disponível em: (Anexo 18).  
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que incorporava o reconhecimento às particularidades presente nas diferenças culturais, mas 

também a unidade na consciência da necessidade da organização do movimento para alcançar 

direitos comuns a todos os povos indígenas. Finalizando essa parte da sequência didática, os 

estudantes construíram narrativas abordando a questão da importância do movimento indígena 

para o reconhecimento e desafio dos direitos indígenas após aprovação da Constituição de 1988. 

Para subsidiar a construção das narrativas, foi apresentada a seguinte preposição: “Elabore um 

texto sobre a importância da organização dos povos indígenas e não indígenas na conquista e 

garantia dos direitos prescritos a eles na Constituição”75.  

2.5 PROBLEMÁTICA DA IDENTIDADE INDÍGENA: ENTRE O (NÃO) SER E O VIR A 

SER 

O reconhecimento à diversidade étnico-cultural presente na Constituição Federal de 

1988 e da Convenção nº 169 da OIT de 1989 contribuíram para (re)pensar o papel dos indígenas 

na constituição da sociedade brasileira. Rompendo ideia do desaparecimento dos povos 

indígenas, bastante difundida no cenário nacional até a década de 1970, os povos indígenas 

contrariaram todos os prognósticos e articularam-se resistindo ao completo genocídio e 

etnocídio, buscando apoio político e social as causas indigenistas.  

Em relação às formas de violência físicas e simbólicas contra os povos indígenas 

Pimentel (2012) destaca que o desejo dos colonizadores e do Estado em exterminar os povos 

indígenas resistentes ao processo em várias frentes de colonização e atualmente a resistência 

pela demarcação ou a tentativa de evitar as perdas do seu território, tem gerado a perda de várias 

vidas, caracterizando um genocídio. Em contrapartida, o extermínio em determinados contextos 

e a política indigenista procurou integrar os povos indígenas a nação brasileira, convertendo-os 

em mestiços, descaracterizando sua identidade cultural, não apenas pelas trocas e imposições 

culturais, mas pelo fato de tentar apagar o seu passado, negando sua ligação com sua 

ancestralidade, configurando neste sentido uma prática de etnocídio. Segundo Clastres (2004) 

“o genocídio assassina os povos em seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito” 

(CLASTRES, 2004 apud PIMENTEL, 2012, p. 26).  

Na busca pelo direito à existência e à valorização das histórias e culturas indígenas, o 

Brasil viu a população indígena crescer vertiginosamente após a Constituição de 1988 e a 

adesão do Brasil como país signatário da Convenção 169 da OTI. Trinta anos após a 

promulgação da Constituição de 1988, os povos indígenas não tiveram seus direitos totalmente 

                                                 
75 O modelo da atividade encontra-se disponível em: (Anexo 19). 
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garantidos, mas continuam combatendo todas as formas de violências físicas e simbólicas, 

garantindo o direito de existir e reconfigurar suas formas de vivência considerando o processo 

de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais que marcaram a sociedade nas 

últimas décadas. Essa consciência de ser e estar no mundo pelos indígenas configura com o que 

tratamos por identidade, e no caso dos povos indígenas é preciso reconhecer a diversidade 

étnico-cultural e suas implicações na composição das múltiplas identidades indígenas. 

Para Stuart Hall (2006), a identidade deve ser compreendida como um processo 

contínuo e inacabado, pois ela muda pela forma como o sujeito é interpelado ou representado 

nas práticas culturais.  

A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é 

uma ‘arqueologia’. A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, 

seu ‘trabalho produtivo’. Depende de um conhecimento de tradição enquanto ‘o 

mesmo em mutação’ e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse desvio 

através do passado faz é nos capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós mesmos 

de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições 

fazem de nós, mas do que nós fazemos das tradições. Estamos sempre em processo de 

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

(HALL, 2003, p. 43).  

O objetivo nesta terceira parte da sequência didática foi chamar atenção dos estudantes 

sobre o movimento de (re)afirmação das múltiplas identidades indígenas após a década de 1970, 

com a organização do movimento indígena e o reconhecimento da existência dos diferentes 

grupos étnico-culturais, garantindo o direito à vida e fomentando políticas públicas que 

contribua para dar positividade as histórias e culturas indígenas. Para aprofundar essa 

problemática da questão da identidade indígena trabalhei o vídeo “Identidade - Série Índios do 

Brasil” em que foi possível abordar a questão da identidade através de uma perspectiva sócio-

histórica, compreendendo a constituição das identidades como uma construção histórica, onde 

o indivíduo se reconhece como participante de determinado grupo e que este também o 

reconhece como parte integrante.  
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Figura 5 – Indígenas no Brasil - Identidade Indígena.  

 

Fonte: YouTube76. 

 

A constituição das identidades nessa perspectiva de transitoriedade trouxe à tona a 

necessidade de confrontar as ideias de racialização defendidas a partir de meados do século 

XIX até meados do século XX e o fortalecimento dos preconceitos raciais. Entretanto, discutir 

o mito da democracia racial difundido no país durante anos, não contribuiu para a reafirmação 

das diferenças étnico-raciais, encobertando as formas de preconceitos arraigadas em nossa 

formação étnico-racial. 

A projeção do vídeo chamou a atenção dos estudantes, pois há um trabalho muito forte 

nas escolas sobre a identidade dos imigrantes europeus, relacionando-os a costumes e tradições. 

Nessa disputa por memórias e histórias os grupos hegemônicos que colonizaram a região 

limitam o lugar dos povos indígenas e africanos nessa história, vistos como seres selvagens, 

inferiores, de cultura exótica que atrapalharam e atrapalham o desenvolvimento e o progresso, 

cabendo ao colonizador contribuir para torná-los civilizados, útil ao desenvolvimento 

socioeconômico, ou exterminar aqueles que não aceitassem tal processo. 

Para contribuir nesta discussão considerei pertinente a observação e compreensão das 

tabelas: “Dados demográficos da população indígena (1500-2010)” e “Evolução do quadro 

populacional indígena em Santa Catarina (1951-2012)”, chamando a atenção dos estudantes 

sobre o crescimento populacional nas últimas décadas. O crescimento populacional não está 

                                                 
76 O vídeo Identidade Indígena faz parte da série Indígenas no Brasil. Disponível em: Se Liga Nessa História. 

<https://www.youtube.com/watch?v=zV6aQ7QLQNU>. Acesso em: 15 set. 2017. 
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atrelado apenas ao crescimento vegetativo decorrente do número de nascimentos e das políticas 

públicas que contribuíram para algumas melhorias na qualidade de vida dos indígenas. 

 

Tabela 1 - Dados demográficos da população indígena no Brasil. 

 

Fonte: AZEVEDO, 2013 apud FUNAI s/d77. 

 

Figura 6 - Dados demográficos da população indígena no Brasil. 

 

Fonte: AZEVEDO, 2013 apud FUNAI, s/d78. 

 

  

                                                 
77 Disponível em: <www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-são?limitstart=0>. Acesso em: 20 ago. 

2017. 
78 Disponível em: <www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-são?limitstart=0>. Acesso em: 20. ago. 

2017. 
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Tabela 2 - Evolução do Quadro Populacional Indígena em SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRIGHENTI, 2013, p. 379. 

 

O planejamento proposto para essa parte do trabalho é reconhecer a (re)afirmação das 

identidades indígenas, ou seja, o processo de aceitação e reconhecimento por parte das 

populações indígenas que se afirmam como tal, morando em aldeias ou fora delas, pois as 

identidades indígenas se reconfiguram num processo de trocas culturais, marcadas pelo 

hibridismo cultural decorrente do processo de circularidade da cultura no cotidiano dos sujeitos, 

marcado pelo fenômeno da tradução descrito por Stuart Hall.  

A discussão desses três documentos trouxeram elementos e argumentos para pensar 

melhor a questão da (re)afirmação das múltiplas identidades. Para reforçar essa discussão 

disponibilizei uma atividade já desenvolvida por uma das equipes em uma proposta de trabalho 

em grupo já apresentada anteriormente. Assim, os estudantes novamente em grupo refletiram 

sobre os documentos: a fotografia do “Manto Tupinambá” e a notícia “Somos tupinambás, 

queremos o manto de volta”. Foi sugerido aos grupos que fizessem a leitura desses dois 

documentos com atenção e em seguida realizassem a atividade80, instigando-os a 

problematizarem o papel da memória e dos artefatos culturais na reafirmação das identidades 

indígenas.  

Além do vídeo, a primeira tabela apresentou a estimativa da população indígena desde 

o primeiro contato em 1500 e a quase extinção dos povos indígenas e o crescimento a partir da 

década de 1970. A segunda tabela apresentou o crescimento dos povos indígenas no estado de 

Santa Catarina. Nessa atividade, provoquei os estudantes para que compreendesse que o 

crescimento populacional estava atrelado a luta política dos povos indígenas, que contribuíram 

                                                 
79 Tabela disponível em: <https://leiaufsc.files.wordpress.com/2013/08/povos-indc3adgenas-em-santa-

catarina.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2017. 
80 O modelo de atividade encontra-se disponível em: (Anexo 20). 
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para a criação de legislação que positivaram as múltiplas identidades indígenas, desafiando as 

pessoas a se reconhecerem e se identificarem com a sua ancestralidade.  

Ao término dessa atividade, os estudantes escreveram narrativas abordando o 

crescimento da população indígena a partir da década de 1970 e a importância do movimento 

indígena e da CF/1988 no reconhecimento e valorização da(s) identidade(s) indígena(s). Para 

subsidiar o processo de escrita das narrativas, foi proposto o seguinte enunciado: “Elabore um 

texto apontando as principais causas do crescimento populacional dos povos indígenas no Brasil 

e em Santa Catarina a partir da década de 1970. Procure relacionar o crescimento populacional 

dos povos indígenas às discussões apresentadas no vídeo “Identidade” da Série “Índios do 

Brasil” e ao texto “Somos Tupinambás, queremos o manto de volta”81. 

O reconhecimento da pluralidade étnico-cultural indígena e a compreensão do processo 

de constituição de identidades como um movimento dinâmico, envolvendo a circularidade da 

cultura contribuiu para a organização de uma visita a Tekoa Vy’a (Aldeia Feliz), comunidade 

indígena guarani localizada no município vizinho de Major Gercino – SC, onde tiveram a 

oportunidade de conhecer mais sobre as histórias e culturas indígenas e estabelecer relações 

com os conteúdos e discussões que já tínhamos realizados em sala de aula.  

A visita à aldeia foi programada no início do projeto, sendo que antes de levar os 

estudantes lá já tinha conversado com o cacique. Quando chegou próximo ao dia da visita foi 

realizado mais um contato com o cacique para o agendando do dia e horário, para que assim o 

transporte pudesse ser providenciado na Secretaria de Transportes e Obras do município. Após 

o agendamento a turma foi dividida em cinco grupos, onde cada um ficou responsável em 

montar um à cesta de produtos alimentícios para oferecer a comunidade no dia da visita. A 

oferta dos produtos não foi uma condição imposta pela comunidade indígena para a visita, 

entretanto no primeiro dia que estivemos lá, conversando com o cacique perguntei se podíamos 

levar alimentos e o mesmo acenou positivamente.  

O encontro com o Outro pode ter nos colocado numa situação de estranhamento, o 

contrário também deve ser uma proposição verdadeira. Entretanto, é possível afirmar que a 

troca de experiências rompeu por algumas horas as nossas diferenças culturais, e nos 

aproximaram naquilo que temos de mais comum, a nossa humanidade. E de volta à escola 

minha inquietação era saber como os estudantes tinham se apropriado dessa nova experiência, 

qual o aprendizado que o encontro das diferenças e a aproximação da nossa igualdade tinham 

produzido. Seriam eles os diferentes? Ou seríamos nós? Tudo é uma questão de ponto de vista. 

                                                 
81 O modelo da atividade encontra-se disponível em: (Anexo 21).  
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Educar o olhar para o reconhecimento da diversidade étnico-cultural pode constituir-se um 

avanço na aplicação da lei 11.645/2008, pois é preciso novas lentes para descontruir 

estereótipos e preconceitos que levam a atitudes de intolerância e violência.  

A análise sobre esses questionamentos foi problematizada no próximo capítulo, através 

da leitura do questionário82 respondido pelos estudantes, intitulado “Uma manhã na Tekoa Vy’a 

(Aldeia Feliz)” relatando à experiência pessoal da visita a comunidade indígena. Os relatos dos 

estudantes compõem narrativas que nos permitiu identificar olhares possíveis acerca dos povos 

indígenas.  

Quase dois meses se passaram e voltei ao questionário inicial, onde os estudantes tinham 

respondido quais as imagens mais e quais menos (não) representavam os povos indígenas, 

identificando e contextualizando cada uma das doze imagens. O momento foi fecundo para 

dialogar sobre o que eles tinham visto e pensado incialmente sobre aqueles sujeitos 

apresentados sem nada terem dito, quais teriam sido suas representações, proporcionando a 

(des)construção dos olhares, compreendendo que a humanidade tem mais coisas em comum do 

que as diferenças que os separam, mas a insensibilidade diante da diferença que está no outro 

ou em nós, tem causado em diferentes contextos e temporalidades sofrimentos e dores. 

2.6 O SIGNIFICADO DO ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA PARA OS ESTUDANTES 

ENVOLVIDOS NA PESQUISA: DIREITO A DIFERENÇA E A AFIRMAÇÃO 

IDENTITÁRIA 

A Lei n° 11.645/2008 tornou-se um marco legal na luta pela implantação da 

obrigatoriedade do ensino de História e cultura indígena no Ensino Fundamental e Médio nas 

escolas públicas e privadas de todo o país. Cabe aqui nos perguntar, até que ponto a criação da 

lei refletiu na reformulação dos currículos da Educação Básica? Como anda a política de 

formação inicial e continuada para atender essa necessidade de formação dos docentes que 

atuam nessa modalidade de ensino? 

As indagações propostas acima requerem respostas, que nos próximos anos serão 

melhores conhecidas e que poderão dar pistas do longo caminho a percorrer para construir uma 

sociedade mais igualitária, perpassando pelas discussões das relações étnico-raciais. Entretanto, 

as discussões e os resultados preliminares sobre a efetivação da inclusão da temática indígena 

no currículo da escola de Educação Básica apontam que boa parte dos professores e da escola 

                                                 
82 O modelo de atividade solicitando aos estudantes para narrar suas percepções e envolvimento na visita a Tekoa 

V’ya encontra-se disponível em: (Anexo 22).  
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não está aberta ainda ao diálogo, resistindo à efetivação da lei 11.645/2008. O professor ao se 

colocar na condição de sábio, resiste à formação continuada sobre a temática, por considerar 

pouco relevante ou justificando que o que sabe já é suficiente para trabalhar com os estudantes 

desse nível de ensino.  

Embora tenha havido um acréscimo importante na quantidade e qualidade do que se 

produz de conhecimento sobre as sociedades indígenas no país, isto ainda pouco 

repercute naquilo que se ensina nas escolas brasileiras. Temas ligados a esta questão 

são frequentemente desconsiderados ou tratados de forma pouco adequada, 

veiculando a imagem “de um índio genérico, estereotipado, que vive nu na mata, mora 

em ocas e tabas, cultua Tupã e Jaci e que fala tupi permanece predominante, tanto na 

escola como nos meios de comunicação” (GRUPIONI, 2004, p. 483). 

Outros consideram que os meios de comunicação dão conta de todo o conhecimento 

necessário e com a questão indígena não seria diferente. Entretanto, o que está em discussão 

não é a disponibilidade das informações, mas a capacidade de fazer a seleção e a reflexão crítica 

do material, a fim de ultrapassar a compreensão genérica da expressão índio, descontruindo 

estereótipos socialmente construídos com base nos conhecimentos científicos e legislações que 

vigoraram no país até metade do século XX.  

O mundo pós-Segunda Guerra Mundial mudou, havia uma conspiração favorável às 

grandes movimentações sociais, em especial àquelas que se opuseram a 

discriminação, ao racismo, ao genocídio, etc. A Organização das Nações Unidas 

(ONU) trouxe consigo novas esperanças para as populações etnicamente 

diferenciadas, que divergiam e ainda divergem do mundo ocidental homogeneizador 

das nações. Embora resistentes, os Estados Nacionais foram obrigados a olhar o 

diferente, a enxergar a alteridade – mesmo que demore a aceita-la e a respeitá-la. O 

grande lema desses novos tempos, no que concerne aos direitos dos povos e minorias, 

foi e é o reconhecimento e o respeito à diversidade (BICALHO, 2010, p. 102-103).  

Cabe aqui pensarmos como contribuir para a construção de práticas pedagógicas que 

acenam para a compreensão do direito à igualdade de direitos dos brasileiros, ao mesmo tempo 

fomentando o respeito à pluralidade étnico-cultural, atendendo o que preconiza as legislações 

nacionais e internacionais na contemporaneidade. Nesse caso, o conhecimento da diversidade 

étnico-cultural é o caminho para a promoção do respeito e a tolerância, rompendo com a 

invisibilidade dos povos indígenas, que lutam pelo direito a vida e a dignidade, resistindo a toda 

forma de violência e exclusão social. 

Na última parte da sequência didática, finalizando o projeto desenvolvido em sala de 

aula com os estudantes solicitei que preenchessem o questionário83 “Avaliação do projeto sobre 

a temática indígena”, onde foram convidados a avaliar o desenvolvimento das atividades, o 

                                                 
83 Os itens solicitados na avaliação do projeto aos estudantes participantes do projeto sobre a Temática Indígena 

encontram-se disponível em: (Anexo 23).  
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desempenho do professor-pesquisador e a importância da inclusão da temática indígena nas 

escolas. Pelo relato dos estudantes ficou evidente a carência da temática no currículo escolar da 

Educação Básica e o pouco que aprenderam e sabem está relacionado a visões estereotipadas 

dos indígenas, tendo acesso às características gerais do índio genérico, não contribuindo para o 

conhecimento e respeito da pluralidade étnico cultural indígena no Brasil, reforçando 

preconceito e discriminação ao fazerem referência aos povos indígenas na relação temporal 

presente-passado e passado-presente. 

Para conhecer melhor o grau de satisfação dos estudantes em participar do projeto sobre 

a temática indígena, apresento a seguir algumas considerações a partir das respostas dadas pelos 

vinte estudantes que responderam ao questionário. Ao serem questionados sobre a satisfação 

em participar do projeto sobre a temática indígena, dezesseis estudantes afirmaram estarem 

totalmente satisfeitos e que gostaram de participar e desenvolver as atividades propostas. Os 

argumentos utilizados por estes estudantes apresentaram vários graus de compreensão sobre a 

importância da temática indígena no âmbito escolar. O primeiro conjunto de justificativas 

pautou-se em afirmar que as atividades eram legais e que a dinâmica de trabalho apresentada 

no projeto era interessante, envolvente e diferente do que estavam habituados. 

Já um segundo conjunto de justificativas apresentou argumentou mais consistentes 

sobre a necessidade do estudo da temática indígena em sua formação acadêmica e pessoal. 

Alguns afirmaram que gostaram de participar do projeto pelo fato de verem as experiências de 

seus ancestrais sendo trazidas para a sala de aula, embora em alguns momentos expressassem 

alguns desconfortos em relação à história traumática84 dos ancestrais e dos povos indígenas na 

atualidade. 

A maioria concluiu que a participação no projeto trouxe novos conhecimentos sobre as 

histórias e culturas dos indígenas, favorecendo assim a compreensão que índio é um termo 

genérico e não aborda a diversidade de povos que formam a sociedade brasileira e aprender 

coisas novas sobre outras culturas e povos ajuda a ter mais respeito com a diferença, tornando-

os seres humanos mais tolerantes.  

Dois estudantes afirmaram não estarem totalmente satisfeitos: um deles justificou que 

havia atividades que exigiam muita leitura, enquanto o outro relatou que os assuntos se repetiam 

                                                 
84 A utilização da expressão história traumática é aqui utilizada para fazer referência as diferentes formas de 

violência que os povos indígenas sofreram ao longo da história, principalmente ao período da colonização onde a 

cultura didática trabalha a questão da escravização indígena e dos aldeamentos. No presente as formas de violência 

aparecem na negação da identidade indígena, justificando que são índios falsos e que não tem direito a terra e aos 

demais direitos preconizados na constituição, além de serem violentados fisicamente e psicologicamente em 

diversos contextos sociopolíticos, tendo sua imagem reforçada negativamente nos meios de comunicação e nas 

mídias sociais.  
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e que já conhecia um pouco do tema. Já dois estudantes demostraram resistência em participar 

do projeto, mesmo tendo conhecimento que a participação era voluntária, os mesmos 

permaneceram em sala de aula nos dias em que o projeto foi desenvolvido. A resistência 

aparentemente criou um bloqueio ao envolvimento necessário ao desenvolvimento da 

aprendizagem, e a presença deles em sala de aula na maioria das vezes mostrava que a temática 

indígena, como outras temáticas que abordam um posicionamento político e social mais 

engajado causa certo estranhamento e desconforto, principalmente quando mexe com as 

representações já construídas historicamente.  

Neste sentido, um estudante foi enfático ao afirmar não ter aprendido nada, enquanto o 

outro se posicionou de forma mais veemente, compactuando com ideias históricas intolerantes, 

dizendo que não gosta de índio e que considera a abordagem da temática completamente 

desnecessária no ambiente escolar. 

A segunda questão pediu para que os estudantes apontassem alguma(s) atividade(s) que 

mais gostaram de realizar durante o desenvolvimento do projeto e por que consideraram as 

atividades significativas para a sua experiência com a temática indígena. A atividade mais 

significativa foi à visita à aldeia Tekoa Vy’a, localizada no município de Major Gercino/SC, 

próximo ao bairro de Tigipió, município de São João Batista/SC onde a Escola de Educação 

Básica Professora Lídia Leal Gomes está localizada. A visita à aldeia foi escolhida por oito 

estudantes como sendo a mais significativa, entretanto, ao considerar que seis estudantes 

gostaram de todas as atividades, esse número sobe para quatorze.  

A escolha dos estudantes por esta atividade está diretamente relacionada à experiência 

individual que cada um teve durante o desenvolvimento do projeto. A atividade começou a ser 

pensada desde o início do projeto quando se verificou as representações dos estudantes sobre 

os povos indígenas, bem como todas as atividades realizadas posteriormente até a ida a aldeia. 

Abolindo, de início, o trabalho da experiência, ou melhor, recorrendo apenas a 

experiência imediata, o europeu estabeleceu com o selvagem uma relação de não-

conhecimento. Ora, sabe-se que toda experiência imediata – tanto a experiência 

sensível como a experiência da percepção do Outro – é uma experiência daquilo que 

já está dado, já está pensado previamente, e que toma a aparência como realidade. É 

a mediação do trabalho do pensamento que nega o imediato da experiência e 

“descobre” o que está oculto na própria experiência (NOVAES, 1999, p. 9). 

As ideias históricas dos estudantes sofreram em maior ou menor grau mudanças de 

representações, que contribuíram para ver o outro com um novo olhar, diferente daquele inicial, 

envolto em sombras de preconceito e discriminação, aos poucos dissipados nessa manhã, 

quando as margens do rio deveriam se aproximar, estabelecendo uma ponte para a travessia e 

o encontro.  
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Dois estudantes afirmaram que gostaram da atividade inicial, em que selecionaram as 

imagens que mais e as que menos representavam os povos indígenas no Brasil atual. Uma 

estudante foi categórica ao afirmar que as imagens que mais representavam os indígenas eram 

aquelas onde apareciam os indígenas nus, vivendo em aldeia e usando algum adorno que 

caracteriza sua condição de indígena.  

Na contramão desse argumento, talvez sem consciência desse ato político, outro 

estudante escolheu esta atividade pelo fato de reconhecer que a condição das múltiplas 

identidades indígenas ultrapassa as questões de caráter físico e cultural, e se posicionou que o 

homem de terno era um advogado indígena e na condição de indígena ele gostaria de torna-se 

futuramente um advogado.  

O homem de terno e gravata falando na tribuna não é um advogado indígena, mas a 

forma como Mário Juruna, deputado indígena federal, único representante indígena da história 

no Congresso Nacional se posicionou e as vestimentas contribuíram para a associação da figura 

de advogado. Sua fala como estudante indígena colocou a figura do advogado e do político em 

um patamar de igualdade, pois o que está em jogo talvez seja o papel que ele pode assumir na 

garantia dos direitos das populações indígenas no país. 

Dois estudantes se identificaram mais com os recursos visuais. Um colocou que os 

vídeos foram parte importante no desenvolvimento do trabalho, contribuindo para aproximar o 

tema do universo cultural dos estudantes, que estão cada vez mais imersos na cultura digital. O 

outro salientou ainda que a criatividade e interatividade pedagógica do professor na construção 

de material em Power Point aliado a utilização de imagens, vídeos e textos contribuem para 

dinamizar e aproximar os estudantes para o estudo da temática. 

Como na resposta à primeira questão, os dois estudantes que resistiram a se envolver no 

projeto sobre a temática apresentada, por já terem posições políticas definidas e que, naquele 

momento, não estavam dispostos a confrontarem seus posicionamentos se pronunciaram de 

forma a ignorar a existência do projeto, afirmando que durante a realização do projeto não teve 

nenhuma atividade. Embora faltasse com certa frequência e mostrando-se apático às atividades 

desenvolvidas, o referido estudante participou de algumas das atividades, quando estava 

presente em sala de aula. O outro estudante deixou claro que sua negação em participar das 

atividades se deu ao fato de considerar o tema desnecessário e não gostar de índios. 

Os estudantes se posicionaram sobre as atividades que mais gostaram, embora para fazer 

essa escolha, às vezes, considerassem necessário dizer o que não gostaram ou o que causou 

certo desconforto. Entretanto, na terceira questão tive a intenção de analisar o grau de satisfação 
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dos estudantes, avaliando qual(is) atividade(s) eles menos gostaram e compreender quais as 

implicações da baixa satisfação na realização de alguma(s) da(s) atividade(s).  

O grau de satisfação dos estudantes em participar do projeto sobre a temática indígena 

pode ser considerado satisfatório, considerando que quatorze estudantes que afirmaram na 

questão anterior terem gostado de todas as atividades ou de ter ido visitar a aldeia, nesta questão, 

mantiveram suas escolhas, afirmando terem gostado de todas as atividades desenvolvidas 

durante a realização do projeto. 

Seis estudantes não demostraram a mesma satisfação e não se envolveram com o mesmo 

entusiasmo que os demais. Dois desses estudantes afirmaram que não se sentem bem quando 

diante de atividades que exigem a construção de textos, instrumentos esses necessários para a 

análise das ideias históricas dos estudantes nesta pesquisa.  

A questão da leitura também foi citada por outro estudante que disse ter dificuldade de 

ler e interpretar textos, pontuando sua dificuldade com o trabalho com os documentos 

históricos, principalmente os escritos. Um estudante considerou muito cansativo realizar a 

atividade inicial que apresentou doze imagens e solicitou que selecionassem as que mais e as 

que menos representassem os povos indígenas e que justificassem usando elementos 

apresentado no contexto das imagens e no conhecimento que tinham sobre o assunto abordado. 

Os outros dois estudantes que durante o desenvolvimento do trabalho foram construindo 

estratégias de resistências, às vezes explícitas e outras veladas para não participar das atividades 

também se posicionaram. Um estudante disse que a melhor parte era quando não tinha o que 

fazer. Nesse caso ele se refere quando estava ouvindo ou não à explanação de determinados 

conceitos e conteúdos explanados pelo professor ou os colegas, ou quando realizou alguma 

atividade em grupo, onde seu grau de envolvimento estava condicionado ao seu maior ou menor 

grau de interesse.  

O outro estudante desse grupo de resistências mais contundente disse que a atividade 

que menos gostou foi a de fazer uma cesta de produtos para os indígenas, usando o argumento 

bastante difundido na comunidade de que os indígenas ganham um salário mínimo por cada 

pessoa que tem na aldeia, e não precisam de nenhum tipo de ajuda. 

Outra questão relevante abordada neste questionário tratou da inserção da temática 

indígena nas escolas de ensino de Educação Básica. Dezoito estudantes consideram a temática 

indígena de relevância para a formação acadêmica e pessoal das crianças, adolescentes e jovens 

brasileiros que frequentam as escolas em todo território nacional. 

Sete estudantes do grupo, que consideram importante a inserção da temática indígena 

no currículo escolar, pontuaram que o trabalho deve ser desenvolvido em todas as séries da 
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Educação Básica. Cinco consideram que a temática deveria ser abordada com os adolescentes, 

na faixa etária dos onze aos quatorze anos, enquanto dois consideram que o assunto deva ser 

tratado com as crianças das séries iniciais, com idade entre seis e dez anos. Três relatam que 

esse trabalho deve iniciar nos últimos anos das séries inicias, por volta dos nove anos e 

prosseguir até o final do Ensino Fundamental, aos quatorze anos.  

Um estudante ressaltou que a temática indígena não deve ser uma matéria obrigatória, 

pois já tem uma “palhinha” na matéria de História, e segundo sua visão poderia ter um curso 

optativo para quem tivesse interesse pela temática. Quando o estudante diz que já há uma 

“palhinha” no ensino de História está usando um vocabulário para reforçar a ideia de que o 

assunto é abordado, mas não com a profundidade e consistência que deveria. Outro estudante 

diz que deveria ser tratado, com o devido cuidado, pois um assunto trabalhado em demasia 

acabado se tornando chato. 

Apenas dois estudantes registraram que não consideram a presença da temática indígena 

como sendo um fator de importância para a compreensão da diversidade étnico-cultural do país. 

Um estudante diz que não é necessário falar sobre eles, pois são iguais a outros povos. O outro 

afirma que quase ninguém se interessa por isso.  

Neste sentido, os estudantes que consideram a pouca ou nenhuma relevância do ensino 

de histórias e culturas indígenas corroboram com a visão do currículo eurocêntrico em 

conformação com o sistema de ensino montado no Brasil desde a época colonial, não 

evidenciando o protagonismo das populações indígenas na construção da história nacional e 

negando o direito a outras memórias silenciadas e politicamente necessárias na constituição das 

múltiplas identidades indígenas. A última questão trabalhada neste questionário perguntou aos 

estudantes sobre o desempenho do professor-pesquisador a frente do desenvolvimento do 

projeto sobre a temática indígena na escola. 

Quanto a esse quesito, dezoito estudantes apontaram que o desempenho do professor foi 

bom/ótimo, ressaltando algumas características que consideraram importantes para o 

desenvolvimento do projeto: a temática foi bem pensada e o professor-pesquisador demonstrou 

ter conhecimento e comprometimento na condução do projeto. A clareza na explanação dos 

temas e a criação de atividades diversificadas utilizando vários documentos chamou a atenção 

dos estudantes, além da dedicação e empenho durante a aplicação do projeto, tendo paciência e 

respeito com a turma, quando alguns poucos estudantes se demostravam desinteressados e 

desmotivados. Dois estudantes consideraram o desempenho do professor-pesquisador 

ruim/regular, considerando que o mesmo abordou um tema de pouco interesse para eles e que 
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não houve uma empatia por parte dos estudantes com o professor, talvez pela escolha política 

do tema selecionado para o desenvolvimento das atividades. 

Considero que as causas da falta de envolvimento de alguns estudantes podem ser 

variadas e que precisariam ser mais exploradas para saber os possíveis motivos da não aceitação 

do projeto. Entretanto, considero importante dizer que a maioria dos estudantes da turma são 

brancos e vivem numa região de colonização europeia, colonizada por imigrantes italianos no 

decorrer do século XIX e portugueses açorianos, fixados na freguesia de São Miguel, atual 

município de Biguaçu que solicitaram concessão de sesmarias a partir do final do século XVIII 

e primeiras décadas do século XIX.  

A temática indígena na literatura local relata o contato entre os colonizadores e 

imigrantes como uma luta do bem contra o mal, evidenciando que o progresso da região do 

Vale do Rio Tijucas só foi possível graças ao espírito desbravador dos colonizadores, que uma 

vez atacados pelos selvagens não acharam outra saída a não ser contar com a presença dos 

“bugreiros”, exterminadores de indígenas que não aceitaram a civilização.  

Devemos ainda considerar sobre isto, que é na escola – e primordialmente na infância 

e na adolescência – que recebemos as informações que ajudarão a compor nossas 

formas de conhecer e lidar com as diferenças culturais, e assim construir a imagem 

que fazemos do “outro”. Nas áreas de colonização alemã e italiana da Região Sul do 

Brasil, por exemplo, é possível perceber o quanto as memórias históricas são pautadas 

naquela dos imigrantes europeus. A presença indígena apenas se faz notar quando o 

“barbarismo” dos nativos é apresentando para contrapor-se (e exaltar) o valor do 

pioneirismo civilizador dos imigrantes (MARTINS, 2009, p. 165). 

As memórias desse projeto vencedor e as histórias já silenciadas são evidenciadas na 

contemporaneidade a partir da concessão de terras pela FUNAI para a criação das reservas 

indígenas, Tekoa Vy’a, em Major Gercino/SC e da Tekoa Tawaí, em Canelinha/SC. O 

reaparecimento das comunidades indígenas reacendeu antigas e novas discussões sobre o lugar 

dos indígenas na história e historiografia da região. O município de São João Batista/SC, 

localizado entre os municípios de Major Gercino e Canelinha criou uma lei para trabalhar a 

história da imigração italiana no município, disputando memórias e histórias da imigração 

italiana no Brasil e em Santa Catarina.  

Entretanto, há de nos questionarmos quando uma lei é criada evidenciando o 

protagonismo dos colonizadores na construção social da região qual o lugar do embate entre os 

colonizadores e os nativos dados nas relações de enfrentamentos que se constituíram naquela 

época e agora como o município e a secretaria municipal de educação podem criar políticas 

públicas de valorização da diversidade étnico-cultural do Brasil, Santa Catarina e municípios 

que integram o Vale do Rio Tijucas, considerando a diversidade de povos na composição da 



138 

 

sociedade. Será que os discursos de que não existem mais indígenas serão reforçados por esta 

política educacional, refutando e engano da existência destes povos na contemporaneidade, ou 

será aproveitado à oportunidade para negociar as memórias daqueles que viveram e dos que 

sobreviveram, conhecendo as tensões e as possibilidades de compreensão das relações étnico-

culturais nas relações políticas e sociais do cotidiano. 

A inserção da temática indígena no ensino de história pode contribuir para romper com 

o silenciamento, a discriminação e o preconceito com que os indígenas são muitas das vezes 

relatados no cotidiano escolar, trazendo novas abordagens para o ensino de história, 

ultrapassando toda presunção de verdade da historiografia oficial, abrindo caminhos e 

possibilidades para novas narrativas de indígenas e não indígenas sobre as histórias e culturas 

dos povos indígenas no presente e no passado. 

Trabalhar com foco na diversidade, apresentando as comunidades indígenas locais e 

nacionais para os estudantes é uma forma de contribuir para o aprofundamento das discussões 

sobre as múltiplas identidades indígenas, aprimorando as representações que circulam em nossa 

cultura histórica sobre os povos indígenas, presentes na maioria dos livros didáticos, nas 

músicas infantis, nas imagens e representações midiáticas na maioria das vezes também 

estereotipadas, que contribuem para congelar os povos indígenas num passado distante.  

Nesse sentido, a sequência didática aqui abordada e problematizada pretendeu trazer 

novos elementos, para discutir e contribuir para a construção de novas representações sobre as 

histórias e culturas indígenas, ultrapassando a ideia da “verdadeira cultura indígena”, que nega 

aos povos indígenas o direito de utilizar artefatos culturais que não marcam a cultura tradicional 

desses povos indígenas, percebendo que a hibridização cultural leva a ressignificação das 

culturas envolvidas em um mesmo processo, deslocando o olhar da ideia da aculturação ou da 

perda de identidade (PIMENTEL, 2012). Os estudantes podem reconhecer que a identidade 

indígena é plural e que o fato de os povos indígenas usarem roupas, participarem da vida política 

e social com os não indígenas, cursarem a universidade, tornarem-se profissionais não o 

descaracteriza como indígena.  

A identidade é uma construção política, assumida pelos sujeitos, que se constroem e 

reconhecem nos papéis que assumem socialmente. As culturas indígenas sofreram alterações 

no decorrer do tempo, entretanto é preciso reconhecer essas transformações como parte de um 

processo histórico que percorre longa data, seja do encontro dos europeus com os povos 

indígenas até a atuação do movimento indigenista na atualidade, lutando pelo reconhecimento 

e valorização das histórias e culturas indígenas.  

 



139 

 

3 ENTRE EVIDÊNCIAS E NARRATIVAS: IDEIAS HISTÓRICAS DE 

ESTUDANTES SOBRE A(S) IDENTIDADE(S) INDÍGENA(S) 

Neste último capítulo analiso as narrativas de estudantes resultantes das atividades 

desenvolvidas na sequência didática, apresentada e problematizada no capítulo anterior. As 

narrativas se apresentaram como meios possíveis para discutir o aprendizado histórico escolar, 

considerando o pensamento histórico dos estudantes envolvidos nesta pesquisa.  

As narrativas escritas possibilitaram acessar vestígios sobre a temática indígena, a partir 

dos dados apresentados e tabulados busquei identificar possíveis mudanças e permanências no 

pensamento histórico dos85 estudantes. O planejamento e aplicação da sequência didática 

priorizou o protagonismo dos sujeitos da aprendizagem em sala de aula sobre a temática 

indígena, apresentando atividades individuais e/ou em grupo que exigiram o posicionamento 

na análise dos documentos trabalhados.  

Inicialmente, o trabalho com a sequência didática apresentou 12 imagens aos estudantes 

que foram instigados a observar e escolher aquelas que mais e as que menos representavam os 

povos indígenas no Brasil. As escolhas e argumentos utilizados para analisar as imagens 

contribuíram para acessar o pensamento histórico dos estudantes a partir das evidências que 

foram sendo compartilhadas em suas narrativas. Assim, estabeleci que as ideias históricas 

fossem classificadas em três categorias, considerando que os estudantes se posicionaram, 

negando a representativa em algumas das imagens.  

Categorias:  

1ª - as que mais representavam;  

2ª - as que menos representavam; 

3ª - as que não representavam os povos indígenas no Brasil. 

A aplicação deste questionário investigativo possibilitou identificar a partir do recurso 

iconográfico, nesse caso específico à fotografia o “índio que mora na cabeça dos estudantes”86, 

conhecendo a priori os conhecimentos prévios que embasaram o planejamento e aplicação das 

atividades posteriores.  

As ideias históricas dos estudantes são frutos das suas experiências escolares e 

extraescolares, portanto, analisar suas respostas me possibilitou pensar como a escola através 

                                                 
85 A discussão sobre o desenvolvimento do pensamento histórico por meio da análise das ideias históricas de 

estudantes materializadas em narrativas foi abordada no trabalho de sequência didática sobre a história das 

mulheres no ensino de História durante a fase republicana no Brasil, estendendo-se da Era Vargas a Nova 

República. Ver: PIRES, 2016.  
86 A expressão faz uma analogia ao título da obra do antropólogo Spensy Pimentel. Ver: PIMENTEL, 2012. 
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de materiais com fins pedagógicos, além da mídia, cinema e literatura contribuem para a 

formação destas ideias sobre os povos indígenas. Assim sendo, ressalto a importância da 

seleção de material adequado para trabalhar a questão das culturas indígenas em sala de aula, 

considerando a diversidade de povos e culturas presentes no Brasil atual.  

O levantamento das ideias históricas dos estudantes, como já anunciado anteriormente, 

se deu através de um questionário aberto, com uma única pergunta que foi respondida a partir 

da observação das imagens dos indígenas. Essa primeira atividade foi desenvolvida no dia 13 

de setembro de 2017 e marcou efetivamente o início da aplicação da sequência didática. Dos 

vinte e três estudantes matriculados na turma do 9º Ano participaram da pesquisa vinte e um, 

neste caso, os que estavam presentes em sala, sendo dez participantes do sexo feminino e onze 

do sexo masculino, com faixa etária entre 14 e 16 anos.  

A análise das imagens do questionário aplicado no início da sequência didática 

possibilitou construir quadros com as principais ideias históricas dos estudantes, sendo as 

mesmas agrupadas em categorias, auxiliando na problematização das ideias trazidas pelos 

estudantes sobre o que eles consideravam representar o modo se ser e viver dos indígenas. 

Juntamente com a análise das ideias históricas dos estudantes faço a contextualização das 

imagens, situando-as em seu contexto histórico de publicação, identificando as implicações 

destas no entendimento da temática indígena em sala de aula.  

  

Quadro 5 - Representação dos estudantes sobre a(s) identidade(s) indígena(s). 

Imagem Representa Representa menos Não representa Não respondeu 

1 

06 04 11 00 

 

2 

20 00 00 01 

3 

08 04 08 01 
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4 

04 05 10 02 

5 

17 01 02 01 

6 

02 04 11 04 

7 

12 01 03 05 

8 

05 04 09 03 

9 

11 03 06 01 

10 

18 01 00 02 

11 

08 03 09 01 

12 

15 01 03 02 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A construção do quadro sobre a(s) identidade(s) indígena(s) mostra as impressões 

iniciais dos estudantes sobre as imagens que mais representam os povos indígenas brasileiros, 
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sendo estas as imagens dois, cinco, sete, nove, dez e doze. A escolha de seis entre as doze 

imagens apresentadas me fez refletir sobre o que as imagens selecionadas têm em comum, quais 

os elementos culturais e argumentos foram utilizados para definir que a representação dos 

sujeitos nas imagens representa mais os povos indígenas do que as outras, ou dizer que 

representa em parte ou até mesmo que não representa nada. Todas as imagens têm ligação direta 

com os povos indígenas e suas formas de ser e viver, reconhecendo assim as diferentes formas 

de ser indígena na contemporaneidade.  

Primeiramente, para analisar as representações dos estudantes, é importante salientar 

que suas posições estão diretamente ligadas à ideia de cultura e tradição, considerando que para 

estes as mudanças nos costumes e tradições diferenciam os povos indígenas em dois grupos 

distintos, os “verdadeiros índios” e os “índios não verdadeiros”, como se as mudanças os 

transformassem em “índios falsos” ou “índios de segunda classe”. A ideia que os estudantes 

têm sobre os povos indígenas está diretamente ligada ao seu entendimento de cultura, 

considerando-a como algo estático, e que os povos indígenas não representados segundo a 

literatura e a historiografia do século XIX e grande parte do século XX deixam de ser 

“verdadeiros indígenas”.  

Os argumentos utilizados pelos estudantes para justificar as escolhas das imagens que 

mais representavam os povos indígenas está ligado à ideia do indígena como um povo do 

passado, engessados em cultura estática, evidenciando o imaginário folclórico sobre as 

populações indígenas brasileiras que circulam no ensino de História desde o início do processo 

de escolarização, sendo construídas por meio dos desenhos infantis, livros didáticos, imagens, 

vídeos, filmes, literatura, etc. 

Utilizando-se destes argumentos os estudantes escolheram três imagens como sendo as 

mais representativas dos povos indígenas, entre as seis já selecionadas. As imagens dois, dez e 

doze são imagens que remetem a cultura “indígena tradicional”, imagens estas que mostram a 

vida em comunidade, longe das cidades, sem contato com os não indígenas, com pinturas 

corporais, vivendo nus ou seminus, caçando para sobreviver, utilizando o arco e a flecha, 

banhando-se no rio, fazendo danças e rituais. São estes elementos os principais elementos 

utilizados que caracterizam segundo os argumentos dos estudantes a identidade indígena.  
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Figura 7 - Aurikuri e Eyhña (Pai e Filho). 

 

Fonte: LOPES, 201487. 

 

Ao analisar a imagem dois, pai e filho da aldeia Pataxó da Reserva da Jaqueira88, os 

estudantes identificaram os elementos que consideram com marcas identitárias da cultura 

indígena. Neste caso específico houve um consenso na fala dos estudantes, pois não havia para 

eles contradição do imaginário social sobre o que é ser indígena. “Representa claramente os 

indígenas, por conta das vestimentas, acessórios, maneira de agir” (Estudante 15). 

Complementando essa ideia outro estudante fez a seguinte colocação utilizando alguns destes 

elementos característicos para justificar sua escolha, “estão em uma casa de palha, pelas suas 

roupas e o ambiente parece com a cultura deles” (Estudante 7). 

Essa imagem foi escolhida como sendo a mais representativa, no qual entre os vinte e 

um estudantes que responderam o questionário vinte deles justificaram que essa imagem 

representa muito os povos indígenas. Os argumentos utilizados caracterizam na visão dos 

estudantes um modelo padrão de cultura indígena, sendo que os elementos apresentados 

identificam os indígenas. “Relata a verdadeira identidade dos índios, vimos muito bem como 

eles vivem” (Estudante 10). 

                                                 
87 Imagem disponível em: LOPES, 2014.  
88 A Figura 7 integra a seleção de fotografias do “Diário de uma experiência na Aldeia Pataxó”88, onde a jornalista 

Helena Lopes publicou em seu blog suas experiências e aprendizado na Aldeia Pataxó Jaqueira, localizada em 

Porto Seguro, no estado da Bahia. A Aldeia Pataxó está localizada a 700 km da cidade de Salvador e integra a rota 

turística de Porto Seguro, uma das cidades mais visitadas no estado. Área de Mata Atlântica, a reserva segmentou-

se no mercado turístico étnico cultural. Porto Seguro, atualmente, é dos destinos turísticos mais importantes, 

procurado pelas suas belezas naturais, históricas e culturais, apresentando-se como local onde o Brasil nasceu, pois 

os primeiros portugueses a chegarem ao país desembarcaram lá, fazendo com que o segmento de Turismo Histórico 

Cultural viesse a se consolidar nessa região. Nesse sentido, atividades turísticas que tratem das culturas autóctones 

do Brasil são bem-vindas e relacionadas com o imaginário turístico de berço do descobrimento.  
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Entre estudantes que destacaram a representatividade da identidade indígena na imagem 

um deles considerou relevante e argumentou que os povos indígenas mudaram, portanto, a 

imagem representa uma identidade do passado, revelada por uma idealização ao falar da perda 

de cultura, considerando que estes já não existiriam mais. “Representam povos indígenas de 

aldeia que manteve a cultura, roupa, forma de vida, até onde eu sei os povos mudaram” 

(Estudante 16)89.  

Um dos estudantes acredita que o reconhecimento da identidade relatada pelos demais 

estudantes não caracteriza o modo de ser indígena, pois este tem outra ideia para definir os 

indígenas que não condiz com o esquema mental idealizado. “Essa imagem não representa o 

“índio verdadeiro”, pois eles não estão pelados” (Estudante 19). Para este estudante os 

indígenas da imagem não são os “verdadeiros indígenas”, já descritos anteriormente por seus 

colegas de classe.  

 

Figura 8 - Dança Tapuia. 

 

Fonte: DOMINGUES, 201590. 

 

A imagem dez Dança Tapuia91 trata-se de uma pintura histórica de autoria de Albert 

Eckhout provocando nos estudantes um sentimento de exaltação dos povos indígenas 

                                                 
89 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Pai e Filho Pataxós” da Aldeia Jaqueira 

encontra-se disponível em: (Anexo 24). As ideias históricas dos vinte e um estudantes que participaram desse 

projeto foi organizada em quadros específicos, onde procurei destacar as ideias que mais representam os povos 

indígenas, as que menos representam e as que não representam. Também foi evidenciado o silenciamento dos 

estudantes diante de algumas imagens, na qual os mesmos preferiram não enquadrar em nenhuma das três 

categorias, evitando expor suas ideias, muitas delas imersas na folclorização e romantização dos indígenas do 

passado e no preconceito visibilizado nos estereótipos utilizados para se referir aos indígenas na atualidade.  
90 Imagem disponível em: DOMINGUES, 2015.  
91 A pintura acima “Dança Tapuia” é uma obra do pintor holandês Albert Eckhout (1610-1666) que veio para o 

Brasil em 1637, quando tinha 27 anos, juntamente com Maurício de Nassau para o nordeste brasileiro. A pintura 

de Eckhout realizada no contexto da colonização do país no século XVII mudou a perspectiva de representação 

pictórica sobre os nativos, por se trata de uma pintura in loco. Isso representou algo novo para a época, pois antes 
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primitivos, sendo estes os “verdadeiros indígenas”, aqueles que tiveram o primeiro contato com 

os colonizadores, descritos pelos viajantes e pelos jesuítas nos primeiros séculos de 

colonização. “Essa talvez seja a imagem que mais representam os primeiros habitantes do 

Brasil” (Estudante 8). Nesse sentido pude identificar que algumas ideias procuraram evidenciar 

que estes sim seriam os verdadeiros representantes dos povos indígenas, aqueles do passado e 

que hoje desapareceram, ou são vistos como especiarias, coisas raras, exóticas. “Representa 

mais que todas as outras” (Estudante 19). 

Aqui, fica evidente a ideia do índio genérico, com características culturais fixas e 

imutáveis, pois “podemos ver traços da cultura original, andam nus, usam arcos e flechas” 

(Estudante 2). Um dos estudantes estabeleceu uma relação temporal, inferindo que os indígenas 

de hoje já são “menos indígenas” que aqueles apresentados na imagem. “Não representa tanto 

hoje, pois os índios perderam parte de seus costumes. É bem diferente de hoje em dia, pois é 

difícil ver um índio caçando” (Estudante 20)92. 

O fato de um europeu ter retratado os indígenas in loco não alterou o modo como os 

colonizadores percebiam os indígenas, permanecendo nas sombras a diversidade étnico-cultural 

indígena. Essa invisibilidade como marca da ignorância pode ser identificada na pintura de 

Eckhout Tupi e Tapuia que representam o olhar do europeu consolidado na época da 

colonização, invisibilizando a enorme diversidade de grupos indígenas que ocupavam o litoral 

e o interior do Brasil, agrupando-os em apenas duas categorias.  

O termo tapuia era utilizado pelos europeus para fazer referência ao grupo heterogêneo 

de indígenas, vistos como arredios e ferozes, resistindo às estratégias traçadas pelo colonizador 

para integrá-los a civilização. O termo tapuia, de origem tupi, é um termo genérico, usado de 

forma pejorativa para nomear os inimigos. Nesse sentido, os colonizadores europeus em solo 

brasileiro usaram o termo para se referirem aos indígenas que se aliavam a outros povos 

europeus contrários aos seus interesses. Possivelmente, os Tapuias de Eckhout fossem os 

Tarairiu, aliados dos holandeses na guerra contra os portugueses. 

 

  

                                                 
desse período a forma de representação imagética dos povos originários feitas pelos europeus ocorria a partir dos 

relatos orais e escritos dos navegadores, ou ainda dos relatos dos colonos e religiosos que viviam na colônia.  
92 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Dança Tapuia” encontra-se disponível 

em: (Anexo 25).  
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Figura 9 - Protesto indígena na Reserva do Xingu. 

 

Fonte: REVISTA FÓRUM/EDITORIAL93. 

 

A imagem doze apresenta os povos indígenas da região do Xingu durante o ritual do 

Kuarup94, que aproveitaram este espaço de sociabilidade para protestar contra o governo 

federal. A crescente onda de insatisfação tem sido percebida em todo o país após o impeachment 

da presidente eleita Dilma Roussef em 2015 e a posse do vice-presidente Michel Temer. 

A imagem doze, assim como a imagem dois representa o modo de vida indígena em 

aldeia, portanto, na visão dos estudantes representam bem a identidade indígena, construída 

pela história nacional. Os argumentos utilizados são bem parecidos com os já utilizados para 

justificar a identidade indígena na imagem dois, fazendo referência à cultura tradicional. “São 

índios de verdade, vivem em aldeia, tem casas cobertas de palhas, se pintam e fazem enfeites” 

(Estudante 18). “Estão na aldeia e vivem a cultura indígena” (Estudante 2). 

O ambiente da imagem levou os estudantes a justificarem que os sujeitos da imagem 

são indígenas, pois vivem em aldeia, usam pinturas corporais, dançam, usam enfeites no corpo, 

e vivem uma cultura supostamente indígena. Algo que chamou atenção é que na imagem mostra 

o povo indígena fazendo um protesto, onde em seus corpos está a escrito a expressão “Fora 

Temer”. Nesse sentido, eles consideraram os povos indígenas como povos do tempo presente, 

                                                 
93 Imagem disponível em: Revista Fórum/Editorial, 2016.  
94 O registro visual do ritual e do protesto que ocorreu no dia 14 de agosto de 2015 foi realizado pelo cinegrafista 

indígena Takukam Takuikam. A imagem mostra indígenas com pinturas pelo corpo que traziam os dizeres “Fora, 

Temer”, durante o tradicional ritual Kuarup em homenagem aos mortos, que aconteceu na aldeia Yawalapiti, do 

povo Yaealapiti, que vive na região do alto Xingu, no Mato Grosso.  
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que mantém traços de uma cultura original e fazem parte da sociedade brasileira e como 

cidadãos devem lutar pelos seus direitos. “Mostram eles ainda mais presentes na sociedade, 

com protestos, lutando pelos seus direitos” (Estudante 20). 

Embora, a imagem seja de aldeia, os estudantes perceberam que os indígenas não estão 

vivendo num mundo à parte, ao contrário, o protesto mostra que o que acontece fora da aldeia 

tem influência direta na vida dos povos indígenas. Ainda ressaltaram que a aproximação dos 

indígenas com os não indígenas traz prejuízos para estes, principalmente à perda dos costumes 

e das tradições, elementos estes considerados na distinção de um modo peculiar de ser e viver 

de um povo. “Os índios estão cada dia mais presentes na sociedade, os costumes deles mudaram 

muito” (Estudante 8).  

O envolvimento dos povos indígenas na política chamou a atenção de quatro estudantes, 

que viram inicialmente suas ideias de definição do que é ser indígena posta à prova. O ambiente 

que a princípio caracterizava a cultura indígena, parecia perfeito, mas ficou difícil compreender 

a inserção dos indígenas na política, afinal de conta o que querem? “Mostra os índios 

protestando, até pode ter ocas e índios ao fundo, mas a frase escrita nas costas destrói o cenário” 

(Estudante 15). O protesto indígena no meio da aldeia chocou outro estudante que disse, “não 

acho que os índios fariam isso, é meio sinistro” (Estudante 14). Complementando essa ideia 

outro estudante disse que “não representa os povos indígenas por causa da política” (Estudante 

12) e um deles contrariou todas as ideias dos colegas de classe que argumentaram que a imagem 

era uma boa representação dos povos indígenas. “Não tem nada haver [a ver] com os índios de 

verdade” (Estudante 5)95 Para esse grupo de estudantes alguns elementos caracterizavam a 

cultura indígena tradicional, entretanto, a partir do momento que perceberam a interferência da 

cultura do outro entrando na aldeia, estranharam esse comportamento, concluindo que os 

indígenas não têm participação política.  

As imagens que mais representam os povos indígenas foram às três primeiras a serem 

analisadas, e na visão dos estudantes representam mais porque os indígenas são apresentados 

como povos do passado, marcado por costumes como: nudez, o uso de plumas, pinturas 

corporais e portadores de arco e flecha, o que os caracterizam como povos caçadores e ao 

mesmo tempo como violentos, ao resistirem à ocupação de suas terras. Esse tipo de imagem 

chama a atenção dos estudantes e podemos identificar a partir das suas narrativas iniciais suas 

ideias históricas sobre a definição do modo de ser e viver do indígena.  

 

                                                 
95 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Protesto indígena na Reserva Xingu” 

encontra-se disponíveis em: (Anexo 26).  
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Figura 10 - Mario Juruna - deputado federal indígena. 

 

Fonte: RIBEIRO, 201796. 

 

A questão do envolvimento dos indígenas na política chamou a atenção de alguns 

estudantes e pude perceber melhor a relação do que eles pensavam sobre o direito dos indígenas 

participarem e serem representados na política ao analisar a imagem três, apresentando o ex-

deputado federal indígena Mario Juruna em seu pronunciamento de posse no Congresso 

Nacional97.  

As ideias aqui ficaram bastante divididas. Oito estudantes justificaram que a imagem 

representava os povos indígenas, quatro que representava menos e oitos que não representava. 

 O grupo de estudantes que escolheram a imagem como representação dos povos 

indígenas reconheceu que a cultura muda ao longo do tempo, que as pessoas devem lutar pelos 

seus direitos e que os indígenas também são pessoas que devem ter seus direitos reconhecidos. 

“Também pode representar, índios também são pessoas e devem estar inclusos na sociedade. 

Não é porque eles têm uma cultura diferente da nossa que deve vivenciar somente ela. 

Continuam tendo o sangue e a raça indígena” (Estudante 15). 

Os dois estudantes indígenas da classe se posicionaram relatando que os povos 

indígenas podem conquistar seus direitos na sociedade, reivindicando protagonismo em suas 

narrativas. “Tem gente que fala que índio não pode trabalhar, mas ali mostra um deputado que 

é índio. Meu sonho é me tornar um advogado também” (Estudante 3). O outro foi direto em sua 

escrita e afirmou “o índio pode ser o que ele quiser” (Estudante 2). 

                                                 
96.Imagem disponível em: RIBEIRO, 2017.  
97 Mario Juruna nasceu na aldeia Namakura, em Barra dos Garças no estado do Mato Grosso, indígena do grupo 

étnico Xavante. Foi o único indígena a ocupar um cargo no Congresso Nacional após a Proclamação da República 

no Brasil em 15 de novembro de 1889. Filiado ao PDT, em 1982, elegeu-se deputado federal pelo estado do Rio 

de Janeiro. Liderança indígena reconhecida por sua atuação no movimento indígena nas décadas de 1970 e 1980, 

ganhando notoriedade pública nacionalmente por participar ativamente nas lutas indígenas pelo reconhecimento a 

diversidade, a demarcação das terras indígenas e a inserção dos direitos indígenas na CF/1988.  
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Aqui, podemos perceber que o envolvimento do indígena na política trouxe ainda mais 

estranhamento aos estudantes, pois na imagem doze, eles estavam envolvidos na política através 

de um protesto. Agora um indígena vestido de terno e gravata, falando ao microfone, expondo 

suas ideias não pode ser visto como próprio do universo cultural indígena. Sendo assim, o 

número de estudantes que discordaram da presença indígena na esfera política passou da 

metade. Um dos estudantes identificou o indígena na imagem, mas argumentou que esse 

ambiente descaracteriza a cultura indígena. “Acho que a cultura deles deveria ser mais 

preservada” (Estudante 8).  

Vários argumentos foram utilizados para negar a identidade indígena em relação a 

representatividade na política, “índio não usa roupa”, “microfone e terno não combina com 

índio”, “não é o estilo deles”. Outro ainda argumentou “ele pode ser um indígena, mas que isso 

não é algo próprio da cultura indígena” (Estudante 11). Entretanto, a pergunta inicial do 

questionário não era se os indígenas representados na imagem eram portadores de uma cultura 

diferenciada, própria do indígena, mas se eles representavam ou não os povos indígenas no 

Brasil. Outro estudante revelou que não é comum ver indígena participando da política, “A 

maioria dos índios não vive essa realidade” (Estudante 10).  

O envolvimento dos povos indígenas na política causou estranhamento aos estudantes, 

onde a maioria deles se posicionou contrário afirmando que “estão criando espaço na sociedade, 

mas eles não estão sendo verdadeiros índios” (Estudante 18), corroborando com esse 

posicionamento outro estudante pontua “não é estilo deles, não usam esse tipo de roupa, nem 

participam da política”, (Estudante 5)98. A grande maioria dos estudantes expressaram ideias 

contrárias à participação indígena na política partidária, tendo representante políticos, como no 

caso da imagem o deputado federal Mario Juruna.  

 

  

                                                 
98 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Mario Juruna - deputado federal 

indígena” encontra-se disponível em: (Anexo 27).  
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Figura 11 - Repressão à manifestação Brasil, Outros 500. 

 

Fonte: PRADO, 201599. 

 

Ao contrário do estranhamento da imagem do indígena na política, ao analisarem a 

imagem cinco da repressão ao movimento “Brasil, Outros 500”, tiveram uma grande aceitação 

em reconhecer que os povos indígenas precisam se organizar na luta pela garantia de seus 

direitos. “Os índios estão cada vez mais presentes na sociedade, lutando por seus direitos” 

(Estudante 20). 

O estranhamento inicial, diferentemente do envolvimento do indígena na política teve 

outro significado, considerando que a imagem mostra cenas de violência instigou os estudantes 

em perceber as dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas, como a tentativa de retirada das 

suas terras, do preconceito e da repressão por parte do Estado e da sociedade. “O índio está 

sentado e triste, ele deve está tentando impedir a invasão das terras onde vivem” (Estudante 6). 

Outro estudante compreendeu essa situação de maneira semelhante, e ressaltou as estratégias 

de resistências adotadas pelos povos indígenas contra as tentativas de invasão de seus 

territórios. “Parece ser um indígena de aldeia e tem alguém tomando seu espaço, mas ele não 

quer deixar” (Estudante 16). 

As evidências das várias formas de violências enfrentadas pelos povos indígenas na 

sociedade foram perceptíveis nas ideias históricas dos estudantes. “Representa de uma forma 

diferente, o sofrimento dos indígenas, porque sempre tentaram tomar suas terras e riquezas” 

(Estudante 7). Os estudantes indígenas também se posicionaram reconhecendo a luta dos povos 

indígenas contra as várias formas de violência. “Representa a nossa luta, por terra e direitos” 

                                                 
99 Disponível em: PRADO, 2015. 
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(Estudante 2) e “É estranho, porque tem gente que humilha ou tem preconceito com o índio, 

dizendo que ele é sujo” (Estudante 3).  

A ideia de cultura como uma manifestação estática também aparece na análise desta 

imagem, na qual os estudantes questionaram as transformações culturais na vida dos povos 

indígenas. “Não representa o índio, pois não está em seu ambiente natural” (Estudante 19). A 

evidência da repressão policial é vista como uma forma de contato, destruindo a idealização da 

vida harmônica dos povos indígenas. “Não representa, pois os índios estão protestando e os 

policiais atrás também acabam destruindo a cultura” (Estudante 15)100.  

Nesta imagem, as ideias históricas dos estudantes evidenciam que o sujeito da fotografia 

representa os povos indígenas, inclusive apontam para uma consciência que identifica as formas 

de violência e preconceito vivenciadas no cotidiano das populações indígenas. 

 

Figura 12 - Primeira Missa no Brasil. 

 

Fonte: DIAS, 2016101. 

A pintura histórica trazida na imagem 7, “Primeira Missa no Brasil” é uma representação 

de Victor Meirelles102 da primeira missa realizada em solo brasileiro. Esta foi à primeira pintura 

histórica do questionário inicial e um pouco mais da metade dos estudantes relacionaram o 

conteúdo da imagem a representação dos povos indígenas. Por se tratar de uma pintura histórica 

                                                 
100 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem Repressão a manifestação Brasil, 

Outros 500 encontra-se disponível em: (Anexo 28).  
101 Imagem disponível em: DIAS, 2016.  
102 Pintor brasileiro, nascido em Santa Catarina, na cidade de Desterro, atual Florianópolis, no início do século 

XIX. Esse quadro é considerado a primeira pintura histórica do Brasil, sendo que as pinturas anteriores a esse 

período eram consideradas de menor importância, destacando-se os retratos, as paisagens e naturezas-mortas. Suas 

obras tiveram uma forte influência da história francesa, difundida no Brasil que exaltava o nacionalismo, 

utilizando-se de eventos e figuras consideradas ilustres para construir um ideário de nação e nacionalidade. Neste 

contexto a primeira missa teve um papel fundamental na construção do Estado Nacional Brasileiro, destacando a 

importância do processo de colonização na configuração da nacionalidade brasileira. Em 1860, a obra ficou em 

exposição no Salon de Paris, sendo alvo de elogios e críticas por partes dos críticos de arte. A narrativa visual da 

Primeira Missa no Brasil está atrelada a Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada narrativa oficial do 

“descobrimento do Brasil”, na qual foi realizado um estudo minucioso, que levou a o empreendimento de um 

estudo mais detalhado da vegetação, do tipo físico dos índios e da indumentária usada por eles. 
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os estudantes acreditam que elas representam de forma fiel os acontecimentos de episódios da 

história do país. “Pintura de coisas que já aconteceram na história do Brasil, os indígenas são 

povos muito sofridos e que na época do descobrimento do Brasil sofreram muito” (Estudante 

10) e “representa a época que os portugueses chegaram ao Brasil e já existiam índios” 

(Estudante 21).  

O ambiente natural, a nudez como forma de expressão da cultura tradicional é 

argumento evidenciado como nas outras imagens para justificar a representação do modo de 

vida indígena. “Representa muito o local, as roupas, o modo de se vestir e a origem deles quando 

os portugueses chegaram aqui e era assim que se vestiam, era assim a cultura deles” (Estudante 

17) e mais uma vez a utilização da expressão “são índios de verdade” (Estudante 18) para 

diferenciar os povos indígenas em “verdadeiros” e “falsos”.  

A questão religiosa também foi tratada na análise nessa imagem, na qual um estudante 

personificou a figura de Jesus falando aos indígenas através da atuação dos missionários 

católicos que tiveram o papel de consolidar a religião cristã na América Portuguesa. “Mostra 

Jesus falando com os índios e dando liberdade” (Estudante 6). Os estudantes indígenas se 

posicionaram dizendo que “eles fazem coisas de índio” (Estudante 3) e “os colonizadores estão 

catequizando os índios” (Estudante 2). Quanto à questão religiosa um estudante se posicionou 

contrário, dizendo que a imagem não representa os povos indígenas, “pois eles não eram 

católicos” (Estudante 14)103. 

Embora essa imagem seja um ícone na história do Brasil, a “Primeira Missa no Brasil” 

é uma pintura de grande relevância, não apenas no mundo das artes, pela qualidade na pintura 

que agregou valores estéticos do período, mas ainda pelo tema histórico retratado, no qual o 

próprio título evidencia a importância da religião para os colonizadores europeus que a usavam 

como forma de justificativa para a dominação das regiões ocupadas e futuramente colonizadas, 

argumento este bastante utilizado nos primórdios da colonização das Américas e que 

recorrentemente aparece no material didático. A dificuldade de expressar suas ideias nesta 

imagem instigou-me a questionar até que ponto a exploração da tela como tema histórico tem 

sido debatida nas aulas de História, Literatura e Artes Plásticas, sendo que cinco estudantes não 

escreveram nada sobre essa imagem.  

As próximas imagens analisadas estão diretamente relacionadas às diferentes formas de 

ser e viver indígena na atualidade, apresentando o protagonismo dos indígenas, seja como 

indivíduos e/ou coletivos. A reafirmação da identidade indígena após a mobilização do 

                                                 
103 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Primeira Missa no Brasil” pode ser 

consultada no final desta dissertação. (Anexo 29).  
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movimento indígena na década de 1970, da garantia de direitos instituídos pela CF/1988 e das 

políticas de ações afirmativas, além da promulgação da lei 11.645/2008 contribuiu para o 

crescimento e visibilidade da(s) identidade(s) indígena(s) que passaram a ser reconhecida e 

provocando uma maior organização em prol da causa indígena.  

  

Figura 13 - Maria Gilda Yawánawá - médica indígena. 

 

Fonte: MACHADO, 2017104.  

 

A imagem da médica indígena105 foi reconhecida como sendo representação dos povos 

indígenas apenas por quatro estudantes, sendo dois não indígenas e dois indígenas. Na visão 

dos estudantes indígenas não há nada fora do contexto, pois eles reconhecem que os indígenas 

exercem várias atividades profissionais atualmente, dentro e fora das aldeias. “Eu já consultei 

com um médico indígena” (Estudante 2) e “Representa, porque ela tentou e conseguiu” 

(Estudante 3). Já os estudantes não indígenas se posicionaram reconhecendo que o modo de 

vida dos povos indígenas mudou e que nem por isso deixam de ser indígenas. “Os índios são 

pessoas comuns, estão mais bem vestidos, mais modernizados, a forma de agir está um pouco 

diferente” (Estudante 15) e “Representam de um jeito ‘aprimorado’, não estou dizendo que eles 

não devam” (Estudante 16). Outros estudantes consideram que ela até pode ser indígena, mas 

                                                 
104 Disponível em: MACHADO, 2017.  
105 Maria Gilda, pertencente à etnia Yawanawa. Os integrantes desse grupo étnico-cultural são de 

aproximadamente 1287 pessoas e são da família linguística Pano. Os Yawanawa vivem numa região de fronteiras, 

entre o Brasil (1454 hab.), Peru (600 hab.) e Bolívia (630 hab.). Os Yawanawua brasileiros vivem município de 

Tarauacá, localizado no estado do Acre na parte sul da Terra Indígena Rio Gregório, partilhando esse território 

com os Katukina da Aldeia Sete Estrelas. A terra indígena do rio Gregório foi à primeira demarcada no Estado do 

Acre, em 1983. A cidade de Tarauacá constitui um foco de atração para os Yawanawa: nesta cidade está o escritório 

da OAEYRG (Organização dos Agricultores Extrativistas Yawanawa do Rio Gregório); moram várias famílias 

Yawanawa; é o núcleo urbano onde os Yawanawa buscam seus direitos e cumprem com suas obrigações de 

cidadãos brasileiros, recebem a aposentadoria, votam durante as eleições. É o ponto mais próximo onde podem 

obter mercadorias, lugar utilizado para tratar problemas de saúde que não podem ser resolvidos na aldeia. Cruzeiro 

do Sul e Rio Branco são outros pontos de referência. Apesar das dificuldades que a vida na cidade supõe para 

pessoas sem muitos recursos econômicos, os Yawanawa contam com a infraestrutura suficiente para passarem sua 

estadia com dignidade. 
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o ambiente em que vive não condiz com as características culturais dos povos nativos. “Pode 

até ser índia, mas não se veste igual ao passado, com penas e pinturas no rosto” (Estudante 17) 

e “Pode ser indígena, mas estão perdendo sua cultura” (Estudante 8).  

Nesta imagem, mais da metade dos estudantes consideraram que a mulher da imagem 

não era indígena e que a profissão dela não está relacionada ao modo de vida indígena. A 

questão da saúde indígena não foi tratada por estes estudantes, como se previnem e cuidam das 

doenças. Não fizeram referência ao conhecimento milenar da utilização de plantas medicinais, 

a introdução do uso de medicamentos ou aos rituais de cura. “Não representa, não tem nenhuma 

ligação com os povos indígenas” (Estudante 4), “Nunca vi uma médica indígena” (Estudante 

5) e “Não tem nenhuma característica indígena” (Estudante 21)106. 

Os estudantes escolheram outras imagens como podendo representar os povos 

indígenas, entretanto, nesse caso apenas alguns elementos aparecem como definidores da 

cultura indígena e o fato de incorporarem elementos da cultura capitalista, como roupas, 

aparelhos tecnológicos, meios de transportes, os tornam “menos índios”. Esse processo ocorre 

quanto mais eles se aproximam da sociedade, deixando de lado a cultura tradicional da aldeia.  

A experiência da protagonista é uma história de superação, de família indígena humilde, 

ela foi selecionada por programa do governo federal (SECADI - Secretaria de Apoio à 

Diversidade) para participar da formação acadêmica no exterior, concluindo o curso de 

medicina em Cuba. As ideias históricas sobre a imagem da médica Maria Gilda evidenciam a 

não familiaridade dos estudantes com indígenas ocupando espaço nas diferentes áreas, como 

saúde, educação, política, literatura etc.  

 

Figura 14 - Grupo de rap indígena Brô Mc’s. 

 

Fonte: MONTESANTI, 2017107. 

                                                 
106 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Maria Gilda Yawánawá – médica 

indígena” pode ser consultada no final desta dissertação (Anexo 30).  
107 Imagem disponível em: MONTESANTI, 2017. 
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Se uma médica indígena chamou a atenção dos estudantes, o que dizer da imagem 1, 

que logo de início apresentou o grupo de rap indígena Brô MC’s108. Quase metade dos 

estudantes considerou que os integrantes do grupo não representavam os povos indígenas, 

argumentando que “representam pessoas comuns, pois não vivem como índio. Pode até ser 

índio por genética” (Estudante 18) ou “as roupas e a pose deles não tem nada haver com a 

cultura indígena” (Estudante 15) ou o ambiente não condiz com o modo de vida primitivo, “na 

minha visão indígena não combina com a vida na cidade, eles gostam mais de ficar na mata” 

(Estudante 7). Outros estudantes ressaltaram que até podem ser indígena, “mas representam 

menos os povos indígenas “raiz”, pois da pra ver que esses índios já usam roupas de marca” 

(Estudante 10) ou “não se vestem como antigamente, com penas e pinturas no rosto” (Estudante 

17).  

Os estudantes indígenas reconheceram a identidade indígena na foto dos jovens e 

afirmaram que “cada povo indígena tem uma cultura diferente para mostrar, mas nós somos 

iguais” (Estudante 2) e “representa o povo indígena sim, eles estão fazendo uma pose para tirar 

foto” (Estudante 3). As mudanças no modo de vida dos povos indígenas após o contato com o 

não indígena são perceptíveis e são consequência das mudanças histórico-culturais, que 

marcaram a vida dos grupos humanos em diferentes momentos históricos em situação de 

contato, sejam eles indígenas ou não. “Agora tem muitas aldeias onde os índios usam roupas. 

Ultimamente no século XXI tem uns que vivem em nosso meio, isso é bem legal. Em nossa 

sala tem dois indígenas e eles já falaram bastante sobre a vida deles” (Estudante 6) e 

corroborando com essa afirmação outro estudante escreveu, “Hoje em dia, muitos povos 

indígenas já usam vestimentas das pessoas brancas, já não usam tanto as suas vestimentas 

típicas” (Estudante 20)109. 

A resistência dos estudantes em reconhecer os indígenas na imagem é compreensível 

diante da apropriação cultural de um estilo musical diferente, sendo que num primeiro momento 

a própria comunidade apresentou resistência. Entretanto, o estranhamento inicial da 

comunidade foi aos poucos se transformando e o grupo utilizou o rap como forma de luta, 

compondo letras com forte atuação política, vindo ao encontro das pautas de denúncias e 

reivindicações das lideranças das aldeias de Jaguapirú e Bororó e dos povos indígenas de todo 

                                                 
108 Primeiro grupo de rap indígena do Brasil, formado por quatro jovens, Veron, Clemerson Batista, Kelvin Peixoto 

e Charlie Peixoto. Os integrantes do grupo pertencem à etnia Guarani Kaiowá e são moradores das aldeias 

Jaguapirú e Bororó, localizadas no município de Dourados no oeste do estado do Mato Grosso do Sul.  
109 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem Grupo de Rap Brô Mc’s encontra-se 

disponível em: (Anexo 31).  
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o Brasil. Em suas canções abordam temas relacionadas à(s) identidade(s) indígena(s), a luta 

pelo reconhecimento ao direito a terra e problemas sociais como o uso de drogas (lícitas e 

ilícitas) e alto índice de suicídio. 

 

Figura 15 – Ex-Cacique Kerexu - Aldeia Itaty. 

 

Fonte: COMISSÃO GUARANI YVYRUPA, 2015110. 

 

A imagem 8 trouxe a figura de uma mulher indígena, educadora, liderança indígena111 

da aldeia, Morro dos Cavalos112. Aqui, mais uma vez, aproximadamente metade dos estudantes 

considerou que a mulher não representa os povos indígenas na atualidade, seja pela roupa que 

está usando, “a roupa não tem característica indígena” (Estudante 18), e pelo lugar apresentado 

na imagem com característica de urbanização, “estilo de vida urbano não combina muito com 

o modo de vida indígena” (Estudante 7).  

Os estudantes indígenas reconheceram que a maioria das imagens representavam os 

povos indígenas na atualidade, entretanto, essa imagem da mulher teve uma ligação afetiva para 

eles, pois se tratava de um parente. “Ela é nossa prima, é cacique na aldeia Morro dos Cavalos” 

(Estudante 3). Um estudante não indígena ressaltou que “hoje os índios estão mais inclusos na 

sociedade, eles têm o direito de viver entre nós” (Estudante 15)113.  

Uma liderança indígena da terra indígena Morro dos Cavalos, localizada na cidade de 

Palhoça, estado de Santa Catarina. O jornal Notícias do Dia On Line trouxe em sua edição de 

11/08/2012 a notícia: “Revolução feminina na aldeia do Morro dos Cavalos: Eunice Antunes é 

                                                 
110 Disponível em: COMISSÃO GUARANY YVYRUPA, 2015.  
111 Eunice se firmou na comunidade guarani M’ Bya, como professora indígena, defendendo os princípios da 

educação escolar indígena, garantindo o acesso à informação e ao conhecimento científico, agregando os saberes 

milenares do povo guarani.  
112 Terra indígena localizada na cidade de Palhoça, próximo a capital do estado de Santa Catarina.  
113 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Kerexu - Aldeia Itaty” encontra-se 

disponível em: (Anexo 32). 
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a primeira mulher cacique”, na qual ajuda a pensar sobre o protagonismo que as mulheres 

indígenas vêm conquistando em suas aldeias. 

A reportagem fala da trajetória de Eunice, mostrando os desafios como educadora e as 

estratégias elaboradas para dar sentido à educação escolar indígena, alinhando os saberes 

científicos aos saberes dos povos indígenas. Eunice coloca a importância da família e da 

educação na formação da sua personalidade ativa, no qual aprendeu que deveria envolver-se 

em discussões que poderiam melhorar a vida da família e da aldeia, considerada entre eles uma 

grande família.  

Única mulher com ensino médio completo na época em que começou a dar aulas na 

escola da aldeia, Nice deparou-se com uma coordenação pedagógica que não primava 

pela valorização dos saberes guaranis na educação dos jovens. “Foi então que comecei 

a confrontar e a questionar”. Até que finalmente ganhou a razão. Foi desses confrontos 

em defesa dos direitos do seu povo que a jovem índia descobriu a vocação de líder 

(MACÁRIO, 2012).  

A afirmação de Eunice como educadora na comunidade guarani M’Bya na aldeia do 

Morro dos Cavalos e o descontentamento da comunidade com o cacique na época foram fatores 

decisivos para que a comunidade escolhesse por meio do voto popular a primeira mulher 

cacique da aldeia. O protagonismo das mulheres, entre elas, as indígenas, é ressaltado no texto, 

abordando ainda o movimento feminista e suas contribuições para o empoderamento feminino. 

Embora as culturas indígenas requeiram um olhar diferenciado sobre o movimento feminino, o 

acesso à educação e o contato com as legislações e discussões feministas têm criado espaços 

para repensar o significado da representação feminina em espaços de liderança. Os cuidados e 

a proteção das crianças e a preparação dos alimentos são atividades desempenhadas pelas 

mulheres. A figura da mãe tem uma grande representação dentro da aldeia, pois ela cuida e 

ensina. Na fala de Adão Antunes, escritor indígena da aldeia, a cacique é uma mãe da 

comunidade. “A gente vê que agora está tudo tranquilo. A mulher trabalha a lei como se todos 

fossem filhos” (ANTUNES, 2012 apud MACÁRIO, 2012, s.p.). 
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Figura 16 - Escritores - Mary Del Priore e Ailton Krenak. 

 

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017114. 

 

Ao selecionar a imagem seis tinha o propósito de explorar a importância da memória e 

da história na construção das histórias e culturas indígenas, considerando que há diversas 

formas de narrar determinado tema, considerando que as evidências estão presentes e que cabe 

ao narrador construir a história a partir dessas marcas. Ao trazer a imagem de Mary Del e Daniel 

Munduruku115 tive a ideia sai um pouco das sequências de imagens apresentadas, na qual optei 

por apresentar apenas sujeitos indígenas. A presença de uma mulher branca, entre esses sujeitos 

chamou a atenção de alguns estudantes, que levantaram a problemática das relações étnico-

raciais. “Representa em parte, pois não é comum indígena e branco junto” (Estudante 10). As 

ideias sobre essa imagem não destoaram muito das anteriores, fizeram referência que “os índios 

já estão vivendo em cidade grande e conquistando empregos importantes” (Estudante 16), 

“adotaram os costumes dos brancos, assim eles se incluíram na sociedade” (Estudante 15). 

Um dos estudantes indígenas analisou a imagem fazendo referências às questões étnico-

raciais, evidenciando o preconceito, “é estranho, pois as pessoas têm preconceito e humilham 

os indígenas” (Estudante 3), o outro estudante indígena se posicionou e defendeu que todas as 

imagens representavam os povos indígenas no Brasil, com exceção desta, disse que não 

                                                 
114 Imagem disponível em: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017. 
115 A imagem apresenta um casal de escritores brasileiros, ela uma mulher, historiadora, escritora conhecida pela 

peculiar forma de narrativa, na qual enfoca outros olhares possíveis sobre a historiografia do Brasil, tratando de 

temas nem sempre comuns na literatura histórica sob a ótica dos anônimos. Ele, um homem com uma trajetória na 

luta dos povos indígenas, também escritor, que usou da sua escrita para promover o reconhecimento das 

populações indígenas, ressaltando a necessidade de perceber a diversidade e a proteção aos povos indígenas. A 

importância dos escritores para a literatura é evidenciada pela participação em eventos de grande visibilidade na 

área, como foi caso da participação na III Bienal do Livro e da Leitura de Brasília, onde foram entrevistados 

inclusive pela Casa das Palavras. 
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compreendia os laços de proximidade entre os dois integrantes da imagem, aquele homem e 

aquela mulher. 

Essa foi a imagem onde os estudantes menos estabeleceram algum tipo de relação com 

a temática indígena. Assim, pontuaram que não havia “nenhuma relação com a cultura 

indígena” (Estudante 13), “o jeito de ser não é índio” (Estudante 5). Um estudante percebeu 

que havia uma aproximação entre um indígena e uma mulher branca, pontuando que “é comum 

índio casar com índia” (Estudante 20)116.  

Perceber essa aproximação entre uma historiadora de renome nacional e de um escritor 

indígena que tem se empenhado para narrar aspectos relacionados às histórias e culturas 

indígenas pode contribuir para desmistificar a ideia do indígena do século XIX e grande parte 

do XX, apoiado nos discursos de cronistas e viajantes do período colonial brasileiro, 

evidenciando a agência histórica dos povos indígenas.  

 

Figura 17 - Mãe e filho Kaingang. 

 

Fonte: SAGGIORATTO, 2015117. 

 

A imagem 9 da mãe com o filho no colo não teve o mesmo grau de representatividade 

como a imagem dois, na qual apresentou o pai com o filho. Na imagem dois como já descrito 

anteriormente, pai e filho usavam elementos de uma suposta originalidade da cultura indígena, 

como enfeites e pinturas corporais. Já na imagem nove esses elementos não estão tão presentes, 

então justificaram que “não apresenta características indígenas” (Estudante 21), “não tem estilo 

de índio” (Estudante 5) e “não representa o índio verdadeiro” (Estudante 19).  

                                                 
116 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Escritores - Mary Del Priore e Ailton 

Krenak” encontra-se disponível em: (Anexo 33).  
117 Disponível em: SAGGIORATTO, 2015. 
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Há também as ideias contrárias que identificaram mãe e filho como indígenas, assim se 

posicionaram “há traços da cultura indígena” (Estudante 4), “vejo uma mulher indígena e um 

bebê no colo, parece ser seu filho” (Estudante 11) e “dá para notar pelo rosto e pelo sorriso” 

(Estudante 14). Um dos estudantes indígena ficou em dúvida ao olhar para a imagem e escreveu 

“parece indígena e suas joias são artesanato confeccionado por indígenas também” (Estudante 

3), o outro estudante indígena reafirmou que “os indígenas são pessoas iguais a todo mundo, 

essa mulher indígena está cuidando do seu filho” (Estudante 2)118. 

A imagem da mãe carregando o filho no colo expressa o protagonismo das mulheres 

indígenas, percebendo a diversidade de atribuições desempenhadas em diferentes contextos, na 

qual é importante evidenciar as peculiaridades culturais de cada grupo étnico e o acesso à 

educação para pensar os lugares ocupados por estas nos últimos anos. O ar de serenidade e o 

elo entre mãe e filho foram rompidos na manhã do dia 31 de dezembro de 2015 na rodoviária 

de Imbituba, em Santa Catarina, quando o menino de apenas dois anos de idade foi 

violentamente assassinado no colo de sua mãe. Tavares (2016) em E mataram um menino 

Kaingang reconstruiu a cena do crime, mostrando a aproximação e a frieza do algoz de Vitor 

que o acariciou antes do golpe que lhe tirou a vida, fato este registrado na memória da mãe, 

recordação está bem diferente da imagem da foto acima.  

 

Figura 18 - Oca digital. 

 

Fonte: TENÓRIO, 2015119. 

 

                                                 
118 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Mãe e filho Kaingang” encontra-se 

disponível em: (Anexo 34). 
119 Imagem disponível em: TENÓRIO, 2015. 
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A última imagem aqui analisada é a imagem 11, intitulada como Oca digital120. Aqui, 

as ideias históricas dos estudantes ficaram também bastante divididas. Um grupo considerou 

que o ambiente e o uso de recursos tecnológicos não são característicos da cultura indígena. 

“Não combina com o ambiente indígena, tecnologia está mais relacionado com a vida na 

cidade” (Estudante 7). Um estudante considerou que “há uma índia na foto, mas isso não 

representa o indígena”, outro foi além e disse que “parece uma montagem” (Estudante 14).  

Os avanços tecnológicos são marcas de identidade no mundo moderno, globalizado e os 

estudantes justificaram que os povos indígenas também se apropriaram dessas ferramentas. 

“Também podem representar, os índios estão cada vez mais integrados na sociedade. A cultura 

deles é diferente, mas não é por isso que eles não podem usar as tecnologias do mundo moderno. 

Eles continuam tendo sangue e raça indígena” (Estudante 15). Seguindo essa linha de raciocínio 

outro estudante argumentou que “hoje os índios usam tecnologia, pois eles querem estar 

conectados com o mundo. A vida deles mudou muito, não são mais tão primitivos” (Estudante 

8). Além do uso das tecnologias parece necessário para alguns estudantes fazer referência a 

elementos da cultura tradicional presentes na imagem para argumentar e justificar a 

identificação do indígena. “Esse representa o verdadeiro índio, porque índios não usam roupas, 

mas sim chocalho, enfeites feito por eles” (Estudante 18) e o estudante indígena fez referência 

a um elemento da cultura tradicional para reafirmar a identidade indígena, destacando que ele 

“está usando penas na cabeça” (Estudante 2). O outro estudante indígena não usou de 

argumentos para justificar sua escolha, apenas relatou que “não é porque ele está no computador 

que ele não é índio” (Estudante 3)121 

Os estudantes se posicionaram percebendo a cultura como um processo dinâmico, 

considerando que ser indígena faz parte da construção de uma identidade, e que o fato deles se 

vestirem, falarem e adotarem comportamentos descritos como não sendo próprios de índios, 

não deixam de se identificarem com seu povo e sua história. Um fato importante a se considerar 

é que a turma que respondeu o questionário tem contato com indígenas da Tekoa Vy’a (Aldeia 

Feliz), localizada no município de Major Gercino/SC, fazendo toda diferença no 

posicionamento dos estudantes do que é ser índio hoje.  

                                                 
120 A imagem registra o trabalho de inclusão digital direcionado aos povos indígenas que participaram dos Jogos 

Mundiais Indígenas em Palmas/TO em outubro de 2015. O espaço foi pensado como uma possibilidade de 

discussão sobre inclusão digital e oferta de oficinas na área de informática segundo as demandas apontadas pelo 

Comitê Intertribal Indígena, instituição responsável pela organização dos jogos.  
121 A relação completa das ideias históricas dos estudantes sobre a imagem “Oca digital” encontra-se disponível 

em: (Anexo 35). 
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3.1 NOVAS ABORDAGENS SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA: 

ABORDADANDO A DIVERSIDADE  

Analisar as ideias históricas dos estudantes sobre os indígenas foi o primeiro passo para 

construir uma sequência didática a partir da leitura de diversos documentos, como depoimentos, 

monumentos, fotografias, legislações, reportagens de jornais eletrônicos e trechos de artigos 

científicos que abriram campo para uma leitura crítica e discussões de alguns dos mais variados 

temas que estão relacionados à temática indígena em diferentes temporalidades.  

A temática indígena na escola foi pensada sob a ótica da renovação dos estudos 

indígenas na contemporaneidade, procurando compreender as possíveis contribuições de 

diferentes ciências para a ampliação do conhecimento das histórias e culturas indígenas, 

identificando a diversidade étnico-cultural e atitudes de respeito para com a diferença. 

Na primeira parte do trabalho, a sequência de imagens apresentadas no questionário 

provocou, incialmente, os estudantes a descreverem “o que era ser índio”. Para dar continuidade 

a essa atividade considerei pertinente trazer um texto discutindo a(s) identidade(s) indígena. 

Esse primeiro contado dos estudantes com a temática indígena se deu a partir da narrativa de 

Ailton Krenak, escritor indígena que discute as implicações da palavra “índio” como categoria, 

na qual sua utilização sem uma análise reflexiva impede a compreensão da diversidade dos 

povos indígenas que habita(va)m o território brasileiro. 

Para ampliar o leque de informações sobre a diversidade dos povos indígenas e a 

situação indígena no Brasil atual apresentei a turma o “Folder Brasil indígena”122, instigando 

neste momento os estudantes a perceberem a pluralidade étnico-cultural indígena, 

desmistificando a expressão “índio” refutada na análise de Ailton Krenak sobre a identificação 

dos povos indígenas.  

 

  

                                                 
122 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12-Dez/pdf-brasil-ind.pdf>. 

Acesso em: 15 set. 2017.  
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Figura 19 - O Brasil Indígena. 

 

Fonte: FUNAI/IBGE, 2013123. 

 

Os estudantes ficaram impressionados com a apresentação de alguns dados, não só com 

a diversidade de povos indígenas que vivem no país, mas também pelo crescimento no número 

de indígenas de acordo com o Censo de 2010 e o fato de deles serem encontrados em todos os 

estados brasileiros, até mesmo aqueles mais urbanizados. Outra consideração importante 

abordada que se contrapõe as notícias do isolamento de alguns grupos indígenas é a crescente 

presença indígena nas cidades. 

Na tentativa de aprofundar a desconstrução da ideia de “índio” como categoria 

homogênea, orientei a turma a realizar uma pesquisa sobre um povo indígena, na qual seria 

feita posteriormente a socialização em classe das descobertas do povo pesquisado. Os povos 

indígenas selecionados pelos grupos para a pesquisa foram:  

a. Grupo I – Ticuna: Região Norte;  

b. Grupo II – Pataxó: Região Nordeste; 

c. Grupo III – Xavante: Região Centro-Oeste; 

d. Grupo IV – Krenak: Região Sudeste e  

e. Grupo V – Guarani: Região Sul.  

                                                 
123 Imagem disponível em: <http:www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12_Dez/pdf-brasil-

ind.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2017.  
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A partir da sequência de atividades desenvolvidas nas primeiras aulas solicitei que cada 

estudante escrevesse uma narrativa com a temática apresentada e discutida por Ailton Krenak 

“Índio é apelido e apelido nem sempre é legal”. A análise desta primeira narrativa após a 

aplicação do questionário trouxe algumas considerações relevantes sobre a percepção dos 

estudantes, na qual se pode perceber alguns avanços nas ideias iniciais dos estudantes em 

relação a expressão “índio” como categoria de representatividade unívoca.  

 

Quadro 5 - Índio é apelido e apelido nem sempre é legal. 

Ideias históricas Nº de Alunos 

Discute à categoria índio 06 

Apresentação da diversidade étnico-cultural 17 

Exemplos de povos indígenas 09  

Identidade Cultural  08 

Exaltação dos povos indígenas 05 

Dificuldades enfrentadas pelos povos 

indígenas/violência/preconceito 

12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um fator relevante que chamou atenção nas narrativas após as primeiras atividades 

desenvolvidas discutindo a categoria “índio” e a apresentação de documentos na qual traziam 

uma contraposição a esta ideia, apresentando a diversidade étnico-cultural indígena foi à 

identificação de mudanças significativas nas ideias históricas dos estudantes. A questão da 

diversidade apareceu frequentemente nas narrativas, contraponto a ideia da categoria genérica 

do “índio”. Nesse sentido, há uma relação direta entre essas duas categorias históricas, pois ao 

apresentar a diversidade paralelamente a categoria “índio” possibilita a construção de 

argumentos para desmistificar o “índio” como uma categoria homogênea. “O nome índio na 

verdade é um apelido, porque cada povo indígena tem um nome: Pataxó, Kaingang, 

Munduruku, Tupi-Guarani. Cada povo tem cultura, língua e costumes diferentes” (Estudante 

22). Seguindo esse argumento: 

Com essas aulas aprendi que nem todos os povos indígenas têm os mesmos costumes, 

rituais, etc. Seus costumes, maneira de se vestir, etc. variam de uma aldeia para outra. 

Os Krenak, por exemplo, os chamados botocudos são que usa objetos nos lábios e na 

orelha. Existem indígenas que falam de um jeito diferente vivendo num mesmo local, 

uns falam em português, outros o ‘burum’ por exemplo (Estudante 4).  
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Entretanto, ao trazermos documentos para discutir que a expressão “índio” não 

representava a diversidade étnico-cultural indígena, a maioria dos estudantes compreendeu esse 

argumento, mas não argumentaram que a utilização do termo “índio” invisibiliza a riqueza do 

patrimônio cultural indígena. “Um fato que me chamou bastante atenção foi deles não gostarem 

de ser chamados de “índios”, afinal é o que eles são, acho desnecessário, mas enfim eu respeito” 

(Estudante 15). Outro estudante também apresentou esse argumento, afirmando que a palavra 

“índio” é apropriada para se referir aos povos nativos. 

Uma coisa que me chamou atenção foi que os índios não gostam de serem chamados 

assim. Eu acho bobagem, mas enfim tinha uma ideia um pouco diferente antes do 

projeto. Pouco a pouco fui aprendendo mais e descobri que os grupos de índios tem 

uma história, por exemplo, os pataxós (Estudante 17).  

Para ressaltar a diversidade étnico-cultural indígena, os estudantes usaram em suas 

narrativas exemplos de povos indígenas, principalmente aqueles pesquisados pela turma no 

trabalho proposto após a apresentação do “Folder O Brasil Indígena”. “Cada povo indígena tem 

suas culturas, seus rituais, por exemplo, os tupis-guaranis fazem danças à noite, fazendo ritual 

para os deuses” (Estudante 1). 

A relação dos povos indígenas com a natureza é um fator preponderante no modo de ser 

e viver indígena, mas a relação com o território é uma singularidade na vida de cada povo, 

considerando que cada região possuiu características peculiares, identificada pela memória 

afetiva dos lugares. “Mas quem ferra a vida da natureza somos nós. Os Krenak usavam o rio 

Mariana para várias coisas, como ensinar seus filhos e as crianças a nadarem” (Estudante 7). 

Ao discutir a questão da diversidade étnico-cultural abriu-se também a possibilidade de 

pensar a questão da(s) identidade(s) indígena(s), considerando que as formas de ser e viver dos 

povos indígenas varia de grupo para grupo. Assim, desconstruir a ideia do “índio” genérico tem 

um valor simbólico importante, pois os “índios” não estão apenas mudando no contato com a 

sociedade não indígena na contemporaneidade, mas desde o período colonial. As diferenças 

eram e continuam sendo uma marca na vida dos povos indígenas, entretanto, a de se considerar 

que na constituição do projeto de nação a historiografia e o ensino de História operaram, 

reproduzindo ideias nas instituições escolares que até pouco tempo reconheciam os povos 

indígenas como sujeitos sem história e como um grupo genérico, descrito em linhas gerais, 

como o selvagem, primitivo, em meio à mata, pelado, pintado, inferior.  

Os índios são povos nativos do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já 

habitavam nossas terras. Com o passar do tempo, os índios como todos os outros 

povos também mudaram, se globalizaram, evoluíram. Dentro do Brasil existem 

muitos grupos indígenas, cada um com suas culturas e tradições (Estudante 10).  
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Outro estudante exalta o modo de viver dos povos indígenas no passado, fazendo pouca 

ou nenhuma referência à diferença e argumentando que houve uma perda da identidade 

indígena, considerando que há um imaginário construído sobre o que é ser índio. 

Há vários tipos de povos indígenas. A maioria já deixou de lado a verdadeira crença 

que era cultivada, por exemplo, viviam pelados, apenas com penas tampando as partes 

íntimas do corpo, comiam o que era caçado no mato e plantado por eles. Com 15 anos 

a menina já era mulher, podia fazer filhos, formar uma família. Isso tudo já não está 

sendo muito cultivado pelos indígenas de hoje em dia. Os índios já usam roupa, 

compram comidas no mercado, vivem no nosso mundo, junto com pessoas que não 

são indígenas. A verdadeira crença já foi deixada de lado. Os índios de hoje já não 

ligam para aquela verdadeira e antiga crença. Algumas coisas ainda são cultivadas, 

mas bem pouco (Estudante 19). 

A aplicação da primeira parte da sequência didática me possibilitou pensar algumas 

questões iniciais, como por exemplo: É possível identificar elementos de uma cultura histórica 

construída historicamente nas narrativas dos estudantes? Quais as relações entre esta cultura 

histórica e a cultura escolar? E por último, mas não menos importante: Como construir uma 

proposta didático-pedagógica que venha atender as preposições da Lei 11.645/2008, garantindo 

a inserção do estudo das histórias e culturas indígenas na Educação Básica? A partir destas 

indagações construí na segunda parte da sequência didática uma proposta de trabalho, na qual 

os estudantes foram desafiados a fazer a leitura e discussão de documentos, pretendendo assim 

a pensar questões como: a diversidade étnico-cultural, o ensino (d)e história indígena, a 

constituição do movimento indígena e a conquista de direitos materializados na Constituição 

Federal de 1988, as violações contra os direitos indígenas e os embates históricos que tendem 

a (in)visibilizar os povos indígenas em tempos pretéritos e atuais.  

3.2 POTENCIALIZANDO O USO DE DOCUMENTOS NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR 

Ao priorizar nesta parte da sequência didática o uso de documentos continuei refletindo 

sobre minha experiência com a ONHB e aproveitei o conhecimento com o material 

disponibilizado sobre a temática indígena para selecionar alguns documentos que me ajudasse 

na construção de atividades que possibilitassem aos grupos de estudos refletirem sobre os 

conceitos e temas apresentados. Além dos documentos selecionados nas edições da ONHB 

também fiz uso de outras fontes de pesquisas, selecionando da internet alguns materiais que me 

ajudaram a complementar o planejamento desta atividade. Nesta parte da sequência didática 

priorizei algumas características do trabalho desenvolvido pela ONHB, trabalho em equipe, 
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utilização do uso de documento diversos, possibilidade de discussão de conceitos e temas 

relacionado ao ensino (d)e história indígena. 

A equipe 1 recebeu como documento a reportagem intitulada “1500, o ano que não 

terminou”124, (BRUM, 2016), discutindo as diferentes formas de violência contra os povos 

indígenas e como estes são marginalizados pela grande mídia, sociedade e Estado. O trabalho 

com o documento possibilitou ao grupo discutir o assassinato do bebê Vitor, menino Kaingang 

de apenas dois anos de idade, assassinado brutalmente no dia 30 de dezembro de 2015, na 

estação rodoviária de Imbituba/SC. A reportagem possibilitou aos estudantes perceberem que 

a brutalidade do caso é apenas mais um, mas que não tem chamado a atenção da grande mídia, 

que não dá importância a temática indígena.  

O documento abordado trouxe um elemento visual, a fotografia, discutindo seu uso 

como documento histórico, e neste caso específico, não pelo que ela revela, mas pela ausência, 

no qual o menino indígena não aparece na fotografia. A equipe notou essa ausência relatando 

que embora a fotografia não registre o momento do assassinato ela é um documento histórico 

importante, pois os brinquedos de Vitor apresentados remetem ao fato ocorrido e instigam as 

pessoas, a querer saber mais sobre o fato ocorrido. A análise do documento revela que as formas 

de violência a qual os povos indígenas são ‘vítimas’ estão presentes ao longo da história do 

Brasil, considerando os diferentes contextos e temporalidades do contato (1500-2018) entre 

indígenas e não indígenas.  

 

Figura 19 - Chinelos do menino indígena Vitor morto na rodoviária de Imbituba. 

 

Fonte: FELIPE, 2015125. 

                                                 
124 Documento utilizado na 1ª fase da 8ª edição da ONHB em 2016. Disponível em: 

<https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/documentos/documento/21>. Acesso em: 15 set. 2017.  
125 Imagem disponível em: FELIPE, 2015. Disponível em: <http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/ 

sc/noticia/2015/12/crianca-indigena-de-dois-anos-e-morta-na-rodoviaria-de-imbituba-4941254.html>. Acesso 

em: 15 set. 2017. 
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A equipe 2 recebeu o depoimento de Ailton Krenak, intitulado “História indígena e o 

eterno retorno do encontro”126, abordando a questão da escrita da história indígena e o lugar 

que os povos indígenas tem ocupado na história do Brasil e o movimento que vem ocorrendo 

reivindicando uma nova abordagem que considere o protagonismo indígena na escrita das 

histórias dos povos indígenas e a luta pelo direito a memória e a uma nova visão historiográfica, 

na qual seja possível um deslocamento do olhar eurocêntrico na história do Brasil, privilegiando 

a perspectiva dos povos colonizados, garantindo o direito a outras narrativas, na perspectiva 

dos povos originários. 

O grupo relatou a partir da leitura do documento a importância dos indígenas se 

posicionarem e dar valor a suas histórias e a influência do Estado na educação dos não 

indígenas, por meio de um currículo com propostas que atendam o direito a diversidade, 

contribuindo para que a sociedade reconheça a diversidade étnico-cultural brasileira. Além 

disto, é preciso atender o direito a diversidade na perspectiva dos grupos indígenas, garantindo-

lhes o direito a educação indígena, valorizando a diversidade cultural e linguística na 

organização do ambiente escolar do grupo indígena.  

O grupo identificou ainda, o posicionamento do sujeito narrador, que questiona a escrita 

da história indígena na visão do colonizador e que questiona o direito dos povos indígenas há 

possibilidade de outras narrativas, na qual valorize tradições, costumes e a oralidade dos 

sujeitos destas histórias. Ao exigir a (re)escrita da história indígena o autor considera relevante 

ressaltar que as histórias e culturas indígenas não devem ser exclusividade dos povos indígenas, 

mas que ela deve ser conhecida por todos os brasileiros, pois elas fazem parte da nossa história. 

A equipe 3 recebeu quatro documentos, sendo uma fotografia de um “indígena lendo a 

constituição, um trecho da Constituição Federal de 1988” abordando os direitos dos povos 

indígenas (CF/1988, Art. 231), a tirinha “500º Aniversário do Brasil’, em que cartunista Laerte 

apresenta com humor os indígenas se posicionando sobre a tomada das suas terras e o folheto 

eletrônico Como funciona a demarcação das terras indígenas, abordando a legislação antes da 

preposição trazida pela PEC 215. 

 

  

                                                 
126 Documento utilizado na 3ª fase da 9ª edição da ONHB em 2017. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Usuario/Documentos/fase_3%20(2).pdf>. Acesso em: 15 set. 2017.  
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Figura 20 - Indígena lendo a Constituição. 

 

Fonte: PAIVA, 2014127. 

 

Figura 21 - Os direitos indígenas na CF/1988. 

 

Fonte: HERMANN IV, 2015128. 

 

  

                                                 
127 Imagem disponível em: PAIVA, 2014. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/blog/mpaiva/e-os-direitos-

sobre-elas-imprescritiveis-a-constituicao-e-os-direitos-indigenas-sob...>. Acesso em: 15 set. 2017.  
128 Imagem disponível em: HERMANN IV, 2015. Disponível em: <https://hermannadvogados.wordpress.com/ 

2015/01/12/terra-indigena-e-suas-implicacoes-constitucionais-art-231/>. Acesso em: 15 set. 2017.  
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Figura 22 - 500º Aniversário do Brasil. 

 

Fonte: LAERTE, 2000129. 

 

Figura 23 - Como funciona a demarcação de terras indígenas. 

 

Fonte: FONTOURA; VASSALO, 2015130. 

 

Na visão dos estudantes não é muito comum ver um indígena lendo um livro. Mas 

associa à leitura a busca de informação e consequentemente acreditam que ele está buscando 

ter conhecimento. Essa equipe discutiu sobre o que seria uma constituição e na medida em que 

forma descobrindo a importância de uma legislação garantindo os direitos e os deveres dos 

cidadãos. Depois ao ter contato com o artigo 231 da CF/1988 os estudantes perceberam que os 

povos indígenas como todos os cidadãos têm direitos e que nem sempre tem ciência dos 

                                                 
129 Imagem disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Documents/4_onhb_fase_1.pdf>. Acesso em: 15 set. 2017.  
130 Imagem disponível em: FONTOURA; VASSALO, 2015. Disponível em: <www.jornaldocampus.usp.br/ 

index.php/2015/12/pec-215-e-retrocesso-aos-direitos-indigenas/>. Acesso em: 15 set. 2017.  
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mesmos, e que é preciso conhecê-los, pois só assim é possível fazer valer o que está escrito. O 

direito a terra apontado no artigo 231 está sendo ameaçado pela Proposta de Emenda 

Constitucional PEC/215, pois retira do poder executivo a função de legislar sobre esse direito. 

Compreendem ainda que o Congresso Nacional está em sua grande maioria contra os direitos 

garantidos na constituição aos povos indígenas e legislam em favor do agronegócio.  

A equipe 4 recebeu dois documentos abordando a questão da identidade indígena na 

atualidade, reconhecendo a importância da Constituição na formulação de políticas públicas 

que contribuíram para a afirmação das múltiplas identidades indígena. Um documento 

apresenta a fotografia do Manto Tupinambá e o outro documento a reportagem intitulada 

“Somos Tupinambás e queremos o manto de volta”131 (ANTERONE, 2000, s.p.), abordando a 

“Mostra do Descobrimento do Brasil - 500 Anos” em São Paulo e a vinda de um grupo de 

indígenas do sul da Bahia que se reconheceram como tupinambás e reivindicou que o manto 

seja devolvido a comunidade Tupinambá. O manto sagrado dos tupinambás foi levado do Brasil 

na época da invasão holandesa e doado ao rei da Dinamarca. 

 

Figura 24 - Manto Tupinambá. 

 

Fonte: HERRERA, 2012132. 

 

Ao observarem o manto indígena os estudantes reconheceram a importância e a riqueza 

de detalhes da arte indígena. Extraíram informações básicas dos documentos, como sendo um 

manto com significado de cunho religioso para os Tupinambás, povo indígena que habitou o 

                                                 
131 O tema foi abordado na 4ª fase da 4ª edição da ONHB em 2012 e esta reportagem foi uma das indicações de 

leitura complementar. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0106200006.htm>. Acesso 

em: 15 set. 2017. 
132 Imagem disponível em: HERRERA, 2012. Disponível em: <https://pt.slidesshare.net/ArtesElisa/8º-ano-

continuacao-1-arte-prcolombiana-e-arte-prcabralina34slides>. Acesso em: 15 set. 2017.  
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sul do estado da Bahia no século XVII na época da invasão holandesa no Brasil. Quando ao 

direito a posse da relíquia os estudantes tiveram posicionamentos diferentes. Alguns 

defenderam que ele deveria ficar no acervo do Nationalmuseet em Copenhague na Dinamarca, 

pois foi um presente dos holandeses ao rei da Dinamarca. Outros estudantes discordaram, 

defendendo a ideia de que os holandeses não poderiam presentear alguém com algo que não 

lhes pertencia, portanto, os indígenas teriam o direito de reivindicar à para si. O artefato cultural 

pertence aos indígenas no Brasil, entretanto os estudantes tiveram dificuldade em reconhecer a 

importância do manto na reconstituição da identidade de um povo indígena que segundo 

algumas narrativas teriam desaparecido. E aqueles que estavam reivindicando a posse do manto 

não tinha como comprovar que eram descendentes daqueles povos. Percebi que o papel da 

memória e da oralidade evidenciada pelos moradores de Olivença para reafirmar sua identidade, 

não foi notada, e os estudantes ficaram discutindo sobre uma possível prova material que 

comprovasse que eles teriam de fato o direito sobre a peça em litígio.  

A equipe 5 recebeu cinco documento abordando diferentes versões sobre a atuação dos 

bandeirantes na história do Brasil, instigando a pensar historicamente como a historiografia e o 

ensino de história aborda(ra)m o tema, apresentando possibilidades para pensar as disputas 

pelas memórias a serem preservadas, considerando a presença indígena nesse processo 

histórico, como vozes vencidas e/ou silenciadas. Os documentos apresentados foram duas 

esculturas, o “Monumento às bandeiras e Gato Borba”. Além das esculturas o grupo recebeu a 

reportagem “Estátua de Borba Gato e Monumento às Bandeiras são ‘pinchados’ em SP” (Jornal 

Folha UOL, 30. set. 2016), na qual o significado do ‘pinchar’ os monumentos históricos foi 

tema de debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, João Dória e Marta Suplicy. O 

documento “Ao invés de pichar, que tal remover as homenagens aos bandeirantes em SP?” 

trata-se de um artigo de opinião escrito em um blog, na qual o autor fez uma reflexão sobre o 

papel dos monumentos na produção de lembranças e memórias, que disputam espaço na 

construção da história da cidade, visibilizando as histórias com suas narrativas consagradas 

evidenciando a memória de uma elite e ao mesmo tempo tentando apagar e/ou silenciar outras 

memórias, e nesse caso o autor sugeri a necessidade de pensar a quem interessa determinadas 

visões historiográficas e concepções de ensino. Já o documento “Os monumentos às bandeiras 

- uma nova perspectiva” é um fragmento de texto acadêmico, que discute que a renovação nas 

pesquisas históricas e no ensino de história requer olhares diferentes sobre esses lugares de 

memórias, que trazem a lembrança episódios traumáticos da história, que mexem com questões 

que por vezes parecem estar resolvidas.  
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Figura 25 - Monumento às Bandeiras.  

 

Fonte: Folha UOL133. 

 

Figura 26 - Estátua de Borba Gato. 

 

Fonte: Folha UOL134. 

 

Ao analisar os documentos, os estudantes evidenciaram que a grandiosidade das 

esculturas demonstra que elas foram importantes para a história de São Paulo. Inicialmente, não 

recordaram de terem estudado sobre os bandeirantes e do papel desempenhado por eles na 

história do Brasil. Ao pesquisarem um pouco sobre a temática perceberam havia ideias 

diferentes sobre esses personagens, que eram trazidos por alguns como verdadeiros heróis, 

                                                 
133 Cotidiano, Folha UOL, 30 set. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ 

2016/09/1818322-estatua-do-borga-gato-e-monumento-as-bandeiras-são-pichados-em-sp.shtml>. Acesso em: 20 

ago. 2017. 
134 Idem. 
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enquanto outros questionavam a atuação destes, considerando o papel no extermínio de muitos 

povos indígenas. 

O grupo percebeu que os monumentos podem passar várias ideias sobre a história e que 

o sentimento e as lembranças instigadas dependem daqueles que estão politicamente 

construindo o monumento, e que no caso das bandeiras é preciso considerar a relação 

estabelecida entre bandeirantes e indígenas, percebendo os embates e jogo de interesses por trás 

de cada movimento.  

Essa segunda parte da sequência didática trouxe resultados significativos, no qual os 

grupos foram instigados a ler e debater os documentos, percebendo que o uso deles possibilitou 

construir argumentos, narrativas, versões sobre uma história a ser narrada. O papel do professor 

neste trabalho é de suma importância, portanto, minha interferência foi pontual, apontando aos 

grupos alguns conceitos e detalhes que os documentos poderiam trazer para o diálogo e as 

considerações do grupo sobre o tema tratado. Após a finalização dessa etapa, os grupos 

socializaram com a turma os documentos que haviam analisados, discutindo as perspectivas 

históricas que cada documento evidenciou e os pontos de vista diferentes utilizados na 

discussão de um tema. 

Na terceira parte da sequência didática preparei uma aula expositiva sobre o movimento 

indígena, tendo já feito a leitura do capítulo 2 da obra “O caráter educativo do movimento 

indígena (1970-1990)”, de autoria do indígena Daniel Munduruku (2012). Organizei o material 

em Power Point para que os estudantes acompanhassem algumas informações importantes para 

dar continuidade ao desenvolvimento da proposta de trabalho que foi se (re)definindo na 

sequência das aulas planejadas. No trabalho feito anteriormente em grupo, considerei relevante 

aprofundar algumas discussões sobre a reafirmação da identidade indígena, que se evidenciou 

em alguns momentos após a promulgação da Constituição de 1988 e na comemoração do 500º 

Aniversário do Brasil. Pensar historicamente a questão da reafirmação identitária me fez pensar 

no protagonismo das populações indígenas na articulação do movimento indígena na luta pelos 

seus direitos e o papel do movimento no reconhecimento desses direitos na Constituição de 

1988. 

Ao evidenciar esse marco importante, considerado um divisor de águas na questão das 

políticas indigenistas, na qual afirmava que os povos indígenas estavam fadados ao 

desaparecimento até a década de 1970, seja pela integração por meio da miscigenação ou pelo 

extermínio sofrido até aquele momento. Faz-se necessário ainda reconhecer que o movimento 

indígena uniu-se em trono de uma política de reconhecimento à diversidade étnico-cultural 

indígena, o que possibilitou a redefinição de um processo histórico de (re)conhecimento da(s) 
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múltipla(s) identidade(s) indígenas, ressignificando neste contexto de organização dos 

movimentos indígenas a expressão “índio”, que passou a ser compreendida como categoria 

política, reconhecendo as diferenças culturais, mas também tomando consciência da 

necessidade da articulação e união para alcançar direitos comuns a todos os povos indígenas. 

Para finalizar essa parte da sequência didática foi solicitado aos estudantes que 

escrevessem uma narrativa evidenciando o papel do movimento indígena e das organizações 

indigenistas na década de 1970/1980 na garantia dos direitos indígenas conquistados na 

Constituição Federal de 1988. A partir das narrativas dos estudantes elaborei o quadro abaixo, 

apontando as principais ideias históricas apresentadas e discutidas no texto.  

 

Quadro 6 - O movimento indígena e a conquista de direitos. 

Ideias históricas Nº de Alunos 

Protagonismo indígena 17 

Configuração das identidades indígenas 08 

Evidência de preconceito/violência  09 

Consolidação dos direitos indígenas CF/1988 13 

Movimento indígena na atualidade – conflitos x interesses  16  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Munduruku (2012), o movimento indígena ganhou destaque a nível nacional 

e o papel das lideranças indígenas teve um papel decisivo no encaminhamento das discussões 

e organização do movimento por todo o país, evidenciando o protagonismo dos povos indígenas 

nesse processo. A maioria dos estudantes percebeu a importância da articulação dos líderes 

indígenas na constituição do movimento indígena, na qual destacam o protagonismo indígena 

na luta e conquista dos direitos indígenas. Esse argumento apareceu com frequência, sendo 

destacado dezessete vezes entre as vinte narrativas produzidas pelos estudantes em sala de aula.  

Os estudantes ressaltaram a importância da união diante às diferenças culturais 

indígenas, pontuando que “cada povo deixou as diferenças de lado em busca de objetivos em 

comum” (Estudante 4). Outro apresentou um dado temporal para destacar o início desse 

movimento e corroborou com o argumento do estudante anterior, evidenciando que “em 1970 

surgiu o movimento indígena para defender os direitos indígenas, foi à união de todos os povos 

indígenas que garantiu algumas conquistas importantes a partir desse período” (Estudante 21). 

A estudante indígena reconheceu no movimento uma alternativa possível de articulação 

para a conquista dos direitos dos indígenas, reconhecendo-se como indígena e destacando a 
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conquista de representação profissional dos povos indígenas, como um instrumento necessário, 

sendo estes anunciadores da defesa dos direitos indígenas nos espaços sociais que ocupam. 

Entretanto, a mesma utiliza a expressão “índios" sem argumentar, neste contexto prefiro 

defender que a mesma tomou uma posição política, argumentando que os “índios” se referem 

à união de todos os povos em defesa de uma causa comum.  

Para mim os índios têm que correr atrás do que é direito nosso (protagonismo), por 

isso que tem uns sendo deputado, médico, professor, etc. Muita gente acha que só 

porque somos indígenas nós não temos direitos. Eles pensam que nós temos que morar 

em uma oca, dentro do mato, ser selvagens e andar sem roupas. Certo, que em algumas 

tribos e aldeias eles fazem isso, mas não é em todas, que acontece. Muitas pessoas 

têm preconceito com os indígenas, exemplo na escola, muita gente não gosta de se 

juntar com nós, na questão do emprego muitos não dão trabalho, porque falam que 

nós temos bolsa de estudo, bolsa comida, mas isso é mentira, nós não ganhamos isso. 

(Estudante 3) (Grifo meu). 

Outro estudante indígena argumentou a necessidade de articulação entre os povos 

indígenas na luta pelos seus direitos utilizando a expressão povos indígenas, reconhecendo a 

diversidade dos indígenas. Assim ele transcorreu “Os povos indígenas têm que manter a sua 

cultura de indígena. Eles têm o direito de lutar pelo direito do seu povo que está garantido na 

Constituição Federal” (Estudante 2). 

Um dos argumentos utilizados mostrou a importância da articulação dos líderes de 

diferentes povos indígenas para dar consistência ao movimento indígena, reconhecendo a 

composição, a trajetória e as estratégias utilizadas pelo movimento indígena como fator 

preponderante na conquista dos direitos indígenas inseridos na Constituição Federal de 1988. 

Muitos povos não se davam bem, pois havia muitas diferenças entre eles. Com o 

tempo alguns líderes pensaram que o melhor seria todos os povos indígenas se unirem, 

porque juntos conseguiriam os seus direitos. Com o movimento indígena eles 

conseguiram artigos na constituição brasileira, garantindo assim alguns direitos 

(Estudante 20).  

Ao trabalharem as narrativas acerca do movimento indígena os estudantes pontuaram 

em sua escrita a diversidade dos povos indígenas, destacando que há marcadores culturais que 

os diferem um dos outros. Ainda argumentaram que além de existir várias formas de ser 

indígena, esse processo está em constante processo de modificações, considerando o contato 

dos povos indígenas não só entre si, mas com os grupos não indígenas que estão no entorno das 

aldeias ou também pela inserção dos indígenas nas cidades.  

Nesse sentido, podemos movimentar o conceito de identidade, reconhecendo as diversas 

formas de ser indígena, considerando o papel da subjetividade nesse processo e importância do 

reconhecimento por parte do sujeito imerso nesse intercruzamento de culturas, configurando o 

que conhecemos por culturas hibrídas (CANCLINI, 2008). Esse conceito não foi tão 
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evidenciado quanto ao protagonismo indígena nas narrativas, mas é interessante transcorrer 

sobre essas evidências, considerando que o estudo da temática indígena exige problematizar a 

diversidade e a constituição da(s) múltipla(s) identidade(s) nesse processo de reconhecimento, 

do modo de ser e estar imerso nas histórias e culturas indígenas, devendo ser compreendido 

pelos indígenas e não indígenas que se colocam numa postura de definir quem é o outro.  

Uma das narrativas trouxe a seguinte indagação: “Muitas vezes quando perguntam como 

você vê um indígena? Provavelmente vamos imaginar pessoas com poucas vestimentas, cocares 

e o rosto pintado, mas os indígenas são muito mais que tudo isso” (Estudante 7). Outro 

argumento ajuda a pensar o questionamento feito na fala do estudante anterior, no qual a 

narrativa em forma de versos trouxe suas contribuições para pensar sobre o que é ser indígena, 

refletindo que esse processo se alterou historicamente e que o protagonismo indígena tem 

garantindo a inserção dos indígenas na sociedade, ultrapassando os limites e as barreiras 

impostas, seja ela do preconceito ou da violência física para mostrar que as diferenças entre os 

povos indígenas existem, mas que a luta por direitos é um fator de unidade dessas diferenças 

em prol de uma causa comum.  

 

Ser indígena é muito mais que um rosto pintado 

Muito mais que um cocar na cabeça 

Ser índio é enfrentar as lutas 

É ser forte e exigir seus direitos 

Defender sua geração 

Ser índio é ser como a gente 

Sem deixar de ser quem ele é 

Há pessoas más tirando a vida  

Virando as costas para as diferenças 

A hora chegou 

Façamos escolhas 

E eu digo: 

#Menos preconceito, mais índio. (Estudante 11). 

 

Nessa problematização poética do que é ou poderia ser o indígena a questão das 

transformações culturais é evidenciada, entretanto, é possível pensar nessa lógica, aonde a 

identidade vai além de padrões definidos, passando a se sustentar em uma postura política de 

identificação, comungando de interesses que rompem os padrões culturais engessados, 

refletindo sobre os caminhos trilhados e os que estão em construção nas tramas do cotidiano.  

Nesse sentido, outras narrativas pontuam a necessidade de olhar as transformações 

históricas presentes na constituição das múltiplas formas de identidade indígena, fugindo das 

camisas de forças que tendem a impor uma suposta identidade unívoca pressa a tempos 

pretéritos. Refletindo essa uniformidade o estudante anuncia que “os indígenas mudaram em 
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relação aos seus antepassados, mas qual o problema? Se os brancos mudaram, porque os 

indígenas não podem mudar?” (Estudante 20). Seguindo essa linha de pensamento: 

Os povos mudaram, evoluíram, não são mais igual a 1500, usando penas e pintura no 

rosto. Eles continuam índios da mesma forma, alguns mudaram e se vestem como nós, 

usam internet, não vivem mais só de caça, mas nem por isso deixam de ser índio. Se 

podemos evoluir, por que eles não podem? (Estudante 17). 

Sintetizando as discussões acerca da(s) identidade(s) indígena(s) problematizadas até 

aqui, considero pertinente o trecho da narrativa do estudante a seguir, que considerou que o 

tempo não elimina ou descaracteriza a(s) identidade(s), mas que conhecer a historicidade desse 

processo pode ajudar a compreender o que somos no presente e/ou que poderemos vir a ser no 

futuro. 

Os indígenas podem ser iguais a nós, sem deixar de ser quem eles são. Podem ocupar 

um cargo importante, se vestir igual a nós, ter casa, carro, sem deixar de lado as 

culturas, seu povo. Muitas pessoas veem os povos indígenas como um só, 

caracterizado por alguns traços, como a nudez, uso de colares e pinturas corporais. 

Hoje a realidade é bem diferente (Estudante 22).  

Na constituição da(s) identidade(s) as marcas das violências físicas e simbólicas são 

evidenciadas e tendem a crescer na medida em que a descoberta e a identificação com a causa 

mobilizam os sujeitos a lutarem pelo reconhecimento que podem garantir direitos e inclusão 

social. Nesta perspectiva, as narrativas sobre o movimento indígena trazem em determinadas 

circunstâncias esses embates, que tendem a negar o direito a(s) identidade(s) indígena(s), 

principalmente quando essa identidade garante direitos civis e sociais aos povos originários.  

A primeira forma de violência é o não reconhecimento à diversidade, silenciada na 

expressão “índio”, em que o estudante diz, “os indígenas não gostam de serem chamados de 

índios, pois quem deu esse apelido a eles foram os europeus que vieram para explorar a 

América” (Estudante 13), destacando assim a usurpação dos territórios indígenas e, 

consequentemente, a suposta imposição dos valores culturais europeus nas culturas indígenas 

que tiveram que aceitar, negar, negociar, criando formas diversas de resistências, possíveis 

naquele momento.  

Ao reconhecer a diversidade indígena e o direito às terras que ocupam, a CF/1988 

consolidou os principais pontos de luta do movimento indígena, abrindo espaço para novas 

articulações políticas dentro e fora do movimento, apontando um campo de disputas no 

reconhecimento da(s) identidade(s) indígena(s) e paralelamente habilitando os povos 

originários a lutarem pela terra, considerada sagrada para eles e que daria sustentação e a 

continuidade da vida em comunidade.  
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A estudante indígena questiona a identidade atribuída por muitos aos indígenas, que 

esperam deles determinados comportamentos culturais, assim ela destaca que, 

Pensam que nós temos que morar em uma oca, dentro do mato, ser selvagens e andar 

sem roupas. Certo que em algumas tribos e aldeias ele fazem isso, mas não é em todas 

que acontece. Muitas pessoas têm preconceito com os indígenas, exemplo na escola, 

muita gente não gosta de se juntar com nós, na questão do emprego muitos não dão 

trabalho, porque falam que nós temos bolsa de estudo, bolsa comida, mas isso é 

mentira, nós não ganhamos isso (Estudante 3). 

O argumento da estudante indígena que vive fora da aldeia foi contrário ao de um 

estudante que afirmou convictamente que a identidade indígena está mais diretamente 

relacionada à vida natural, embora reconheça em sua narrativa o respeito às alterações na forma 

de ser indígena, já anunciadas anteriormente. “Os indígenas são pessoas iguais a qualquer um, 

mas em minha opinião eles gostam de ficar em suas ocas, nas suas aldeias, porque é mais calmo, 

mas isso não impede de terem os mesmos direitos que todos os cidadãos” (Estudante 7). Quanto 

ao direito a terra já anunciado temos o argumento abaixo, expresso na narrativa como direito 

contestado, que embora anuncie a importância da terra para as comunidades indígenas também 

pontua as dificuldades enfrentadas por indígenas que vivem no espaço urbano. 

O direito a terra garantido aos povos indígenas não tem sido respeitado, o que deixam 

eles muito bravos e tristes. Eles continuam lutando para terem seus direitos 

respeitados, como qualquer outra pessoa. Os indígenas não querem mais ficar numa 

rotina cansativa, alguns querem fazer parte da cidade grande, querem trabalhar, ser 

político para também ajudar o Brasil, lutando pelos direitos dos povos indígenas que 

enfrentam muitas dificuldades no dia a dia (Estudante 16). 

A falta de reconhecimento e garantia dos direitos indígenas é tratada como uma forma 

de violência, sendo que um estudante questiona o fato de ter apenas um dia para tratar das 

questões relacionadas aos povos indígenas. “Os indígenas devem ser respeitados, assim como 

nós eles têm seus direitos e ninguém deveria tirar o que eles têm. Por que o indígena só é 

lembrado no dia 19 de abril? Os indígenas deveriam ser respeitados, ter seus direitos 

reconhecidos” (Estudante 9). No atual contexto, algumas propostas educativas vêm ao encontro 

de trabalhar a temática indígena na perspectiva da diversidade, entretanto, na contramão desse 

movimento, alguns optaram, por falta de conhecimento ou por posturas políticas consolidadas 

em não fazer referência aos povos indígenas e a constituição da(s) múltipla(s) identidade(s), 

escolhendo até mesmo esquecer o tradicional “Dia do Índio”. O protagonismo indígena tem 

causado certos estranhamentos, e os embates em torno de qual indígena a ser lembrado, as 

escolhas ainda persistem nos estereótipos, na folclorização e na romantização do indígena, há 

certo receio em abandonar essa perspectiva e avançar no protagonismo das ações dos povos 

indígenas na contemporaneidade. 
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Os povos indígenas sofrem várias formas de preconceito/violência e ainda tem que 

convier com a negação da positividade da diversidade e da racialização dos grupos humanos 

imposta pela teoria da racialização, hierarquizando a partir de critérios, como a cor da pele ou 

aspectos físicos. “Os povos indígenas são meio excluídos da sociedade. Às vezes, porque são 

negros, ou porque têm culturas diferentes” (Estudante 22).  

Outro argumento considera que é necessário romper a ideia maniqueísta na história 

indígena, desvinculado a ideia dual do bem/mal, acrescentando que,  

Tem gente que é contra os povos indígenas, falam que eles são bravos e ruins. Mas 

como nós, eles têm erros e acertos e isso não nos dá o direito de negar os seus direitos. 

Às vezes, eles invadem terras para protestar e conseguir algo, mas tem aldeias que 

vivem só da caça, usam roupas e praticam esportes (Estudante 6). 

O reconhecimento dos direitos indígenas e a referência destes na CF/1988 foi um 

argumento recorrente nas narrativas sobre o movimento indígena, sendo destacados pelos 

estudantes como o ápice das lutas e conquistas pelos direitos indígenas encapados pelo 

movimento indígena nas décadas de 1970/80. Esse aspecto aparece na afirmação de que “Esses 

indígenas antigamente ficavam cada um na sua tribo, os grupos não se comunicavam entre si, 

até terem a ideia de unir os povos, conquistando assim os direitos para os indígenas na CF/1988” 

(Estudante 4). 

A luta e a conquista de direitos históricos, reconhecidos na constituição são 

frequentemente alvo de questionamentos e violação, os quais tendem a ser invisibilizados e/ou 

distorcidos pela mídia, que na maioria das vezes representam os interesses do agronegócio. 

Observando essa contradição entre a lei e a prática uma das narrativas trouxe o seguinte 

argumento: “A constituição brasileira garante os direitos e deveres aos cidadãos brasileiros. 

Entretanto, o direito a terra, garantido aos povos indígenas, não tem sido respeitado, deixando-

os bravos e tristes” (Estudante 16). 

Outros argumentos dessa natureza também foram observados. “A demarcação das terras 

que deveriam acontecer conforme está na constituição, não foi cumprida” (Estudante 13). 

Verificando essa contradição entre a garantia e a negação do direito conquistado através de 

muita luta a experiência e o aprendizado do movimento indígena ensina que “às vezes, muitas 

leis presentes na constituição, não garantem benefícios às pessoas. E para mudar essa realidade 

é preciso lutar, correr atrás” (Estudante 15).  

A análise da conquista dos direitos pelos indígenas na CF/1988 é percebida pelos 

estudantes como um processo lento, fruto de anos de lutas e que trazem questionamentos sobre 
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a garantia destes e a necessidade da vigilância na garantia dos direitos conquistados, bem como 

a articulação frente a novas pautas reivindicatórias.  

Há anos os povos indígenas vêm lutando pelos seus direitos, que está na constituição, 

mas eles não estão conseguindo manter os seus direitos. As pessoas querem tirar sua 

terra, para fazer plantações e extrair minérios e árvores e eles estão tentando garantir 

o seu direito que está na CF/1988, mas eles não estão conseguindo garantir o 

cumprimento das leis. Suas leis, assim como eles, estão escondidas da sociedade, eles 

querem a garantia das leis, por isso a luta nunca termina (Estudante 19). 

Muitas das narrativas trouxeram para o debate a luta dos povos indígenas pela garantia 

a terra, bem de uso coletivo que representa para a comunidade indígena a continuidade de 

costumes e tradições presentes na memória dos povos que (re)criam laços de identidades, 

ressiginificados em sua prática cotidiana, frente ao contato com o mundo globalizado em que 

vivemos.  

Nesse sentido, apareceu de forma relevante e contundente a questão trabalhada em sala 

de aula sobre a PEC 215 que trata da questão da demarcação das terras indígenas, que veio 

alterar o dispositivo constitucional que definia como sendo da competência do presidente da 

República a homologação das terras indígenas após estudos realizados por antropólogos, 

historiadores e outros profissionais, organizados pela FUNAI. A proposta de emenda 

constitucional prevê que esse poder passasse para o Congresso Nacional, no qual os 

congressistas devem homologar ou vetar os estudos de demarcação das terras indígenas, 

atendendo aos interesses da bancada ruralista.  

Os povos indígenas e também não indígenas estão cada vez mais procurando saber 

sobre os seus direitos, garantidos pela constituição. Essas pessoas estão em um 

movimento contra a PEC 215, que garante que o Congresso Nacional defina por 

último, se as terras indígenas são deles, o problema é que grande parte dos ruralistas 

que estão lá não aceitam deixar a terra para eles (Estudante 4). 

Diante da situação exposta que coloca em risco a garantia dos direitos dos povos 

indígenas a terra os estudantes apresentaram em suas narrativas argumentos se colocando contra 

essa mudança e ressaltando que o movimento indígena precisa estar vigilante e em constante 

luta, evitando prejuízos atuais e futuros aos povos indígenas.  

A luta para garantir os direitos na constituição foi muito grande e a união dos povos 

indígenas garantiu alguns direitos a eles. Agora, depois de 30 anos ainda vemos que 

os direitos indígenas não são respeitados e que a luta continua. A principal luta é pela 

terra, e atualmente os povos indígenas lutam contra a aprovação da PEC 215, que 

dificulta a regulamentação das terras indígenas, que são alvo dos ruralistas (Estudante 

9).  

Nesse processo de articulação e luta, o protagonismo indígena é evidenciado, sendo que 

algumas das narrativas questionam o papel da FUNAI como representante dos povos indígenas 
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e destacam a união dos diferentes grupos étnico-culturais indígenas em favor da garantia e da 

ampliação dos seus direitos. 

Existem vários povos indígenas, como os Ticuna, Pataxó, Xavante e muitos outros. 

Cada povo tem sua cultura, sua religião, sua forma de se vestir, etc. Esses povos se 

uniram para lutar pelos seus direitos, e lutam pelo cumprimento da constituição, 

resistindo à aprovação da PEC 215, onde ruralistas querem impedir a garantia do 

direito a terra aos povos indígenas. A FUNAI é responsável em garantir os direitos 

indígenas, mas eles fizeram o movimento indígena, onde querem ter voz na sociedade, 

querem lutar pelos seus direitos, eles estão unidos nessa, vários povos juntos fazem a 

diferença (Estudante 17). 

A criação da FUNAI como órgão de representação política, criada durante a ditadura 

militar no Brasil para “cuidar dos indígenas”, sendo estes tutelados pelo Estado passou a ser 

questionada com a articulação do movimento indígena, que garantiu a autonomia dos povos 

indígenas na CF/1988.  

Os índios como nós também precisam ter seus direitos. Eles estão batalhando há muito 

tempo para conquistar e garantir os direitos. A FUNAI ajuda os índios a garantir 

alguns direitos, mas eles reclamam, pois a maioria dos funcionários não são índios e 

acabam não os representando (Estudante 18). 

Os estudantes chegaram ao final desta terceira etapa percebendo a importância do 

movimento indígena na luta por (re)conhecimento e valorização da diversidade étnico-cultural 

indígena brasileira. A aceitação da diferença aos povos originários garantiu alguns direitos 

importantes na Constituição de 1988, corroborando para a organização de estratégias de luta 

pela reafirmação da(s) identidade(s) indígena(s). 

3.3 REFLETINDO A (RE)CONSTRUÇÃO DA(S) IDENTIDADE(S) INDÍGENA(S) 

Na medida em que desenvolvi o trabalho com os estudantes algumas dúvidas surgiram, 

como por exemplo, se tinham compreendido o conceito de identidade, e se conseguiam 

relacionar a construção da identidade como um fator político, percebendo a diversidade e a 

união dos povos indígenas no movimento indígena como meio de reconhecimento das 

diferenças, mas buscando certa unidade para lutar pela causa indígena, garantindo o direito à 

vida, a terra, a sobrevivência e ao seu modo de viver.  

Para responder essa inquietação minha, planejei uma aula expositiva apresentando o 

vídeo “Identidade” da Série Índios do Brasil, no qual o locutor que se identifica como professor 

de história apresentou de forma breve e dinâmica o conceito de identidade indígena. Outro 

documento já trabalhado na atividade em grupo, mas que considerei relevante trazer novamente 

para discutir esta questão foi à notícia da Folha de São Paulo “Somos Tupinambás e queremos 

o manto de volta” e a fotografia do “Manto Tupinambá”, que contribuiu para repensar o 
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reaparecimento de grupos étnicos considerados extintos, mas que ao inventariar e conhecer as 

histórias de seus ancestrais, buscando estabelecer um elo com esse passado.  

Para acompanhar as discussões sobre a identidade indígena a partir do vídeo, da notícia 

e da fotografia inclui um quadro apresentando a alternância no número da população indígena 

desde o primeiro contato em 1500 entre indígenas e europeus e a quase completa extinção dos 

povos indígenas até a década de 1970 e a reviravolta no crescimento, a partir desse período com 

um crescimento vertiginoso das populações indígenas, inclusive no estado de Santa Catarina, 

no qual também trouxe uma tabela para demonstrar a repercussão desses dados no estado. 

Os documentos apresentado acima, possibilitou instigar os estudantes para identificar a 

relação entre o crescimento populacional e a luta política dos povos indígenas, na qual fomentou 

discussões sobre a(s) identidade(s) indígena(s) e a necessidade da criação de políticas públicas 

que contribuíssem para a positividade da identidade indígena, provocando as pessoas a se 

reconhecerem e se identificarem com a sua ancestralidade. 

Para fechar esse bloco de discussões da sequência didática, foi proposto que cada 

estudante escrevesse uma narrativa abordando o crescimento da população indígena a partir da 

década de 1970, relacionando-o ao movimento indígena e a CF/1988 que trouxeram para o 

campo político a discussão sobre a necessidade do (re)conhecimento e da valorização das 

identidade(s) indígena(s).  

 

Quadro 7 - A reafirmação da identidade e o crescimento da população indígena 

Ideias históricas Nº de alunos 

A cor da pele/ raça/cultura e a definição da identidade 14 

Identidade como construção histórica 06 

Identidade como forma de pertencimento: aceitação/subjetividade 15 

Relação do crescimento populacional ao reconhecimento da identidade 04 

Influência do movimento indígena e da CF/1988 na reafirmação identitária 12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A leitura das narrativas possibilitou analisar as ideias históricas dos estudantes sobre os 

modos de ser e viver indígena, reconhecendo que houve mudanças significativas na forma de 

compreender o processo de formação da(s) identidade(s) indígena(s) desde as primeiras 

atividades, e pouco a pouco o “índio” imaginário que habitava cada cabeça, passou conviver 

com outros povos indígenas, identificando diferentes formas de ser indígena, reconhecendo a 

identidade como um processo dinâmico, reconstruída nas relações sociais.  
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Os estudantes perceberam que a identidade não é algo pronto e que está relacionado à 

ideia de pertencimento e aceitação, cabendo ao indivíduo percebe-se como integrante de um 

determinado grupo e que no interior desse grupo também não há unidade, pois os valores se 

alteram dentro e fora do grupo social no decorrer do tempo em contato com outros povos e 

culturas. Corroborando com esse argumento o estudante pontuou que “a gente não pode dar 

uma identidade a outra pessoa, agente tem que se autoidentificar” (Estudante 21). 

Nas narrativas, essa ideia predominou nas ideias históricas dos estudantes, sendo que 

dos dezoito estudantes que fizeram sua narrativa quinze argumentaram em algum momento a 

relação da identidade com a subjetividade, considerando que as escolhas são pessoais, mas estão 

ligadas ao contexto social, que influência nas escolhas e posicionamentos dos sujeitos.  

A identidade indígena, branca ou parda não deve ser julgada ou ninguém deve falar 

qual a sua identidade, ela tem que vir do aceitamento e da sua verdadeira 

personalidade, a pessoa tem que saber e ter sua identidade, só assim eles podem se 

aceitar da maneira que são (Estudante 10). 

A narrativa ao tratar da identidade indígena fez referência à questão étnico-racial, na 

qual as ideias históricas dos estudantes se contrapõem ao fator biológico, argumentando que a 

cor da pele e outros caracteres biológicos não definem a identidade de alguém, nem mesmo a 

procedência territorial como no caso dos imigrantes, chamando a atenção para o fator político 

na constituição das identidades, sendo fruto das escolhas pessoas, negociadas nas possibilidades 

ofertadas no meio social. “Nós não podemos dar identidade para ninguém. Não podemos dizer 

se eles são branco, preto ou pardo, eles têm que se autoidentificar” (Estudante 8). 

Esse argumento esteve bastante em evidência nas narrativas, e a escrita dos estudantes 

fundamentou-se na vídeo-aula apresentada sobre a identidade indígena. Assim, a maioria das 

narrativas seguiu a ideia discutida, na qual afirmou que é preciso tomar cuidado para não cair 

nas armadilhas da Biologia ao tratar da identidade. “Uma pessoa não pode dizer se alguém é 

indígena ou não, quem define a identidade de alguém é a própria pessoa, se ela é parda, negra, 

branca, alemã, italiana” (Estudante 16). 

Deixando para trás esse conceito superado da biologia com foco na racialização os 

critérios mais utilizados para definir a identidade foi o da aceitação e da subjetividade, 

considerando como já tratado anteriormente como posicionamento político, marcados pelas 

escolhas individuais e coletivas, em constante processo de tensões e conflitos. Além disso, é 

preciso considerar a influência da história e das disputas de memórias na constituição da(s) 

identidade(s), pois a ligação com acontecimentos passados e a forma como eles são acessados 

definem a posição dos sujeitos no presente.  
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Nesse sentido, o estudante se posicionou, se incluindo na narrativa afirmando que a 

identidade é permeada por escolhas políticas tomadas a partir de um determinado conhecimento 

histórico sobre a trajetória familiar. “Nós não podemos dar identidade a ninguém. Cada pessoa 

tem que se auto-identificar. Eu quem digo qual minha origem, minha ascendência. Não posso 

chegar denominando ninguém, sem saber quem ele realmente é, de onde veio” (Estudante 15). 

Outro estudante reafirma a posição trazida por este, afirmando que “cada um define o que é, 

qual sua origem, sua cultura e sua identidade, não podemos chegar a ninguém dizendo quem 

ela é, sem saber a real origem” (Estudante 12). 

Um fato interessante acerca da diversidade étnico-cultural indígena foi levantado por 

um estudante que reconheceu que existem vários povos indígenas e que é necessário reconhecer 

as diferentes formas de ser e viver indígena, o que caracteriza as múltiplas formas de identidade, 

ou seja, a forma como se veem e se reconhecem são múltiplas, embora, às vezes, na sua 

multiplicidade se apresente coletivamente com elementos simbólicos, como um cocar, pintura 

corporal para reivindicar ou manter direitos conquistados com muita luta. “Os povos indígenas 

no Brasil são vários. Cada povo tem sua identidade e só ele pode dizer se é ou não de alguma 

etnia, não podemos olhar e dizer quem ela é” (Estudante 9). 

A questão solicitada na narrativa para que os estudantes relacionassem à influência do 

movimento indígena e da homologação dos direitos indígenas na CF/1988 com a (re)afirmação 

da identidade indígena foi tratada de forma significativa, sendo que um terço das narrativas 

apontou para isto. 

O movimento indígena surgiu antes da CF/1988. Os povos indígenas começaram a se 

assumir, porque já tinham mais direitos, assim eles começaram a perceber que ser 

indígena não tinha problema, todos somos diferentes. Antes eles meio que omitiam 

sua identidade (Estudante 21). 

Nesse caso, o estudante percebe a influência do movimento indígena na conquista dos 

direitos indígenas, entre eles o direito e o respeito às diferenças. Afirma ainda que a partir desse 

movimento de luta e reivindicação houve uma mudança na forma da sociedade ver o indígena 

e o próprio indígena se vê. Reconhece a importância do movimento indígena no reconhecimento 

da(s) identidade(s) indígena(s). Outro estudante argumenta apoiando a ideia anterior,  

É foi com o movimento indígena que os povos indígenas foram atrás dos seus direitos. 

Eles começaram a assumir que eram indígenas de diferentes grupos: krenak, Pataxó, 

Xavante, Guarani, etc. Antes eles não se aceitavam, eles queriam ser brancos, depois 

eles assumiram e foi colocado na constituição” (Estudante 18). 

O estudante afirma que os indígenas queriam ser brancos, entretanto, não discute a 

questão da política indigenista, que embora citada na aula expositiva sobre o movimento 
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indígena, não foi um tema muito aprofundado. Mas aqui se torna necessário pensar essa questão 

levantada no pensamento histórico do estudante. 

A visibilidade dos povos indígenas, a partir do movimento indígena articulado por 

lideranças indígenas e por organizações sociais e religiosas, a partir da década de 1970 

trouxeram para a discussão a política indigenista no Brasil, avançando na questão do 

reconhecimento a diversidade, contrariando a ideia de integração dos povos indígenas a 

sociedade, tendo como preço a negação da existência de sujeitos e das memórias dos povos 

originários que mesmo condenados pelo governo e pela sociedade como povos em extinção, 

mostraram a diversidade étnico-cultural e o crescimento populacional a partir do movimento de 

(re)afirmação identitária, advindo das conquistas políticas e sociais, perceptíveis nas políticas 

de ação afirmativas. 

A percepção do crescimento populacional indígena relacionado ao movimento indígena 

e a conquista de direitos da CF/1988 na reafirmação e positividade da(s) identidade(s) 

indígena(s) foram pouco citadas e problematizadas pelos estudantes, sendo que apenas quatro 

fizeram referência a essa exigência. 

Não podemos dizer quem é indígena e quem não é. Primeiramente eles têm que se 

aceitar. Antigamente eles diziam não ser indígena e sim, pardo, eles não tinham 

direitos, não tinham ninguém que ajudavam eles. Aconteceu o movimento indígena 

na década de 1970, eles foram atrás dos seus direitos e começaram a se aceitar, indo 

se integrando na sociedade com suas culturas e crenças. Com a CF/1988 os indígenas 

garantiram seus direitos, começaram a se aceitar indígena e o número foi crescendo 

(Estudante 17). 

Outro estudante também problematizou essa questão fazendo referência ao momento da 

conquista entre europeus e indígenas em 1500 e em seguida em sua narrativa pontuou de forma 

superficial a política indigenista de integração defendida até a década de 1950 e as mudanças a 

partir desse momento onde as discussões sobre o direito a diferença começou a fazer parte dos 

estudos antropológicos.  

Desde 1500, com a chegada dos europeus, os povos indígenas foram perdendo a sua 

identidade. Os brancos ignoravam eles e os matavam. Até a década de 1950 eles 

estavam desaparecendo, mas a partir dai eles foram crescendo, pois foram atrás dos 

seus direitos, começaram tentar mostrar que eles eram diferentes, mas também eram 

humanos. Os povos se juntaram e fizeram o movimento indígena, levando até a 

constituição federal de 1988, onde ganharam os seus direitos, assim os povos 

começaram a crescer e mostraram o seu valor (Estudante 20). 

O conhecimento da diversidade étnico-cultural indígena e o direito às diferentes formas 

de manifestações culturais conquistadas e garantidas pela CF/1988 romperam de certa forma 

algumas barreiras para compreensão da(s) identidade(s) indígena(s) e as narrativas dos 

estudantes sobre o contato que tiveram com os indígenas da aldeia guarani Tekoa Vy’a (Aldeia 
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Feliz) em Major Gercino/SC deixou transparecer novos olhares para com a diferença, 

construídos na relação de dois mundos, ao mesmo tempo distante, mas também com 

aproximações e contatos diários. 

A cultura do povo guarani é diferente da nossa. Eles caçam, dançam e cantam e por 

sinal cantam muito bem. Eu aprendi que quando a gente julga algo sem ter 

conhecimento é inútil. Se você se informar, entender como eles são, não vai mais ter 

a mesma ideia deles, como seres estranhos. Eu gostei de ir à aldeia, superou minhas 

expectativas. Achei que íamos ficar ouvindo como eles vivem mal e não conseguem 

suas terras, mas não foi isso, foi bem divertido (Estudante 16). 

A ideia histórica do estudante salienta a importância de trabalharmos as histórias e 

culturas indígenas em sala de aula, atendendo as exigências da Lei 11.645/2008, mas ainda não 

implementada em todas as escolas da Educação Básica. Conforme o exposto, só através do 

conhecimento será possível mexer na ferida da intolerância e violência sofrida cotidianamente 

entre os diferentes, evidenciada, na maioria das vezes, por meio dos preconceitos. Outro 

estudante corrobora com a ideia do colega de classe, se posicionando de que o conhecimento 

pode proporcionar atitudes de reconhecimento e respeito para com a diferença, aprendendo a 

conviver.  

Aprendi que cada povo tem sua cultura e que devemos respeitar. Para eles aquilo é 

algo normal, faz parte da tradição deles, contribuiu para uma visão de mais respeito 

aos povos indígenas. O passeio atendeu minha expectativa, pois conhecendo melhor 

a cultura deles o nosso pensamento muda e a gente aprende a dar mais valor 

(Estudante 10). 

Nesse caso, algumas ideias pontuam a necessidade de se colocar no lugar do outro, 

procurando compreender, nesse exercício de alteridade, que as diferenças não diminuem nossa 

condição de humanidade, ao contrário, esta deve nos proporcionar o respeito e a tolerância para 

com o outro, pois a diferença que vejo no outro o outro vê em mim.  

Os indígenas falaram que nos falamos e julgamos sem saber o que eles vivem e 

passam lá na aldeia. E que só povos de outros lugares que são lembrados e eles não 

são muito, por isso estão lutando pelos seus direitos. Eu aprendi que devemos 

conhecer e saber o que eles passam, não é fácil não ser muito reconhecido na 

sociedade. Mas são seres humanos como nós, só muda o jeito de viver. Eu aprendi 

que devemos nos colocar no lugar do outro, para depois julgar. Foi muito legal a 

dança, as músicas, o jeito que eles vivem. Eu adorei ter ido lá, foi surpreendente. 

Gostaria de voltar lá outras vezes (Estudante 19). 

A visita à aldeia, o contato com os indígenas e a escuta das narrativas confirmaram o 

pressuposto da Nova História Indígena, de escutar o outro, compreendendo como eles se 

inscrevem no processo histórico. A escuta do outro possibilita o contato com saberes diversos, 

rompendo com as ideias que circulam na mídia e em materiais didáticos que não foram 

adequados para atender o que preconiza a Lei 11.645/2008.  
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Os indígenas passam uma ideia de cuidado com a natureza. Eles dizem que ela é uma 

barreira contra as doenças do mundo. As crianças aprendem desde cedo a cuidar da 

natureza e a respeitar os mais velhos. Quando alguém fala todos devem parar para 

escutar. Achei muito bonito isso, pois ultimamente as pessoas não param para ouvir 

umas as outras, não respeitam os mais velhos. Eles respeitam essa tradição. O fato 

deles não gostarem de serem chamados de índios, pra mim antes não fazia muito 

sentido, até porque eu não sabia o significado. Mas eles explicaram que significa ser 

sem alma e sem crença. Antes eu era um pouco contra, mas agora eu concordo com 

essa ideia. Gostaria de voltar lá um dia e conhecer mais sobre a cultura deles 

(Estudante 15).  

O posicionamento do estudante que compreendeu o porquê da não utilização do termo 

“índio” se efetivou na escuta do outro, embora tenha tido o contado com o texto de Daniel 

Munduruku (2012) que explica que a palavra “índio” é um apelido e apelido nem sempre é 

legal, discutindo que o termo não é apropriado para se referir a diversidade étnico-cultural 

indígena, essa compreensão só foi possível na materialização do discurso do cacique na aldeia 

Tekoa Vy’a (Aldeia Feliz). O fato de ouvir, de ver como o outro se coloca, suas crenças, seus 

valores e o respeito com que aborda o seu universo cultural provocou nos estudantes uma nova 

visão, que ainda não tinha sido internalizada no decorrer das atividades de leitura, escrita e 

oralidade no contexto da sala de aula.  

Conhecer a cultura deles é muito importante, mas ouvir um guarani falando sobre o 

seu povo é mais legal ainda, pois só eles entendem e podem explicar realmente quem 

eles são. Gostei muito e gostaria de voltar e conhecer um pouco mais sobre a cultura 

deles (Estudante 9). 

Um dos estudantes pontuou essa questão da diversidade étnico-cultural indígena 

afirmando que ela não cabe na expressão “índio” e que o contato e a vivência das experiências 

em uma manhã na aldeia provocaram sensações, sentimentos para além da operação da razão, 

tida como alicerce da produção de todas as formas de conhecimentos. Entretanto, ao abordar a 

temática indígena essa questão também pode e deve ser questionada, pois as experiências e os 

saberes milenares indígenas convivem com o mítico e sobrenatural. 

A visita superou minhas expectativas. São pessoas muito bem educadas. No decorrer 

das aulas eu não compreendi porque eles não gostavam de serem chamados de índios 

e quando o pajé falou o porquê eu entendi. Pois a palavra índio vem do europeu, 

significa sem alma, sem crença. Eles preferem ser chamados de guarani que é a origem 

daquela aldeia. Por mais que eu não entendia o que eles falavam na língua deles, dava 

pra perceber que eles queriam falar coisas boas. A oração que o Senhor Artur fez era 

muito linda e tocou o coração (Estudante 20).  

Com o planejamento e desenvolvimento da sequência didática, pretendi abordar as 

histórias e culturas indígenas e problematizar que a identidade é uma construção histórica em 

constante transformação, pois a forma de ser e estar no mundo acompanha o processo histórico 

marcado por mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais. Um dos estudantes 
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argumentou sobre sua compreensão desse processo dinâmico na constituição das identidades, 

fazendo referência às mudanças culturais vivenciadas pelos povos indígenas, ao refletir que as 

transformações e a incorporação do uso das tecnologias não impedem a ligação deles com traços 

culturais que remetem ao passado e são ressiginificados no presente, o que contribui na 

(re)afirmação do processo de identidade.   

 
Quando fomos à aldeia gostei muito da forma como nos receberam. Se eles viesse até 

nós provavelmente muitas pessoas iriam ri e não os receberiam com o mesmo respeito. 

Achei interessante a forma como eles falavam conosco, falaram do respeito, eles 

dançaram e cantaram. O respeito que eles têm uns com os outros chama muita atenção. 

Hoje eles conseguem usar as tecnologias que existem fora da aldeia sem perder sua 

cultura, aprendem o português, sem deixar de lado o guarani. O respeito deles com a 

natureza é outra coisa que precisa ser lembrado. Na trilha que fizemos para chegar até 

o líder espiritual podemos ver o quanto à natureza é preservada. O líder espiritual 

falou um pouco sobre a crença deles e convidou para darmos as mãos e fazermos uma 

oração (Estudante 9). 

A proposta de uma sequência didática sobre a temática indígena, envolvendo o uso de 

documentos da ONHB, entre outros, contribuiu para refletir sobre as possibilidades do uso dos 

documentos na construção do conhecimento histórico escolar, estabelecendo uma relação direta 

com a Didática da História, código disciplinar que propõe uma maior aproximação entre a 

ciência de referência e o conhecimento escolar. Nessa perspectiva, o desenvolvimento desta 

pesquisa contribui para investigar de que maneira a possibilidade de implementação da Lei 

11.645/2008 que prevê a obrigatoriedade do Ensino (d)e História e Culturas Indígenas, e que 

deve ser pensado em sua amplitude, não como uma obrigação, mas como uma necessidade de 

reconhecer o patrimônio cultural brasileiro, e neste caso, não é viável falar de Ensino (d)e 

História do Brasil, sem abordar a questão indígena, considerando os pressupostos da Nova 

História Indígena até aqui abordados.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caminhada parece ter sido longa. Foram vários meses de muito trabalho a ser 

desenvolvido, leituras sobre o pensamento histórico escolar, o ensino de histórias e culturas 

indígenas, experiências de professores com a Olimpíada Nacional em História do Brasil e outros 

desdobramentos a partir destes temas centrais foram somando-se a essa pesquisa. A maior parte 

desse trabalho, horas e mais horas de pesquisas, leituras e escrita foram momentos solitários, 

mas também acredito que estava acompanhado por outros. Professores, pesquisadores e autores 

que através de suas ideias materializadas em diversos suportes, compartilhavam comigo estes 

momentos de reflexão e aprendizado.  

Os desafios foram grandes. Vencer a inexperiência com a pesquisa e o universo da 

academia e, somando-se a isto, como trabalhador não tinha tempo exclusivo para o 

desenvolvimento da pesquisa, embora tenha recebido dispensa de 20 horas/aula. Mas, como a 

maioria dos trabalhadores em educação, nos submetemos a uma carga excessiva de trabalho. 

Embora agraciado com a dispensa das 20 horas/aula, ainda desempenhei durante estes dois anos 

a função de ATP na Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, 40 horas/semanais. 

Assim, fui criando estratégias, vencendo as dificuldades do percurso. Às vezes, elas 

pareciam maiores do que eu poderia suportar. Tive de planejar meu tempo, inclusive meus finais 

de semana, pois sem eles a conclusão desse trabalho não seria possível. Foram muitas as 

inquietações, dúvidas, incertezas e momentos de angústias que chegavam a dar medo e quando 

tudo parecia caminhar para uma inércia sem fim, minha orientadora sinalizava com toda sua 

generosidade: “Jaison, o medo pode fazer parte do processo, mas não deixe ele te paralisar, é 

preciso vencê-lo”. Em algum momento, o desejo de parar foi grande, admito, mas o de concluir 

foi maior ainda, disso eu tenho certeza.  

Aproveitei o tempo que tive para trilhar esse percurso, tenho uma sensação de dever 

cumprido. Outros desafios virão e o que seria da vida se no meio do caminho não tivessem as 

dificuldades para nos fazer crescer. Nas próximas vezes quero fazer uso dessa curta, mais 

valiosa experiência, de ter participado da turma 2016/2 do Mestrado Profissional em Ensino de 

História (ProfHistória).  

Os resultados da pesquisa foram significativos, me ajudando a refletir o objeto de 

pesquisa, no qual pretendi analisar por meio do planejamento e aplicação de uma sequência 

didática, utilizando documentos da ONHB, entre outros, o pensamento histórico dos estudantes 

do 9º Ano do Ensino Fundamental da E. E. B. Professora Lídia Leal Gomes sobre o modo de 

ser e viver dos povos indígenas. 
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Tracei um panorama da ONHB em sua primeira década de existência (2009-2018) e 

percebi o quanto essa proposta de extensão assumida pelo Departamento de História da 

UNICAMP tem contribuído para instigar o gosto de estudantes e professores pelo estudo da 

História do Brasil, aproximando essa atividade de ensino dos estudos relacionados à ciência 

histórica. Ter participado de algumas edições nesses primeiros dez anos e a oportunidade de 

chegar a uma grande final com a equipe Pérola Rara em 2010, contribuíram para pensar sobre 

a importância do uso de documentos na construção do conhecimento histórico escolar. 

O uso de documentos em sala de aula, instigando o pensamento histórico dos estudantes 

tem feito parte das discussões e pesquisas de profissionais ligados ao ensino de História nas 

últimas décadas do século XX e início do século XXI. Assim, percebi o quanto a Didática da 

História, como um novo código disciplinar, proporcionou o debate sobre a formação do 

pesquisador e do professor de História. Neste sentido, considera-se que o professor é antes de 

tudo um pesquisador, que precisa refletir sobre os pressupostos teóricos, metodológicos e 

pedagógicos que sustentam o ensino de História. Faz-se necessário, portanto, que os cursos de 

licenciatura em História contribuam para a formação de um professor-pesquisador, 

incorporando os fundamentos historiográficos na prática de ensino, reafirmando a necessidade 

de estabelecer relações entre a ciência de referência e o ensino da disciplina. Não basta saber e 

ensinar História, é preciso saber como os conhecimentos históricos são produzidos na 

acadêmica e fora dela.  

A renovação na pesquisa e no ensino de História foram sentidos a partir dos estudos da 

história cultural e social que trouxeram novas contribuições para pensar o uso dos documentos 

na pesquisa e, posteriormente, na prática de ensino. Essa renovação também se estendeu ao 

ensino (d)e História Indígena a partir das décadas de 1990, após a promulgação da Constituição 

de 1988 que reconheceu a diversidade étnico-cultural indígena, o direito a valorização das 

diferenças culturais, contribuindo para o processo de (re)afirmação das múltiplas identidades 

indígenas. Para reforçar esse direito constitucional a Lei trouxe ainda o direito de uma educação 

diferenciada, considerando as peculiaridades de cada grupo étnico, possibilitando um projeto 

político pedagógico que permita aos estudantes indígenas ter acesso aos conhecimentos 

históricos, culturais e científicos acumulados pela humanidade, aprendendo-os na Língua 

Portuguesa, mas também na língua do seu povo. 

Segundo Freire (2000), essa diversidade de grupos indígenas representam uma riqueza 

cultural vasta, cabendo ao estado brasileiro não apenas reconhecê-las, mas também dar o apoio 

necessário para desenvolver a afirmação identitária dos diferentes grupos, reconhecendo que as 
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múltiplas nações indígenas, podem e devem ter seu espaço dentro do projeto de identidade 

nacional.  

Neste sentido, a contribuição do ProfHistória foi de suma importância nesse processo 

de construção de conhecimento, no qual tive acesso a teorias e experiências que propuseram 

refletir sobre a necessidade de uma didática específica para o Ensino de História. Essas 

referências me ajudaram a pensar na construção de uma sequência didática que colaborasse 

para analisar as ideias históricas inicias e as construídas durante o desenvolvimento do trabalho 

com os estudantes sobre a(s) identidade(s) indígena(s).  

O planejamento e execução da sequência didática com o uso de documentos e propostas 

da ONHB para o Ensino de História(s) e Cultura(s) Indígenas foi um caminho trilhado com 

satisfação. Primeiramente, pela minha empatia em trabalhar a temática indígena em sala de 

aula. Entretanto, a forma como via e vejo hoje a temática sofreu mudanças significativas, graças 

ao meu contato com a ONHB, que me ajudou a pensar sobre a importância do uso de 

documentos no ensino de história, do ProfHistória que apontou caminhos para (re)pensar minha 

atuação docente e as disciplinas de Ensino (d)e História Indígena135 e Ensino de História e 

Cultura Africana136, que fazem parte do currículo nacional do curso, atendendo as exigências 

da Lei 10.639/2003 e alterada pela Lei 11.645/2008 que tornou obrigatório o Ensino de História 

e Cultura Africana e Indígena em todas as escolas públicas e privadas da Educação Básica em 

todo o país, contribuindo na formação dos docentes que em sua maioria concluíram seus cursos 

de graduação anteriormente a promulgação da Lei.  

Considero relevante aqui, salientar a contribuição das discussões teóricas e 

metodológicas destas disciplinas, que ajudaram a pensar a produção do conhecimento a partir 

de outras perspectivas, dando visibilidade aos sujeitos, nos quais foram excluídos no processo 

de construção do projeto de nação brasileira e da historiografia do século XIX e maior parte do 

século XX. O acesso aos Estudos Culturais, às discussões sobre a História Cultural e Social, 

bem como à Nova História Indígena trouxeram novos elementos para pensar a condição dos 

                                                 
135 A disciplina (d)e Ensino de História Indígena ministrada em 2017/1 pela professora Dra. Luisa Tombini 

Wittmann trouxe novas perspectivas para pensar o ensino e a pesquisa sobre a temática indígena, apresentando 

autores e propostas didáticas que reconhecem o protagonismo das populações indígena na história do Brasil e 

atualmente na (re)construção das suas histórias.  
136 A disciplina de Ensino de História e Cultura Africana ministrada pela professora Dra. Claudia Mortari em 

2017/2 trouxe aportes teóricos que complementaram os estudos relacionados à temática indígena, discutindo 

conceito como eurocentrismo, colonialidade, decolonialidade, os quais também foram de grande relevância para 

refletir sobre a necessidade de descentralizar os saberes instituídos sobre os povos africanos e indígenas, marcados 

por uma historiografia que reforçou visões estereotipadas e preconceituosas, identificadas também no Ensino de 

História.  



194 

 

sujeitos marginalizados e silenciados na produção historiográfica e no Ensino de História do 

Brasil. 

A partir destas considerações no segundo capítulo apresentei uma sequência didática, 

como uma proposta alternativa ao ensino de histórias e culturas indígenas, analisando 

incialmente as ideias históricas dos estudantes sobre o que eles definiam ser indígena no Brasil 

atual, por meio da utilização de imagens. O acesso às ideias históricas dos estudantes me levou 

a identificar algumas divergências no pensamento histórico dos estudantes. É relevante 

destacar, que o resultado desta pesquisa mostrou que as ideias iniciais se assemelham as ideias 

que se tem sobre os indígenas, como sendo um povo único, ou seja, a ideia do índio genérico. 

Somando-se a isso, acreditam que os indígenas não têm direito de mudar seu modo de ser e 

estar no mundo, portanto, estariam congelados no tempo. São povos do passado, relacionados 

à infância da humanidade, neste caso, vistos como atrasados e primitivos. São índios no 

passado, mas no presente, já não são, pois justificaram que os mesmos perderam sua cultura. 

A presença de dois estudantes indígenas em classe e a presença dos indígenas da Tekoa 

V’ya, que vivem na proximidade da escola, contribuiu também para que alguns estudantes 

apresentassem ideias diferentes, na qual afirmaram que os indígenas mudaram, mas que nem 

por isso deixaram de ser indígena. A ideia de cultura e tradição como elementos estáticos foram 

uma marca nas primeiras narrativas dos estudantes. Entretanto, fica evidente que a utilização 

de diferentes documentos em sala de aula, como: depoimento, reportagem, imagens, vídeos, 

tabelas, gráficos, entre outros, é possível estabelecer uma discussão sobre a cultura histórica 

presente na sociedade brasileira e compartilhada na escola. O trabalho com a sequência didática 

instigou os estudantes a pensarem a temática indígena de forma mais aprofundada, discutindo 

conceitos como identidade, diferença, cultura, tradição, movimento e protagonismo indígena.  

No planejamento da sequência didática além da análise das ideias históricas iniciais dos 

estudantes sobre o que definiam ser o indígena no Brasil atual, também foi solicitado a escrita 

de uma narrativa com o tema “Índio é apelido e apelido nem sempre é legal” apresentado nas 

discussões do indígena Daniel Munduruku (2015) sobre o jeito de ser Munduruku, na qual 

discute a diversidade étnico-cultural indígena e seu papel na constituição da(s) múltipla(s) 

identidade(s) indígenas. Aqui, ficou evidente a contribuição do uso dos documentos e das 

discussões realizadas antes da escrita desta narrativa. Assim, os estudantes apresentaram 

argumentos destacando a diversidade étnico-cultural indígena, contrapondo a ideia de a 

categoria de “índio” como um ser genérico, desmistificando o “índio” como uma categoria 

homogênea. Destacaram ainda, que existem várias formas de ser e viver entre os povos 
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indígenas e que estas diversidades possibilitam pensar a construção da(s) identidade(s) 

indígena(s).  

Destaco ainda, como ponto fundante desta pesquisa à possibilidade dos estudantes 

realizarem a leitura e análise de documentos selecionados da ONHB, entre outros, sobre a 

temática indígena. Através destes os estudantes puderam discutir temas e conceitos 

relacionados ao Ensino (d)e História Indígena. Foram destacados alguns pontos importantes, 

como: a invisibilidade e a marginalização dos povos indígenas na História do Brasil, o 

questionamento dos povos indígenas sobre o seu direito a memória e a história, neste caso, uma 

pluralidade de histórias, considerando a diversidade étnico-cultural indígena, o protagonismo 

dos povos indígenas na constituição dos movimentos indígenas e a conquista pelos direitos 

indígenas, o crescimento pelo (re)conhecimento e a reafirmação da(s) múltipla(s) identidade(s) 

indígena(s) pelos indígenas e discussões sobre a historiografia do Brasil, questionando as 

disputas em torno de qual(is) memória(s) preservar, evidenciando o papel da Nova História 

Indígena na (re)escrita das história(s) e cultura(s) indígena(s), narrada por indígenas e não 

indígenas.  

A apresentação destes documentos nestas atividades trouxe resultados significativos, no 

qual os grupos foram instigados a ler e debater os documentos, percebendo que o uso deles 

possibilitou construir argumentos, narrativas, versões sobre uma história a ser narrada. O papel 

do professor neste trabalho é de suma importância, portanto, minha interferência foi pontual, 

apontando aos grupos alguns conceitos e detalhes que os documentos poderiam trazer para o 

diálogo e as considerações do grupo sobre o tema tratado, podendo o debate ser aprofundado 

com os demais estudantes da classe. 

A escrita das narrativas também se constituiu em possibilidades de problematizações, 

na qual os estudantes foram instigados a analisar o crescimento populacional indígena a partir 

das décadas de 1970/1980, relacionado este crescimento com a articulação dos movimentos 

indígenas e das organizações indigenistas na luta pelo (re)conhecimento da diversidade étnico-

cultural indígena e pelos direitos aos povos indígenas conquistados na CF/1988, que 

estabeleceu a autonomia dos povos indígenas, estendendo-lhes legalmente o direito à cidadania.  

As narrativas destacaram o papel decisivo das lideranças indígenas no encaminhamento 

das discussões e organização dos movimentos por todo o país, evidenciando o protagonismo 

dos povos indígenas nesse processo. A maioria dos estudantes percebeu a importância da 

articulação dos líderes indígenas na constituição dos movimentos indígenas, na qual destacam 

o protagonismo dos indígenas na luta e conquista dos seus direitos.  
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Os estudantes também perceberam a redefinição do termo “índio” enquanto categoria 

política, destacando a união de diferentes grupos étnicos em favor de uma causa comum, 

evidenciando o protagonismo dos povos indígenas na luta por direitos sociais e políticos, 

vivendo em aldeias, terras indígenas ou na cidade. As narrativas trouxeram contribuições 

importantes para pensar a questão da(s) identidade(s) indígena(s), onde os estudantes 

problematizaram a diversidade, o direito a diferença e os diferentes modos de ser e viver 

indígena. 

Ao pensarem as transformações na(s) cultura(s) indígena(s) destacaram o contato dos 

indígenas com os não indígenas e destacaram que as transformações são frutos de processos 

históricos, e que a mudança faz parte destes processos. Como os não indígenas mudaram, eles 

também têm o direito de mudar, pois somos todos humanos. Freire (2010) cita o escritor 

mexicano Octávio Paz, discutindo as possibilidades e o enriquecimento do contato entre os 

povos, destacando as possibilidades de trocas entre diferentes culturas, afirmando que “as 

civilizações não são fortalezas, mas encruzilhadas” (PAZ apud FREIRE, 2000, p. 13). 

Entretanto, é necessário relatar que alguns estudantes não se sentiram confortáveis com essas 

mudanças, e salientando que as transformações culturais por quais passaram os grupos 

indígenas os distanciam de uma suposta “cultura indígena”, argumentos estes consolidados nas 

ideias dos índios como categoria genérica e que vivem presos a um passado, congelados no 

tempo. 

Os estudantes foram instigados a pensarem sobre a diversidade étnico-cultural e a 

constituição da(s) múltipla(s) identidade(s) indígenas por meio do vídeo “Identidade” da “Série 

– Índios do Brasil” e pela leitura da reportagem “Somos Tupinambá e queremos o manto de 

volta”. Juntamente com esses documentos foram apresentados uma tabela e um gráfico 

apresentando o crescimento da população indígena no Brasil e uma tabela com dados de Santa 

Catarina, todos evidenciando o crescimento populacional indígena a partir da década de 1970. 

Finalizando estas discussões foi proposto que cada estudante escrevesse uma narrativa 

abordando o crescimento da população indígena a partir da década de 1970, relacionando-o aos 

movimentos indígenas e a CF/1988, que trouxeram para o campo político a discussão sobre a 

necessidade do (re)conhecimento e da valorização das identidade(s) indígena(s).  

A leitura das narrativas possibilitou analisar as ideias históricas dos estudantes sobre os 

modos de ser e viver indígena, reconhecendo que houve mudanças significativas na forma de 

compreender o processo de formação da(s) identidade(s) indígena(s) desde as primeiras 

atividades, e pouco a pouco o “índio” imaginário que habitava cada cabeça, passou conviver 

com outros povos indígenas, identificando diferentes formas de ser indígena, reconhecendo a 
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identidade como um processo dinâmico, reconstruída nas relações sociais. Os estudantes 

perceberam que a identidade não é algo pronto e que está relacionado à ideia de pertencimento 

e aceitação, cabendo ao indivíduo perceber-se como integrante de um determinado grupo e que 

no interior desse grupo também não há unidade, pois os valores se alteram dentro e fora do 

grupo social no decorrer do tempo em contato com outros povos e culturas.  

As narrativas apresentaram argumentos apresentando a construção das identidades 

como construções histórico-culturais, refutando o fator biológico como definidor das questões 

étnico-raciais, argumentando que a cor da pele e outros caracteres biológicos não definem a 

identidade de alguém, nem mesmo a procedência territorial como no caso dos imigrantes, 

chamando a atenção para o fator político na constituição das identidades, na qual estas são vistas 

como fruto das escolhas pessoais, negociadas nas possibilidades travadas no meio social.  

Ao deixar para trás esse conceito superado da Biologia com foco na racialização, os 

critérios mais utilizados pelos estudantes para definir a identidade foi o da aceitação e da 

subjetividade, destacando o posicionamento político, marcados pelas escolhas individuais e 

coletivas, em constante processo de tensões e conflitos. Além disso, é preciso considerar a 

influência da história e das disputas de memórias na constituição da(s) identidade(s), pois a 

ligação com acontecimentos passados e a forma como eles são acessados definem a posição 

dos sujeitos no presente.  

Outro ponto importante destacado pelos estudantes na constituição das identidades 

indígenas foi a influência dos movimentos indígenas, que possibilitaram a conquista de vários 

direitos, entre eles o direito e o respeito ao (re)conhecimento das diferenças. Neste caso, 

pontuaram que a partir da articulação dos movimentos indígenas, as lutas e reivindicações 

trouxeram mudanças na forma da sociedade ver o indígena e o próprio indígena se vê, 

reconhecendo assim, a importância dos movimentos indígenas no reconhecimento da(s) 

identidade(s) indígena(s).  

A visibilidade dos povos indígenas, a partir do movimento indígena articulado por 

lideranças indígenas e por organizações sociais e religiosas, a partir da década de 1970 

trouxeram para a discussão a política indigenista no Brasil, avançando na questão do 

reconhecimento a diversidade, contrariando a ideia de integração dos povos indígenas a 

sociedade, tendo como preço a negação da existência de sujeitos e das memórias dos povos 

originários que mesmo condenados pelo governo e pela sociedade como povos em extinção, 

evidenciaram a diversidade étnico-cultural e o crescimento populacional a partir do movimento 

de (re)afirmação identitária, advindo das conquistas políticas e sociais, perceptíveis nas 

políticas de ação afirmativas. 
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A visita da turma a comunidade indígena Tekoa V’ya (Aldeia Feliz) em Major 

Gercino/SC contribuiu para que os estudantes tivessem contato com parte desta diversidade 

étnico-cultural indígena, contribuindo para a reflexão sobre as diferentes formas de 

manifestações culturais indígenas, reconhecidas e garantidas pela CF/1988, rompendo de certa 

forma algumas barreiras na compreensão da(s) identidade(s) indígena(s), evidenciando novos 

olhares para com a diferença, construídos na relação de dois mundos, ao mesmo tempo distante, 

mas também com aproximações e contatos diários. 

A visita à comunidade indígena, o contato com os indígenas e a escuta das narrativas 

confirmaram o pressuposto da Nova História Indígena, de escutar o outro, compreendendo 

como eles se inscrevem no processo histórico. A escuta do outro possibilita o contato com 

saberes diversos, rompendo com as ideias que circulam na mídia e em materiais didáticos 

antigos encontrados nas escolas ou nos atuais que não dão conta de atender o que preconiza a 

Lei 11.645/2008. Conforme o exposto só através do conhecimento será possível mexer na ferida 

da intolerância e violência sofrida cotidianamente entre os diferentes, evidenciada na maioria 

das vezes por meio dos preconceitos. 

O trabalho desenvolvido em sala de aula com os estudantes, durante dois meses em duas 

aulas semanais possibilitaram refletir sobre novas perspectivas sobre o Ensino de Histórias e 

Culturas Indígenas, contribuindo para refletir sobre os avanços e desafios a serem superados na 

implementação da Lei 11.645/2008. A adoção dos termos histórias e culturas no plural já 

demonstram uma mudança significativa na abordagem da temática em sala de aula, pois é 

necessário reconhecer a diversidade étnico-cultural indígena e o protagonismo dos povos 

indígenas na (re)escrita da História do Brasil e na construção de um Estado Pluriétnico que 

respeite as diferenças étnico-cultural, religiosa, gênero, regional, etc.  

Ao evidenciar essa nova perspectiva para o Ensino (d)e História Indígena a sequência 

didática cumpriu seu papel. Primeiramente analisando as ideias históricas dos estudantes, que 

descreveram inicialmente os povos indígenas como povos do passado, com uma cultura 

peculiar, visibilizando um específico modo de ser e viver indígena. Embora, alguns estudantes 

reconheceram inicialmente que os povos indígenas também vivem no presente, questionaram 

com frequência as mudanças na forma de ser e viver dos povos indígenas, como se houvesse 

uma única forma de expressar a identidade indígena.  

No desenvolvimento da sequência didática foram apresentados alguns documentos e 

atividades individuais e em grupo que ajudaram os estudantes a pensar sobre a cultura como 

um processo dinâmico e a construção da(s) identidade(s) indígena(s) como um processo 
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histórico, instigando a reflexão do contato entre indígenas e não indígenas em diferentes 

contextos e temporalidades, desde a colonização até a contemporaneidade.  

A percepção da pesquisa em relação ao pensamento histórico dos estudantes foi possível 

por meio da análise das ideias históricas, materializadas na escrita das narrativas dos estudantes. 

As narrativas evidenciaram fragmentos da cultura histórica e escolar sobre os povos indígenas, 

mas também desvelaram novos olhares sobre a diversidade étnico-cultural indígena a partir da 

proposta de trabalho desenvolvida. Importa destacar que considero esse estudo como um 

“estudo de caso”, justamente porque a pesquisa se deu num determinado contexto social e com 

sujeitos também específicos. Penso que as análises que me propus a fazer podem ter resultados 

muito diferentes se, a mesma proposição didática for desenvolvida em outra escola, com outros 

sujeitos. A riqueza de uma pesquisa no contexto escolar reside justamente nas possibilidades 

de pensamento e ação que elas suscitam e não que encerram, limitam. Os estudantes tiveram a 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos, que possibilitou ver a diversidade de povos e 

culturas indígenas presentes no Brasil atual, revisitando “o índio que mora na nossa cabeça” 

(PIMENTEL, 2012).  

Assim, finalizo destacando que a consciência histórica é inerente ao ser humano e deve 

servir para a tomada de decisões na vida prática e que não tive a pretensão de “formatar” o 

pensamento histórico dos estudantes, pois acredito que não seja possível e também não é a 

tarefa do Ensino de História. Mas, com a experiência da ONHB e a oportunidade de finalizar o 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória), reafirmo que envolver o 

estudante na análise de documentos, no debate e reflexão de temas históricos, na construção de 

narrativas devem ter um papel central no Ensino de História, contribuindo para instigar os 

estudantes a pensarem historicamente.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - REPORTAGEM - EQUIPE PÉROLA RARA REPRESENTA EEB. 

BARTOLOMEU DA SILVA E SANTA CATARINA NA 2ª ONHB/2010 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO CONSTRUÍDO COLETIVAMENTE NA DISCIPLINA DE 

ENSINO (D)E HISTÓRIA INDÍGENA 2017/1 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO ELABORADO PELO PESQUISADOR E UTILIZADO NA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2017/2 
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ANEXO 4 - CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA 2ª ONHB/2010 - MC/IFCH 
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ANEXO 5 - LISTA DE DOCUMENTOS COM A TEMÁTICA INDÍGENA NAS EDIÇÕES 

DA ONHB (2009-2018) 
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ANEXO 6 - DOCUMENTO - REPORTAGEM - AFINAL DE CONTAS: O QUE É SER 

ÍNDIO? O QUE A PALAVRA SIGNIFICA? ELA AINDA É VÁLIDA PARA OS DIAS 

ATUAIS?  
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ANEXO 7 - LEITURA DO DOCUMENTO - REPORTAGEM - AFINAL DE CONTAS: O 

QUE É SER ÍNDIO? O QUE A PALAVRA SIGNIFICA? ELA AINDA É VÁLIDA PARA 

OS DIAS ATUAIS? 
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ANEXO 8 - ATIVIDADE - CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA - ÍNDIO É APELIDO E 

APELIDO NEM SEMPRE É LEGAL (DANIEL MUNDURUKU) 
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ANEXO 9 - DOCUMENTO - 1500, O ANO QUE NÃO TERMINOU 
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ANEXO 10 - DOCUMENTO - DEPOIMENTO AILTON KRENAK 
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ANEXO 11 - DOCUMENTO - INDÍGENA LENDO A CONSTITUIÇÃO 
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ANEXO 12 - DOCUMENTO - ART.231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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ANEXO 13 - DOCUMENTO - 500º ANIVERSÁRIO DO DESCOBRIMENTO  
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ANEXO 14 - DOCUMENTO - FOLHETO ELETRÔNICO - DEMARCAÇÃO DAS TERRAS 

INDÍGENAS 
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ANEXO 15 - DOCUMENTO - FOTOGRAFIA DO MANTO TUPINAMBÁ  
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ANEXO 16 - DOCUMENTO - REPORTAGEM -“SOMOS TUPINAMBÁ, QUEREMOS O 

TEXTO DE VOLTA” 
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ANEXO 17 - DOCUMENTOS - OS BANDEIRANTES - QUAIS MEMÓRIAS DEVEM SER 

PRESERVADAS?  
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ANEXO 18 - POWER POINT SOBRE O MOVIMENTO INDÍGENA  
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ANEXO 19 - CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS - O MOVIMENTO INDÍGENA E A 

CONQUISTA DE DIREITOS NA CF/1988 
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ANEXO 20 - ATIVIDADE EM GRUPO - LEITURA DE DOCUMENTOS TRABALHANDO 

A REAFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA 
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ANEXO 21 - CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS - O PAPEL DA REAFIRMAÇÃO DA(S) 

IDENTIDADE(S) INDÍGENA(S) NO CRESCIMENTO POPULACIONAL INDÍGENA 
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ANEXO 22 - QUESTIONÁRIO - UMA MANHÃ NA TEKOA V’YA (ALDEIA FELIZ) 
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ANEXO 23 -  QUESTIONÁRIO - AVALIAÇÃO DO PROJETO SOBRE A TEMÁTICA 

INDÍGENA 
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ANEXO 24 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM “PAI E 

FILHO PATAXÓS” 
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ANEXO 25 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM “DANÇA 

TAPUIA” 
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ANEXO 26 - QUADRO - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM 

“PROTESTO INDÍGENA NA RESERVA XINGU” 
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ANEXO 27 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM “MARIO 

JURUNA - DEPUTADO FEDERAL INDÍGENA” 
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ANEXO 28 - QUADRO - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM 

“REPRESSÃO A MANIFESTAÇÃO BRASIL, OUTROS 500”  
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ANEXO 29 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM “PRIMEIRA 

MISSA NO BRASIL” 
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ANEXO 30 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM “MARIA 

GILDA YAWÁNAWÁ - MÉDICA INDÍGENA” 
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ANEXO 31 - QUADRO - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM 

“GRUPO DE RAP BRÔ MC’S” 

 



268 

 

ANEXO 32 - QUADRO - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM 

“KEREXU - ALDEIA ITATY” 
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ANEXO 33 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM 

“ESCRITORES - MARY DEL PRIORE E AILTON KRENAK” 
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ANEXO 34 - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM “MÃE E 

FILHO KAINGANG” 
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ANEXO 35 - QUADRO - IDEIAS HISTÓRICAS DOS ESTUDANTES SOBRE A IMAGEM 

“OCA DIGITAL”  

 




