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RESUMO 

Esta pesquisa diz respeito à abordagem indígena nos livros didáticos de 

Sociologia para o Ensino Médio. A fim de identificar e analisar como os povos 

indígenas são referenciados nesses livros, selecionou-se os cinco livros 

aprovados no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

edição 2018, na versão manual do professor. Foram utilizadas duas categorias 

de análise: tipo de referência e contexto da referência. Em relação ao tipo de 

referência, foram investigadas dois tipos: verbais e imagéticas. As referências 

verbais foram observadas em citações, teorias, trechos de livros, poemas, 

canções, etc.; quanto às referências imagéticas, foram identificadas pinturas, 

fotografias, charges, quadrinhos, cartuns, tirinhas, quadros, gráficos, mapas, 

documentários, filmes, sites, games, etc. No que se refere à segunda categoria 

de análise, foram elencados seis contextos: textos relacionados ao passado; 

novos ou antigos rituais e modos de vida; povos indígenas e sociedade 

envolvente; povos indígenas e as Ciências Sociais; dados gerais sobre os 

povos indígenas; e personalidades indígenas em evidência. Foi observado que 

de maneira geral os cinco livros apresentam várias referências aos povos 

indígenas, atreladas às discussões de vários temas. Percebe-se uma tentativa 

dos livros em situar as abordagens em contextos que se relacionem com 

questões contemporâneas, como a luta pela demarcação de terras. Conclui-se 

que as abordagens da temática indígena nos livros de Sociologia do PNLD 

edição 2018 estão próximas do que recomendam os documentos oficiais sobre 

diversidade étnica-racial.  

 

Palavras-chave: Povos indígenas, livro didático, PNLD, Sociologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research deals the indigenous approach in the textbooks of Sociology for 

High School. It were selected five books approved in the National Book and 

Teaching Material Program (PNLD) edition 2018, in the teacher's manual 

version, in order to identify and analyze how indigenous peoples are referenced 

in these books. Two categories of analysis were used: type of reference and 

context of the reference. With respect to the type of reference, verbal 

references and imagetic references were investigated.The verbal references 

were found in citations, theories, excerpts from books, poems, songs, etc.; The 

imagetic references were observed in paintings, photographs, charges, comics, 

cartoons, comic strips, pictures, graphics, maps, documentaries, movies, 

websites, games, etc. In relation to the second category of analysis, six 

contexts were listed: texts related to the past; new or old rituals and ways of life; 

indigenous peoples and the surrounding society; indigenous peoples and Social 

Sciences; general data on indigenous peoples; and indigenous personalities in 

evidence. It was observed that, in general, the five books present several 

references to indigenous peoples, linked to the discussions of various themes. 

There is an attempt by the books to place the approaches in contexts that relate 

to contemporary issues, such as the struggle for land demarcation. It is 

concluded that the approaches of the indigenous theme in the Sociology books 

of the PNLD edition 2018 are closer than the official documents on ethnic-racial 

diversity recommend than those observed in previous editions. It is concluded 

that the approaches of indigenous theme in the 2018 edition PNLD sociology 

books are close to the recommending official documents on ethnic-racial 

diversity. 

 

Keywords: indigenous peoples, textbook, PNLD, Sociology. 
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 INTRODUÇÃO 

A Constituição de 1988 assinalou um novo momento no Brasil no que 

diz respeito à garantia de direitos dos povos indígenas. A compreensão desse 

marco na sociedade brasileira pode ser dimensionada quando se reflete que, a 

partir do início da colonização europeia no País, a trajetória desses povos foi 

marcada por conflitos caracterizados por perseguições, mas também por 

resistências. Atualmente, eles lutam, a exemplo do acontece a séculos, para 

permanecerem como sociedades singulares em meio à sociedade nacional. 

Essa singularidade inclui línguas diferentes da língua nacional falada e também 

maneiras de enxergar a própria existência e de se relacionar com seus 

semelhantes e com a terra. Conforme Luciano (2006), a principal marca do 

mundo indígena é a diversidade de povos, culturas, civilizações, religiões, 

economias, expressando uma multiplicidade de formas de vida coletiva e 

individual.  

No contexto de dominação europeia, esforços foram feitos no sentido de, 

se não extinguir essas sociedades, submetê-las, tentando torná-las o mais 

semelhante possível aos colonizadores. Sob a perspectiva eurocêntrica, eles 

foram considerados como incapazes de responderem por suas próprias vidas, 

e foram, então, submetidos ao regime tutelar por parte do governo nacional. 

Contudo esses povos nunca deixaram de ocupar um espaço na conjuntura 

nacional, e enfrentando ora mais, ora menos conflitos, muitas dessas 

sociedades se fortaleceram e seguiram com reivindicações adentrando pelos 

anos até a atualidade. Hoje, a situação para os povos indígenas assume um 

novo desenho, e isso não ocorreu repentinamente, como no senso comum 

pode ser pensado. Ele resulta de lutas que veem ocorrendo por muito tempo e 

de diferentes formas, levando-se em conta que foram diversas as resistências 

desses povos para preservação física e cultural a partir do início da 

colonização no Brasil. Esse cenário, por sua vez, ainda não significa que esses 

povos sejam plenamente reconhecidos e respeitados nos direitos conquistados 

com a atual Constituição, semelhantemente a outros grupos do país. A luta é, 

sobretudo, para que se cumpra o que agora está em lei. Nesse sentido, não é 

raro os protestos das comunidades indígenas pela demarcação de suas terras. 
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Nesse contexto, está a lei 11 645/2008, que tornou obrigatório o ensino de 

história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas nas escolas 

brasileiras. Medeiros (2012) destaca que a necessidade dessa lei está ligada à 

identificação de problemas no modo como essas sociedades eram tratadas no 

ensino de história do Brasil até recentemente.  

Historicamente, os povos indígenas foram, em muitos períodos, 

considerados “selvagens” e “atrasados”. Nas representações, muitas vezes, 

foram vistos romanticamente como “fiéis servidores” dos colonizadores e, 

ainda, como “indomáveis”, para os quais a extinção era a solução que 

garantiria a segurança daqueles que estivessem próximos. E gradativamente 

foi sendo incutido no imaginário popular que os povos indígenas foram 

habitantes de um Brasil pretérito. Nas escolas, uma comemoração pelo “dia do 

índio” pode ter sido para muitos a ocasião mais incisiva para ouvir falar desses 

povos. E nesse caso, com os mesmos sendo retratados de forma genérica.  

Na atual conjuntura, no palco de debates pelo reconhecimento e respeito 

das identidades na sociedade nacional, os livros didáticos, importantes 

recursos no processo de aprendizagem, desempenham um importante papel. 

Nesse universo de obras didáticas, estão os livros de Sociologia para o Ensino 

Médio, objeto deste estudo.  

Em relação à Sociologia, ressalta-se o pouco tempo de sua mais recente 

trajetória no Ensino Médio, pois foi com a lei 11 684/2008 que ela foi instituída 

como disciplina obrigatória nessa modalidade de ensino. A partir daí, conforme 

Soares (2017), foi observada uma crescente estruturação no cenário de ensino 

e pesquisa da Sociologia, com repercussão direta na produção do livro de 

Sociologia do Ensino Médio, o que, por sua vez, constituiu um estímulo ao 

debate sobre o lugar e o papel das Ciências Sociais no ambiente escolar. 

Paralelamente a esse movimento, caminha o Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD), responsável pela avaliação, compra e distribuição de 

livros e materiais didáticos para professores e alunos das escolas públicas do 

país. Assim, até chegar às escolas os livros precisam atravessar algumas 

etapas. Nesse sentido, eles são inscritos pelas editoras para participar do 

PNLD em datas determinadas em edital. Posteriormente, inscritos, eles são 

avaliados por especialistas e, se aprovados, passam a compor o Guia do Livro 

Didático por meio de resenhas críticas elaboradas pela comissão técnica de 
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avaliadores, a fim de que os professores possam fazer suas escolhas pautadas 

em critérios. Contudo, essa avaliação não ocorreu desde o início desse 

programa do Ministério da Educação (MEC). De acordo com Miranda e Luca 

(2004), foi apenas em 1996, num processo marcado por tensões, críticas e 

confrontos, que se iniciou efetivamente a avaliação pedagógica desse tipo de 

livro. A partir de então, a aquisição de obras didáticas com verbas públicas 

para distribuição em território nacional está sujeita à inscrição e à avaliação 

prévias segundo parâmetros estabelecidos em edital próprio. A cada edição do 

PNLD esses critérios são aprimorados graças à incorporação sistemática de 

múltiplos olhares, leituras críticas interpostas ao programa. De maneira geral, 

os critérios de avaliação têm o objetivo de ofertar obras sem erros conceituais, 

problemas metodológicos ou abordagens que prejudiquem o exercício da 

cidadania.  

A partir de, 2004, o PNLD passou a fazer a análise dos livros didáticos 

para o Ensino Médio. Mais recentemente, o decreto de 18 de julho de 2017 

estabeleceu que as obras didáticas adquiridas passassem a ter um ciclo de 

duração de quatro anos (até então era de três anos). 

Em relação aos livros de Sociologia, já com a obrigatoriedade da 

disciplina, em 2012 eles foram incluídos no programa. Assim, eles foram 

avaliados em três edições: em 2012 (com aprovação de duas obras), 2015 

(com aprovação de seis obras) e em 2018 (com aprovação de cinco obras). 

Diante do alcance desse material junto a professores de Sociologia e 

estudantes, percebe-se a relevância de conhecer como se dá a abordagem da 

temática indígena, em vista do cenário nacional em relação a esses povos, 

como brevemente foi acima ressaltado. Nesse sentido, é questionado se a 

perspectiva adotada por esses livros está em consonância com o papel da 

Sociologia na valorização da diversidade étnica do país. A fim de responder a 

essa questão, foram pesquisados os livros didáticos de Sociologia do Ensino 

Médio aprovados pelo PNLD edição 2018. Para isso, foram selecionadas as 

cinco obras aprovadas na versão manual do professor, que inclui a parte 

comum ao aluno e o manual propriamente dito, apresentando os pressupostos 

didático-pedagógicos do livro, além de sugestões quanto ao uso mais 

adequado do mesmo. O objetivo geral da pesquisa é, então, investigar como a 

temática indígena é abordada nesses livros, tendo a análise de conteúdo como 
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metodologia. 

Ao longo deste trabalho, os povos indígenas, descendentes dos 

primeiros habitantes do Brasil, são ainda referenciados, conforme aporte 

teórico, como comunidades indígenas, sociedades indígenas, indígenas, 

índios, autóctones, comunidades tradicionais, sociedades tradicionais, povos 

tradicionais ou povos originários. Pesquisas focadas nas análises dos livros de 

Sociologia das edições 2012 e de 2015 também serviram de referencial para o 

trabalho presente. A investigação nesses livros observou que os povos 

indígenas são mencionados (RODRIGUES, 2017; GALVÃO, 2017). Essas 

abordagens vêm sendo permeadas pela tentativa de construção de um novo 

imaginário social ao expor as comunidades indígenas em contextos mais 

próximos de suas realidades (RODRIGUES, 2017). Em relação às obras 

investigadas, inicialmente levantamos a hipótese de que esses livros também 

seguem a tendência dos livros aprovados nas duas edições anteriores do 

PNLD.   

Este trabalho está sistematizado em três capítulos. No primeiro capítulo, 

são abordadas questões sobre o universo indígena, como características para 

a autodefinição, demografia, imagens retratadas na sociedade brasileira, 

modelos de políticas indigenistas, o Movimento indígena e importância da 

Constituição de 1988 no respeito aos direitos desses povos. 

No segundo capítulo são destacadas questões referentes ao livro 

didático e à Sociologia, ressaltando o papel do PNLD e a trajetória da 

Sociologia no Ensino Médio. No terceiro capítulo, por sua vez, é esclarecida a 

metodologia da pesquisa e analisadas as referências contabilizadas nos livros 

investigados. Nesse sentido, foram elencadas duas categorias para a análise: 

tipos de referências e contextos das referências. Em relação aos tipos de 

referências, foram observadas referências verbais e referências imagéticas. Na 

segunda categoria de análise, foram analisados seis contextos de referências: 

textos relacionados ao passado; novos ou antigos rituais e modos de vida; 

povos indígenas e sociedade envolvente; povos indígenas e as Ciências 

Sociais; dados gerais sobre os povos indígenas; e personalidades indígenas 

em evidência. Por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho.  
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OS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS 

 

Neste capítulo, pretende-se uma aproximação com a temática indígena. 

Nesse sentido, destaca-se como esses povos são denominados, quantos eles 

são no país, como foram retratados ao longo dos anos, e como os Movimentos 

indígenas e a atual Constituição têm possibilitado um novo olhar da sociedade 

nacional sobre essas sociedades.  

1.1  “Índios” ou “Indígenas”: quem são eles? 

De acordo com o antropólogo João Pacheco de Oliveira (2016), “índios” 

são todos aqueles que fazem parte de coletividades que se reivindicam como 

sendo de descendência pré-colombiana. E nesse sentido, o fator decisivo para 

uma afirmação identitária é a via das autodefinições, conforme é explicitado 

pela convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), acolhida 

com força de lei no Brasil em função de sua ratificação pelo Senado e pela 

Presidência da República. Sobre a autodefinição, o antropólogo Gersem dos 

Santos Luciano (2006), um representante dessas sociedades, destaca como 

critérios mais aceitos: continuidade histórica com as sociedades pré-coloniais; 

vínculo estreito com a terra (com disposição para transmitir às gerações futuras 

seus territórios ancestrais); sistemas sociais, econômicos e políticos próprios; 

língua, cultura e crenças definidas; identificação como distintos da sociedade 

nacional; e articulação com a rede global das populações indígenas.  

O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2017), por sua vez, faz uma 

distinção entre os termos “índios” e “indígenas”. Para ele o termo “índios” é o 

mais apropriado para os primeiros habitantes do País e seus descendentes. 

Para Viveiros de Castro, “índios” são aqueles que têm consciência de sua 

relação histórica com os “indígenas” que viviam no Brasil antes da chegada dos 

europeus, enquanto que “indígenas” são todos aqueles nascidos na terra em 

que vivem. Nesse sentido, todos os “índios” são “indígenas”, mas nem todos os 

“indígenas” são “índios”, e “índios” são os primeiros “indígenas” do Brasil.  

Já para autores como Silva e Costa (2018), a expressão “indígena” é a 

mais adequada para referenciar representantes desses povos, pois para eles o 

termo “índio” é reducionista. Sobre isso, eles enfatizam: 

Por ser generalizante o termo “índio” usado para designar todo 
habitante das Américas antes da chegada dos europeus, não dar 
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conta de abranger sua complexidade e diversidade, mesmo que 
existam algumas semelhanças no seu modo de viver. O termo é 
insuficiente para demonstrar as enormes diferenças que existem 
entre os povos indígenas, com identidades próprias e distintas 
crenças e tecnologias, além de formas únicas de viver e representar a 
vida. Por isso, podemos verificar em alguns estudos o emprego dos 
termos “sociedade” ou “povo” para designar uma coletividade 
indígena. (SILVA e COSTA, 2018, p. 11)  

 

Embora os autores mencionados apresentem divergência quanto à 

escolha mais adequada para denominar esses povos, suas explicações sobre 

quem eles são aproximam-se, e dão a dimensão da diversidade e da 

singularidade deles em meio à sociedade nacional do Brasil contemporâneo.  

De acordo com Luciano (2006), existem 222 povos indígenas no Brasil, 

caracterizados por uma grande diversidade sociocultural e étnica, falando 180 

línguas diferentes. Assim, cada povo apresenta um modo particular de 

organizar suas relações sociais, políticas e econômicas. Toda organização 

social, cultural e econômica está relacionada a uma cosmologia organizada e 

expressa por meio dos mitos e dos ritos. As mitologias e os conhecimentos 

tradicionais relacionados ao mundo natural e sobrenatural norteiam a vida 

social. Por sua vez, a base da organização social desses povos, em geral, é a 

família extensa, compreendida como uma unidade social articulada em torno 

de um patriarca ou matriarca.  

A definição de Luciano para essas sociedades é bem abrangente e 

apropriada para o contexto atual. Nesse sentido, ele afirma que: 

Os povos indígenas brasileiros de hoje são sobreviventes e 
resistentes da história de colonização europeia, estão em franca 
recuperação de sua autoestima identitária e, como desafio, buscam 
consolidar um espaço digno na história e na vida multicultural do 
País. (LUCIANO, 2006, p. 29)  

1.2 Quantos são e onde estão os indígenas brasileiros 

Uma questão que chama atenção ao se estudar as populações 

indígenas no Brasil diz respeito à imprecisão sobre o quantitativo desses povos 

quando da chegada de Cabral ao Brasil, como também ao longo dos anos. Em 

meio à divergência de dados, de acordo com Luciano (2006), estimativas 

chegam a apontar para o surpreendente número de cinco milhões de 

indivíduos desses povos por ocasião da chegada dos portugueses ao país, um 

valor bem distante do atual.  



21 

 

Pacheco de Oliveira (2016) ressalta que os primeiros relatos sobre os 

povos indígenas no país, como a carta de Pero Vaz ou a relação de viagem 

pelo Amazonas do padre Acuna, estão caracterizados pela descrição 

qualitativa, evidenciando aspectos contrastivos entre as culturas. As 

informações numéricas começaram a surgir em documentos bem posteriores, 

realizados por intelectuais ligados às atividades da Coroa Portuguesa ou das 

ordens religiosas. No primeiro Censo Nacional, realizado em 1872, a presença 

indígena referida apenas aos índios catequizados. Os dados apresentaram os 

homens livres divididos em brancos, negros (escravos alforriados) e “caboclos”, 

com esses sendo traduzidos para “indien” na versão em francês das 

conclusões do mencionado censo. Já a população escrava era dividida em 

negros e pardos (esses provenientes da união entre negros e brancos ou 

negros e índios). O autor destaca que a postura protecionista Pós-

Independência percebia o índio como um futuro brasileiro, ou seja, como 

alguém que recebia, ou poderia receber, alguma atenção e assistência do 

Estado. Nesse sentido, seria adequado registrar sua presença como cidadão, e 

não como “índio bravo” (considerado exterior à sociedade). Contudo, fazer 

referência a esse segmento da população como “índios” (como na tradução 

francesa do Censo) não pareceria conveniente, em função do uso 

estigmatizante de índio como sinônimo de “índio bravo” conforme senso 

comum. Nesse senso foram contabilizados 386.955 indígenas, distribuídos nas 

diversas regiões do Brasil, dentre uma população de 9.930.478 indivíduos no 

país.  

No contexto em que ocorreu o primeiro censo, é preciso considerar que 

as dificuldades para contactar a população de todo o território brasileiro fizeram 

com que milhares de indígenas ficassem de fora da contabilização, ocorrendo 

uma subnotificação dos dados coletados.   

Mais recentemente, conforme Silva e Costa (2018), nos três últimos 

censos (1991, 2000 e 2010), elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), foram obtidas informações mais precisas a respeito das 

sociedades indígenas. Desde 1991 os censos coletam dados sobre esses 

povos com base na categoria indígena do quesito cor ou raça. O censo de 

2000 mostrou um aumento significativo de indivíduos que se declararam 

indígenas, que passaram de cerca de 294 mil para aproximadamente 734 mil  
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indivíduos. No censo de 2010, por sua vez, foram contabilizados 896.917 

indivíduos autodeclarados indígenas, o que equivale a 0,4% da população 

nacional, vivendo em todo o território brasileiro. A Amazônia é a região 

brasileira que apresenta o maior número de pessoas que se declaram 

indígenas, representando 40% do total de indígenas do Brasil.  

Esses dados refletem a trajetória de afirmação e fortalecimento dessas 

sociedades no país, e acena para mudanças com o reconhecimento das 

identidades dessas sociedades.  

Os dados do Censo 2010 do IBGE revelaram um aumento na população 

indígena pelo crescimento vegetativo e principalmente pela afirmação étnica. 

Povos, comunidades e indivíduos que não se reconheciam como indígenas, em 

razão da violência e da discriminação, voltaram a afirmar suas identidades 

(BRIGHENTI, 2015). Esses dados têm permitido novos olhares nos estudos 

dessas populações e nas formas como as mesmas têm conservado seus 

valores em meio à população nacional.  

De acordo com Silva (2000), durante muito tempo, nos estudos sobre a 

história do Brasil, além das referências aos povos indígenas apenas nos 

primeiros anos de colonização, predominou a visão dessas sociedades como 

vitimadas pelos massacres, extermínios e genocídios provocados pela invasão 

europeia a partir do século XVI. Até 1970 muitos estudiosos defendiam que os 

povos nativos estavam destinados a desaparecer através da aculturação.  

Conforme Silva (2015), a teoria da aculturação entendia que o contato 

com a população não indígena levaria as populações indígenas a perderem 

sua cultura, resultando no gradual desaparecimento dos grupos étnicos, que 

seriam incorporados, em diferentes graus, aos grupos majoritários não 

indígenas. Conforme esse autor, à luz da ideia da aculturação, desconsiderava-

se o longo período de contato a que foram submetidos essas sociedades, 

desde o período da colonização europeia. Silva destaca que o rótulo de 

indígena “aculturado” remete a critérios como desaparecimento da língua 

indígena como língua materna, traços biológicos, pelo uso de roupas, calçados 

e outros elementos exteriores à cultura material tradicional dessas populações, 

além do uso de recursos tecnológicos modernos. Nesse caso, desconsiderou-
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se a trajetória desses povos, marcada por resistências, fugas, rendições e 

tentativas de extermínio.  

De acordo com Silva (2000), as discussões antropológicas, iniciadas 

nos anos de 1980, sobre a dinâmica da colonização, as relações culturais em 

uma situação de contato e identidade étnica permitiram repensar a ideia 

atribuída aos indígenas como subjugados, que passaram a ser vistos como 

agentes ativos num contexto de dominação cultural. Nesse sentido, os estudos 

procuravam entender como diversos povos em diferentes contextos elaboraram 

estratégias de sobrevivência. Assim, foi ampliada a concepção do conceito de 

resistência para além de confronto e conflito bélico, para o entendimento de 

relações culturais diferenciadas em um contexto de dominação e violências 

culturais: a resistência cultural do cotidiano, através de gestos, práticas e 

atitudes que impactaram a suposta totalidade do domínio do colonizador.   

Luciano (2006) esclarece sobre o aumento demográfico dessas 

sociedades de acordo com os dados dos últimos censos.  Ele discute a 

“etnogênese” ou “reetinização”, que é um fenômeno que vem ocorrendo desde 

os anos de 1990, principalmente na região Nordeste e sul da região Norte. 

Nele, os povos indígenas que por pressões políticas, econômicas e religiosas, 

ou por terem sido despojados de suas terras e estigmatizados em razão de 

seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder e negar suas 

identidades, estão se reassumindo e recriando suas tradições. O autor também 

ressalta que os dados do censo 2010 são diferentes daqueles declarados pela 

Fundação Nacional do Índio (Funai) e pela Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa), que trabalham com valores populacionais inferiores, pois elas 

consideram apenas as populações indígenas reconhecidas e registradas e por 

elas, geralmente aquelas que estão localizadas em áreas de terras 

demarcadas. Nesse caso, os indígenas residentes em cidades e em terras 

ainda sem reconhecimento não são contabilizados.  Há ainda os que ficam fora 

dos dados da Funai e da Funasa, como também do censo, que são aqueles 

chamados “índios isolados” e os que estão em via de reafirmação étnica.  

1.3 As imagens sobre os indígenas brasileiros  

Para Pacheco de Oliveira (2016), a pintura de Victor Meireles “A primeira 

missa no Brasil” consiste na mais forte autorrepresentação do Brasil, 
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disseminada pela escola e naturalizada por toda a população letrada. Nela é 

retratada a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. No entanto, ele ressalta 

que os indígenas aparecem como testemunhas da história da nação e de seu 

próprio destino, e não como protagonistas. Nesse caso, a escravidão indígena, 

que precede a importação de africanos como escravos, configura-se como 

essencial para o estabelecimento da colônia de exploração portuguesa na 

América Meridional, associando a produção e riquezas ao genocídio, à 

expropriação territorial, à destruição dos recursos ambientais, às diversas 

modalidades de coerção ao trabalho (escravidão temporária, patronagem e 

tutela). Nesse sentido, a transformação da população autóctone, antes livre, 

em subalterna, respondeu aos interesses econômicos dos colonizadores 

europeus, como a apropriação da terra e a obtenção de mão de obra, 

articulada com a consolidação da classe dominante e de uma estrutura de 

governo. 

Nesse cenário, com interesses econômicos dos colonizadores 

prevalecendo, não é difícil compreender a amplitude da agressão sofrida por 

essas sociedades. As imagens que ainda alimentam o imaginário popular sobre 

essas sociedades foram construídas aos poucos, conforme os interesses da 

elite que se estabelecia no Brasil.  

Já no século XIX, ainda conforme Pacheco de Oliveira (2016), rompida a 

relação de dependência política com Portugal, era urgente lançar as bases de 

um Estado Nacional. Nesse contexto, os povos indígenas foram reapropriados 

simbolicamente como parte importante da singularidade do novo país, 

apontando para aquilo que não se originava da Europa e não estava 

identificado com os colonizadores portugueses. Nas manifestações eruditas, 

como na poesia e na literatura, era também forte o sentimento nativista, e os 

indígenas eram frequentemente referenciados como símbolos da nação jovem 

e não puramente europeia. Contudo, o autor analisa que para a elite que 

promoveu a Independência e se constituiu paralelamente às estruturas estatais 

básicas, colocava-se um dilema. Por um lado, necessitava se diferenciar da 

elite portuguesa, estabelecendo sua própria legitimidade. Nesse sentido, ter 

uma visão positiva dos indígenas e valorizá-los como precursores da 

nacionalidade parecia o caminho mais simples e lógico para afirmar a 

singularidade e antiguidade na jovem nação. Por outro lado, os índios e 
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também os escravos negros, não eram aceitos como integrantes da vida 

política. Os índios por terem supostamente desaparecido, e os escravos por 

sofrerem dependência jurídica e atrelamento econômico. Assim, para construir 

uma história e uma identidade nacional, os letrados e membros da elite 

precisavam falar do extermínio dos indígenas e explicar como isso havia 

ocorrido.  

Entende-se que essa “promoção” da identidade nacional ignorava a 

trajetória das sociedades indígenas e dos negros no país, e os violentava com 

um preconceito nunca claramente assumido, adentrado nos espaços de forma 

velada, com repercussões até os dias atuais. As representações dos indígenas 

nesse movimento os colocavam em contextos e papeis distantes da realidade, 

por meio de “sentenças de morte”, com consequências percebidas até hoje. Os 

indígenas foram “romanticamente premiados” como heróis na ficção e forçados 

ao silêncio na vida real.  

Pacheco de Oliveira (2016) analisa que com a República e com a 

implantação do indigenismo rondoniano, os índios passaram a ser 

representados como testemunhos de etapas rudimentares da humanidade que 

precisavam ser protegidos e tutelados. A partir daí, é concedida aos índios a 

possibilidade de habitar apenas nos limites extremos do país, nos distantes 

agrestes das chapadas e florestas, em condições que antecederiam a chegada 

da civilização. 

As diferentes imagens dos povos indígenas que foram construídas ao 

longo dos séculos no Brasil, hoje são discutidas quando se procura 

compreender os contextos dessas construções. Porém novas imagens 

começam a ser incorporadas no imaginário da sociedade nacional, com essas 

comunidades assumindo protagonismos até então nunca vistos. 

De acordo com Silva e Costa (2018), ao longo do século XX, o cinema e 

a televisão, dentro e fora do país, criaram diversas representações imagéticas 

e sonoras a respeito das populações indígenas americanas. Na literatura 

brasileira, essas sociedades já haviam ocupado um lugar de destaque, em 

obras como as de José de Alencar, no século XIX, e as de Lima Barreto, no 

início do século XX. Contudo, na maioria das vezes essas representações 

estiveram marcadas por estereótipos e veicularam ideias preconceituosas em 

relação a quem foram/são esses povos nas Américas. Esses autores afirmam 
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que uma parcela dos livros didáticos que ainda chega às escolas brasileiras no 

início do século XXI trata da temática indígena reservando-lhe um lugar 

específico, o cenário do “descobrimento” do Brasil. Nesses livros os indígenas 

desaparecem da história narrada para os períodos posteriores à chegada dos 

europeus às Américas. Dessa forma não é raro que muitos alunos acreditem 

que índio é um ser do passado, ou que vive em isolamento nas matas.  

Entende-se que essa percepção das sociedades indígenas foi sendo 

construída a partir de uma visão eurocêntrica que historicamente permeou as 

relações no Brasil.  

 

1.4 Os modelos de políticas indigenistas e os Movimentos Indígenas 

no Brasil 

A trajetória das sociedades indígenas, a partir do contexto de chegada 

dos colonizadores europeus ao país, até culminar nos chamados Movimentos 

Indígenas foi caracterizada por uma série de lutas. Nesse sentido, é importante 

compreender o “lugar” ocupado por esses povos no cenário nacional ao longo 

dos anos.  

Belfort (2006) discute os modelos de políticas adotadas pelo governo 

brasileiro ao longo dos anos em relação às sociedades indígenas. Assim, a 

autora destaca três modelos ou paradigmas: o de extermínio, o de assimilação 

ou integração e o de interação. Em discussão sobre o paradigma 

exterminacionista, que tem início com a chegada dos colonizadores ao país, 

Belfort (2006) ressalta, que no senso comum da época, afirmava-se que os 

indígenas não tinham alma. Isso foi revisto a partir de uma Bula papal, datada 

de 1537, na qual a Igreja afirmava que os habitantes do Novo Mundo eram 

dotados de alma. Porém, na prática foi feita pouca coisa com base no que 

declarava esse documento. A autora destaca que esse paradigma foi marcado 

pela violência física, concretizada em práticas genocidas, legalmente 

autorizadas pelo governo português. O objetivo era o completo domínio do 

território brasileiro e sua expansão. Esse modelo de política foi caracterizado 

pelo extermínio em massa dos povos indígenas brasileiros. Em alguns casos 

coletividades inteiras foram assassinadas. Aliada à violência física ocorreu o 
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etnocídio promovido pela Igreja Católica, por meio da catequese, que proibia e 

inferiorizava as culturas indígenas.  

De acordo com Gomes (2017), o projeto colonial português não permitiu 

variações além daquelas que determinavam, por princípio, a posição dos povos 

indígenas como súditos do rei e como indivíduos socialmente inferiores aos 

portugueses. Portugal estava respaldado por sanção papal desde 1454, 

quando o Papa, por meio da Bula Romanus Pontifex, garantia-lhe o direito de 

conquistar terras novas, de “bárbaros” e “infiéis”, e submeter seus povos à 

servidão pelo uso da guerra. A partir do Regimento de Tomé de Souza, de 

1549, e da lei de 1570, todas as declarações reais que pretendiam esclarecer 

essa questão deixaram brechas para que se pudesse fazer guerra contra os 

índios, aprisioná-los, usurpar-lhes suas terras e realocá-los. Tratava-se de 

declaração de guerra a partir da posição do conselho local (formado por 

representantes das missões, o bispo e oficiais do rei, que decidia sobre a 

legitimidade das questões indígenas), que determinava pela “justeza” da guerra 

pretendida contra determinado grupo indígena. Os principais critérios para a 

“guerra justa” eram: que os indígenas se colocassem como opositores à 

propagação da fé católica; que atacassem povoados ou fazendas portuguesas; 

que fossem antropófagos; e que fossem aliados de inimigos dos portugueses. 

Não é difícil imaginar que os critérios usados para a chamada “guerra 

justa” podiam facilmente ser “montados” numa conjuntura que via os povos 

tradicionais como empecilhos para o projeto de colonização europeia. No 

contexto discutido, marcado pela escravização e pelo extermínio das 

comunidades tradicionais, construía-se, na sociedade nacional que ia se 

formando, o pensamento da suposta superioridade dos colonizadores 

europeus. Ideia essa que ainda tem repercussões nefastas nas relações que 

se estabelecem no cotidiano nacional.  

Ainda sobre o tratamento dado pelos colonizadores europeus aos povos 

indígenas, Pacheco de Oliveira (2016), destaca que quando esses insistiam na 

manutenção de sua autonomia política e assumiam costumes contrastantes 

com o catolicismo, eles eram combatidos e castigados, de forma a virem 

aceitar o batismo e o aldeamento. Os meios usados por aqueles e sua 

justificativa, contudo, remetiam a estratégias supostamente pedagógicas (como 
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a catequese, os “descimentos” e a “guerra justa”), que almejavam uma 

sociedade homogênea e unificada em termos religiosos e políticos.  

A forma como os dominadores europeus agiam mostra como difícil era 

para as sociedades indígenas resistir e manter suas tradições. Atualmente, 

com a afirmação identitária de comunidades indígenas, num contexto 

caracterizado por organizações desses povos em âmbito nacional, entende-se 

que essa “resposta” diante do desafio de lutas para garantias de direitos, foi 

construída paulatinamente, nas resistências assumidas.  

Conforme Pacheco de Oliveira (2016), no final do século XVI, com a 

economia na Colônia alicerçada na exportação do açúcar e baseada na 

escravização de negros africanos, as populações indígenas passaram a ser 

crescentemente deslocadas para outras atividades menos lucrativas, mas 

também indispensáveis à vida na Colônia (atividades de subsistência, modos 

de produção subsidiários e uma diversidade de prestação de serviços aos 

colonos). O autor ressalta que nessa conjuntura de expansão colonial, a prática 

cotidiana do cativeiro sinalizava aos indivíduos de origem autóctone, que não 

existia nenhuma alternativa de sobrevivência que passasse pela manutenção 

de sua cultura ou pela afirmação de sua identidade. Eles permaneceriam numa 

espécie de anonimato do qual só escapariam no final do século XX, em um 

cenário histórico distinto.  

Nesse anonimato, nesse silêncio, interpretado como desaparecimento, 

sociedades indígenas resistiram e seguiram até o momento de “ressurgir”, de 

mostrar que nunca pararam de lutar para conservar seus modos de vida 

distintos da sociedade nacional.    

Daniel Munduruku (2012), estudioso indígena, também discorre sobre o 

contexto de escravização e extermínio das sociedades indígenas no país.  Ele 

afirma que o processo colonizador no Brasil seguia interesses econômicos bem 

definidos pela Coroa Portuguesa. Esses interesses estavam ligados à 

descoberta de ouro, metal bastante valorizado no comércio português. 

Contudo, a ausência de ouro anunciada pelos primeiros colonizadores levou o 

Reino Português adotar a exploração do pau-brasil, única matéria-prima que 

parecia vantajosa naquele momento.  A política de expropriação realizada por 

Portugal vai ser exposta nas muitas políticas implantadas ao longo da história 

brasileira. Isso inclui considerar os nativos brasileiros como seres desprovidos 
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de qualquer conhecimento, qualquer crença e qualquer estrutura 

organizacional, o que aparentemente justificava a adoção de medidas 

escravistas ou exterminacionistas.  

Segundo Belfort (2006), o paradigma exterminacionista perdurou da 

chegada dos colonizadores europeus, com declínio a partir da lei de 27 de 

outubro de 1831, que revogava as cartas régias de 1808 (documentos que 

reiteravam a lei de 1570 e que autorizavam a guerra contra os povos 

indígenas, com expropriação de suas terras e a escravidão daqueles que 

fossem feitos prisioneiros nesses conflitos), encerrando em 1910, com a 

criação do Serviço de Proteção ao índio (SPI). A partir daí começa a ser 

adotado no país o paradigma integracionista.  

De acordo com Gediel (2018), por meio da Lei de 27 de outubro de 

1831, os indígenas passaram da condição de escravos para a de tutelados 

equiparada aos de órfãos, submetidos ao poder do Estado exercido por 

intermédio de juízes. Essa condição retirou a possibilidade de reconhecimento 

da autonomia das sociedades indígenas e de reinvindicação coletiva e 

individual da terra, e até mesmo de qualquer chance de participação como 

cidadãos na vida social do Brasil.  

Conforme Souza Filho (1993, apud Belfort, 2006), o paradigma de 

integração ou assimilação caracterizava-se pela concepção de que as 

sociedades indígenas e suas formas de organização social eram inferiores às 

dos colonizadores europeus, e estavam destinados ao desaparecimento. 

Dessa forma, como “incapazes” precisavam ser protegidos e integrados à 

sociedade nacional.  

Posteriormente, de acordo com Belfort (2006), a Constituição de 1988 

deu início a um novo paradigma, caracterizado por uma nova relação entre os 

povos indígenas e o Estado brasileiro, que passou a ser norteada pelo respeito 

à diversidade, por meio do reconhecimento da pluralidade de culturas e da 

garantia de proteção especial às minorias indígenas. A atual Constituição 

consagra princípios como o multiculturalismo e o pluralismo jurídico e inaugura 

um cenário de interação entre esses povos e a sociedade brasileira. Ela trata 

dos direitos dessas sociedades de forma transversal, ampla e inovadora ao 

reconhecer que reside na diversidade cultural, e não na incapacidade civil, a 

necessidade de proteção jurídica especial destinada a esses povos. A autora 
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ressalta também que nos anos seguintes à promulgação da Constituição de 

1988 foi elaborada uma farta legislação infraconstitucional, contemplando os 

direitos dessas minorias à diversidade étnica, linguística e cultural, sem 

prejuízos de suas prerrogativas como cidadãos brasileiros.   

Pacheco de Oliveira (2016), por sua vez, destaca que nas últimas 

décadas do século XX, repercutiram com mais força projetos e demandas 

indígenas em relação ao território. Essa impulsão foi gerada na crença 

fundamental de que os índios precisavam realizar uma mobilização política, 

criando mecanismos de representação, estabelecendo alianças e levando seus 

pleitos à opinião pública, ao invés de aguardar ou solicitar a intervenção 

protetora de um patrono, para ter seus direitos reconhecidos pelo Estado. 

Foi nesse clima que as sociedades indígenas se organizaram com 

objetivos mais definidos, extrapolando os interesses das comunidades locais 

para se enxergarem com interesses comuns nas suas diversidades em meio à 

sociedade nacional. Tratava-se da origem do Movimento Indígena.  

Segundo Brighenti (2015), a atual configuração do Movimento Indígena 

no Brasil, teve sua origem na fronteira do movimento social e sindical brasileiro, 

na década de 1970.  Particularmente, lutou-se pelo fim da tutela estatal a que 

estavam submetidos os povos indígenas. Houve tentativas de articular o 

movimento nascente à luta política nacional, mas apesar de inserido no 

processo de democratização do país, ele possuía um caráter específico da 

etnicidade.  

Para Munduruku (2012), o Movimento Indígena no Brasil tem sua origem 

ligada a uma nova consciência da identidade étnica pelas sociedades 

indígenas. Ele ressalta que até o final da década de 1950, o termo “índio” era 

desprezado pelos povos indígenas brasileiros. Isso era consequência da visão 

distorcida que a sociedade tinha a respeito do índio. Para ela, os povos 

originários eram um empecilho para o desenvolvimento do país. Até essa 

ocasião cada comunidade ou povo procurava defender apenas seus 

interesses, não percebendo que outros povos e comunidades viviam situações 

semelhantes. Essa visão pan-indígena vem se manifestar com outra força, a 

partir da década de 1970, com o início do Movimento Indígena. Os primeiros 

líderes entenderam que a apropriação de códigos impostos era de fundamental 

importância para afirmar a diferença e lutar pelos interesses de todos os povos 
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indígenas brasileiros. As lideranças ultrapassaram as esferas de suas próprias 

comunidades originárias. Até aquele momento essas comunidades procuravam 

solucionar suas reivindicações em nível local, sem envolvimento com os 

problemas dos povos que estavam além de suas fronteiras. Nesse novo 

momento ocorreu o resgate do termo “índio” pelos líderes, que passou a ser 

aglutinador dos interesses das lideranças e não mais como categoria instituída 

pelo dominador europeu. Nesse contexto, a eclosão do Movimento possibilitou 

uma nova onda de reflexões e reivindicações sobre o poder constituído, que 

não passaram despercebidas pela sociedade civil organizada.  

Em resposta a essa efervescência oriunda de uma força surgida pela 

organização em prol de objetivos comuns, a sociedade nacional é impactada, e 

com a Constituição de 1988, lança-se um novo olhar sobre os povos indígenas.   

Daniel Munduruku (2012) enfatiza que as reuniões iniciais do Movimento 

Indígena foram chamadas de assembleias. A primeira dessas reuniões ocorreu 

em 1974 e reuniu 17 líderes. Posteriormente, as assembleias se tornaram as 

principais fontes do surgimento de uma consciência pan-indígena, com as 

lideranças assumindo uma atitude macrorregional com relação às demandas 

dos outros povos indígenas brasileiros. Nesse sentido, uma das primeiras 

ações do Movimento foi manter diálogo com as lideranças regionais, locais e 

com o Estado, com o objetivo de alcançar visibilidade e mostrar que era 

possível a construção de uma aliança permanente entre os povos indígenas 

para a luta por seus direitos. Em função dessa aliança, os primeiros líderes 

permaneceram em grandes centros urbanos, como São Paulo e Brasília. Com 

essa estratégia, o Movimento influenciou a criação de novas entidades de 

apoio, como o Centro de Trabalho Indigenista de São Paulo (CTI), o Núcleo de 

Direitos Indígenas (NDI), além de fomentar a participação de segmentos da 

sociedade, como estudantes, artistas, cientistas, em particular a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA). Posteriormente, os anos de 1980 foram decisivos para o 

Movimento Indígena e representaram uma fase de afirmação de alianças com 

muitos segmentos da sociedade civil e com setores populares, fortalecendo a 

representatividade dos líderes envolvidos com o movimento nacional. 

Sobre o Movimento Indígena, Pacheco de Oliveira (2016) ressalta que 

as décadas de 1970 e 1980 foram os momentos mais visíveis dessa 
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modalidade de ação política, que preconizava a ampliação da cidadania. As 

entidades religiosas predominavam entre as organizações não governamentais 

que trabalhavam com a temática de proteção e difusão dos direitos indígenas, 

principalmente aquelas vinculadas à Igreja Católica e às vertentes ligadas às 

doutrinas da chamada Teologia da Libertação. Em 1981, foram contabilizadas 

quinze associações leigas, enquanto os missionários católicos contavam com 

vinte e um grupos locais de atuação articulados em uma entidade unificadora, o 

Conselho Indigenista Missionário (Cimi).  

Passado aquele momento inicial, e com conquistas garantidas na 

Constituição de 1988, o Movimento seguiu assumindo novos contornos. Nesse 

sentido, Daniel Munduruku (2012) afirma que os anos de 1990 foram definidos 

com uma nova conduta. A linguagem das novas gerações era baseada num 

ideário de protagonismo indígena. Diversos projetos foram desenvolvidos ou 

propostos por comunidades, especialmente aqueles ligados à proteção dos 

territórios já demarcados ou em processo de demarcação, projetos de 

desenvolvimento sustentável, formação de professores bilíngues e realização 

de cursos de formação profissional destinados à capacitação e treinamento de 

indígenas para assumir serviços e funções dentro de suas próprias 

organizações. Enquanto essas ações eram desenvolvidas em nível local e 

regional, ocorriam as tentativas de articulações nacionais capazes de mobilizar 

as comunidades e associações para um consenso sobre o cenário político 

nacional, com o propósito de ocupar os espaços políticos institucionais. Uma 

demonstração dessa mobilização foi a “Marcha Indígena”, que percorreu todo o 

Brasil e culminou com a realização da “Conferência Indígena”, em Porto 

Seguro, na Bahia, em 2000, reunindo cerca de seis mil indígenas, 

representando 140 povos de todo o país. Refletia-se que o Movimento Indígena 

absorveu as inquietações, revoltas e indignações dos líderes que estiveram à 

frente das primeiras manifestações, provocando neles uma resposta que 

surpreendeu a sociedade brasileira, porque propunha uma inversão na visão 

positivista que até aquele momento a política indigenista havia desenvolvido. 

Já não se falava em desaparecer, mas em permanecer, em autonomia, em 

sustentabilidade, em igualdade de condições e de direitos. 

 Mais fortalecidos, e com direitos garantidos na atual Constituição, os 

povos indígenas lutam para esses sejam cumpridos.   
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1.5 Direitos dos povos indígenas brasileiros 

O Brasil passou por sete Constituições (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967 e 1988), contudo é a atual que representa um marco no que se refere aos 

direitos dos povos indígenas.  

Silva (2018) ressalta que o primeiro texto legal que fundamentou os 

direitos dos índios, especialmente sobre as terras por eles tradicionalmente 

ocupadas, remonta o período colonial. Trata-se da Carta Régia de 30 de julho 

de 1611, depois o Alvará de 1º de abril de 1680, que reconheceu o direito de 

posse permanente das terras ocupadas, o indigenato. A Lei de 6 de junho de 

1775 também alude ao indigenato, quando na concessão das sesmarias, 

determina que se respeite os direitos dos índios, primários e naturais senhores 

das terras por eles ocupadas. Sobre o indigenato, Scaramucci (2014) enfatiza 

que ele tem por base a noção de habitat, o equilíbrio ecológico entre o homem 

e seu meio. Essa fundamentação serve para legitimar a posse das terras 

indígenas, sendo este o instituto jurídico por meio do qual se reconhece o 

direito congênito dos índios do Brasil sobre as terras que ocupam. O 

indigenato, como direito nato é consagrado pela Constituição, na forma que 

expressa a relação entre o índio e seu habitat, essencial para a existência 

indígena. 

Sabe-se que a relação dos povos indígenas com a terra tem um sentido 

particularmente distinto dos não indígenas da sociedade nacional. A terra é 

sagrada para eles, é ao mesmo tempo lugar de preservação e de sustento.  Ao 

longo dos séculos, contudo, desde o início da colonização, as terras dessas 

sociedades foram alvo de disputas e perseguições, cenário que colocava em 

ameaça a própria existência desses povos.  

Em linhas gerais, Silva e Costa (2018) discorrem sobre o tratamento 

dado pelas constituições brasileiras às questões indígenas. Nesse sentido, eles 

enfatizam que as duas primeiras Constituições, a de 1824 e a de 1891, não 

trataram dos interesses indígenas, demonstrando o grau de marginalização 

dessas populações diante do Poder Público e dando ideia da forma como o 

tema foi tratado por juristas e políticos ao longo do século XIX.  A Constituição 

de 1934, por sua vez, é o mais antigo documento constitucional republicano 



34 

 

que faz menção aos povos indígenas. No Artigo 129, a Constituição 

consagrava os títulos indígenas sobre suas terras, sendo vedada a alienação 

por terceiros. Observou-se um grande avanço na proteção aos direitos dessas 

populações, considerando que foi aprovada a competência exclusiva da União 

para legislar sobre questões referentes aos índios. Já a Constituição de 1937, 

conservou o reconhecimento do direito às terras. Nela, os textos constitucionais 

estaduais do Amazonas, Pará, Maranhão e Mato Grosso passaram a 

assegurar a posse das terras às populações indígenas e a vedação à alienação 

das mesmas. O indigenato era referido explicitamente, regra que foi repetida 

nas demais Constituições.  Já a Constituição de 1946 manteve os artigos da 

Constituição de 1934. A posse imemorial dos indígenas sobre as terras, de 

seus títulos anteriores aos de quaisquer outros ocupantes, foi, então, 

reconhecida em texto constitucional. Os dispositivos constitucionais garantiram 

uma proteção permanente e não mais transitória dos direitos indígenas sobre 

as terras. Em relação à Constituição de 1967, a propriedade das terras 

indígenas foi atribuída à União, objetivando impedir que os estados 

dispusessem dessas terras, em detrimento dos índios, como vinha ocorrendo 

há muitos anos.  

Souza Filho (2018) destaca que nas constituições anteriores a de 1988, 

o Estado brasileiro e seu direito aceitavam que existissem os povos, mas 

tinham como princípio a integração como indivíduos, e consequentemente o 

desaparecimento dos povos. Assim, por conta desse princípio da integração 

individual, a primeira agência nacional que respondeu pela questão indígena foi 

o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais 

(SPILTN), criado em 1910, cujo objetivo era tornar os índios em trabalhadores 

agrícolas ou urbanos. Posteriormente, em 1918, esse órgão foi passou a ser o 

SPI, desvinculado da seção de Localização de Trabalhadores Nacionais.  

Finalmente, a Constituição de 1988 rompeu com a tradição secular de 

integrar as populações indígenas à sociedade nacional, ao reconhecer o direito 

dos indígenas de manterem as próprias culturas. Isso significou o 

reconhecimento dos direitos coletivos em contraposição aos direitos individuais 

e o rompimento com o princípio de assimilação que guiou as relações que 

permearam O Estado e as sociedades indígenas desde o período do Brasil 
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Colonial.  Os direitos constitucionais dos índios estão expressos em oito 

dispositivos isolados, em um capítulo no título “Da ordem Social” e em um 

artigo que consta do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (SILVA 

e COSTA, 2018) 

Nas discussões que permearam momentos profícuos para as questões 

dos direitos dos povos indígenas, destaca-se o debate iniciado por Jhon Rawls.  

Conforme Araújo Júnior (2018), as ideias levantadas nesse debate sobre teoria 

da justiça, no fim do século XX, extrapolaram o universo acadêmico e 

chegaram aos movimentos sociais, fundamentando o direito à diferença cultural 

e o direito das minorias. As limitações do sistema político liberal clássico, alheio 

às diferenças e pretensamente neutro, e sua incapacidade em lidar com uma 

sociedade multicultural passaram a ser objeto de preocupação, principalmente 

no que se refere ao respeito às identidades. 

Essa mudança de pensamento no mundo fomentou novas ideias, 

favoráveis aos direitos dos chamados grupos minoritários. No Brasil, em 1988, 

é elaborada a atual Constituição.  

Segundo Araújo Júnior (2018), a Constituição de 1988, superou o 

tratamento dos textos das constituições anteriores em relação à questão 

indígena, e consagrou o caráter plural da sociedade brasileira, deixando para 

trás o paradigma assimilacionista antes vigente. A autonomia dos povos 

indígenas é destacada no que se refere a seus modos de vida, costumes, 

tradições, e mediante o reconhecimento das terras que tradicionalmente 

ocupam. Essa mudança é resultado de um histórico de lutas em todo o mundo 

pela defesa de identidades e do reconhecimento como aspectos essenciais no 

exercício de direitos. A partir da década de 1970, os povos indígenas 

conseguiram se articular em âmbito nacional, num cenário que envolvia 

também a organização de antropólogos, professores, advogados, 

universitários, que resistiam à política do governo de emancipar os chamados 

indígenas aculturados, com o intuito de negar-lhes o direito ao território. A 

resistência se fortaleceu ao longo da década de 1980, resultando na 

participação indígena na Assembleia Constituinte de 1987-1988. O fruto dessas 

mobilizações é um documento que desenha um novo panorama na história das 

relações do Estado com os povos indígenas, ao reconhecer-lhes o direito de 

ser como desejarem e de possuírem sua organização social, seus costumes, 
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línguas, crenças e tradições respeitadas. Nesse contexto, não se pode mais 

hierarquizar esses povos em integrados ou não integrados. Existe o direito de 

viverem a prática de seus costumes, mas não se retira a possibilidade de os 

indígenas buscarem outros modos de vida, pois isso não lhes tira a condição 

de grupos diferenciados. Nesse caso, o que se proíbe é a tentativa de impor 

um modo de vida a esses grupos em desrespeito às suas práticas tradicionais. 

De acordo com Souza Filho (2018), a Constituição de 1988 reconheceu 

a existência de povos, especialmente os indígenas, como povos diferenciados, 

embora não tenha usado o termo povo. Isso representou um grande avanço, 

pois o reconhecimento da existência de um povo implica o reconhecimento do 

segundo direito, o direito à terra que tradicionalmente ocupa. Esse 

reconhecimento não foi algo pacífico. As dificuldades para sua implantação 

foram permeadas por pressão dos grupos e movimentos sociais e da ação 

governamental, nos âmbitos administrativo, legislativo e judicial.   

Conforme Araújo Júnior (2018), a atual Constituição absorveu todos os 

anseios do multiculturalismo liberal de reconhecer a importância de certas 

culturas e de oferecer-lhes proteção. Contudo, esse multiculturalismo liberal 

requer um olhar atento ao contexto nacional e aos sujeitos dessa proteção, de 

forma a carregar uma visão intercultural crítica descolonizadora que 

compreenda o histórico de violências a que foram sujeitados os povos 

indígenas.  

Conhecida como Constituição Cidadã, a atual Constituição incluiu pela 

primeira vez um capítulo especial sobre os indígenas, apresentando o racismo 

como algo condenável. As mobilizações dos povos indígenas nas discussões 

para a elaboração da Constituição e as vitórias alcançadas, como demarcação 

de terras, educação diferenciada e leis rígidas contra o racismo possibilitaram 

uma maior visibilidade desses povos em nossa sociedade. Com essa 

Constituição o Brasil reconheceu as organizações sociais dos povos indígenas. 

A partir desse marco foram elaboradas leis, decretos e portarias sobre diversos 

temas, todos pautados no respeito à organização social indígena (BRIGHENTI, 

2015). 

Contudo, apesar do avanço da Constituição de 1988 no que tange ao 

tratamento dado aos povos indígenas, ainda se observa uma lacuna entre o 



37 

 

texto e a prática constitucional. Araújo Júnior (2018) destaca que juntamente 

com a persistência de resquícios da conduta assimilacionista na sociedade, 

que enxergava os indígenas como seres incapacitados para a vida civil (que 

deviam, portanto, integrar-se, gradativamente, aos modos de vida de uma 

cultura hegemônica, num período durante o qual deviam ser objeto de medidas 

paternalistas), verifica-se que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

ainda reproduzem, em diferentes graus, essas percepções.  

Num cenário inédito no país, as comunidades indígenas se fortaleceram 

em suas identidades, e suas reivindicações assumiram outros contornos, pois 

passaram a ter o respaldo das leis, embora essas ainda não são plenamente 

cumpridas.   

Por sua vez, as mudanças vistas no reconhecimento das identidades 

dos povos indígenas podem ser vistas no âmbito da educação. Conforme 

Bonin (2012), em décadas recentes, experiências de organização da educação 

escolar das sociedades indígenas foram aparecendo em várias regiões do 

País, embora algumas dessas sejam fragmentadas. Contudo, esse cenário é 

marcado pela escassez de recursos, imposição de programas e desrespeito às 

decisões desses povos; dessa forma, isso justifica, para eles, a existência da 

escola voltada para a contribuição de lutas mais amplas. Expressões usadas 

de forma recorrente em encontros e reuniões dão o alcance que essas 

sociedades compreendem que a instituição escolar tem sentido apenas se 

subordinada às lutas políticas pela garantia plena de seus direitos. 

Essa questão ressaltada pela autora conduz à reflexão de que as lutas 

das comunidades indígenas para afirmações de suas práticas educacionais 

são extensões de suas lutas para afirmações de suas identidades.  

Bonin (2012) destaca que em relação à educação escolar das 

comunidades indígenas a atual Constituição assegura um tratamento 

diferenciado, uma vez que alteradas as relações do Estado com essas 

sociedades, houve a necessidade de mudança de reformulação das leis 

específicas sobre educação a fim de torná-las compatíveis com os princípios 

gerais. No Artigo 210, parágrafo 2º, é garantido a esses povos o uso de suas 

línguas maternas, como também de processos próprios de aprendizagem. Para 

que tal determinação seja cumprida a escola precisa considerar as pedagogias 
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indígenas, que devem nortear o processo de ensino, partindo da premissa que 

as formas de educar são diversas, como são também as culturas indígenas.  

A garantia da lei no que tange ao uso da língua materna por essas 

sociedades em suas práticas escolares formais é um passo largo no 

reconhecimento da autonomia desses povos, como também no respeito aos 

seus saberes como sociedades diferenciadas.   

Em meio às modificações na estruturação da educação indígena, foi 

aprovada a Lei nº 11 645 pelo Congresso Nacional, em 2008, incluindo a 

obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena no 

Ensino Fundamental e Médio. Medeiros (2012) ressalta que essa 

obrigatoriedade é justificada pelo fato de a escola, historicamente, apresentar 

os povos indígenas de forma genérica e estereotipada, ou ainda, ter silenciado 

sobre essas populações. Quanto ao estudo da temática indígena, é importante 

porque esses povos reivindicam seu direito ao passado e a propagação desse 

passado à população nacional não indígena. A autora também enfatiza que 

esse estudo é importante porque a população brasileira não indígena tem o 

direito de conhecer a diversidade do país e perceber que os seus modos de 

viver e de pensar não são os únicos, nem os mais importantes.  

O conjunto de medidas que buscam nortear a educação dessas 

sociedades estabelece que novas relações sejam firmadas com a sociedade 

nacional não indígena. Trata-se de novas lutas para povos que 

tradicionalmente aprenderam que o processo de resistência requer diferentes 

estratégias. Nesse sentido, a resistência do contexto contemporâneo, é lutar 

pelo cumprimento do que está estabelecido em leis, ao mesmo tempo em que 

confirma se as medidas dispostas nessas leis de fato proporcionam condições 

de continuarem como povos diferenciados na sociedade nacional.   

 

1.6 Conclusão 

A definição de quem são os povos indígenas é algo complexo, 

considerando não apenas as diferenças entre eles e o restante da sociedade 

nacional, mas também em razão das especificidades que caracterizam cada 

um desses povos, que são diversos no país. Nessa discussão, a autodefinição 

ocupa um lugar central, principalmente num momento em que a afirmação 
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identitária tem sido marcante em relação a essas sociedades. Atualmente as 

pesquisas apontam para o aumento de indivíduos que se autodeclaram 

indígenas, e que vivem em áreas rurais e urbanas do Brasil. A partir das 

últimas décadas do século XX, esses povos se organizaram com pautas 

comuns em todo o país, e finalmente, receberam um novo tratamento na atual 

Constituição. Ela rompeu com o princípio de assimilação no qual estavam 

alicerçadas as relações do Estado com esses povos desde o período colonial.  

No capítulo seguinte, são ressaltados alguns pontos sobre o livro 

didático e o ensino de Sociologia, a fim de se compreender melhor a 

importância do livro didático de Sociologia na construção do pensamento 

sociológico, e considerando o alvo deste trabalho, ao veicular conhecimentos 

sobre as sociedades indígenas. 
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CAPÍTULO 2. O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DA SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DA SOCIOLOGIA 

 
Este capítulo apresenta uma breve abordagem sobre o livro didático e o 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e a Sociologia 

escolar no intuito de se compreender o cenário de veiculação da temática 

indígena no Ensino Médio.  
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2.1 O livro didático e o PNLD 

O livro didático desempenha importante papel como recurso pedagógico 

no processo de educação escolar, servindo como instrumento de ensino e de 

aprendizagem. Jurema (1988) amplia a percepção do alcance desse material 

didático, ao ressaltar que ele reflete as escolhas metodológicas, conceituais e 

organizacionais do professor.  

Conforme Lajolo (1996) essa modalidade de livro é denominado em 

função de sua utilização sistemática e escolar. Para esse fim, ele foi escrito, 

editado, vendido e comprado. Ele tem como público específico o aluno e o 

professor, e por conta dessa dupla destinação, os exemplares desse tipo de 

livro são elaborados em duas versões.  

A versão “manual do professor” deve, além dos itens presentes também 

na versão do aluno, apresentar informações gerais que têm o objetivo de 

contribuir para que o professor faça uso desse recurso de forma mais 

adequada com os estudantes. Nesse sentido, em geral, são observados na 

versão do professor orientações sobre a disciplina em foco, sugestões de 

atividades e estratégias a serem vivenciadas nas aulas, sugestões de leituras 

que ampliem a compreensão dos objetos do conhecimento a serem 

trabalhados, comentários dos capítulos com respostas das atividades, além de 

bibliografias.  

Sobre a versão voltada para o professor, Lajolo (1996) ressalta que ela 

precisa dialogar com o docente. A autora destaca que para que isso ocorra, os 

autores dos livros devem explicitar suas concepções de educação e as teorias 

que fundamentam a disciplina, ou seja, os pressupostos teóricos nos quais 

estão ancorados.  

Por sua vez, o atual processo de globalização exige a codificação nas 

mais diversas linguagens. (LAJOLO, 1996). A importância disso reside na 

premissa de que a sociedade está permeada pela linguagem verbal, não verbal 

(visual /imagética, sonora) e sincrética (que aciona várias linguagens). 

(SCOPARO, 2017)  

Dessa forma, a escola deve preparar os alunos para que eles possam 

interagir com essas linguagens. Nesse sentido, o livro didático precisa ser um 

veículo adequado. Para esse fim, todos os componentes da obra didática 

precisam estar em função da aprendizagem pretendida. Isso, por sua vez, 
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significa que, além da linguagem verbal, todas as outras linguagens devem ser 

eficientes. Dessa forma, as ilustrações, diagramas, tabelas, gráficos, ou seja, 

as linguagens não verbais devem contribuir para a aprendizagem. (LAJOLO, 

1996) 

Uma questão relevante discutida por Lajolo (1996) diz respeito aos 

significados que o aluno, a partir do livro didático, vai construir ou modificar 

(pois o livro pode questionar o conhecimento aceito como legítimo). Nesses 

dois casos é vital que haja fundamentação. Por fim, a autora alerta sobre o 

cuidado para que essa modalidade de livro não contenha informações 

incorretas, pois essas levariam seus leitores a construírem significados 

inadequados na sociedade.  

Outro ponto levantado pela autora remete à importância de avaliar esses 

livros antes que eles cheguem até professores e alunos. Nesse sentido, o 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) desempenha um 

papel essencial, sobre o qual será mencionado mais à frente. 

Sobre o livro didático, Meucci (2014, p. 211), destacando sua relevância, 

afirma que [...] “a função escolar do livro didático faz dele um bem cultural 

bastante complexo e um lugar privilegiado para compreender mecanismos e 

estratégias de produção e circulação do conhecimento na sociedade”, 

complementando que é, “a um só tempo, mercadoria, objeto de política pública, 

ferramenta de ensino e aprendizagem, artefato intelectual caracterizado por 

uma modalidade de escrita bastante singular”.  

A compreensão do livro didático como política pública remete ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse programa do Ministério da 

Educação (MEC) exerce um papel decisivo no caminho percorrido pelas obras 

didáticas até que elas façam parte do cotidiano escolar de professores e 

alunos. Ele foi criado em 1985, como Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD).  

O início da legitimação do livro didático, contudo, remete a uma data 

bem anterior à criação do PNLD. Isso ocorreu em 1937 quando foi criado o 

Instituto Nacional do Livro (INL), órgão de formato bastante diferente do atual 

PNLD, mas também voltado para o controle de produção e circulação do livro 

didático.  Posteriormente, em 1971, o INL passou a desenvolver o Programa do 

Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef). Em 1976, o INL foi extinto, 
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dando lugar à Fundação Nacional para o Material Escolar (Fename), que por 

sua vez, em 1983, foi substituída pela Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE). Finalmente, em 1985, o PNLD substitui o Plidef. Em 1997, com a 

extinção da FAE, a política de avaliação, aquisição e distribuição do livro 

didático passou a ser desenvolvida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), momento em que todo o Ensino Fundamental foi 

contemplado pelo programa. (BRASIL, 2017b) 

Desde a sua criação até os dias atuais, o PNLD passou por inúmeras 

mudanças até chegar à atual configuração. Contudo, destacam-se duas 

características presentes desde o início, e ainda mantidas em relação ao livro 

didático: a escolha dos livros a serem usados pelo conjunto de professores e 

sua distribuição nas escolas com recursos do Governo Federal.  

Conforme Batista (2001), já em décadas anteriores à criação do PNLD, 

em meados de 1960, alguns estudos indicavam a existência de uma produção 

de baixa qualidade de parte significativa das obras didáticas.  Essa situação 

envolvia caráter ideológico e discriminatório, desatualização, além de erros 

conceituais e insuficiências metodológicas. Contudo, a produção desse artefato 

no mercado era crescente, chegando a representar metade da produção total 

de livros no país na década de 1980. (NEVES, 2005)  

Essa situação persistiu nas décadas seguintes, com uma expansão 

notável nos últimos anos.  

Em 1993, de acordo com Batista (2001), o MEC fez encaminhamentos 

decisivos com o objetivo de melhorar a qualidade do livro didático. Assim, ele 

priorizou como diretrizes aprimorar a distribuição e as características físicas do 

livro, capacitar o professor para avaliá-lo, e melhorar a qualidade da obra 

didática. Foram criadas comissões de especialistas com a função de avaliar a 

qualidade dos livros mais solicitados e estabelecer critérios gerais para a 

avaliação de novas aquisições. O trabalho desenvolvido pelos especialistas, 

por sua vez, mostrou a existência de inadequações editoriais, conceituais e 

metodológicas dos livros, fazendo com que, em 1995, o MEC instituísse a 

análise e a avaliação dos livros a serem escolhidos pelas escolas e distribuídos 

pelo PNLD. Foram, então, instituídas equipes técnicas formadas por 

especialistas responsáveis pela elaboração de critérios de avaliação, discussão 

com os editores e autores, além de realizar a avaliação dos livros antes da 
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escolha pelas escolas. Foram definidos critérios comuns (adequação didática e 

pedagógica, qualidade editorial e gráfica, pertinência do manual do professor 

para uso correto do livro e para atualização do docente) e critérios eliminatórios 

(os livros não poderiam expressar preconceitos e conter erros, e nem induzir a 

equívocos).  Com o PNLD mais estruturado, em 1996, foi publicado o Guia de 

Livros Didáticos, no qual os livros recomendados eram apresentados aos 

professores.  ´ 

Aos poucos, esse movimento em torno do livro didático foi se 

organizando, e o resultado é um material que vem melhorando até chegar às 

mãos de professores e alunos do Ensino Básico. A partir de 2004, o Ensino 

Médio passou a ser assistido pelo Programa Nacional para o Livro do Ensino 

Médio (PNLEM), com implantação gradual para todas as disciplinas, iniciando 

com a distribuição de livros de Língua Portuguesa e Matemática, em 2005.  Em 

2007, foi a vez da Educação de Jovens de Adultos ser contemplada com o 

Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos 

(PNLA). A partir de 2010, o PNLD foi estruturado como programa responsável 

pela avaliação e distribuição de livros para o Ensino Fundamental, Médio e 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2017b). 

Outras mudanças ocorreram em relação ao PNLD. Nesse sentido, em 

2017, ele uniu-se ao Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), e 

passou a ser denominado Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLMD1). Além disso, a escolha do livro para cada modalidade do Ensino 

Básico passou a ser válida para quatro anos, e não mais três (como era até 

então), conforme o decreto 9.099, de 18 de julho de 2017. Desde 2019, os 

livros didáticos para a Educação Infantil também passaram a ser contemplados 

pelo programa. 

Os Editais (que estabelecem as regras para a inscrição dos livros a 

serem avaliados) são disponibilizados no portal FNDE, além do Guia do Livro 

Didático (com as resenhas críticas dos livros aprovados na avaliação), de 

forma que o professor tem a oportunidade de participar da escolha do livro que 

mais atende as suas expectativas.  

                                                
1 Como a pesquisa foi feita nos livros de Sociologia aprovados na edição de 2018 do programa, a 

nomenclatura usada neste trabalho é PNLD e não PNLMD (válida para a próxima edição).   
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2.2 O ensino da Sociologia no Ensino Médio  

No Brasil, a Sociologia como disciplina obrigatória do Ensino Básico tem 

uma trajetória intermitente, marcada por períodos curtos de implantação 

intercalados por longos períodos de exclusão no currículo escolar. Moraes 

(2011) ressalta que em 1925, com a reforma Rocha Vaz, a Sociologia tornou-

se obrigatória na escola secundária de então, apesar de tentativas nesse 

sentido remeterem ao final do século XIX. Porém, em 1942, a Reforma 

Capanema marcou o fim dessa obrigatoriedade. Essa reforma reorganizou a 

educação brasileira e definiu o ensino secundário em dois segmentos, o 

ginasial (com quatro anos), e o colegial (com três anos). O último foi formatado 

como preparatório para o ensino superior nas opções clássico (mais voltado 

para as humanidades) e científico (voltado para as carreiras superiores técnico-

científicas). Em meio à polêmica que permeia essa medida, Moraes afirma: 

[...] a exclusão da Sociologia do currículo prende-se menos a 
preconceitos ideológicos e mais à indefinição do papel dessa 
disciplina no contexto de uma formação que se definia mais orgânica, 
resultado do estabelecimento de uma burocracia mais técnica e mais 
exigente ou convicta em relação à concepção de educação. 
(MORAES, 2011, p.7)  
 

Moraes (2011) discute que a inovação representada pelo científico 

apontava para uma mudança na concepção curricular, que trazia para a 

educação a modernização característica dos anos 1920 a 1930 no país, um 

contexto no qual a Sociologia não se mostrava fortalecida. Posteriormente, com 

a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1961, não foi feita nenhuma 

alteração no que dizia respeito à volta da obrigatoriedade da Sociologia nos 

currículos. Ela permanecia, então, como disciplina opcional. Apenas no início 

dos anos 1980, a Sociologia retornou ao palco do Ensino Básico. A partir de 

1983, configura-se um fenômeno semelhante àquele ocorrido nas primeiras 

décadas do século XX, quando a Sociologia não era obrigatória, mas passou a 

fazer parte dos currículos. Aos poucos, os estados da Federação incluíram a 

Sociologia nos currículos de suas escolas, formalmente em leis ou nas 

Constituições Estaduais. O clima de expectativas, porém, que vislumbrava a 

Sociologia como disciplina obrigatória na Educação Básica mudou a partir de 

1994. Observa-se, então, um refluxo na presença dessa disciplina nas escolas, 

retornando à condição anterior a 1983. No entanto, o período que se estenderia 

até 2008, quando a Sociologia finalmente passou a ser obrigatória no Ensino 
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Médio do País, foi marcado por debates que buscaram o reconhecimento, com 

consequente obrigatoriedade dessa disciplina no espaço do Ensino Básico por 

meio da lei 11 684/2008.  

A obrigatoriedade da Sociologia no Ensino Médio, por sua vez, provocou 

um movimento intenso entre aqueles envolvidos com essa área do 

conhecimento com o objetivo de sistematizá-la, na verdade ampliando algo que 

já vinha ocorrendo antes desse novo cenário. Nesse sentido, Schweig (2015) 

destaca que desde o período que antecedeu a aprovação da lei, constatou-se o 

crescimento de um esforço coletivo de professores e pesquisadores no intuito 

de refletir sobre os modos de inserção da Sociologia nas escolas. Isso incluía 

uma preocupação com a produção de materiais didáticos e de metodologias 

adequadas à transposição didática para esse nível de ensino, bem como a 

necessidade de definição de um currículo.  

Sabe-se que a construção de um currículo não é simples, ao contrário, é 

algo complexo, sempre gerado num clima de tensões, e permeado por 

intenções nem sempre muito esclarecidas por aqueles que o definem.  Moraes 

(2017) destaca que os critérios para a seleção de conteúdos nos livros de 

Sociologia decorrem de uma concepção de mundo; dessa forma, quem define 

os currículos define as identidades, implicando um poder. Nesse cenário, 

destaca-se o caráter conflituoso e político do currículo, que é construído 

socialmente, historicamente e politicamente, de modo que uma estrutura social 

é solidária a uma estrutura curricular.  

Souza (2013), por sua vez, ressalta que a diversidade teórica na 

construção da disciplina Sociologia exige o reconhecimento da importância de 

tomar uma posição e da escolha teórico-metodológica para explorar temas sem 

recorrer ao reducionismo analítico na prática pedagógica. Nesse sentido, ele 

discorre sobre a abordagem veiculada tanto nos documentos oficiais como 

também nos livros didáticos, destacando que a matriz epistemológica 

weberiana2 prevalece na construção dos currículos de Sociologia no Brasil.  

A perspectiva de ampliar a análise na definição do currículo implica em 

rever a trajetória da própria disciplina nos diferentes momentos históricos do 

País. Nesse novo momento da Sociologia é importante perceber os olhares dos 

                                                
2 Uma das três matrizes modernas da Sociologia (durkheimiana, marxiana e weberiana), a partir do 

pensamento de Max Weber. 
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envolvidos no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Assim, 

Schweig (2015) defende que é preciso considerar o que professores, alunos, 

livros didáticos, salas de aulas e organizações temporais das escolas têm a 

mostrar sobre a Sociologia por eles praticada. Para essa pesquisadora, os 

sentidos e as experiências da Sociologia no Ensino Médio extrapolam o que 

está previsto nos documentos oficiais e nos livros didáticos, bem como nos 

discursos acadêmicos.   

Sobre a construção do currículo, Lopes (2015) discute a política de sua 

elaboração atrelada a significações nos contextos, e não centrada em 

classificá-lo como certo ou errado, mas no que cada escolha possibilita ou 

inviabiliza. Nesse sentido, ela ressalta a necessidade de perceber os 

antagonismos e conflitos sociais no momento de reconhecer algo como comum 

e divulgar diferentes propostas curriculares que resultem em diferentes 

caminhos e possibilidades curriculares. 

Em análise sobre o debate que permeou a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), Silva, Alves Neto e Vicente (2015) discutem a complexidade 

de definir democraticamente algo como comum, fortalecendo esferas públicas 

em torno de valores dos direitos sociais e dos direitos humanos. As duas 

propostas da BNCC, a de 2014 e a de 2015, estão impregnadas de sentidos 

diversos. Nesse contexto, tem-se o modelo de governo descentralizado, que 

gere a partir da autonomia de estados e municípios. Nessa perspectiva a 

própria escola torna-se um espaço com poderes de decisão sobre os 

currículos.  

Ainda na discussão sobre o currículo, remete-se a Meucci e Bezerra 

(2014). Esses autores referenciam Basil Bernstein, que discute o processo 

educativo, não reduzido ao currículo ou ao conhecimento que se ensina, mas 

derivado das relações que se estabelecem entre o currículo, a pedagogia e a 

avaliação. Esses autores apontam três instâncias que concorrem para a 

seleção de conteúdos em Sociologia que determinam um currículo em termos 

nacionais. Essas instâncias são o PNLD, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e o modelo que caracteriza as licenciaturas no Brasil. Meucci e 

Bezerra afirmam que o PNLD desempenha um papel vital na produção do 

currículo.  Os livros didáticos constituem elementos importantes na definição 

dos conteúdos, conectando indústria editorial, universidade (pelo autor), e 
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escola (pelo professor e aluno). Já o ENEM, por sua vez, tem forçado a 

abertura de portas para a integração das disciplinas curriculares. Ele é 

assimilado como definidor dos currículos, não apenas pela prática dos 

professores, como também pelo MEC que reconhece e reforça sua 

centralidade para fazer cumprir alguns de seus objetivos. 

A terceira instância mencionada por Meucci e Bezerra (2014) diz 

respeito à formação de professores de Sociologia. Recentemente, num 

movimento ainda tributário da LDB, de 1996, foram promulgadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores para a Educação 

Básica. Contudo, ainda prevalece um padrão de formação de professores com 

foco na área disciplinar específica e com pouco espaço para a formação 

pedagógica. 

Percebe-se a existência de um conjunto de fatores relacionados à 

estruturação da Sociologia como disciplina do Ensino Médio, e que estão 

sujeitos a assumirem diferentes contornos conforme as discussões que são 

levantadas no bojo da sociedade.  

Segundo Soares (2017) a partir da lei 11 684/2008, a crescente 

estruturação no cenário de ensino e pesquisa da Sociologia teve repercussões 

que resultaram na reformulação dos cursos de licenciatura, no aumento de 

dissertações e teses sobre a temática, como também na publicação de novos 

livros didáticos.  

Após a sua obrigatoriedade como disciplina do Ensino Médio, a 

Sociologia foi incluída no PNLD.  Assim, em 2012 ocorreu a primeira edição do 

PNLD de Sociologia, sendo aprovados dois livros de um total de quatorze 

inscritos. Já na edição 2015, seis livros foram aprovados de treze inscritos; e 

na última edição, em 2018, foram aprovados cinco, de doze livros inscritos.  

De acordo com Oliveira e Cigales (2015), o aumento nas obras 

aprovadas em 2015 em relação a 2012 pode estar atrelada a duas questões. 

Uma delas diz respeito ao esforço de autores e editoras para melhorarem os 

livros didáticos. A outra questão aponta para um possível processo de 

adequação do livro didático a um determinado modelo de produção. 

Meucci (2014) discute um ponto interessante, que diz respeito ao 

número de autores da obra didática. Assim, ela destaca que na produção 

desse recurso, entre os anos 1930 a 1945, 30 livros didáticos de Sociologia 
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foram elaborados por 22 autores. Nesse período, eles publicavam obras que 

atendiam às diferentes expectativas de uma mesma disciplina e também obras 

de diferentes áreas do conhecimento escolar. Atualmente o cenário é bem 

diferente. Assim, os 14 livros inscritos no PNLD edição 2012 foram escritos por 

24 autores. Sete dos 14 livros mencionados foram escritos por um único autor, 

quatro por dois autores, e três foram escritos por três autores. Os livros da 

edição 2015 seguem a tendência da construção por vários autores por obra.   

Essa tendência persiste nos livros de Sociologia aprovados na edição 

2018. Nesse caso, os cinco livros são escritos por vários autores, e um deles, 

“Sociologia em Movimento”, chama mais ainda a atenção, pois é uma 

construção de 17 autores.   

Em relação à circulação do pensamento social e sociológico brasileiro no 

âmbito da Educação Básica, veiculado nos livros didáticos, Meucci (2014) 

ressalta que nos 14 livros inscritos no PNLD edição 2012, observou-se que 

Florestan Fernandes, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda são os 

autores mais referenciados. Dentre esses, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 

Holanda são considerados fundadores do pensamento propriamente 

sociológico no país. Uma das hipóteses levantadas é que essa predominância 

diz respeito a uma tendência dos livros escolares de enfatizar a perspectiva 

culturalista, embora a obra desses dois autores não possa ser assim definida. 

Na maioria dos livros didáticos, a plasticidade cultural e a mestiçagem 

biológica, apontadas por Gilberto Freyre, são dimensões complementares à 

cordialidade ressaltada por Sérgio Buarque de Holanda. Assim, esses autores 

revelam algo da essência brasileira que terá desdobramentos ao longo dos 

livros didáticos de Sociologia, especialmente na análise da vida religiosa e 

política no Brasil, onde se explora o messianismo, o misticismo, o 

patrimonialismo, o coronelismo, a corrupção e o nepotismo como fenômenos 

brasileiros. A mobilização de autores contemporâneos nos livros didáticos de 

Sociologia, de acordo com Meucci, está atrelada aos temas que são 

selecionados como fundamentais para as discussões das questões 

sociológicas do Brasil contemporâneo. Assim, temas como movimentos sociais, 

violência, família e desigualdade social são associados à bibliografia específica 

do Brasil. Por outro lado, temas como indústria cultural pouco é reclamada à 

bibliografia contemporânea das Ciências Sociais no Brasil.  
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Os livros didáticos de Sociologia aprovados pelo PNLD edição 2018 

foram escolhidos para o triênio 2018-2020. Nessa edição foram inscritos 12 

livros, com aprovação de cinco, em volumes únicos, organizados em torno de 

uma proposta pedagógica que abrange os três anos do Ensino Médio.  

De acordo com o Guia de Livros Didáticos Ensino Médio (Brasil, 2017a), 

os princípios que definiram os critérios para escolha dos livros são os 

seguintes: assegurar a presença dos conteúdos das três áreas que compõem 

as Ciências Sociais (Antropologia, Sociologia e Ciência Política); respeitar o 

rigor teórico e conceitual; realizar a mediação didática; contribuir para a 

construção do conhecimento sociológico; garantir a autonomia do trabalho 

pedagógico do professor.  

Ainda conforme o Guia (Brasil, 2017a) os livros aprovados, observados 

em seu conjunto, apresentam algumas dificuldades em suas apresentações 

aos leitores, como: inadequação da linguagem (ainda não encontraram a 

adequada aproximação das práticas sociais dos estudantes sem afetar o 

necessário rigor científico); desequilíbrio entre a exploração das três áreas 

(com maior exploração da Sociologia); propostas de atividades para os alunos 

não pautadas nos contextos das escolas públicas brasileiras (muitas vezes 

com carências de materiais que são necessários para que tais atividades 

ocorram); e por último, livros que não consideram as diversas realidades do 

País, deixando de abordar temas relevantes para determinados meios sociais.  

Essas questões apontadas pelo Guia são relevantes quando nos 

reportamos ao papel que o livro didático desempenha no processo de ensino e 

aprendizagem, especialmente num cenário em que a Sociologia ainda se 

estrutura como disciplina obrigatória do Ensino Médio.   

No Edital para o PNLD edição 2018 são apresentadas as orientações 

gerais quanto às datas de cadastramento dos editores e entrega das obras 

didáticas a serem avaliadas. Esse material foi previamente disponibilizado ao 

público. No caso de Sociologia, é destacado que as obras são consumíveis e 

formadas por volume único para os três anos do Ensino Médio. (BRASIL, 2015)  

2.3 Conclusão 
 

O livro didático continua ocupando uma posição importante no trabalho 

pedagógico do professor no intuito de que os estudantes construam 
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conhecimentos específicos por meio da educação formal, como foi destacado 

ao longo desse capítulo. Por sua vez, o PNLD, como também foi ressaltado, 

tem uma função vital no sentido de buscar com que a oferta dessa modalidade 

de livro chegue ao seu público como um produto de qualidade. Contudo, 

mesmo que os livros didáticos sejam avaliados por especialistas como uma das 

metas do PNLD, isto não os deixa completamente “imunes” a falhas. É 

importante que eles sejam investigados e discutidos, a fim de possam melhorar 

e contribuir com o que veiculam para a formação de indivíduos mais críticos e 

com maior autonomia. Em relação à Sociologia, considerando o pouco tempo 

da obrigatoriedade de seu retorno no Ensino Médio, pesquisas tem buscado 

refletir metodologias e materiais didáticos a ela direcionados, o que inclui os 

livros didáticos, no sentido de fortalecê-la no currículo do Ensino Básico.  

O capítulo seguinte deste trabalho, que tem os livros didáticos de 

Sociologia como objeto de pesquisa, apresenta o resultado da investigação nos 

referidos livros quanto à presença da abordagem da temática indígena.    
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AS REFERÊNCIAS À TEMÁTICA INDÍGENA NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE SOCIOLOGIA APROVADOS PELO PNLD EDIÇÃO 2018 

3.1 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

Este capítulo investiga a abordagem que os livros didáticos de 

Sociologia aprovados pelo PNLD edição 2018 apresentam sobre a temática 

indígena. A análise da forma como o universo indígena é retratado nos livros 

pesquisados está pautada na perspectiva das discussões levantadas na ótica 

das Ciências Sociais.  

 A análise de conteúdo foi empregada como metodologia desta 

pesquisa. De acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo procura 

compreender o que está por trás das palavras sobre as quais se observa. A 

autora também elenca as três fases da análise: a pré-análise; a exploração de 

material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Nesse 

sentido, na pré-análise foram observadas e contabilizadas todas as referências 

à temática. Na segunda fase, elas foram analisadas. E, por fim, as referências 

foram interpretadas e agrupadas a partir das categorias pré-estabelecidas.  A 

investigação contemplou os cinco livros de Sociologia aprovados pelo PNLD 

edição 2018 (Quadro 1), na versão livro do professor. As cinco obras 

constituem volumes únicos que contemplam os três anos do Ensino Médio, 

apresentadas em duas versões, a do aluno e a do professor. Essa última é 

chamada de manual do professor, e está estruturada em duas partes: a 

primeira, que corresponde ao livro do aluno; e a segunda, que corresponde à 

parte direcionada exclusivamente ao professor. Nessa última, estão os 

pressupostos didático-metodológicos do livro, além de sugestões ao professor 

em relação às possibilidades de utilização de uso e indicações de leituras para 

aprofundamento. São ainda apresentadas orientações gerais, propostas de 

atividades e leituras complementares para desenvolvimento dos conceitos 

trabalhados nos capítulos (BRASIL, 2017a).  

No PNLD edição 2018, os livros foram aprovados para o triênio 2018-

2020. Todos os cinco livros aprovados nessa edição também foram aprovados 

no PNLD edição 2015. Dentre esses, Tempos Modernos, Tempos de 

Sociologia foi aprovado ainda no PNLD edição 2012.  
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Quadro 1 - Livros de Sociologia aprovados pelo PNLD edição 2018 

 
TÍTULO DO LIVRO 

 
AUTOR 

ANO DE 
EDIÇÃO 

NOMENCLATURA 
ADOTADA NA 

ANÁLISE 

 
Tempos Modernos, 
tempos de Sociologia 

 

Helena Bomeny et al 

 

 
2016 

 
Livro 1 

 
 
Sociologia 

Silvia Maria de 
Araújo, Maria 
Aparecida Bridi e 
Benilde Lenzi Motim  

 
 
2016 

 
 

Livro 2 

Sociologia em 
movimento 

 

Afrânio Silva et al 

 

 
2016 

 
Livro 3 

 
 
Sociologia hoje 

Igor José de Renó 

Machado, Henrique 

Amorim e Celso 

Rocha de Barros 

 

 
2016 

 
Livro 4 

 
Sociologia para jovens 
do século XXI 

Luiz Fernandes de 
Oliveira e Ricardo 
Cesar Rocha da 
Costa 

 
2016 

 
Livro 5 

 

3.2 Categorias de análise dos livros investigados 

A partir dos aportes teóricos consultados, foram definidas as categorias 

de análise desta pesquisa. Nesse sentido, foram escolhidas duas categorias 

para analisar as referências aos povos indígenas nos livros de Sociologia 

aprovados pelo PNLD edição 2018: tipo de referência e contexto de referência.  

3.2.1 Tipo de Referência 

Em função da presença de textos verbais e não verbais nos livros 

didáticos, definiu-se como uma categoria de análise o tipo de referência em 

relação ao tipo de texto no qual estivesse a abordagem da temática indígena.  

O livro didático veicula vários tipos de textos, além dos verbais. A 

imagem, como um texto não verbal, é bastante comum nesse tipo de livro.  

Como texto não verbal, “a imagem convive com a evolução humana como um 

signo que possibilita a construção de saberes, principalmente no ambiente 

escolar” (SCOPARO, 2017, p.31). Essa autora ainda explica que a imagem 

pode vir associada ao som e ao verbal, o que a semiótica chama de textos 

sincréticos. Ela discute que o jovem está inserido numa sociedade em que a 
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imagem apresenta-se em muitas configurações como games, filmes e 

fotografia digital, entre outras.  

A avaliação de imagens é um dos sete critérios da Ficha de Avaliação do 

livro didático, dada a presença desse tipo de texto nessa modalidade de livro. 

Nesse sentido, o avaliador verifica o aspecto técnico como também o aspecto 

didático, analisando se as imagens contribuem para a aprendizagem, ou se 

veiculam algum tipo de preconceito ou estereótipo (BRASIL, 2017a). Sobre a 

importância e o cuidado na leitura da imagem, Scoparo (2017) destaca a 

necessidade de um instrumental de análise, uma vez que o código imagético 

apresenta diferenças profundas em relação ao texto verbal.  

Compreende-se que as imagens vão além de recursos ilustrativos nos 

livros, mas constituem-se em relevantes textos ao proporcionarem informações 

e promoverem discussões, contribuindo para a construção do conhecimento 

planejado. Contudo, é importante a leitura correta da informação que está 

sendo veiculada por ela. Nesse sentido, Scoparo (2017) destaca a necessidade 

de garantir competências na produção de sentido nos discursos que misturam 

o verbal e o não verbal nos diversos contextos nos quais estejam os leitores. 

Sobre a importância e o cuidado na leitura da imagem, a autora ressalta a 

necessidade de um instrumental de análise, uma vez que o código imagético 

apresenta diferenças profundas em relação ao texto verbal.  

A fim de não adentrar para detalhes que fujam ao objetivo da pesquisa, 

foram considerados apenas dois tipos de referência: verbal e imagética. Nesse 

caso, os textos sincréticos (mistos) foram categorizados como imagéticos, a 

exemplo das charges, tirinhas, etc., levando-se em conta a relevância da 

imagem nos mesmos. Nesse sentido, nas referências imagéticas estão 

englobados quadros, gráficos, mapas, pinturas, fotografias, charges, 

quadrinhos, cartuns, tirinhas, filmes, games, documentários, sites, etc. Já como 

textos verbais estão compreendidos trechos de livros, citações, teorias, 

poemas, canções, etc.  

 

3.2.2 Contexto de Referência 

Nessa categoria estão compreendidos os contextos nos quais os tipos 

de referências estão inseridos, ou seja, com que temas e discussões estão 

relacionados. Compreende-se que esses podem ser muito amplos, conforme 
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objetivos e ideologias que perpassam os livros didáticos. Para efeito da 

pesquisa, considerando as limitações quanto ao tempo e escopo do material a 

ser laborado, foram elencados seis tipos de contextos de referências:  

 

1. Textos do Passado 

  Nessa categoria estão as referências em textos com relatos de 

naturalistas, viajantes, e cronistas que descreveram os povos indígenas e 

expressavam suas visões pessoais, influenciados pelas ideias que prevaleciam 

na época.  Estão enquadradas aqui as imagens que retratam os primeiros 

contatos entre os povos indígenas e os colonizadores europeus. Como 

exemplos, cita-se: a carta de Pero Vaz de Caminha descrevendo os povos 

encontrados no país por ocasião da chegada dos colonizadores europeus, os 

relatos do viajante e cronista alemão Hans Staden, desenhos do francês Jean 

Baptiste Debret e pinturas como “A primeira Missa no Brasil” (de Victor 

Meirelles).  

 

2. Novos ou antigos rituais e modos de vida 

Nessa categoria estão as discussões e imagens que mostram a 

trajetória das sociedades indígenas ao longo dos anos, mostrando-os como 

resistentes da colonização europeia, uma vez que mantendo tradições e dando 

novos significados a outras, conservaram suas singularidades. Ressaltam-se 

seus rituais, religiões, esportes, artes, enfim, tudo que traduza a identidade 

indígena. A cerimônia religiosa do Toré praticada pela comunidade Truká, e as 

atuais configurações de educação escolar que estão sendo desenvolvidas por 

essas sociedades são exemplos dessa categoria.  

 

3. Povos Indígenas e sociedade envolvente 

Nessa categoria encontram-se os textos que exploram eventos e 

situações que expõem a relação desses povos com a sociedade nacional. 

Historicamente, essa relação foi caracterizada, muitas vezes, por preconceito e 

discriminação. Atualmente, a Constituição de 1988 representa um marco nos 

direitos desses povos. Essas conquistas, por sua vez, são respostas a 

reivindicações de grupos da sociedade brasileira, principalmente dos próprios 

povos indígenas, que se organizaram de forma contundente a partir da década 
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de 1970, culminando no Movimento Indígena. Nesse sentido, os protestos por 

demarcação de terras (que foram asseguradas por lei) e as discussões em 

torno da política de cotas raciais, que contemplam as minorias étnico-raciais 

(como negros, pardos e indígenas) são exemplos desse contexto de referência.  

 

4. Povos Indígenas e as Ciências Sociais  

Os textos que destacam pesquisas, ideias e conceitos discutidos no 

âmbito das Ciências Sociais fazem parte dessa categoria. Nesse sentido, são 

exemplos: as discussões sobre perspectivismo ameríndio, multiculturalismo, 

fricção interétnica e etnocentrismo; as pesquisas dos antropólogos Lévi-Strauss 

e Darcy Ribeiro direcionadas à produção de conhecimentos sobre as 

sociedades indígenas; e imagens de estudiosos da temática junto a indivíduos 

desses povos.   

 

5. Dados gerais sobre os povos indígenas 

Nessa categoria estão os textos que apresentam informações gerais 

sobre essas sociedades, como: dados demográficos, taxa de natalidade e de 

analfabetismo, áreas com terras indígenas, etc. São exemplos dados sobre o 

número de indígenas no país conforme o censo de 2010 e gráfico que compara 

dados dos censos de 2000 e 2010.  

 

6. Personalidades indígenas em evidência 

Nessa categoria estão as referências que destacam indígenas que 

desenvolveram atividades dentro ou fora de suas comunidades, com trabalhos 

relevantes para a afirmação identitária desses povos. São exemplos: a menção 

ao antropólogo da comunidade, Baniwa Gersem dos Santos Luciano; destaque 

da advogada Joênia Batista, da etnia Wapixana, primeira mulher indígena a ser 

eleita deputada federal; e o filme sobre o cacique Mário Juruna, primeiro 

indígena eleito deputado federal, da comunidade Xavante, que se destacou na 

denúncia de exploração indígena e na luta pela demarcação de terras 

indígenas. 

3.3 Perfil estrutural dos livros de Sociologia aprovados no PNLD edição 
2018 
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Nesse tópico é apresentado um resumo da forma como cada obra é 

estruturada, a fim de facilitar a localização das referências na mesma.   

 

Livro 1- Tempos Modernos, Tempos de Sociologia 

O Livro 1 é dividido em três partes: Parte I (capítulos 1 - 4); Parte II 

(capítulos 5 -13); e a Parte III (capítulos 14 - 22). Ele utiliza o filme “Tempos 

modernos” (de Charles Chaplin) como uma forma de encadear os tópicos a 

serem trabalhados. De maneira geral, cada capítulo é organizado num texto 

principal (que se subdivide em subtemas), permeado por boxes (que contêm 

textos com informações complementares ao tema central), seguido das seções: 

“Recapitulando”, “Leitura complementar”, “Fique atento!”, “Sessão de cinema” e 

“Construindo seus conhecimentos” (seção que é subdividida em 5 subseções: 

“Monitorando a aprendizagem”, “De olho no ENEM”, “Assimilando conceitos”, 

“Olhares sobre a sociedade” e “Exercitando a imaginação sociológica”). Cada 

capítulo está estruturado de forma semelhante, contudo algumas seções estão 

presentes apenas em alguns capítulos. Assim, a seção “Em cena” e 

“Apresentando” são específicas da Parte II. A seção “Biografia” também não 

está presente em todos os capítulos. No manual do professor, as autoras 

ressaltam os conceitos estruturadores e temas para os três Anos do Ensino 

Médio. Nesse sentido, para o 1º Ano, tem-se Trabalho como conceito 

estruturador, e Economia e Sociedade como tema; para o 2º Ano, Cultura 

como conceito estruturador, e Cultura e Sociedade como tema; e para o 3º 

Ano, Cidadania como conceito estruturador, e Política e Sociedade como tema.  

 

Livro 2- Sociologia 

O Livro 2 é formado por 12 capítulos. Cada capítulo está organizado 

com textos, permeado pelas seções: “Pesquisa”; “Debate”; “Pausa para 

refletir”; “Encontro com cientistas sociais”; “Intelectuais leem o mundo social”; 

“Diálogos interdisciplinares”; “Revisar e sistematizar”; “Teste seus 

conhecimentos e habilidades”; e “Descubra mais” (com sugestões de livros, 

filmes, materiais de site). Algumas dessas seções aparecem mais de uma vez 

ao longo de um mesmo capítulo.  

 

Livro 3- Sociologia em Movimento 
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O Livro 3 é composto por seis unidades, que se subdividem em 15 

capítulos. Cada capítulo está organizado com uma questão motivadora, 

seguida do texto inicial “Primeiras palavras” e outros textos e seções. São 

seções: “Cronologia”; “Glossário”; “Saiba mais”; “Quem escreveu sobre isso”; 

“Considerações sociológicas”; “Direito e sociedade”; “Indicações” (sugestões de 

livros, filmes, sites, jogos, etc.); e “Atividades” (subdivididas em “Reflexão e 

revisão”, “Questões para debate”, “Questões para pesquisa” e “Exames de 

seleção”). No último capítulo da unidade, são apresentadas ainda as seções 

“Interfaces” e “MovimentAção”.  

 

Livro 4- Sociologia Hoje 

O Livro 4 é formado por três unidades, que estão organizadas em 15 

capítulos. Eles estão estruturados em cinco textos principais, e em seções e 

boxes (que se repetem ao longo do livro). As seções são: “Perfil”, “Assim 

falou...”, “Você aprendeu que...”, “Atividades” (subdividas em “Revendo”, 

“Interagindo”, “Contraponto”) e “Concluindo” (atividades ao final da unidade). 

Os boxes, por sua vez, são três: “Para saber mais”, “Você já pensou nisso?” e 

“Léxico”. Cada unidade do livro compreende uma das três áreas das Ciências 

Sociais. Nesse sentido, Antropologia encontra-se na unidade 1 (intitulada 

“Cultura”, formada pelos capítulos 1-5). Sociologia, por sua vez, está na 

unidade 2 (intitulada “Sociedade”, formada pelos capítulos 6-10). Por último, 

Ciência Política encontra-se na unidade 3 (intitulada “Poder e Cidadania”, 

formada pelos capítulos 11-15).  

 

Livro 5- Sociologia para jovens do século XXI 

O Livro 5 é composto por três unidades, organizadas em 24 capítulos. O 

tema de cada capítulo é desenvolvido em alguns textos, e ao final, são 

apresentadas três seções: “Interdisciplinaridade”, “Interatividade” (subdividida 

em “Revendo o capítulo”, “Dialogando com a turma”, “Verificando seu 

conhecimento” e “Pesquisando e refletindo”) e “Aprendendo com jogos”.  
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3.4 Análise dos livros de Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 

 
No início da pesquisa surgiu uma dificuldade no que se refere à questão 

da contagem das referências à temática indígena nos livros investigados. 

Nesse sentido, decidiu-se que quando a abordagem sobre os povos indígenas 

estivesse relacionada a um mesmo tema, apesar da repetição de designações 

em relação a essas sociedades, seria contabilizada como apenas uma 

referência verbal. No caso do capítulo específico para a temática, optou-se que 

as referências verbais seriam contabilizadas pela quantidade de textos na 

abordagem dos temas.  

De maneira geral, os livros investigados procuram seguir os princípios 

expostos no Edital de convocação do PNLD 2018 (BRASIL, 2015). Nele é 

ressaltada a importância da promoção positiva da cultura e da história dos 

povos indígenas brasileiros, além da abordagem da temática das relações 

étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial, com o objetivo de uma 

sociedade mais solidária e justa.  

As cinco obras pesquisadas apresentam referências aos povos 

indígenas, como pode ser observado no Quadro 2.  

Quadro 2 - Referências à temática indígena nos livros de Sociologia aprovados no PNLD 
edição 2018 

 

LIVROS 

 

LIVRO 1 

 

LIVRO 2 

 

LIVRO 3 

 

LIVRO 4 

 

LIVRO 5 

 

Número de páginas 

496 488 512 504 512 

Número de páginas com 

referências 

37 37 34 78 53 

Percentual de páginas com 

referências  

 

7,5% 

 

7,6% 

 

6,6% 

 

15,5% 

 

10,4% 

Nº de capítulos 22 12 15 15 24 

Nº de capítulos com 

referências  

 

11 

 

11 

 

8 

 

9 

 

9 

Percentual dos capítulos com 

referências  

50% 92% 53% 60% 37% 

Total de referências 51 47 37 113 74 
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O Quadro 3 detalha os temas desenvolvidos nos capítulos que abordam 

a temática indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quadro 3 - Temas trabalhados nos capítulos que abordam a temática indígena nos livros 
de Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 

 Temas trabalhados dos capítulos que contêm referências 
*Indicação do capítulo com maior número de referências 
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LIVRO 

1 

 

 Cap. 1 – Transformações sociais e as Ciências Sociais 
 Cap. 2 – Cenário do surgimento da Sociologia 
*Cap. 3 – Antropologia e alteridade/etnocentrismo/relativismo social/ evolucionismo 
social/cultura 
 Cap. 5 – Trabalho/sociedades simples e complexas/direito e anomia/ética e 
mercado 
 Cap. 11 – Identidade cultural/alteridade/etnocentrismo/manifestações culturais 
*Cap. 14 – Diversidade/Desigualdade/Arranjos familiares/ formação social brasileira 
 Cap. 15 – Processo histórico da mudança de trabalho no Brasil/conflitos sociais na 
história do trabalho no Brasil 
 Cap. 16 – Manifestações religiosas no Brasil/diversidade religiosa 
 Cap. 18 – Desigualdades  
 Cap. 19 – Cidadania e democracia na organização da sociedade brasileira/ 
movimentos sociais 
 Cap. 22 – Manifestações culturais 

 

 

 

LIVRO 

2 

 Cap. 1 – Transformações sociais e o surgimento das Ciências Sociais 
 Cap. 2 – Desigualdade/estratificação social/globalização 
 Cap. 3 – Configurações familiares/parentesco 
 Cap. 5 – Trabalho/mudanças sociais 
*Cap. 6 – Cultura/diversidade cultural/globalização 
 Cap. 7 – Religião como instituição social/sincretismo religioso no Brasil 
 Cap. 8 – Cidadania/direitos 
 Cap. 9 – Movimentos sociais 
 Cap. 10 – Educação escolar/transformação social 
 Cap. 11 - Juventude 
*Cap. 12 – Meio ambiente como questão global 

 

 

 

LIVRO 

3 

 Cap. 1 – Produção de conhecimento 
*Cap. 3 – Cultura e ideologia 
 Cap. 4 – Socialização e controle social 
*Cap. 5 – Raça/etnia/multiculturalismo 
 Cap. 7 – Democracia/cidadania/direitos humanos 
 Cap. 10 – Estratificação/desigualdades sociais 
 Cap. 12 - Globalização 
 Cap. 15 – Sociedade e meio ambiente 

 

 

 

LIVRO 

4 

*Cap. 1 – A construção do pensamento antropológico/ parentesco/sociedades 
indígenas 
*Cap. 2 – Cultura/ etnocentrismo/relativismo cultural/padrões culturais 
*Cap. 3 – Sociedades simples e complexas/etnicidade/identidade 
*Cap. 4 – Antropologia/cultura / relações raciais 
 Cap. 5 – Gênero e parentesco 
 Cap. 9 – Sociologia /interpretação sobre a formação do Brasil 
 Cap. 12 – Globalização/movimentos sociais globais 
 Cap. 13 – Movimentos sociais/capital social 
 Cap. 15 – Poder/Classe social/ instituições políticas 

 

 

 

LIVRO 

5 

 Cap. 3 – Instituições Sociais  
*Cap. 4 - Cultura 
 Cap. 5 - Identidade 
 Cap. 6 - Etnocentrismo 
 Cap. 8 – Trabalho/desigualdades sociais 
 Cap. 18 – A questão da terra no Brasil 
 Cap. 21 - Racismo 
 Cap. 23 – Identidade de gênero 
*Cap. 24 – Os povos indígenas do Brasil 

 

Por sua vez, vários estudiosos da temática indígena são mencionados. 

Alguns, com obras e estudos que são discutidos nas abordagens, como os 

antropólogos Claude Lévi-Strauss e Darcy Ribeiro (que são mencionados em 
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quatro livros) e o sociólogo Gilberto Freyre (que é mencionado nos cinco 

livros), como também por meio de indicações de leituras. O Quadro 4 

apresenta os estudiosos que são mencionados em cada um dos cinco livros 

pesquisados. 

 

Quadro 4 - Teóricos e intelectuais associados à temática indígena nos livros de 
Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 

 

  
TEÓRICOS E INTELECTUAIS  

 
 

LIVRO 1 

Claude Lévi-Strauss, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, 
Gilberto Freyre, João Pacheco de Oliveira, Sérgio Buarque de 
Holanda, Roberto DaMatta, Roque Laraia, , Mariana Paladino.  
 

 
 

LIVRO 2 

Claude Lévi-Strauss, Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, 
Sérgio Buarque de Holanda, Sílvio Romero, Euclides da 
Cunha, Oliveira Vianna, Darcy Ribeiro, Roberto DaMatta, 
Mariana Kawal Leal Ferreira e Roque Laraia. 

 
 

LIVRO 3 

Claude Lévi-Strauss, Ahyas Siss, e Nina Rodrigues, Oliveira 
Vianna, Gilberto Freyre. 

 
 
 
 

LIVRO 4 

Mércio P. Gomes, Claude Lévi-Strauss, Manuela Carneiro da 
Cunha, Nádia Farage, Gilberto Freyre, Sílvio Romero, 
Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, Oliveira Vianna, o poeta 
Gonçalves Dias, Roberto Cardoso de Oliveira, Darcy Ribeiro, 
Eunice Durham, Gilberto Velho, Roberto da Matta, Florestan 
Fernandes, Oliveira Vianna, Roy Wagner, Eduardo Viveiros de 
Castro, Lux Vidal, Antonio Cândido, Sérgio Buarque de 
Holanda, Caio Prado Júnior. 
 

 
 

LIVRO 5 

Gilberto Freyre, Eduardo Viveiros de Castro, Darcy Ribeiro, 
André Baniwa, Manuela Carneiro da Cunha, Bruna Francetto, 
Celia Collet, Mariana Paladino, Kelly Russo, Gersem Luciano 
Baniwa, José Ribamar Bessa Freire, Roque Laraia, João 
Pacheco de Oliveira, Berta Ribeiro, José Maurício A. Arruti, 
Everardo Rocha. 

 

Os cinco livros investigados destacam várias etnias na abordagem da 

temática, incluindo algumas de indígenas não brasileiros, como pode ser visto 

no Quadro 5.  

  

 

 

Quadro 5 - Etnias mencionadas nos livros de Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 
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 QUANTIDADE 
DE ETNIAS 

MENCIONADAS 

ETNIAS 

 

LIVRO 
1 

 

18 

Guarani; Mura; Tupinambá; Yanomami; Munduruku; Karajá; 
Apurinã; Aparai-wayana; Pataxó; Xavante; Cariri; Tupi; Pankararu; 
Carijó; Tupinajé; Potiguar; Caeté; Fulniô.  

LIVRO 
2 

11 Barasana; Kuikuro; Guarani-Mbyá; Bororo; Kayapó; Yanomami; 
Guarani-Kaiowá; Munduruku; Tamoio; Kalapalo; Wapixana. 

LIVRO 
3 

5 Pataxó; Inuíte; Tukano; Desano; Guarani. 

 

LIVRO 
4 

 

14 

Bororo; Tukano; Tsimshian; Kuikuro; Kwakiutl; Tlingit; Terena; 
Potawatomi; Kadiwéu; Guarani; Jê do Sul; Xikrin; Tupi; 
Munduruku.  

 

LIVRO 
5 

 

28 

Truká; Assurini; Parintintins; Terena; Pataxó; Xavante; Cariri; 
Yanomami; Tupi; Guarani; Karajá; Pankararu; Carijó; Tupinajé; 
Potiguar; Caeté; Fulniô; Tupinambá; Kayapó; Avás-canoeiro; 
Yawalapiti: Matsés; Timbira; Kaxinawá; Baniwa; Munduruku; 
Guarani-Kaiowá; Yuman. 

 

Por sua vez, as referências observadas nos livros consistem em textos 

direcionados exclusivamente à temática indígena, ou ainda citações ou 

inserções em outras temáticas. Como exemplo do primeiro caso, cita-se uma 

abordagem do Livro 1, no capítulo 14 (intitulado “Brasil, mostra tua cara!”), na 

seção “Leitura Complementar”, no texto “A situação dos povos indígenas na 

educação superior”. Em relação a uma inserção em outras temáticas, destaca-

se a referência imagética no Livro 5, capítulo 3 (intitulado “O que se vê mais, o 

jogo ou o jogador? Indivíduos e instituições sociais”). Trata-se de uma imagem 

da comunidade Truká na cerimônia religiosa do Toré, observada no texto “Meu 

padre, meu pastor, minha mãe de santo, os adeptos...”, que discute a religião 

enquanto instituição social.    

A seguir são apresentadas as análises das referências no conjunto dos 

livros.   

   

3.4.1 Análise do Tipo de Referência nos livros investigados 

Quanto à primeira categoria de análise, destaca-se que as referências 

verbais estão em maior número que as imagéticas na contabilização geral dos 

livros (ver Quadro 6). Nesse caso, apenas o Livro 5, ao longo dos capítulos, 

apresenta valores bem próximos entre as referências verbais e imagéticas, 
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com valor ligeiramente superior das últimas. Pode-se compreender isso em 

função do uso de grande quantidade de tirinhas, charges, e imagens em geral 

nas discussões desenvolvidas pelos autores, principalmente no capítulo 

específico para a temática.   

 

Quadro 6 - Tipos de referências à temática indígena nos livros de Sociologia aprovados 
no PNLD edição 2018 

 

Livro 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Nº de referências verbais no livro 

do aluno  

 

31 

 

23 

 

21 

 

58 

 

30 

Nº de referências imagéticas no 

livro do aluno 

15 20 14 40 32 

Nº de referências verbais no 

manual do professor 

2 2 1 12 12 

Nº de referências imagéticas no 

manual do professor 

3 2 1 3 0 

 

Total de referências verbais 

 

33 

 

25 

 

22 

 

70 

 

42 

 

Total de referências imagéticas 

18 22 15 43 32 

Total de referências  51 47 37 113 74 

 

Foi observado que do total de 322 referências pesquisadas, 192, ou 

seja, 60% são verbais. Percebe-se, contudo, que o percentual de 40% de 

referências imagéticas é bem significativo quando observamos o conjunto dos 

cinco livros analisados. Esse uso de imagens na exploração da temática está 

em consonância com o debate atual que ressalta a importância da informação 

visual na construção do conhecimento.  

 

3.4.2 Análise do Contexto de Referência nos livros de Sociologia 

aprovados no PNLD edição 2018 

 



66 

 

Na análise dessa categoria, percebeu-se que algumas referências 

podem ser compreendidas em mais de um contexto. Nesse caso, optou-se por 

aquele que mais “aparecia” na discussão. Nesse sentido, as charges que 

referem um passado (como as das Figuras 38, 39, 41 e 44) foram relacionadas 

na categoria “Povos indígenas e sociedade envolvente” por expressar uma 

crítica social aos primeiros encontros entre os colonizadores europeus e as 

comunidades indígenas. Nessa categoria de análise, observa-se no perfil do 

conjunto de livros que as referências prevalecem em três desses contextos 

(Novos e antigos rituais e modos de vida, Povos Indígenas e sociedade 

envolvente e Povos Indígenas e Ciências Sociais), que representam juntos 

mais da metade do total das referências, como pode ser visto no Quadro 7.  

 
Quadro 7 – Contextos de referências à temática indígena nos livros de Sociologia 

aprovados no PNLD edição 2018 

 

Contextos das 

referências 

 

LIVRO 1 

 

LIVRO 2 

 

LIVRO 3 

 

LIVRO 4 

 

LIVRO 5 

 

TOTAL 

 

Textos do 

Passado 

 

10 

 

2 

 

1 

 

2 

 

5 

 

20 

 

Novos e antigos 

rituais e modos 

de vida 

 

 

7 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

19 

 

 

13 

 

 

60 

Povos Indígenas 

e sociedade 

envolvente  

 

9 

 

17 

 

18 

 

35 

 

28 

 

107 

Povos Indígenas 

e Ciências 

Sociais 

 

17 

 

10 

 

10 

 

48 

 

16 

 

101 

 

Dados gerais dos 

povos indígenas 

 

8 

 

1 

 

2 

 

9 

 

9 

 

29 

Personalidades 

indígenas 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

TOTAL  

51 

 

47 

 

37 

 

113 

 

74 

 

322 
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A questão destacada evidencia o espaço para referências que, mesmo 

quando breves, exploram a discussão das Ciências Sociais, de questões 

contemporâneas como a política de cotas e protesto por demarcação de terras, 

além da apresentação de expressões religiosas e esportivas das sociedades 

indígenas. Por outro lado, nota-se uma baixa frequência de referências que 

apresentam personalidades indígenas de destaque.  

A seguir, são apresentadas as referências nos contextos discutidos na 

categoria.   

  

Textos do Passado  

Há 20 abordagens nos livros nessa categoria, incluindo textos verbais e 

imagéticos, como pode ser visto no Quadro 7.  Algumas dessas referências são 

ressaltadas abaixo.  

No Livro 1, no capítulo 3 (intitulado “Saber o que está distante”), na 

seção “Construindo seus conhecimentos”, na subseção “Monitorando a 

aprendizagem”, as autoras exploram o texto “A cabana dos mura” (descrição 

do povo indígena Mura, que habitava a região do Rio Amazonas, escrito no 

século XIX pelo naturalista alemão Von Martius), antes de propor ao aluno 

responder algumas questões que envolvem etnocentrismo e relativismo cultural  

(conceitos que foram desenvolvidos no capítulo). Nesse mesmo livro, no 

mesmo capítulo, na subseção “De olho no ENEM”, uma questão de 2010 

apresenta um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha que serve de base 

para uma análise da postura etnocêntrica do europeu em relação às 

características físicas e culturais dos povos indígenas. Nessa mesma seção, 

uma questão de 2011 expõe um diálogo reproduzido pelo viajante francês Jean 

de Léry, de 1557, com um ancião do povo indígena Tupinambá. Nesse caso, 

ressalta-se a diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido do 

destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Essa mesma 

questão encontra-se no Livro 5, no capítulo 5 (intitulado “Sejam realistas: 

exijam o impossível! Identidades sociais e culturais”), na seção “Interatividade”, 

na subseção “Verificando o seu conhecimento.  

Nos Livros 1, 4, e 5 são indicados alguns filmes. Nesse sentido, o Livro 

1, no capítulo 1, na seção “Sessão de cinema”, indica o filme “A conquista do 
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Paraíso” (que retrata o encontro dos europeus com os primeiros habitantes das 

Américas). Por sua vez, o filme “A Missão” (que destaca o trabalho de 

missionários jesuítas que tentam “proteger” indígenas ameaçados de 

escravidão pelos colonizadores portugueses no século XVIII), é sugerido no 

Livro 4, no capítulo 1 (intitulado “Evolucionismo e diferença”), e no Livro 5, no 

capítulo 4 (intitulado “Torre de Babel: cultura e sociedades”), na seção 

“Interatividade”, na subseção “Pesquisando e refletindo”. 

Quanto às imagens, elas estão presentes nos cinco livros, e em maior 

número no Livro 1, que é também aquele que apresenta maior frequência de 

contextos de referências no passado. Essas imagens são apresentadas 

retratando os índios como submissos aos europeus, como selvagens e ainda 

como carentes dos ensinamentos e doutrinação dos colonizadores, embora 

elas façam parte de discussões cujos textos verbais questionem a visão 

eurocêntrica que permeava os cenários retratados. Assim, no Livro 1, no 

capítulo 1 (intitulado “A chegada dos “tempos modernos”), há uma litografia de 

D. Bonatti (Figura 1), com a representação do primeiro encontro entre 

Cristóvão Colombo e nativos americanos, no texto “Ampliando horizontes e 

descobrindo o outro”, onde os autores destacam a ideia de “estranhamento” no 

encontro de europeus e indígenas.  

 
 

Figura 1- Representação do primeiro encontro entre Cristóvão Colombo e nativos americanos 
(litografia de D. Bonatti) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 19) 
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Ainda no Livro 1, no capítulo 3 (intitulado “Saber o que está distante”), na 

introdução, observa-se a litografia “Festa de beber dos coroados”3, de E. Meyer 

(Figura 2). Nesse capítulo, as autoras trabalham conceitos como 

“etnocentrismo”, e destacam que numa perspectiva eurocêntrica, os povos 

colonizados eram tidos como “selvagens”. Elas discutem que ao longo do 

século XIX, os primeiros antropólogos tentavam dar respostas para a 

diversidade humana por meio de teses que se apoiavam nas descobertas de 

Charles Darwin para a análise da sociedade. Assim, por meio do 

“evolucionismo social”, compreendia-se a humanidade numa única escala 

social e os povos nativos da América como “atrasados”.  

Figura 2 - Litografia Festa de beber dos coroados (de E. Meyer) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 40) 

 

No capítulo 11 (intitulado “Sonhos de civilização”) do Livro 1, onde as 

autoras trabalham o conceito de “etnocentrismo”, na seção “Construindo seus 

conhecimentos”, na subseção “De olho no ENEM”, numa questão do ENEM 

2003, reflete-se como é relativo o que a sociedade chama de “civilizado” e de 

“bárbaro” por meio de uma gravura de Theodor de Bry, publicada no século 

XVI, onde se mostra um suposto ritual antropofágico dos indígenas do Brasil, 

que é comparada a uma gravura de Tiradentes esquartejado. Ainda nesse livro, 

no capítulo 15 (intitulado “Quem faz e como se faz o Brasil?”), o texto 

“Começamos mal ou o passado nos condena?” apresenta uma imagem da 

pintura “Índios atravessando um riacho”, de Agostinho Brunias (Figura 3). No 

                                                
3
 O termo “coroados” era uma denominação usada pelos portugueses em relação a 

indígenas de várias etnias.  
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texto, as autoras ressaltam que o primeiro trabalho escravo no País foi 

realizado pelos povos indígenas para extração do pau-brasil, ao serem 

capturados pelos portugueses.  

 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Pintura “Índios atravessando um riacho” (de Agostinho Brunias, século XVIII) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 226) 

 

O capítulo 16 (intitulado “O Brasil ainda é um país católico?”), do Livro 1, 

é iniciado com uma referência imagética à temática por meio da pintura de 

Victor Meirelles “A primeira missa no Brasil” (Figura 4), que também é vista no 

Livro 5 no texto “Nos deram espelhos, e vimos um mundo doente” do capítulo 

24 (intitulado “ Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio: nossos ancestrais, 

primeiros habitantes do Brasil”). Na imagem, os indígenas são retratados como 

“figurantes” em detrimento dos europeus, estando aqueles em suas próprias 

terras. No caso da abordagem do Livro 1, ela ocorre no desenvolvimento de 

uma discussão sociológica sobre religião, e as autoras ressaltam a influência 

da catequese realizada pelos europeus católicos, e apontam o quadro de Victor 

Meirelles como uma evidência do processo iniciado pelos missionários 

portugueses desde o início da colonização.  No Livro 5, ela está no capítulo 

específico para a temática indígena. Nesse caso, na discussão onde ela está 

inserida os autores destacam a diversidade étnica que representava os 

indígenas que habitavam o país por ocasião da chegada dos europeus, e a 

diminuição do número de indígenas por doenças e escravidão, e alguns 

passando a viver nas missões jesuítas parcialmente “protegidos” (grifo dos 

autores, sugerindo o questionamento sobre essa proteção).  
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Figura 4 - Pintura “A Primeira missa no Brasil” (de Victor Meirelles) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 250) 

 

Por sua vez, o Livro 2, no capítulo 12 (intitulado “O ambiente como 

questão global”), no texto “Progresso ou dominação?” contém uma imagem 

que retrata o trabalho de catequese dos missionários. Trata-se da pintura “Na 

cabana de Pindobuçu” (Figura 5), que retrata o contato entre padres e 

indígenas da etnia Tamoio, no século XVI. Na legenda da imagem enfatiza-se 

que a ação dos jesuítas contribuiu para a transformação dos costumes e 

manifestações tradicionais dos povos originários. No texto onde se encontra 

essa referência imagética, as autoras destacam que as promessas de 

emancipação social no contexto atual não se concretizaram conforme reflexão 

dos sociólogos Anthony Giddens e Boaventura Santos. Elas discutem que a 

separação entre natureza e ser humano se consolidou principalmente nos dois 

últimos séculos, contudo formas de exploração de recursos naturais e humanos 

remontam o período de expansão mercantilista europeia. Assim, elas ressaltam 

que no território brasileiro milhares de indígenas foram mortos, por conflitos 

pela posse de terras e pela exploração de recursos naturais. As autoras ainda 

ressaltam que o trabalho das missões jesuítas contribuiu para descontinuidade 

de costumes e manifestações culturais desses povos.  
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Figura 5 - Tela “Na cabana de Pindobuçu” (de Benedito Calixto) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 348) 

 

Já no Livro 3 , observa-se a única imagem, nessa categoria, em que os 

indígenas esboçam uma resistência ao domínio dos europeus (Figura 6), 

observada no capítulo 3 (“Cultura e ideologia”), no texto 1 “Primeiras palavras”. 

Na legenda da imagem, os autores destacam que a “construção das diferentes 

culturas é marcada pelos conflitos e pela imposição de valores das classes 

dominantes” (SILVA et al, 2016, p.65).  

 
Figura 6 - Pintura “The Pueblo Indian Revolt of 1680” (de Maynard Dixon) 

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p.65 ) 
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No Livro 4, na seção de atividades “Concluindo” da unidade 1, há uma 

imagem que retrata uma jovem indígena, sendo supostamente “iluminada” por 

meio da presença europeia (Figura 7). Nesse caso, os autores propõem ao 

aluno refletir sobre o contato entre europeus e indígenas, enfatizando que a 

imagem pode ser lida como uma representação do processo de colonização, 

com o raio de luz na imagem representando o Estado.   

 
 

Figura 7 - Frontispício da obra “História das guerras no reino do Brasil sustentadas pela coroa 
de Portugal contra a república da Holanda”, (escrita por João J. de Santa Thereza, em 1698) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 114) 

 

Novos ou antigos rituais e modos de vida  

Nessa categoria há 60 referências aos povos indígenas, como exposto 

no Quadro 7. É o terceiro contexto de referência mais frequente nos livros. 

Dentre eles, o Livro 4 destaca-se com o maior número.   

As imagens e os textos verbais presentes nos livros mostram os povos 

indígenas em família, práticas de esporte, tarefas de sustento, atividades 

escolares, cerimônias religiosas, entre outras.   

Em relação às imagens e discussões sobre atividades de sustento, 

destaca-se a abordagem no Livro 1, capítulo 5 (intitulado “O apito da fábrica”), 

no boxe “Os Karajás do Araguaia”. As autoras abordam a etnia Karajá, de 

Tocantins, ressaltando a divisão social entre os gêneros, que define os papéis 

previstos nos mitos para homens e mulheres. O texto compreende ainda uma 

imagem de uma mulher indígena dessa etnia confeccionando bonecas de 
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cerâmica (importante fonte de renda familiar) acompanhada por uma criança, 

(Figura 8). O texto é apresentado após uma discussão sobre as ideias do 

sociólogo Émile Durkheim sobre a organização das sociedades, que discute a 

questão da “solidariedade mecânica”, própria das sociedades pré-capitalistas, 

em comparação com a “solidariedade orgânica”, própria das sociedades atuais, 

onde as diferenças ficam evidentes na divisão social do trabalho. Destaca-se 

que nas sociedades mais simples, as tarefas são divididas por gênero ou por 

idade, e a solidariedade ocorre em função de todos serem “iguais”, 

diferentemente das sociedades mais complexas, onde essa ocorre em função 

das diferenças. 

Figura 8 - Mulher da etnia Karajá em produção de boneca de cerâmica (Tocantins) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 80) 

 

Ainda sobre atividades de sustento, nesse capítulo, é encontrada na 

seção “Construindo seus conhecimentos”, na subseção “Monitorando a 

aprendizagem”. No texto “A cultura da mandioca pelos Apurinã”, destaca-se a 

importância da cultura da mandioca para esse povo, com enfoque no papel que 

exerce o homem e a mulher, desde os cuidados com a terra para o plantio até 

o preparo da farinha. Nesse caso, as autoras propõem questões para o aluno 

no sentido de discutir essas sociedades, conforme as ideias discutidas ao 

longo do capítulo.   

Ainda no Livro 1, capítulo 11 (intitulado “Sonhos de civilização”),  na 

seção “Construindo seus conhecimentos”, na subseção “Olhares sobre a 

sociedade”, as autoras  propõem como atividade para o aluno fazer uma crítica, 

a partir de duas imagens, sobre o “civilizado” e o “não civilizado” na visão 

ocidental. Nesse caso, a imagem de indígenas pescando num meio ambiente 

preservado, em equilíbrio (Figura 9), representa o que “não é civilizado”, em 
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oposição à imagem de uma área urbana com lixo, poluída, que por sua vez, é 

exposta representando o que é “civilizado”.   

 

Figura 9 - Indígenas da etnia Aparai-wayana pescando no Rio Paru D’Este (Amapá, 2015) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 176) 

 

No Livro 2, no capítulo 12 (intitulado “O ambiente como questão global”), 

no texto “Do indigenismo sertanista às políticas dos indígenas”, há uma 

imagem retratando uma mulher indígena da etnia Kalapalo do Mato Grosso 

(Figura 10). Discute-se o desenvolvimento de políticas públicas específicas 

para essas sociedades, destacando que a ideia de autodeterminação delas 

passou a nortear as políticas oficiais. As autoras também ressaltam as 

dificuldades enfrentadas por essas comunidades em função da pressão de 

atividades econômicas na região amazônica, como também a dificuldade de 

reconhecimento de suas terras, em regiões do Mato Grosso do Sul.   
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Figura 10 - Preparo do polvilho do “beiju” por uma mulher da etnia Kalapalo (Parque Indígena 
do Xingu) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 349) 

 

Os textos verbais e imagens que envolvem as produções dos próprios 

povos indígenas em diversas áreas estão nos cinco livros. Nesse sentido, 

destaca-se a abordagem do Livro 4. Nesse livro, no capítulo 1 (intitulado 

“Evolucionismo e diferença”), que apresenta o maior número de referências, 

como já destacado, no texto 3 (“Sociedades indígenas e o mundo 

contemporâneo”), os autores ressaltam que o uso de tecnologia por esses 

povos não impede que os mesmos reproduzam seus modos de vida; 

apresenta-se uma imagem de uma divulgação de cinema indígena no México 

(Figura 11), realizado em 2015; na legenda enfatiza-se como a tecnologia pode 

transformar-se num instrumento de afirmação das identidades indígenas. No 

texto 4 (“Mitos, narrativas e o estruturalismo”), há três referências imagéticas 

relacionadas ao povo Tukano, um desenho do pajé Gabriel Gentil, que procura 

relacionar a estrutura da maloca com o conhecimento tradicional de seu povo 

(Figura 12), e  um banco, objeto cerimonial, além de uma caixa usada pelos 

Tsimshian ( povos indígenas da América do Norte).  
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Figura 11 - Divulgação de cinema indígena no México (2015) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 37) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Desenho do pajé Tukano Gabriel Gentil 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 38) 

 

Ainda no mesmo capítulo do Livro 4, na sugestão de leituras, são 

indicados os livros “Coisas de índio: um guia de pesquisa” (panorama histórico 

e cultural das etnias indígenas sob o olhar de um indígena), de Daniel 

Munduruku. Na sugestão de filmes, indica-se “Kidene-Academia Kuikuro” 

(documentário sobre a preparação para luta, realizado pelo próprio povo 

Kuikuro).   
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No Livro 5 ,capítulo 8 (intitulado “Ganhava a vida com muito suor e 

mesmo assim não podia ser pior. O trabalho e as desigualdades sociais na 

História das sociedades”), na seção “Interatividade”, na subseção 

“Pesquisando e refletindo”, indica-se um site que aborda o modo de vida e de 

produção das comunidades Baniwa (http://bit.ly/krXLIC), por meio de um vídeo 

com uma palestra do indígena André Baniwa.  Já no capítulo 24 (intitulado 

“Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio: nossos ancestrais, primeiros 

habitantes do Brasil”) desse mesmo livro, no texto “Conhecimentos medicinais 

indígenas”, os autores destacam a riqueza do conhecimento dessas 

comunidades em relação a doenças e práticas medicinais. Na seção 

“Pesquisando e refletindo” desse capítulo, há uma referência no livro 

“Sabedoria das Águas”, obra de Daniel Munduruku, que destaca como a 

natureza é vista pelos indígenas. Ainda nessa seção há uma referência na letra 

da canção “A vida que eu levo”, de autoria de indígenas Guarani Kaiowá, que 

aborda o confinamento desses povos e o racismo contra eles. Por fim, na 

seção “Aprendendo com jogos”, através do jogo “Huni Kuin, os caminhos da 

jiboia”, destacam-se os contos e mitos do povo Huni Kuin Kaxinawá, 

comunidade indígena do Acre (Figura 13). 

 

Figura 13 - Produção do povo Huni Kuin (2016) 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.391) 

 

Em relação a rituais desses povos, eles não são abordados apenas no 

Livro 3. Assim, no Livro 1, no capítulo 14 (intitulado “Brasil, mostra a tua cara!”), 

no texto “Outros brasis...”, observa-se uma imagem de uma comunidade 

indígena (Figura 14), da etnia Pankararu (de Pernambuco). No texto, as 

autoras referenciam o antropólogo João Pacheco de Oliveira, que discute a 

http://bit.ly/krXLIC
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garantia de espaço para o reconhecimento das diferenças e a superação da 

ideia de um padrão único para a definição da identidade indígena.  

Figura 14 - Indígenas da etnia Pankararu vestidos para o ritual de passagem Toré 
(Pernambuco, 2014) 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 226) 

 

No Livro 2, no capítulo 3 (intitulado “A família no mundo de hoje”), no 

texto “As Ciências Sociais observam a família”, as autoras destacam um 

casamento da etnia Kuikuro, do Mato Grosso (Figura 15), e fazem uma 

abordagem na qual discutem as relações de “parentesco” estudadas pelos 

antropólogos.  

Figura 15 – Casamento da etnia Kuikuro no Parque Indígena do Xingu (Mato Grosso, 1978) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 89) 

 

No Livro 4, no capítulo 1 (intitulado “Evolucionismo e diferença”), no 

texto 2 (“Parentesco e propriedade: modos de organização social”), os autores 

destacam o sistema de parentesco, exemplificando com a organização das 

comunidades indígenas Bororo, e apresentam uma imagem de um jovem 
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indígena dessa etnia em ritual de nominação na aldeia Meruri, no Mato Grosso 

(Figura 16).  

 

Figura 16 - Jovem Bororo em ritual de nominação (Mato Grosso, 2015) 

 

Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 34) 

 
Em relação às práticas escolares, no Livro 2, por sua vez, no capítulo 10 

(intitulado “Educação, escola e transformação social”), no texto “A escola como 

espaço de socialização”, as autoras destacam duas imagens de estudantes em 

sala de aula, uma com indígenas da etnia Guarani, no Rio Grande do Sul 

(Figura 17), e outra com crianças não indígenas, em São Paulo. No texto 

“Problemas e dificuldades da escola brasileira no século XX”, as autoras 

destacam uma imagem que exibe uma escola indígena, numa aldeia da etnia 

Munduruku, no Pará (Figura 18), num contexto contemporâneo, no qual é visto 

o uso de novas tecnologias no ensino. 

 
 

Figura 17 - Alunos indígenas da etnia Guarani em sala de aula (Rio Grande do Sul, 2015) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p.295) 
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Figura 18 - Professor e alunos da etnia Munduruku numa escola indígena (Pará, 2014) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 307) 

 

Também nesse tema, no Livro 3, na introdução da Unidade 1 (intitulada 

“Sociedade e conhecimento: a realidade social como objeto de estudo”), há 

uma referência imagética (Figura 19), onde se retrata um professor indígena 

com seus alunos, em uma sala de aula, numa aldeia indígena em Porto Seguro 

(Bahia). A imagem é bem emblemática no contexto atual, quando escolas 

indígenas têm sido criadas em várias partes do país.  

 
 
 
 

Figura 19 - Professor indígena da etnia Pataxó com seus alunos (Bahia, 2014) 

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p. 15) 

 

Em relação às práticas esportivas, no Livro 3, no capítulo 4 (intitulado 

“Socialização e controle social”), antes da questão motivadora, na abertura do 

capítulo, há uma imagem de indígenas, em prática de esporte coletivo (Figura 
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20). Ressalta-se, na legenda, que o esporte coletivo é um exemplo de como os 

padrões de comportamento e interação social estruturam os diferentes grupos 

sociais através da internalização de regras pelos indivíduos. Ainda nesse livro, 

no capítulo 4 (intitulado “Socialização e controle social”), é dada a sugestão do 

jogo “Aritana e a pena da harpia”, que retrata crenças indígenas, e também é 

sugerido no Livro 5, no capítulo 6 (intitulado “Ser diferente é normal: as 

diferenças sociais e culturais”), na seção “Interatividade”, na subseção 

“Aprendendo com jogos”. 

  

Figura 20 - Cerimônia de abertura dos I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas (Tocantins, 2015) 

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p.89) 

 

No Livro 5, no capítulo 4 (intitulado “Torre de Babel: cultura e 

sociedades”), no texto “Cultura no senso comum”, há uma imagem de jovens 

da comunidade Assurini, do Pará, destacando-se na legenda que a 

compreensão da ideia de “cultura” relacionada a “saberes sofisticados” pode 

levar ao entendimento que os povos indígenas “não têm cultura” (Figura 21).  

Nesse mesmo livro, no capítulo 8 (intitulado “Ganhava a vida com muito suor e 

mesmo assim não podia ser pior. O trabalho e as desigualdades sociais na 

História das sociedades”), no texto “A organização dos homens em sociedade 

através da História”, os autores discutem que não existem “sociedades 

atrasadas” em relação à forma de organização social, destacando uma imagem 

que mostra indígenas Kayapó (do Pará) jogando Ronkrã, esporte tradicional 

entre eles (Figura 22). 

   

Figura 21 - Jovens indígenas da etnia Assurini nos Jogos dos Povos Indígenas (Pará, 2009) 
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Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.55) 

 

Figura 22 - Indígenas Kayapó jogando Ronkrã (Pará) 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.106) 

 

Nas produções sobre os povos indígenas há indicações de livros, filmes, 

documentários e jogos. Assim, no Livro 2, no capítulo 6 (intitulado “A cultura e 

suas raízes”), na seção “Descubra mais”, observa-se a sugestão de um site 

com o documentário “Povos Indígenas no Brasil”, que trata de questões atuais 

das culturas indígenas Bororo, Kayapó, Yanomami, Guarani-Kaiowá, entre 

outras. Ainda no Livro 2, no manual do professor, no capítulo 6, na “Atividade 

complementar”, são indicados dois links onde são vistos dois textos 

(“Repensando o ser índio com os Guarani e Kaiowá hoje” e “Roteiro de 

atividades”, de Joana Moncau) para reflexão de atividade sobre a percepção 

dos alunos sobre as sociedades indígenas. Para o capítulo 7, em “Leitura 

complementar”, é apresentado um trecho do texto “As religiões indígenas: o 

caso tupi-guarani”, do antropólogo Roque Laraia.  

No Livro 4, no capítulo 1(intitulado “Evolucionismo e diferença”), na 

sugestão de leituras, são indicados os livros “O casamento entre o céu e a 
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terra: contos dos povos indígenas no Brasil” (reunião de diversos contos de 

etnias indígenas), de Leonardo Boff. Na sugestão de filmes, indica-se “A nação 

que não esperou por Deus” (documentário sobre a vida nas aldeias e as 

transformações recentes entre os povos Kadiwéu). Ainda no Livro 4, no manual 

do professor, na “Bibliografia”, são sugeridas três leituras para o professor: 

“Kitoko Maxakali: a criança indígena e os processos de formação, 

aprendizagem e escolarização” (de Miriam Alvarez); “A criança indígena: a 

concepção Xikrin de infância e aprendizado” (de Clarice Cohn) e “Concepções 

indígenas de infância no Brasil” (de Antonella Tassinari). 

O Livro 5, por sua vez, apresenta questões do ENEM que abordam os 

modos de vida dos povos indígenas.  Assim, no capítulo 8 (intitulado “Ganhava 

a vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior. O trabalho e as 

desigualdades sociais na História das sociedades”), na seção “Interatividade”, 

na subseção “Verificando o seu conhecimento”, uma questão de 2009, no texto 

“Yanomami, o espírito da floresta”, de B. Albert, ressalta a visão desse povo em 

relação às florestas. No capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, tudo se 

chama rio: nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”) do mesmo livro, 

também na seção “Interatividade”, na subseção “Verificando o seu 

conhecimento” há uma referência numa questão de 2010, que contém 

informações sobre a cultura dos indígenas Tupi-guaranis.  

 

Povos indígenas e sociedade envolvente 

 

Há 107 referências relacionadas a essa categoria, sendo a mais 

presente no conjunto dos livros, como destacado no Quadro 7. As referências 

imagéticas nessa categoria são bem diversificadas, como charges, tirinhas, 

cartuns.   

Em relação às imagens e textos verbais que discutem ou mencionam a 

questão dos direitos indígenas, principalmente sobre a demarcação de terras, 

os livros apresentam referências, seja tratando da temática indígena ou em 

inserções em outros temas como direitos, desigualdade social. Nesse sentido, 

o Livro 2, no capítulo 1 (intitulado “As Ciências Sociais nasceram com a 

modernidade”), no texto “Teorias e métodos das Ciências Sociais no século 

XX”, onde as autoras mencionam as obras “As estruturas elementares do 
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parentesco” e “O pensamento selvagem”(que sintetizam as ideias sobre 

parentesco e mitologia), de Lévi-Strauss, observa-se uma imagem de protesto 

dos povos indígenas pela demarcação de terras e pelo assassinato de líderes 

(Figura 23). 

 

Figura 23- Manifestação de indígenas em Brasília pela demarcação de terras e pelo 
assassinato de líderes (2015) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 38) 

 

Ainda no Livro 2, no capítulo 6 (intitulado “A cultura e suas raízes”), no 

texto “Diversidade cultural na sociedade brasileira”, as autoras discutem a 

condição de marginalização das comunidades indígenas, ressaltando que 

durante muitos séculos esses povos não foram respeitados em seus costumes 

e no seu direito ao uso das terras. Elas destacam a importância da Constituição 

de 1988 para a garantia dos direitos dessas sociedades, e apresentam uma 

imagem desses povos em protesto pela demarcação de terras, em Brasília 

(Figura 24). No texto “Direitos e desigualdades sociais”, as autoras destacam o 

avanço da Constituição de 1988 na garantia de direitos desses povos e dos 

afrodescendentes, que reconhece a discriminação como crime. Ainda nesse 

capítulo, na seção “Debate”, é proposto ao aluno refletir sobre as dificuldades 

para garantir aos povos indígenas os direitos que lhes foram assegurados pela 

atual Constituição, a partir de um trecho do texto “Contato na selva” (de Felipe 

Milanez e Araquém Alcântara).  

 

Figura 24 - Protesto de indígenas pela demarcação de terras (Brasília, 2015) 
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Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 182) 

 

No Livro 2, no capítulo 9 (intitulado “Movimentos Sociais”), no texto 

“Movimentos sociais contemporâneos no Brasil”, as autoras mencionam o livro 

“Movimentos sociais no início do século XXI” (da socióloga Maria da Glória 

Gohn), no qual são elencados dez eixos temáticos de lutas, entre os quais 

aparecem os movimentos étnico-raciais, que inclui os indígenas e os negros.  

Ainda no Livro 2, no capítulo 12 (intitulado “O ambiente como questão global”), 

no texto “Progresso ou dominação”, enfatiza-se que os conflitos ocorridos no 

processo de colonização no País, entre os portugueses e os povos originários, 

apontam para uma estimativa de milhares de indivíduos desses povos mortos 

durante a ocupação do território brasileiro pelos portugueses e seus 

descendentes.  É destacado, ainda, que mesmo nos séculos XIX e XX, as 

populações indígenas foram desrespeitadas por políticas de Estado e pela 

ação de não indígenas. No texto “Do indigenismo sertanista às políticas dos 

indígenas”, discute-se a relação do Estado com esses povos desde final do 

século XIX até a atualidade, ressaltando as lutas para o desenvolvimento de 

políticas públicas para essas sociedades. Nesse texto, há uma imagem que 

retrata a manifestação de mulheres indígenas da etnia Guarani-Kaiowá (Mato 

Grosso do Sul) em Brasília (Figura 25). No texto “A necessidade de uma 

consciência ecológica”, ressalta-se o surgimento dos movimentos ecológicos, 

dos indígenas e outros, diante das dificuldades políticas e sociais impostas pela 

globalização da economia e da necessidade de soluções globais. 

 
Figura 25 - Manifestação de mulheres camponesas contra a violência sofrida por mulheres 

indígenas da etnia Guarani-Kaiowá (Brasília, 2013) 
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Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 349) 

 

No Livro 3, por sua vez, no capítulo 3 (intitulado “Cultura e ideologia”), no 

texto 3 (“Escolas antropológicas”), no tópico “Etnocentrismo e relativismo 

cultural”, há uma imagem de  protesto dos povos indígenas (Figura 26). No 

mesmo livro, no capítulo 7 (intitulado “Democracia, cidadania e direitos 

humanos”), no texto 1 (“Primeiras palavras”), há uma imagem  de indígenas em 

protesto para o cumprimento das leis sobre a demarcação de terras (Figura 

27). Ainda no capítulo 7, no texto 5 (“Cidadania e direitos humanos”), no tópico 

“Direitos humanos”, ressalta-se a importância das lutas por igualdade e 

liberdade, para garantir os direitos de, minorias, como os povos indígenas.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26- Protesto de indígenas pelos seus direitos (Brasília, 2013) 

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p.74 ) 
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Figura 27 - Protesto dos povos indígenas no Congresso Nacional contra a aprovação da PEC 
205 (2013) 

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p.173 ) 

 

No Livro 3, no capítulo 10 (intitulado “Estratificação e desigualdades 

sociais”), no texto 3 (“Brasil: a interpretação da pobreza e o cenário de 

mudanças e permanências socioeconômicas”), no tópico “As desigualdades de 

gênero e de raça no Brasil”, os autores discutem que os indígenas e os 

afrodescendentes foram tratados de forma desigual desde o Período Colonial, 

quando comparados à população nacional não indígena. Menciona-se que 

essas sociedades vivem, em sua maioria, em condições de pobreza e expostos 

a vários tipos de violência. O texto contém uma imagem de um protesto de 

indígenas pela violação dos seus direitos (Figura 28). Ainda nesse capítulo, no 

tópico “Igualdade de oportunidades x desigualdade de condições: um longo 

caminho a percorrer”, discute-se a urgência na ampliação de oportunidades 

para as minorias sociais discriminadas, como indígenas e negros. 

 

 

Figura 28 - Protesto dos povos indígenas durante cerimônia de Guarup (Mato Grosso, 2012) 
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Fonte: A. Silva et al (2016, p.245 ) 

Por sua vez, no Livro 4, no capítulo 1 (intitulado “Evolucionismo e 

diferença”), no texto 3 (“Sociedades indígenas e o mundo contemporâneo”), os 

autores apresentam uma imagem de indígenas em protesto contra a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) 215 (Figura 29), destacando na legenda que 

é um projeto que altera a Constituição por transferir do executivo federal para o 

Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas e 

quilombolas. No texto 5 (“Populações indígenas no Brasil”), destaca-se que 

muitas transformações ocorreram com essas populações desde a chegada dos 

colonizadores europeus, e, conforme a antropóloga Manuela Carneiro da 

Cunha, estima-se que após 150 anos, 95% da população tenha sido dizimada. 

O texto também apresenta uma imagem desses povos em protesto contra a 

construção de uma hidrelétrica no Pará, em 2013 (Figura 30). 

 

Figura 29 - Indígenas em protesto contra a PEC 215 (Brasília, 2015) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 36) 

 
Figura 30 - Indígenas em protesto contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte (Pará, 

2013) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p.41) 
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No Livro 4, no manual do professor, nas “Atividades interdisciplinares” da 

Unidade 3 para o capítulo 14, há uma imagem de uma manifestação dos povos 

indígenas em Brasília (Figura 31), e um trecho do texto “Cresce participação de 

candidatos e eleitores indígenas no Brasil”, a partir dos quais são propostas 

três questões para o aluno responder.  

 

Figura 31 - Protesto de indígenas (Brasília, 2013) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p.503) 

 

No Livro 5, no capítulo 6 (intitulado “Ser diferente é normal: as diferenças 

sociais e culturais”), no texto “Ser diferente é normal”, há uma imagem de um 

indígena em protesto contra a opressão dos não indígenas (Figura 32). No 

texto “As trocas e os diálogos culturais” desse capítulo, há uma imagem de 

indígenas Pataxós saudando o promotor pela atuação na condenação dos 

acusados pela morte do líder indígena Galdino Jesus dos Santos (Figura 33). 

 
Figura 32 - Protesto de indígena contra a opressão dos não indígena 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.79) 

 
 

Figura 33 - Indígenas Pataxós saudando o promotor pela atuação na condenação dos 
acusados pela morte do indígena Galdino Jesus dos Santos 



91 

 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.83) 

 

Ainda no Livro 5, no capítulo 18 (intitulado “Ocupar, resistir, produzir. A 

questão da terra no Brasil”), no texto introdutório, um indígena (desconhecido), 

destaca a importância da terra para seu povo ([...] “A terra é nossa vida e a 

nossa liberdade” [...]), em oposição à exploração que a mesma sofre pelos não 

indígenas ([...] “A terra não é sua irmã, é sua inimiga, eles a destroem e vão 

embora” [...]). Outra referência está no texto “Questão da terra ou questão de 

gente?”, onde os autores destacam que no Período Colonial povos indígenas 

foram massacrados em todo o território nacional. No capítulo 24 (intitulado 

“Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio: nossos ancestrais, primeiros 

habitantes do Brasil”) desse livro, no texto “Quem me dera ao menos uma vez 

explicar o que ninguém consegue entender”, os autores apresentam uma 

síntese de José Ribamar Bessa Freire, especialista da questão indígena, sobre 

cinco ideias equivocadas em relação a esses povos no país. Nesse sentido, 

são equívocos elencados por ele: os indígenas constituem um grupo único; 

suas culturas são primitivas; estereótipos da imagem (nu, com tanga e no meio 

da floresta); indígenas fazendo parte do passado; desconsiderá-los na 

formação do povo brasileiro. Também, ressalta-se, conforme o antropólogo 

indígena Gersem Baniwa, que as sociedades indígenas praticam o excedente 

produtivo não cumulativo, diferentemente da visão tradicional dos economistas. 

No mesmo texto, há uma imagem de indígenas Pataxós numa manifestação 

pela demarcação de terras, no Rio de Janeiro (Figura 34). 
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Figura 34 - Indígenas Pataxós numa manifestação pela demarcação de terras (Rio de Janeiro, 
2015) 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.387) 

 

Ainda no capítulo 24, na seção “Interdisciplinaridade”, no texto 

“Demarcação de terras indígenas: morte e vidas anunciadas”, de Mônica Lins, 

discute-se a importância da terra na preservação dessas sociedades (“[...] A 

demarcação de terras é fundamental para a preservação dos modos de vida 

das comunidades indígenas, possibilitando a sua sobrevivência física e 

cultural”. [...]). Ainda no Livro 5, no manual do professor, como leitura 

complementar para o capítulo 24, os autores sugerem o texto “Carta do povo 

Guarani Kaiowá à Presidenta Dilma Rousseff”, um manifesto desse povo, de 

2011. 

Apenas o Livro 4, trata da questão do “Dia do Índio”, contudo sem fazer 

crítica à data, mas ao conhecimento demonstrado pelos alunos em relação às 

sociedades indígenas. Assim, no capítulo 2 (intitulado “Padrões, normas e 

cultura”), no texto 5 (“O conceito de cultura no século XXI”), ressalta-se que a 

comemoração do “Dia do Índio”, na maioria das escolas brasileiras, é feita com 

base em ideias e imagens genéricas, que não se referem a uma etnia ou 

população específica. São apresentadas, então, duas imagens de trabalhos 

escolares que se referem a essa comemoração. Uma delas retrata dois 

indígenas pescando (Figura 35); a outra mostra um indígena, como os autores 

ressaltam, não tem semelhanças com etnias do Brasil (Figura 36). Na sugestão 

de leitura é indicado o livro “Maíra” (que destaca os mitos, os papéis do homem 

e da mulher, a influência dos astros no cotidiano da aldeia, a partir da 

perspectiva dos indígenas), de Darcy Ribeiro. 
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Figura 35 -Trabalho escolar em comemoração ao “dia do índio” (2009) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 58) 

 

Figura 36 - Trabalho escolar em comemoração ao “dia do Índio”  

 

Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 58) 

 

Os livros também usam a arte para algumas referências, como na 

literatura e na música. Nesse sentido, no Livro 1, na introdução da Parte III, na 

seção “Construindo seus conhecimentos”, na subseção “De olho no ENEM”, 

uma questão de 2004 destaca o poema “Brasil” (de Oswald de Andrade), que 

explora uma visão humorística da formação do Brasil, e menciona a etnia 

Guarani. Em outra questão de 2007, dois textos expressam visões diferentes 

da realidade indígena brasileira. O primeiro texto é o poema romântico “O canto 

do guerreiro” (de Gonçalves Dias), o segundo é um trecho da obra 

“Macunaíma” (que faz uma crítica à formação da sociedade nacional), de Mário 

de Andrade. Essa última também é indicada na “sugestão de leitura”, no Livro 

4, no capítulo 2 (intitulado “Padrões, normas e cultura”), que também explora 

um trecho do livro “Iracema” (de José de Alencar), onde reflete-se a 

representação dos personagens indígenas como “Iracema” como submissos, 

serviçais, ressaltando que isso favorecia a elite branca do século XIX.  

Os livros investigados também desenvolvem atividades com músicas que 

fazem referências aos indígenas, numa perspectiva de crítica social pela forma 
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como esses povos foram historicamente tratados no país. Nesse sentido, no 

Livro 1, na introdução da Parte III, na seção “Construindo seus conhecimentos”, 

na subseção “De olho no ENEM, e no Livro 5, no capítulo 6 (intitulado “Ser 

diferente é normal: as diferenças culturais e sociais”), na seção “Interatividade”, 

na subseção “Verificando o seu conhecimento”, está a letra da canção 

“Chegança” (de Antônio Nóbrega e Wilson Freire), que menciona várias etnias 

indígenas e faz uma crítica ao “mito do encontro” entre portugueses e 

indígenas.  

Ainda sobre essa forma de abordagem, no Livro 2, no capítulo 6 

(intitulado “A cultura e suas raízes”), na seção “Teste seus conhecimentos e 

habilidades”, há uma referência na letra da canção “Canto das três raças”  ([...] 

“Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro [...]), de Mauro Duarte e Paulo 

César Pinheiro. Por sua vez, no Livro 4, na seção “Atividades”, na subseção 

“Interagindo”, há referências por meio de músicas em três capítulos. Assim, no 

capítulo 2 (intitulado “Padrões, normas e culturas”), há a letra da canção “Mais 

do mesmo”, do grupo Legião Urbana, que critica a diferença social ([...] “e todos 

os índios foram mortos”). No capítulo 3 (intitulado “Outras formas de pensar a 

diferença”), há uma referência na letra da canção “Inclassificáveis” (de Arnaldo 

Antunes), que destaca a formação do povo brasileiro ([...] “que preto, que 

branco, que índio o quê?” [...]). No capítulo 4 (intitulado “Antropologia 

brasileira”), observa-se a letra da canção “Etnia”, de Chico Science e Lúcio 

Maia, que defende a igualdade entre os vários grupos étnicos do país ([...] 

“Índios, brancos, negros e mestiços” [...]). É proposto ao aluno relacionar a letra 

das músicas com os temas estudados nos capítulos. 

No Livro 5, na seção “Interatividade”, na subseção “Pesquisando e 

refletindo”, há referências por meio de músicas (além da já citada) em três 

capítulos. Assim, no capítulo 4 (intitulado “Torre de Babel: cultura e 

sociedades”), a letra da canção “Bye, bye, Brasil”, de Roberto Menescal e 

Chico Buarque, faz uma crítica ao processo de modernização do país, e 

destaca os indígenas Parintintins do Amazonas. No capítulo 8 (intitulado 

“Ganhava a vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior. O trabalho 

e as desigualdades sociais na História das sociedades”), a letra da canção 

“Canoa, canoa” (de Nelson Ângelo e Fernando Brant), faz uma homenagem 

aos Avás-canoeiro, habitantes da região do Rio Araguaia Goiás, ameaçados de 
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extinção. Por fim, no capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, tudo se 

chama rio: nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”), sugere-se a letra 

da canção “Índios”, de Renato Russo, que faz uma crítica à violência dos 

europeus contra esses povos.  

Em relação a filmes sobre a temática, há indicação deles em quatro 

livros. Apenas o Livro 3 não apresenta sugestões de filmes na categoria “Povos 

indígenas e sociedade envolvente”. Assim, no Livro 1, no manual do professor, 

na seção “Recursos complementares para o professor”, para o capítulo 5 

(“Raça , etnia e multiculturalismo”), indica-se o filme “Xingu” (que também é 

indicado nos Livros 4 e 5), que retrata a trajetória dos irmãos Villas-Bôas na 

criação do Parque Nacional do Xingu. No Livro 2, na seção “Descubra mais”, 

no capítulo 6, as autoras indicam “Serras da desordem” (também indicado no 

Livro 4), obra que retrata o massacre da comunidade Awá-Guajá, nos anos 

1970, na Amazônia; no capítulo 9, é sugerido “Conflito das águas” (que destaca 

a exploração da força de trabalho indígena).  

No Livro 4, indica-se quatro filmes no capítulo 1 (intitulado 

“Evolucionismo e diferença”), na seção “Sugestão de filmes: “Corumbiara” 

(documentário que retrata a área leiloada de Rondônia, palco de um massacre 

de indígenas, em 1985); “Brincando nos campos do Senhor” (que destaca a 

catequese de indígenas da selva amazônica); “Xingu” e “Serras da desordem”. 

No manual do professor na Unidade 1, para o capítulo 1, os autores indicam o 

vídeo “Índios Munduruku: tecendo a resistência”. No Livro 5,  indica-se o filme 

“Xingu”, no capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio: 

nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”), na seção “Pesquisando e 

refletindo”.  

Em relação à indicação de leituras, nessa categoria, no Livro 4, no 

capítulo 4 (intitulado “Antropologia brasileira”), sugere-se a leitura de “A marcha 

para o Oeste: a epopeia da expedição Roncador-Xingu” (de Cláudio e Orlando 

Villas Bôas), livro que trata da reconstituição da expedição dos irmãos Villas 

Bôas. No manual do professor desse livro, para o capítulo 4, tem a sugestão da 

leitura “A emergência dos “remanescentes”: notas para o diálogo entre 

indígenas e quilombolas” (de José Maurício A. Arruti). No Livro 5,  no manual 

do professor, para o capítulo 18, indica-se o livro “Não há terra para plantar 
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neste verão: o cerco das terras indígenas e das terras de trabalho no 

renascimento político do campo” (de José de Souza Martins).  

Em relação às referências por meio da pintura, destaca-se a aquarela  

“As três raças”(Figura 37), que reflete a formação do povo brasileiro. Ela está 

no Livro 4, no capítulo 9 (intitulado “Sociologia brasileira”), no texto 1 

(“Interpretações sobre a formação do Brasil”).   

 
Figura 37- Aquarela “As três raças” (do ilustrador brasileiro Belmonte) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 190) 

 

Quanto à abordagem sobre a educação superior, política de cotas e leis 

direcionadas aos povos indígenas, elas são mencionadas em quatro livros. 

Nesse sentido, no Livro 1, no capítulo 14 ( intitulado “Brasil, mostra a tua 

cara!”), na seção “Leitura complementar”, no texto “A situação dos povos 

indígenas na educação superior” (a partir do texto “Algumas notas para a 

discussão sobre a situação de acesso e permanência dos povos indígenas na 

educação superior”, de Mariana Paladino), as autoras destacam as dificuldades 

e as políticas públicas para o ingresso desses povos no ensino universitário.  

Ainda no mesmo enfoque, no Livro 3, por sua vez, no capítulo 5 

(intitulado “Raça, etnia e multiculturalismo”), na seção “Cronologia”, destaca-se 

a adoção de cotas para indígenas, negros e afrodescendentes pela 

Universidade de Brasília, em 2012. No texto 4 (“Multiculturalismo, 

interculturalidade e ação afirmativa”), os autores ressaltam que a sociedade 

brasileira apresenta relações de grande desigualdade entre os descendentes 

dos povos que lhe deram origem, no caso, indígenas e afrodescendentes. Eles 

destacam que nas últimas décadas do século XX, organizações e movimentos 

sociais reivindicaram melhores condições econômicas e sociais para esses 
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grupos. Nesse sentido, o sistema de cotas, através da Lei Federal 27711/2012, 

reserva vagas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico para estudantes de escolas públicas, indígenas e afro-brasileiros em 

todo o país. Ainda nesse livro, na seção “Considerações sociológicas”, no texto 

“Um debate sobre as cotas raciais”, enfatiza-se que o número de estudantes 

provenientes desses grupos tem aumentado (juntamente com os outros grupos 

contemplados pelas cotas) nos cursos de graduação superior.  

Ainda sobre o sistema de cotas, no Livro 4, na seção de atividades 

“Concluindo” da Unidade 2, propõe-se numa questão indicar os argumentos 

dos que são contrários ao sistema de cotas raciais (mencionando que ele 

beneficia negros, pardos e indígenas) no acesso ao ensino superior. Antes da 

atividade proposta, os autores exploram o texto “Cotistas têm desempenho 

similar à média geral”.  

O Livro 2, por sua vez, menciona a lei 11 645/ 2008. Assim, no capítulo 

10 (intitulado “Educação, escola e transformação social”), no texto “Problemas 

e dificuldades da escola brasileira no século XX”, as autoras destacam que a lei 

11 645/ 2008 tornou obrigatório o ensino de história e da cultura dos povos 

indígenas e dos afrodescendentes. No texto, as autoras ainda ressaltam que 

historicamente a escola brasileira pouco trabalhou a questão da diversidade 

cultural, e num caso extremo de “violência simbólica”, as populações indígenas 

não tinham acesso, no ambiente escolar, a aspectos de suas próprias culturas. 

Nesse sentido, elas enfatizam que a antropóloga Mariana Kawal L. Ferreira 

defende que isso é uma incompatibilidade com o ideal de autodeterminação 

das sociedades indígenas. O Livro 3 também menciona a referida lei. Nesse 

sentido, no capítulo 5 (intitulado “Raça, etnia e multiculturalismo”), na seção 

“Direito e sociedade”, no texto “Ensino de História da África e dos negros no 

Brasil”, discute-se a visão eurocêntrica que prevaleceu na história que se 

estudava no país, e que resultou na omissão da riqueza da história dos povos 

indígenas e dos africanos.  

Em relação a imagens e textos verbais que discutem ou mencionam o 

preconceito, o desrespeito e a violência por parte da sociedade nacional não 

indígena, destacam-se abordagens dos Livros 3, 4 e 5. Assim, no Livro 3, no 

capítulo 5 (intitulado “Raça, etnia e multiculturalismo”), no texto 1 (“Primeiras 

palavras”), os autores refletem sobre o uso de expressões preconceituosas 
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como “programa de índio”. No Livro 4, por sua vez, no capítulo 1 (intitulado 

“Evolucionismo e diferença”) , no boxe “Você já pensou nisto?”, ressalta-se que 

o contato entre colonizadores e populações indígenas na América, resultou no 

extermínio de milhares de indivíduos desses povos em função da exploração 

que foram alvo. No texto 2 (“Parentesco e propriedade: modos de organização 

social”), observa-se uma charge que reflete a relação entre a chegada dos 

europeus nas Américas e a expropriação das terras indígenas (Figura 38). No 

manual do professor, no Livro 4, nas “Atividades complementares” para a 

Unidade 2, há um cartum de Marcos Severi, que aborda a questão da 

escravidão e exploração do trabalho indígena nas Américas (Figura 39), a partir 

do qual é proposto ao aluno elaborar uma reflexão sobre estratificação social e 

escravidão.  

 
Figura 38 – Charge que reflete a relação entre a chegada dos europeus nas Américas e a 

expropriação das terras indígenas (de Laerte) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 35) 

 

Figura 39 – Cartum sobre a escravidão e exploração do trabalho indígena nas Américas (de 
Marcos Severi) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p.469) 
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No Livro 5, no capítulo 4 (intitulado “Torre de Babel: cultura e 

sociedades”), no texto “Cultura no senso comum”, discute-se a noção de 

cultura no senso comum, como sendo o acesso a informações e saberes mais 

formais, destacando que nesse sentido alguns veem, de forma preconceituosa, 

grupos como os indígenas, entre outros, como “sem cultura”. Ainda nesse livro, 

no capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio: nossos 

ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”), no texto “Nos deram espelhos, e 

vimos um mundo doente”, destaca-se a diversidade étnica dos povos 

indígenas, com línguas diversas, quando da chegada dos europeus. Os 

autores ressaltam que doenças, como varíola e sarampo, e em seguida a 

escravização para o trabalho, resultaram numa diminuição de indivíduos 

desses povos. Algumas comunidades foram totalmente dizimadas, e suas 

línguas completamente extintas. Nesse sentido, há uma imagem (Figura 40) 

que remete ao extermínio pelos colonizadores europeus, onde na legenda é 

enfatizado que pouco se conta nos livros escolares sobre isso e também das 

lutas de resistência desses povos nas Américas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40 - Imagem que aborda o extermínio de indígenas pelos colonizadores 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.378) 

 

Ainda no capítulo 24 do Livro 5, no texto “Ninguém conta essa história: 

que história?”, os autores destacam que as comunidades indígenas brasileiras 

foram, ao longo dos séculos, tratadas na perspectiva eurocêntrica, vistas, de 
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forma preconceituosa como “selvagens”. Nesse sentido, ressalta-se, que 

mesmo atualmente, livros ainda retratam esses povos na visão do europeu. No 

texto destacam-se duas imagens. A primeira delas satiriza a chegada dos 

europeus no país (Figura 41); a outra remete à questão da violência contra as 

populações indígenas (Figura 42). No Livro 5, no manual do professor, para o 

capítulo 8, há uma matéria (“Belo Monte: Justiça manda Funai negociar”, de 

Mônica Tavares) que ressalta o conflito entre capitalismo e as sociedades 

indígenas. 

Figura 41 – Crítica à chegada dos europeus ao Brasil 

 

Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.381) 

Figura 42 – Séculos de violência contra as populações indígenas 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.382) 

 

Sobre a percepção da importância da produção dos conhecimentos 

indígenas, no Livro 3, no capítulo 1 (intitulado “Produção de conhecimento: 

uma característica fundamental das sociedades humanas”), na seção 

“Atividades”, na subseção “Questões para debate”, um trecho do texto “A 

gestação do povo brasileiro, a universidade e o saber popular”, o teólogo 

Leonardo Boff discute a união dos saberes populares com o conhecimento 

científico para uma sociedade mais justa, destacando o surgimento de 

lideranças, comunidades (como os sem-terra do Sul e do Nordeste, os “povos 

da floresta do Acre”) e movimentos no cenário nacional. No Livro 5, por sua 

vez, no capítulo 4 (intitulado “Torre de Babel: cultura e sociedades”), na seção 

“Interdisciplinaridade”, com o texto “Vamos entender melhor as culturas através 
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da matemática ou das matemáticas?”, (de Marcio Vianna) ressalta-se a 

relevância dos saberes matemáticos construídos em espaços não formais. 

Nesse sentido, menciona-se a importância de trabalhos que pesquisam os 

conhecimentos matemáticos de povos indígenas brasileiros. No texto “As 

línguas faladas pelos povos indígenas” do capítulo 24 desse livro, ressalta-se a 

existência da diversidade de línguas nessas sociedades, e a influência delas na 

língua portuguesa que hoje é falada no país. Uma tirinha de Maurício de 

Souza, também referenciada no Livro 4, é vista no texto, e explora as 

diferenças na língua e na concepção de mundo de indígenas e de não 

indígenas (Figura 43).  

 

Figura 43 – Tirinha que reflete a noção de progresso (de Maurício de Souza) 

 

Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 44) 

 

Em relação ao tema globalização, no Livro 3, no capítulo 12 (intitulado 

“Globalização e integração regional”), na seção “Saiba mais”, no texto “Fórum 

Social Mundial”, são destacadas as medidas propostas num manifesto de 

2005, ocorrido em Porto Alegre, que incluem a necessidade da adoção de 

políticas públicas contra o racismo e a discriminação, além do reconhecimento 

pleno dos direitos políticos, culturais e econômicos dos povos indígenas. Ainda 

nesse livro, na seção “Atividades”, na subseção “Reflexão e revisão”, numa 

atividade proposta, uma charge explora a globalização como um processo que 

se inicia no século XV, no contexto de expansionismo mercantilista europeu 

(Figura 44). 
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Figura 44 – Charge sobre a globalização como um processo iniciado no século XV  

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p.301 ) 

 

Ainda referenciando os povos indígenas, no tema “globalização”, no 

Livro 4, no capítulo 12 (intitulado “Globalização e política”), no texto 1 (“O 

conceito de globalização”), os autores ressaltam que formas de globalização 

ocorreram em diferentes momentos da História, e a expansão comercial trouxe 

os europeus para a América, que por sua vez, mataram (com doenças e 

armas) grande parte da população indígena. No texto 5 (“O Brasil e a 

globalização”) desse capítulo são pontuados três desafios no processo de 

globalização do país. Nesse sentido, os autores destacam que um dos desafios 

relaciona-se com a situação do Brasil como palco de lutas globais em função 

dos recursos naturais que possui, gerando tensões entre os grupos defensores 

da preservação ambiental (como as sociedades indígenas, ONGs nacionais e 

internacionais, Movimento dos Trabalhadores Rurais, entre outros) e outros 

setores da população brasileira, como os latifundiários e empresas 

mineradoras.  

 

 

 

Povos indígenas e as Ciências Sociais  

 

Nessa categoria há 101 referências no conjunto dos cinco livros 

analisados, como já ressaltado no Quadro 7.  

São destacados termos específicos do conhecimento sobre a temática 

indígena, como “perspectivismo ameríndio”, “fricção interétnica” e 
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“multiculturalismo”. Nesse sentido, no Livro 4, são destacados conceitos 

específicos no estudo antropológico das sociedades indígenas. Assim, no 

capítulo 1 (“Evolucionismo e diferença”), no texto 4 (“Mitos, narrativas e o 

estruturalismo”), os autores fazem menção ao trabalho de Claude Lévi-Strauss, 

cuja obra influenciou o pensamento social contemporâneo. Os autores 

destacam que esse antropólogo desenvolveu um método de análise, o 

“estruturalismo”, que discute a organização do pensamento em torno de 

oposições ao estudar a complexidade dos mitos provenientes de diversas 

populações, do sul até o norte das Américas, ao que ele chamou de 

“pensamento ameríndio”, mito com base no pensamento dos indígenas das 

Américas (também destacado no capítulo 3 desse livro, na seção “Assim 

falou...”). O trabalho desse antropólogo sobre a análise dos mitos das 

populações indígenas também é pontuado na seção “Perfil” desse capítulo. Na 

seção “Você aprendeu que” do capítulo já referido ressalta-se que as 

populações indígenas podem ser vistas como complexas e com grande riqueza 

cultural, e são mencionadas as “mitologias ameríndias”. Na seção “Atividades”, 

na subseção “Revendo”, do mesmo capítulo, é proposto ao aluno desenvolver 

uma crítica ao evolucionismo social a partir do que foi trabalhado no capítulo 

sobre a riqueza dos mitos e da arte dos povos indígenas. Por fim, ainda no 

capítulo 3, na subseção “Interagindo”, observa-se uma tirinha, também 

mencionada no Livro 5 ( na categoria contexto de referência “Povos indígenas 

e sociedade envolvente”, na Figura 43), que propõe uma explicação que 

responda por que os parâmetros usados pelos teóricos do evolucionismo social 

não fazem sentido para diversas populações. 

Na seção “Perfil” do capítulo 4 (intitulado “Antropologia brasileira”) do 

Livro 4, que aborda a trajetória de Roberto Cardoso de Oliveira, menciona-se 

as pesquisas desse antropólogo sobre o povo indígena Terena (de Mato 

Grosso do Sul), que resultou no livro “O processo de assimilação dos Terena”. 

Os autores destacam que, a partir de 1960, esse antropólogo coordenou 

pesquisas sobre “fricção interétnica”, que trata da tensão gerada pelo avanço 

da sociedade nacional sobre territórios de população indígena que viviam em 

relativo isolamento. O foco nesses estudos eram os processos de 

transformação das sociedades afetadas pela expansão do capitalismo no 

Brasil.  
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No capítulo 5 (intitulado “Temas contemporâneos da Antropologia”) do 

Livro 4, no texto 5 (“A Antropologia e as grandes rupturas”), os autores 

mencionam os trabalhos de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro 

conhecido pelos seus estudos sobre as cosmologias das sociedades indígenas 

da Amazônia, para as quais o que é universal não é a natureza, mas a cultura.  

A essa concepção Viveiros de Castro denominou “multinaturalismo”. No boxe 

“Você já pensou nisto?”, os autores discorrem sobre o “perspectivismo 

ameríndio”, discutido por Viveiros de Castro, que pressupõe que todos os seres 

são humanos, justificando os rituais de purificação realizados pelos indígenas 

antes de comer alguma caça. Na seção “Você aprendeu que”, pontua-se que 

no pós-modernismo houve um interesse pela questão da autoridade 

etnográfica, dando voz aos nativos na descrição de suas sociedades e culturas. 

Na seção de atividades “Concluindo” da unidade 1 do Livro 4, o antropólogo 

Eduardo Viveiros de Castro afirma numa entrevista que “o pensamento 

indígena conclui que  tendo outrora sido humanos, os animais e outros seres 

do cosmo continuam sendo humanos, mesmo que de modo não evidente”. 

Propõe-se ao aluno refletir sobre natureza e cultura na perspectiva indígena e 

não indígena. 

Em relação às referências nas discussões sobre diversidade e cultura, 

no Livro 1, no capítulo 3 (“Saber o que está distante”), na seção “Leitura 

complementar Raça e história”, discute-se os conflitos que surgem quando 

grupos com formas culturais, morais, religiosas e sociais diferentes são 

colocadas em contato. Menciona-se que no início da colonização, na América, 

os europeus indagavam se os indígenas possuíam ou não alma.  

Por sua vez, no Livro 2, no capítulo 3 (intitulado “A família no mundo de 

hoje”), no texto “A família patriarcal no Brasil e seus desdobramentos”, discute-

se que o grupo familiar sofre influências do contexto social em que se insere. 

Nesse sentido, é destacado que no Período Colonial e Imperial, a configuração 

familiar era diferente da atual, com colonizadores portugueses se unindo, 

consensualmente, ou não, a mulheres escravizadas e indígenas. No texto “As 

Ciências Sociais observam a família”, menciona-se o trabalho do antropólogo 

Lévi-Strauss sobre a formação das sociedades indígenas, ressaltando-se que a 

análise desse antropólogo sobre essas sociedades apontou algumas 

características comuns, como o sistema que permite uma mulher de um grupo 
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familiar ser cônjuge de um indivíduo de outro grupo, que retribui de forma 

semelhante. Ainda no Livro 2, no capítulo 1 (intitulado “As Ciências Sociais 

nasceram com a modernidade”), no texto “As origens da Antropologia”, as 

autoras ressaltam que a partir do século XV as viagens de exploração e 

colonização despertaram a curiosidade dos europeus sobre outros povos e 

culturas. Cronistas, viajantes e missionários buscavam registrar como esses 

povos viviam. No Brasil, o alemão Hans Staden e o francês Jean-Baptiste 

Debret fizeram vários desses registros sobre os povos originários. Ao final dos 

12 capítulos, o Livro 2 contém uma seção com 29 questões (de ENEM e 

vestibulares), dentre as quais a questão 16 faz referência aos indígenas. Trata-

se de uma questão do vestibular da Universidade Estadual de Maringá (UEM)-

2015, na qual, a partir de um trecho do livro “Cultura: um conceito 

antropológico”, do antropólogo Roque Laraia (“A primeira vez que vimos um 

índio Kaapor rir foi um motivo de susto”. [...]) é explorada a noção antropológica 

de cultura.  

No manual do professor do Livro 3, na seção “Atividade complementar” 

do capítulo 3 (intitulado “Cultura e ideologia”), disponibiliza-se o endereço 

eletrônico da reportagem “Índios x pastores”, exibida pela TV, em 2012, que 

trata da luta dos indígenas Guaranis (do Mato Grosso do Sul) para manter suas 

tradições religiosas. É sugerido que o professor proponha ao aluno relacionar o 

conteúdo da reportagem aos conceitos de etnocentrismo e relativismo.  

No Livro 4, na seção de atividades “Concluindo” da unidade 1, numa 

questão da Universidade estadual de Maringá (UEM) - 2013, é proposta uma 

reflexão a partir dos significados de “cultura” na Antropologia, da história dos 

conflitos entre populações indígenas e outros grupos humanos e de um trecho 

de livro “Tristes” Trópicos, de Lévi-Strauss. Ressalta-se do texto: [...] 

“Protegidos por sua retirada para regiões de difícil acesso, os Jê do Sul do 

Brasil sobreviveram por alguns séculos aos Tupis, logo liquidados pelos 

colonizadores” [...]. Em outra questão, da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (Unioeste) - 2015, são apresentadas algumas afirmações sobre 

“cultura”, a partir da reflexão da antropóloga Ruth Benedict (“A cultura é como 

uma lente através da qual o homem vê o mundo”). Em duas das afirmativas 

são mencionados os índios Guarani.  
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No manual do professor do Livro 5, para o capítulo 3 (intitulado “O que 

se vê mais, o jogo ou o jogador? Indivíduos e instituições sociais”), no texto 

“Poligamia fez e ainda faz parte da sociedade”, de Renato Monteiro Athias, 

menciona-se que a poligamia fez parte da organização social de comunidades 

indígenas brasileiras.  Para o capítulo 4 (intitulado “Torre de Babel: culturas e 

sociedades”), indica-se o texto “O patrimônio da diferença”, de Maria Manuela 

Carneiro da Cunha, no qual a autora enfatiza a importância da diversidade de 

línguas indígenas como patrimônio, e o avanço garantido na Constituição de 

1988, que assegurou a essas comunidades a utilização de suas línguas 

maternas no Ensino Fundamental. Por fim, para o capítulo 24 (intitulado “Tudo 

se chama nuvem, Tudo se chama rio: nossos ancestrais, primeiros habitantes 

do Brasil”), destaca-se o texto “Os índios do Brasil em 1500”, de João Pacheco 

de Oliveira e Carlos Augusto da Rocha Freire.   

Sobre visões etnocêntricas, no Livro 1, no capítulo 16 (intitulado “O 

Brasil ainda é um país católico?”), no texto “Em quem acreditam os 

brasileiros?”, destaca-se que havia no período da colonização um empenho da 

Igreja Católica em conquistar mais adeptos. Nesse sentido, missionários 

jesuítas vieram ao Brasil com os colonizadores portugueses com o objetivo de 

“converter” as populações nativas ao catolicismo. Por sua vez, no Livro 4, no 

capítulo 2 (intitulado “Padrões, normas e cultura”), uma referência imagética 

está no texto 2 (“Cultura, etnocentrismo e relativismo”). Trata-se de quadrinhos 

do cartunista Henfil, de 1977, que retrata o preconceito em relação aos povos 

indígenas (Figura 45). No Livro 5, no capítulo 6 (intitulado “Ser diferente é 

normal: as diferenças sociais e culturais”), no texto “O etnocentrismo”, ressalta-

se que algumas vezes indígenas e negros são associados a “marginais” ou 

“selvagens” a partir de visões etnocêntricas. No manual do professor do Livro 

5, é sugerido para o capítulo 6 (intitulado “Ser diferente é normal: as diferenças 

sociais e culturais”) um trecho do texto “O que é etnocentrismo”, de Everardo 

Rocha.    
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Figura 45 - Quadrinhos que aborda a percepção dos não indígenas em relação aos indígenas 
(do cartunista Henfil, 1977) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 51) 

 

Os livros também discutem teorias evolucionistas, mencionando os 

povos indígenas. Nesse sentido, no Livro 2, no capítulo 6 (intitulado “A cultura e 

suas raízes”), no texto “Nós e os outros”, discute-se as noções de diversidade 

cultural, interação cultural e de identidade cultural, ressaltando que no contexto 
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do colonialismo do século XIX emergiram diversas “teorias” racistas (hoje 

recusadas pelas Ciências Sociais), que desobrigavam os grupos europeus 

dominantes de tratarem como humanos os indígenas e os negros 

escravizados.   

No Livro 1, por sua vez, no capítulo 3 (“Saber o que está distante”), no 

texto “Antropologia e alteridade”, são ressaltadas as noções de “alteridade”, 

“etnocentrismo”, “evolucionismo social”, “raça” e “racialismo social”. As autoras 

destacam que o “evolucionismo social” prevaleceu no século XIX, e nessa 

perspectiva, os povos “primitivos” eram vistos como uma etapa anterior pela 

qual o homem civilizado, o europeu, já teria passado. Nesse cenário os povos 

nativos da América eram tidos como “atrasados”, ideia aceita até o início do 

século XX.  

Por sua vez, no Livro 3, no capítulo 3 (intitulado “Cultura e ideologia”), no 

texto 2 (“Cultura e vida social”), no tópico “O conceito de cultura e a 

Antropologia”, os autores ressaltam que a partir do século XVI duas posições 

opostas se formavam entre os colonizadores europeus em relação aos povos 

do “Novo Mundo”: uns tinham uma fascinação romantizada, enquanto outros 

assumiam uma repulsa. Nesse cenário, eles mencionam o humanista Michel de 

Montaigne, que se destacou ao relativizar a suposta superioridade da 

civilização europeia diante das organizações culturais de outros povos. Ainda 

no texto 2, no tópico ”Cultura”, civilização e determinismo cultural”, discute-se 

as diferenças das sociedades a partir de reflexões sociológicas e 

antropológicas, iniciadas entre os séculos XIX e XX. Os autores ressaltam que 

nesse período surgiram diferentes formas de hierarquizar as sociedades 

conforme sua cultura. Destaca-se que essa hierarquização estava pautada em 

argumentos não científicos, como o determinismo biológico e geográfico. 

Nesse sentido, é mencionado que essa visão resultou numa explicação cultural 

baseada em diferenças biológicas que buscavam justificar o domínio dos 

europeus sobre as populações indígenas e negras. Enfatiza-se que tais 

determinismos são refutados pelas Ciências Sociais, porém ainda influenciam o 

senso comum. Na sugestão de filme, indica-se  “Brava gente brasileira” (que 

retrata o choque entre as culturas indígena e não indígena). Ainda no Livro 3, 

no capítulo 5 (intitulado “Raça, etnia e multiculturalismo”), no texto 3 (“Raça, 

racismo e etnia: aspectos socioantropológicos”), no tópico “Teorias raciais e 
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eugênicas”, ressalta-se que essas teorias foram difundidas entre o final do 

século XIX e início do século XX, e apoiadas em argumentos pretensamente 

científicos buscavam justificar ações políticas de controle social pelas elites 

dominantes sobre as populações indígenas e negras. 

No Livro 4, por sua vez,  no capítulo 1 (“Evolucionismo e diferença”), no 

texto 1 (“A construção do pensamento antropológico”), os autores destacam 

que a partir do século XVI, o avanço colonialista europeu gerou relatos de 

viagem, narrativas descritivas e documentos históricos sobre as populações 

nativas, que do século XIX em diante foram sistematizadas por meio de 

estudos científicos. Ressalta-se que à princípio os estudos antropológicos 

discutam as diferentes sociedades numa escala de evolução, sendo Lewis H. 

Morgan, Edward B. Taylor e James G. Frazer, teóricos desses momento 

antropológico. O evolucionismo social, do qual os teóricos mencionados eram 

defensores, é associado ao evolucionismo biológico (tese proposta por Charles 

Darwin), inspirado pelo filósofo Herbert Spencer. No texto 2 (“Parentesco e 

propriedade: modos de organização social”), aborda-se sobre as diferentes 

formas como se estabelecem o parentesco nas sociedades. Os autores 

mencionam os indígenas da etnia Bororo de Mato Grosso, enfatizando que 

para as teorias antropológicas do século XIX quanto mais as sociedades se 

organizassem pelo parentesco mais eram consideradas simples, atrasadas e 

inferiores. Ainda nesse capítulo, na seção “Assim falou...”, os autores ressaltam 

um trecho da obra “O escopo da antropologia”, de James G. Frazer, que 

afirma: [...] “um selvagem está para um civilizado assim como uma criança está 

para o adulto”; [...], mostrando um pensamento da época. 

No capítulo 2 (intitulado “Padrões, normas e culturas) do Livro 4, no texto 

introdutório, os autores ressaltam as ideias antropológicas na Europa do século 

XIX, que explicavam a humanidade em uma escala evolutiva, e ainda discutiam 

se as sociedades nativas de outras regiões eram de fato humanas. Ainda no 

Livro 4, no capítulo 3 (intitulado “Outras formas de pensar a diferença), no texto 

2 (“O olhar dos franceses”), os autores  discutem que a Antropologia francesa 

se distanciou da noção de “cultura” e de estrutura social dos ingleses, tendo 

principais representantes Claude Lévi-Strauss e Marcel Mauss. Eles buscavam 

explicações mais gerais sem pressupor a escala evolutiva. É feita uma alusão 

ao texto de Marcel Mauss “Ensaio sobre a dádiva”, que ressalta o papel da 
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aliança nas sociedades, e enfatiza-se a influência recebida pelas descrições de 

Franz Boas sobre as cerimônias dos indígenas Kwakiutl, como a “potlach” 

(festa religiosa envolvendo um banquete, seguido da renúncia dos bens pelo 

homenageado). Os autores também destacam o trabalho de Lévi-Strauss, 

ressaltando que para esse antropólogo existe algo de comum no pensamento 

humano, que faz com que várias sociedades façam coisas semelhantes. Essa 

estrutura seria universal e Lévi-Strauss buscou entendê-la a partir de estudos 

sobre parentesco e mitologia indígena nas Américas. 

Também no Livro 4, na seção de atividades “Concluindo” da unidade 1, 

no texto “Iconografia e grafismos indígenas, uma introdução” (da antropóloga 

Lux Vidal), destaca-se o crescente interesse na arte dessas sociedades 

(pintura, arte gráfica e ornamentos do corpo), que passou a ser considerada 

como material visual que exprime a concepção tribal de pessoa humana, a 

categorização social e material e outras mensagens referentes à ordem 

cósmica. É proposto ao aluno explicar por que o conhecimento das artes 

indígenas pode levar ao questionamento das teorias evolucionistas.  

Do que diz respeito às noções de desigualdade, preconceito e 

discriminação, os livros também apresentam discussões. Nesse sentido, no 

Livro 1, no capítulo 2 (intitulado “Saber o que está perto”), no texto inicial, 

discute-se a noção de “diferença” e seus correlatos em Sociologia 

(“desigualdade”, “diferenciação” e “distinção”). Menciona-se a desigualdade de 

gênero, com discriminação da mulher, a desigualdade de grupos étnicos, como 

como acontece com os indígenas e os negros do Brasil. No mesmo livro, no 

capítulo 11 (intitulado “Sonhos de civilização”), na seção “Recapitulando”, é 

feita uma síntese do capítulo, enfatizando que um efeito indesejável do 

processo civilizador foi o etnocentrismo. Os autores, então, destacam que as 

fronteiras entre os supostamente “civilizados” e os “bárbaros” marcaram a 

história ocidental no período moderno, nas relações entre os europeus, de um 

lado, e indígenas americanos, negros africanos e outros grupos étnicos, de 

outro. Ainda no Livro 1, no capítulo 15 (intitulado “Quem faz e como se faz o 

Brasil?), no texto “Começamos mal ou o passado nos condena?”, discute-se 

como se deu o início do trabalho no Brasil no Período Colonial a partir do livro 

“Trabalho compulsório e trabalho livre na História do Brasil” (dos historiadores 

Ida Lewkowicz, Horácio Gutiérrez e Manolo Florentino). Os autores discutem 
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que no século XVI os indígenas foram capturados pelos portugueses, à 

princípio para extração do pau-brasil, e posteriormente para o plantio de cana-

de-açúcar. Enfatiza-se que isso representou a primeira forma de trabalho 

escravo no Brasil, condição que não foi aceita pacificamente pelos indígenas. 

Nessa abordagem ainda são destacados o choque cultural diante dos 

invasores portugueses, o processo de catequese que exigia incorporar as 

crenças dos colonizadores, e a morte pela perseguição. No capítulo 18 

(intitulado “Desigualdades de várias ordens”), desse livro, no texto “Todos 

iguais ou muito diferentes?”, explora-se o problema da desigualdade racial e 

faz-se alusão aos trabalhos do sociólogo Gilberto Freyre e Florestan 

Fernandes.  

Por sua vez, no Livro 3, no capítulo 3 (intitulado “Cultura e ideologia”), no 

texto 1 (“Primeiras palavras”), destaca-se  a contribuição cultural de diversos 

grupos na sociedade brasileira, trazendo ao debate a problemática do 

preconceito que permeia o caminho da construção cultural. Nesse sentido, os 

autores ressaltam que grupos como indígenas, negros, nordestinos, 

quilombolas, por exemplos, são discriminados. Nesse livro, no capítulo 5 

(intitulado “Raça, etnia e multiculturalismo”), no texto 3 (intitulado “Raça, 

racismo e etnia:aspectos socioantropológicos”), no tópico “A teoria da 

democracia racial”, destaca-se a noção de miscigenação da sociedade 

brasileira, a partir dos trabalhos de Gilberto Freyre, que apontava a 

nacionalidade caracterizada pela miscigenação de três raças (portugueses, 

indígenas e negros). Ainda no texto 3, no tópico “O mito da democracia”, 

ressalta-se que trabalhos como os de Florestan Fernandes desconstroem a 

noção de convívio pacífico da tese da democracia racial, afirmando que a 

mesma é um mito. Nesse sentido, o texto discorre sobre a condição de 

preconceito e desigualdade que ainda são alvo as populações indígenas e 

afrodescendentes no país.  

No capítulo 4 (“Antropologia brasileira”) do Livro 4, no texto introdutório, 

os autores discutem que a Antropologia, a partir dos meados do século XX, 

concentrou seu interesse nas populações periféricas marginalizadas, como as 

indígenas e as negras. No texto 1 (“Os primeiros tempos”), ressalta-se que os 

principais estudiosos da Antropologia no Brasil até os anos de 1930 (quando o 

conhecimento antropológico era produzido por estudiosos não formados na 
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área, pois apenas a partir de 1933 o curso passou a existir no Brasil), eram 

Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, Oliveira Vianna e o poeta 

Gonçalves Dias. Os autores enfatizam que para esses intelectuais, a 

população indígena era considerada inferior e estaria em decadência. Nesse 

período, um dos principais antropólogos que estudava essas populações era o 

alemão Karl Von den Steinen, que via a população brasileira do ponto de vista 

da hierarquia racial, resultando numa visão pessimista do Brasil. A tentativa de 

branqueamento (incentivo à imigração europeia), os autores salientam, seria 

uma resposta à ideia de que uma população formada majoritariamente por 

indígenas, negros e mestiços, como a sociedade brasileira, não poderia 

construir um país desenvolvido.  

Ainda no capítulo 4 do Livro 4, no texto 2 (“Antropologia e cultura 

popular”), discute-se que no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1960, foram 

realizados estudos de caráter funcionalista. Os autores destacam que 

principalmente em relação às populações indígenas, o objetivo passou a ser o 

funcionamento das sociedades.  No texto 3 (“A consolidação da Antropologia 

brasileira”) ainda desse capítulo, aborda-se o avanço dos estudos 

antropológicos em relação às sociedades indígenas, destacando-se que a 

partir de 1960 elas foram muito afetadas pela invasão de seus territórios 

ancestrais. Os autores ressaltam que entre 1930 e 1960, os antropólogos já 

não pensavam que as populações indígenas seriam aculturadas ou 

incorporadas à população nacional, citando estudos sobre os processos de 

urbanização dos indígenas, num contexto que partia da observação da política 

interna dessas comunidades, com crescente influência dos trabalhos de Lévi-

Strauss. No capítulo 4, no boxe “Você já pensou nisto?”, discute-se a formação 

da população brasileira como fruto de decisões políticas tomadas em vários 

momentos da história, com base nas ideias de cada época, como as teorias de 

evolução social e de hierarquia racial. Os autores, então, afirmam que o 

extermínio de indígenas e a escravização de negros são exemplos disso.   

No Livro 4, também discute-se sobre a ideia de “aculturação”. Assim, no 

capítulo 1 (“Evolucionismo e diferença”), no texto 3 (“Sociedades indígenas e o 

mundo contemporâneo”), ressalta-se que, do século XIX até meados do século 

XX, foi preocupação dos antropólogos documentar a vida indígena em vários 

lugares do mundo, considerando que pensavam que elas estavam deixando de 
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existir. No capítulo 3 (intitulado “Outras formas de pensar a diferença”) desse 

livro, no texto 3 (“Sociedade simples e sociedades complexas”), os autores 

ressaltam que as populações indígenas foram incorporadas à força à 

sociedades nacional, e discutia-se que tais populações iriam se adaptar e se 

assemelhar aos dominadores. Contudo, eles destacam que essa ideia de 

“aculturação” foi posteriormente superada. Ainda nesse capitulo, no texto 4 (“O 

conceito de etnicidade”), destaca-se que o conceito de “etnicidade” se 

contrapõe ao conceito de “aculturação”. Nesse sentido, os autores enfatizam 

que grupos indígenas, que os teóricos pensavam que deixariam de existir, com 

a assimilação à população nacional, foram fortalecidos e passaram a 

reivindicar o reconhecimento de seus direitos nas esferas públicas. Esse texto 

apresenta ainda uma charge de Guillo, um cartunista chileno, de 1992, 

mostrando o dilema entre minorias e maiorias e a relação de poder (Figura 46).   

 
Figura 46 - Charge que mostra o conflito entre minorias e maiorias (do cartunista chileno Guillo, 

1992) 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 73) 

 

Na seção de atividades “Concluindo” da unidade 1 do Livro 4, os autores 

destacam um trecho de uma entrevista feita com a antropóloga Manuela 

Carneiro da Cunha, onde ela afirma que foi uma “falácia” a ideia de que os 

indígenas estavam fadados ao desaparecimento. Nesse sentido, é proposto ao 

aluno explicar os motivos dessa afirmação. Por sua vez, em outra questão, um 

trecho do artigo “O Jardim antropológico é uma insensatez” (do cientista 

político Hélio Jaguaribe), percebe-se uma visão semelhante à dos 

evolucionistas do século XIX sobre essas populações. Pede-se, então, para o 

aluno fazer uma crítica às ideias expressas no texto. 
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No manual do professor do Livro 5, o texto “Índice de suicídio entre 

índios Guarani-Kaiowá é até 12 vezes maior que a média nacional”,(de 

Leandro knorre) é indicado para ser trabalhado no capítulo 2 (intitulado “Quem 

sabe faz a hora e não espera acontecer”). O autor ainda ressalta que o índice 

de suicídios entre os indígenas no país é seis vezes maior que a média 

nacional. Sugere-se, ao professor, discutir o texto com os alunos relacionando-

o com as análises apresentadas por Émile Durkheim a respeito do suicídio 

como um fenômeno social.  

Nas discussões de estudos antropológicos que mencionam os povos 

indígenas, também são observadas referências imagéticas. Assim, no Livro 2, 

no capítulo 1 (intitulado “As Ciências Sociais nasceram com a modernidade”), 

no texto “Teorias e métodos das Ciências Sociais no século XX”, há uma 

imagem de um registro de pesquisa do antropólogo Claude Lévi-Strauss com 

indígenas no Brasil (Figura 47). A partir de trabalhos etnográficos, ele elaborou 

um conjunto de ideias sobre parentesco e mitologia nas obras “As estruturas 

elementares do parentesco” e “O pensamento selvagem”. Nesse mesmo livro, 

no capítulo 2 (intitulado “Viver em sociedade: desafios e perspectivas das 

Ciências Sociais”), no texto “O Brasil pensado pelos cientistas sociais”, 

menciona-se o livro “Tristes trópicos” (do antropólogo Lévi-Strauss) e “Raízes 

do Brasil”, (de Sérgio Buarque de Holanda), que reflete a formação do povo 

brasileiro a partir do europeu, do africano e do indígena.  

 
Figura 47 - Indígenas brasileiros com o antropólogo Lévi-Strauss (Década de 1930) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 37) 

 
Ainda, no Livro 2, no capítulo 6 (intitulado “A cultura e suas raízes”), no 

texto “Relativismo cultural”, cita-se a obra “Raça e História”, do antropólogo 

Lévi-Strauss, que descreve o choque cultural nos primeiros contatos entre 

espanhóis e indígenas (com os primeiros se considerando culturalmente 
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superiores, originando formas de discriminação). Na seção “Encontro com 

cientistas sociais”, as autoras fazem menção à obra “O povo brasileiro”, do 

antropólogo Darcy Ribeiro, que aborda a trajetória da identidade da nação 

brasileira, e destacam uma imagem de indígenas com esse antropólogo (Figura 

48). 

 
 

Figura 48 - Antropólogo Darcy Ribeiro e indígenas brasileiros (Fotografia com data estimada 
entre 1947 e 1957) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 181) 

 

No Livro 4, no capítulo 9 (intitulado “Sociologia brasileira”), no texto 1 

(“Interpretações sobre a formação do Brasil”), os autores destacam que 

diversos estudiosos, entre o final do século XIX e início do XX, buscaram 

analisar as singularidades do Brasil. Menciona-se o livro “Populações 

meridionais do Brasil”, que discorre sobre diferenças entre o povo brasileiro e 

os demais, escrito pelo sociólogo Oliveira Vianna, que tinha como tese que o 

Brasil era formado por brancos, apesar da presença de índios, mestiços e 

negros. Também é mencionada a obra “Casa Grande e Senzala”, do sociólogo 

Gilberto Freyre, que considera o povo brasileiro não como simples soma de 

três raças, mas resultado do encontro que remete à formação da cultura 

brasileira. No manual do professor desse livro, na Unidade 1, nos “Textos 

Complementares”, no texto “Patrimônio da diferença” (de Maria Manuela 

Carneiro da Cunha), discute-se a forma como os indígenas foram vistos e 

como são percebidos na contemporaneidade. Nas “Atividades 

complementares”, por sua vez, é sugerido, após a leitura de um trecho do livro 

“Identidade cultural na pós-modernidade” (de Stuart Hall), relacionar as ideias 
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de Hall à realidade indígena brasileira com a leitura de “As identidades 

indígenas na escrita de Daniel Munduruku” (de Waniamara J. Santos). 

No Livro 5, no capítulo 21 (intitulado “Onde você esconde seu racismo? 

Desnaturalizando as desigualdades raciais”), no texto “Qual é a cor do Brasil?”, 

discute-se o livro “Casa Grande e Senzala”, do sociólogo Gilberto Freyre. Os 

autores afirmam que essa obra influenciou a apologia da miscigenação. Ainda 

ressaltam que, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, o discurso da 

miscigenação foi uma estratégia para evitar o aparecimento explícito do 

racismo, como também a dominação cultural explícita branco-europeia, e que o 

“mulato” nasceu da relação imposta pelo branco sobre a mulher negra e 

indígena.  

 

Dados gerais sobre os povos indígenas 

No conjunto dos livros pesquisados há 29 referências nessa categoria, 

como destacado no Quadro 7. Em algumas abordagens, a exemplo do ocorreu 

nas outras categorias, são apresentados dados das sociedades indígenas 

inseridos em outras temáticas, enquanto que outras referências estão em 

discussões específicas sobre os povos indígenas. Os livros abordam 

população atual, quantidade de etnias e línguas, áreas de terras indígenas, 

taxas de analfabetismo, entre outras informações.  

No Livro 1, no capítulo 14 (intitulado “Brasil, mostra a tua cara!”), no 

texto “Outros brasis...”, são apresentadas informações sobre as sociedades 

indígenas no Brasil, como quantidade de línguas, etnias, população, 

demarcação de terras a partir da Constituição de 1988, reconhecimento e 

inserção na sociedade contemporânea diante do problema da desigualdade. 

Um texto do antropólogo João Pacheco de Oliveira faz parte dessa discussão, 

enfatizando a forma diversa como vivem os grupos indígenas no país, com 

alguns vivendo em terras demarcadas, em boas condições ambientais, 

diferentemente dos que estão na condição de trabalhadores rurais, em áreas 

menores. Outros, ainda vivem como sem-terra, em condições de extrema 

pobreza.  Ainda nesse livro, no capítulo 18 (intitulado “Desigualdades de várias 

ordens”), no texto “Todos iguais ou muito diferentes?”, as autoras destacam um 

gráfico circular, que apresenta o percentual da população brasileira por raça. 

Os Livros 3 e 5 também fazem esse tipo de abordagem.  



117 

 

Assim, no Livro 3, no capítulo 5 (intitulado “”Raça, etnia e 

multiculturalismo”), no texto 3 (“Raça racismo e etnia: aspectos 

socioantropológicos”), no tópico “O mito da democracia racial”, os autores 

apresentam um quadro que destaca a população brasileira por raça conforme 

Censo 2010 (Figura 49). Contudo outros dados dessas sociedades deixam de 

ser apresentados num outro quadro destacado no mesmo texto, que apresenta 

informações sobre o rendimento do trabalho por raça e ressalta apenas 

brancos, pretos e pardos. Ainda no texto 3, no tópico “Etnia: o reconhecimento 

das diferenças”, menciona-se o número de 238 etnias indígenas no Brasil, 

conforme Instituto Socioambiental (ISA) e Fundação Nacional do Índio (Funai).  

Figura 49 - População brasileira por raça 

 
Fonte: A. Silva et al (2016, p.112 ) 

 

O Livro 5 amplia essas informações, ao apresentar dados de dois censos, 

o que permite uma análise comparativa. Dessa forma, no capítulo 21 (intitulado 

“Onde você esconde seu racismo? Desnaturalizando as desigualdades 

raciais”), no texto “Qual é a cor do Brasil?”, são mencionados os dados do 

Censo 2010, destacando que 1,5% dos brasileiros se declararam amarelos e 

indígenas. Nessa discussão, é apresentado um gráfico em barras (Figura 50) 

que apresenta a população brasileira nos anos de 2000 e 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 - População brasileira nos anos de 2000 e 2010 
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Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.333) 

 

Os Livros 4 e 5, por sua vez, ainda apresentam os dados populacionais 

em gráficos de múltiplas barras em valores absolutos, o que pode possibilitar 

uma reflexão sobre o cenário de aumento de indivíduos dessas sociedades no 

país nas últimas décadas, conforme mostram os censos. Nesse sentido, o Livro 

4,  na introdução da unidade 1 (intitulada “O que é a sociedade?”), apresenta 

um gráfico em barras (que mostra a população indígena nos anos de 1991, 

2000 e 2010, especificando a população urbana e a população rural (Figura 

51).    

 
Figura 51 - População indígena nos anos de 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: Machado, Amorim, Barros (2016, p. 19) 

 

O Livro 5, no capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, Tudo se 

chama rio: nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”), no texto “Nos 

deram espelhos, e vimos um mundo doente”, apresenta outros dados: a 

distribuição das comunidades indígenas por terras indígenas e não indígenas 

num gráfico de barras (Figura 52), a população por situação de domicílio num 

quadro (Figura 53), a distribuição da população indígena no Brasil através de 

um mapa, e uma comparação das populações indígenas e não indígenas nos 

anos de 1991, 2000 e 2010 (Figura 54).  



119 

 

 
Figura 52 - Distribuição das comunidades indígenas por terras indígenas e não indígenas 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.379) 

 

 
Figura 53 - População indígena por situação de domicílio 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.379) 

 

Figura 54 - Populações indígenas e não indígenas nos anos de 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.380) 

 

No Livro 2, no capítulo 12 (intitulado “O ambiente como questão global”), 

no texto “Do indigenismo sertanista às políticas dos indígenas”, destaca-se um 

mapa que mostra as terras indígenas no Brasil (Figura 55), que também é 

apresentado no Livro 4, no capítulo 1 (“Evolucionismo e diferença”), no texto 5 

(“Populações indígenas no Brasil”). Ainda no Livro 4, no mesmo capítulo, no 
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texto 2 (“Parentesco e propriedade: modos de organização social”), há um 

mapa que mostra as terras da etnia Bororo.  

Figura 55 – Mapa das terras indígenas (2014) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p.350) 

 

No Livro 1 são apresentados alguns dados mais específicos sobre as 

populações indígenas. Nesse sentido, no capítulo 15 (intitulado “Quem faz e 

como se faz no Brasil?”), no texto “E as mulheres? E as crianças?”, discorre-se 

sobre a posição da mulher no mercado de trabalho, destacando os avanços na 

Constituição de 1988 (que instituiu a igualdade de direitos e deveres entre 

homens e mulheres). Um gráfico destaca que o rendimento dos homens, no 

Brasil, em geral, é superior ao das mulheres mostrando que essa situação é 

mais acentuada entre os povos indígenas (Figura 56). No capítulo 18 (intitulado 

“Desigualdades de várias ordens”) desse livro, no texto “Todos iguais ou muito 

diferentes?”, as autoras destacam um gráfico pictórico, que trata da taxa de 

analfabetismo por cor e raça nos anos 2000 e 2010 (Figura 57), mostrando que 

a taxa mais alta está entre os povos indígenas. 
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Figura 56 - Rendimentos mensais de homens e mulheres 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 242) 

Figura 57 - Taxa de analfabetismo considerando cor e raça 

 
Fonte: Bomeny et al (2016, p. 285) 

 

No manual do professor, do Livro 4, nas “Atividades interdisciplinares” 

para o capítulo 1, são propostas três questões para o aluno, a partir do trecho 

do texto “Brasil tem quase 900 mil índios de 305 etnias e 274 idiomas” (Portal 

Brasil), que explora os índices de alfabetização indígena no Brasil. 

Os livros indicam sites, vídeos, que apresentam informações gerais 

sobre as sociedades indígenas. Nesse sentido, no Livro 1, no capítulo 3 

(intitulado “Saber o que está distante”), na seção “Sessão de Cinema”, é dada 

a sugestão do documentário “Muita terra para pouco índio?” (documentário 

etnográfico que apresenta a diversidade dos povos indígenas e suas terras no 

Brasil). No capítulo 14 (intitulado “Brasil, mostra a tua cara!”), na seção “Sessão 

de cinema”, por sua vez, as autoras sugerem o episódio “Índios no Brasil, quem 

são eles?”, da série “Índios no Brasil” (que apresenta quem são e como vivem 

os indígenas do Brasil). No manual do professor é indicado o site da Funai no 

estudo do capítulo 5 (intitulado “O apito da fábrica”).  
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No Livro 4, na sugestão de sites do capítulo 1 (intitulado “Evolucionismo 

e diferença”), os autores sugerem: um projeto na área de produção audiovisual 

indígena, com vídeos, oficinas e outras atividades 

(www.videonasaldeias.org.br) e uma associação, ISA, com informações sobre 

os povos indígenas brasileiros (www.socioambiental.org). No capítulo 2 

(“Padrões, normas e cultura”) desse livro, indica-se os sites: o Projeto Nova 

Cartografia Social da Amazônia, que tem o objetivo de dar oportunidade à 

autocartografia dos povos tradicionais e contribuir para o fortalecimento dos 

movimentos sociais (www.novacartografiasocial.com); e a página do 

antropólogo e historiador John M. Monteiro “Os Índios na História do Brasil” 

(www.ifch.unicamp.br/ihb). No capítulo 4 (“Antropologia brasileira”), sugere-se 

um site (www.juliomelatti.pro.br) que destaca textos, livros, artigo, análise de 

contos, além de cursos de extensão sobre as comunidades indígenas. 

Por fim, no Livro 5, no capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, 

tudo se chama rio: nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”), na 

seção “Pesquisando e refletindo”, são apresentadas referências à temática no 

livro “História e cultura dos povos indígenas no Brasil”, de Cláudio Figueiredo, e 

em dois sites com informações sobre esses povos: Índio educa 

(www.indioeduca.org) e Vídeos nas aldeias 

(www.videosnasaldeias.org.br/2009). 

 

Personalidades indígenas em evidência  

Nessa categoria há cinco referências, nos Livros 2 e 5, como 

apresentado no Quadro 7. Nesse caso, no Livro 2, no capítulo 3 (intitulado “A 

família no mundo de hoje”), no texto “Movimento de mulheres e relações 

familiares”, ressalta-se as lutas das mulheres no Brasil, apresenta uma imagem 

da advogada indígena Joênia Batista Wapixana (Figura 58), primeira mulher 

indígena a ser eleita deputada federal. A referência é emblemática, tanto para a 

questão de empoderamento feminino, como também para o universo das lutas 

indígenas. No manual do professor do Livro 2, destaca-se a reportagem 

“Pesquisador é primeiro índio a receber título de doutor em linguística pela 

UnB” (de Maíra Heinen), nas “Leituras recomendadas” para o capítulo 10 

(intitulado “Educação, escola e transformação social”). 

 

http://www.videonasaldeias.org.br/
http://www.socioambiental.org/
http://www.novacartografiasocial.com/
http://www.juliomelatti.pro.br/
http://www.indioeduca.org/
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Figura 58 - Advogada indígena Joênia Batista Wapixana (2004) 

 
Fonte: Araújo, Bridi, Motim (2016, p. 95) 

  
No Livro 5,  no capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, Tudo se 

chama rio: nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil”),  específico para 

abordagem da temática, no texto “Quem me dera ao menos saber explicar o 

que ninguém consegue entender”, os autores destacam estudos de Gersem 

Baniwa, além de apresentar uma imagem desse antropólogo indígena (Figura 

59). Na seção “Pesquisando e refletindo”, são sugeridos dois filmes: “Juruna, o 

espírito da floresta” (relato da vida do cacique Xavante Juruna, primeiro 

indígena eleito deputado federal) e “Terra vermelha” (inspirado na história do 

cacique Guarani Kaiowá Ambrósio Vilhalva, que liderou um acampamento para 

retomada das terras de seus ancestrais). 

 

Figura 59 - Antropólogo indígena Gersem Baniwa 

 
Fonte: Oliveira, Costa (2016, p.380) 
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3.5 Conclusão 
 
Como observado, todos os livros investigados tratam da temática 

indígena, tanto na parte comum ao professor e ao aluno, como também na 

parte exclusiva para o professor. Ao longo dos livros, as referências 

constituem-se num material vasto sobre os povos indígenas, presentes em 

discussões sobre diversos temas, como formação da sociedade brasileira, 

violência, cultura, entre outros.   

Por sua vez, a “diluição” das referências ao longo nos livros (Apêndices 

A, B e C) possibilita que a temática indígena esteja atrelada a vários temas e 

ideias trabalhadas nas obras. Isso justifica o que ocorre com as obras que 

fazem referência num maior número de capítulos, contudo apresenta um 

número menor de referências. Por exemplo, o Livro 2, possui 92% dos 

capítulos com referências, enquanto o Livro 4 possui 60% dos capítulos com 

menções à temática indígena. Porém, o Livro 2 contabiliza uma quantidade de 

referências bem inferior à do Livro 4, como foi visto no Quadro 2. 

Os Livros 4 e 5 destacam-se com um maior número de referências. O 

Livro 5 apresenta um capítulo específico para estudo da temática, no caso o 

capítulo 24 (intitulado “Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio: nossos 

ancestrais, primeiros habitantes do Brasil). Isso explica o maior número de 

referências contabilizadas no capítulo. O Livro 4, apresenta um capítulo quase 

que exclusivo para abordagem dos povos indígenas, o capítulo 1 (intitulado 

“Evolucionismo e diferença”). Os Livros 1, 2 e 3, embora não apresentem um 

capítulo específico para a abordagem dos povos indígenas, contêm um ou dois 

capítulos que dispensam um tratamento mais demorado da temática.  

Em geral, os livros apresentam uma ampliação das referências no 

capítulo que desenvolve o tema “cultura” (ver Quadro 3). Nesse sentido, o Livro 

1 apresenta o maior número de referências no capítulo 3 (intitulado “Saber o 

que está distante”). O Livro 2, por sua vez, contém maior número de 

referências no capítulo 6 (intitulado “A cultura e suas raízes”). Nos Livros 3, 4 e 

5, por sua vez, os capítulos que abordam o tema “cultura” são aqueles com 

segundo maior número de referências. O Livro 4 ainda se destaca com 

referências nos cinco primeiros capítulos que compõem a unidade 1(intitulada 

“Cultura”). Esses contêm o maior número de abordagens desse livro.  
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Foi visto também que as referências são apresentadas no 

desenvolvimento de teorias conceitos e ideias que são discutidas no conjunto 

dos livros, e ainda em indicações de vasto material para consulta ou 

aprofundamento sobre a temática indígena, como livros, filmes, documentários 

músicas e jogos (Apêndices D, E, F e G). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto dos cinco livros didáticos de Sociologia, na versão manual do 

professor, aprovados no PNLD edição 2018, apresentam um importante 

material com referências aos povos indígenas. Os livros investigados contêm 

referências à temática indígena ao longo dos capítulos, e na parte exclusiva 

para o professor, sob a forma de textos verbais e também de significativa 

abordagem imagética (como gráficos, quadros, charges, tirinhas, e registros em 

atividades que refletem o cotidiano desses povos).  

O maior número das referências está nas discussões que envolvem o 

conceito de “cultura”. De maneira geral, os cinco livros analisados apresentam 

abordagens que procuram mostrar as sociedades indígenas como elas são, ou 

seja, diversas e diferenciadas em relação à sociedade nacional não indígena. 

Porém, com autonomia para viverem conforme suas próprias crenças.  

As referências aparecem em temas recorrentes nos livros, como 

formação do povo brasileiro, violência sofrida desde o início do processo de 

colonização, a luta pela demarcação de terras e, e ainda em textos que tratam 

da questão da educação superior e do suicídio entre essas sociedades.  

O pensamento de vários estudiosos alicerçam as discussões que 

mencionam os povos indígenas, como os antropólogos Lévi-Strauss e Darcy 

Ribeiro. Foi verificado que as etnias são especificadas em muitas referências 

em todos os livros pesquisados, o que expressa um cuidado em mostrar a 

diversidade desses povos, contribuindo para a desconstrução do pensamento 

do senso comum que imagina que os indígenas formam um único grupo, 

ignorando a diversidades dessas sociedades no país.  

No que diz respeito aos conhecimentos veiculados nos livros didáticos 

de Sociologia PNLD edição 2018 sobre os povos indígenas, percebe-se que 

são muitas as abordagens que buscam colocar esses povos na condição de 

brasileiros com lutas próprias, destacando os direitos garantidos na atual 

Constituição. Por sua vez, ideias equivocadas e preconceituosas sobre essas 

sociedades são discutidas e criticadas nesses livros, como a já superada ideia 

de “aculturação” desse povos.  

Isso ao leitor a possibiltta aos estudantes a construção de conhecimento 

sobre os povos indígenas próximos de suas realidades.  
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Por sua vez, no senso comum ainda se imagina os povos indígenas em 

condições bem diversas de suas realidades. Contudo, uma percepção mais 

real dessas sociedades vem se desenhado no cenário brasileiro. Assim, 

entende-se a importância de uma pesquisa como esta.  

A sugestão de livros, filmes, documentários e músicas, inclusive alguns 

produzidos pelos próprios indígenas,   podem contribuir com professores e 

alunos que utilizam esses livros para um debate sobre a presença dessas 

comunidades na sociedade brasileira e a possibilidade de enxergar o outro 

além de suas próprias formas de concepção de vida.     

Percebemos as limitações da pesquisa, que requer um olhar minucioso 

para identificar todas as referências verbais e imagéticas nos livros 

selecionados. Nesse caso, a análise desenvolvida exige um conhecimento que 

extrapola a menção aos povos indígenas. É preciso que se tenha um 

conhecimento mais profundo de obras e autores que discutem essa temática, 

pois muitas vezes tais referências não estão explicitadas nos títulos de livros, 

artigos, filmes, e músicas. Por fim, percebe-se a necessidade de mais estudos 

sobre a forma como a temática indígena é desenvolvida nos livros didáticos de 

Sociologia, como investigações mais aprofundadas sobre o papel dos textos 

imagéticos na construção de conceitos e ideias que rompam com o senso 

comum em relação aos povos indígenas.  
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Apêndice A - Referências nos livros de Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 

 
  

LIVRO 1 
 
LIVRO 2 

 
LIVRO 3 

 
LIVRO 4 

 
LIVRO 5 

 
 
 
 
 
QUANTIDADE 

DE 
REFERÊNCIAS 

 
Cap. 1 – 3 
Cap. 2 – 1 
Cap. 3 – 10 
Cap. 5 – 3 
Cap. 11 – 4 
Introdução 
à Parte III - 
6 
Cap. 14 – 7 
Cap. 15 – 4 
Cap. 16 – 2 
Cap. 18 – 4 
Cap. 19 – 1 
Cap. 22 – 1 
Manual- 5 

 
Cap. 1 – 4 
Cap. 2 – 2 
Cap. 3 – 5 
Cap. 5 – 1 
Cap. 6 – 12 
Cap. 7 – 3 
Cap. 8 – 1 
Cap. 9 – 2 
Cap. 10 – 3 
Cap. 11 - 1 
Cap. 12 – 8 
Questões 
do ENEM- 
1 
Manual – 4 
 

 
Introdução 
à Unidade 
1- 1 
Cap. 1 – 1 
Cap. 3 – 8 
Cap. 4 – 3 
Cap. 5 – 11 
Cap. 7 – 3 
Cap. 10 – 3 
Cap. 12 – 2 
Cap. 15 – 3 
Manual - 2 

 
Introdução - 
1 
Cap. 1 – 39 
Cap. 2 – 11 
Cap. 3 – 11 
Cap. 4 – 11 
Cap. 5 – 4 
“Concluindo” 
Unidade 1 - 
13  
Cap. 9 – 2 
“Concluindo” 
Unidade 2 - 
1 
Cap. 12 – 2 
Cap. 13 – 2 
Cap. 15 – 1 
Manual - 15 

 
Cap. 3 – 1 
Cap. 4 – 7 
Cap. 5 - 3 
Cap. 6 - 5 
Cap. 8 – 4 
Cap. 18 – 2 
Cap. 21 – 3 
Cap. 23 – 1 
Cap. 24 – 
36 
Manual - 
12 

 
TOTAL DE 

REFERÊNCIAS 

 
51 

 
47 

 
37 

 
113 

 
74 
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Apêndice B – Tipos de referências nos livros de Sociologia aprovados no PNLD edição 

2018 

  
LIVRO 1 

 
LIVRO 2 

 
LIVRO 3 

 
LIVRO 4 

 
LIVRO 5 

 
 
 
 
 
 
 
QUANTIDADE 

DE 
REFERÊNCIAS 

VERBAIS 

 
Cap. 1 – 1 
Cap. 2 – 1 
Cap. 3 – 7 
Cap. 5 – 2 
Cap. 11 – 2 
Introdução à 
Parte III - 6 
Cap. 14 – 5 
Cap. 15 – 2 
Cap. 16 – 1 
Cap. 18 – 2 
Cap. 19 – 1 
Cap. 22 – 1 
Manual- 2 

 
Cap. 1 – 1 
Cap. 2 – 2 
Cap. 3 – 2 
Cap. 5 – 1 
Cap. 6 – 7 
Cap. 7 – 2 
Cap. 8 – 1 
Cap. 9 – 1 
Cap. 10 – 1 
Cap. 12 – 4 
Questões do 
ENEM - 1 
Manual – 2 
 

 
Cap. 1 – 1 
Cap. 3 – 4 
Cap. 5 – 10 
Cap. 7 – 1 
Cap. 10 – 2 
Cap. 12 – 1 
Cap. 15 – 2 
Manual - 1 

 
Cap. 1 – 18 
Cap. 2 – 5 
Cap. 3 – 8 
Cap. 4 – 9 
Cap. 5 – 3 
“Concluindo” 
Unidade 1 - 9  
Cap. 9 – 1 
“Concluindo” 
Unidade 2 - 1 
Cap. 12 – 2 
Cap. 13 – 2 
Manual - 12 

 
Cap. 4 – 4 
Cap. 5 - 2 
Cap. 6 - 2 
Cap. 8 – 2 
Cap. 18 – 2 
Cap. 21 – 2 
Cap. 23 – 1 
Cap. 24 – 15 
Manual - 12 

TOTAL DE 
REFERÊNCIAS 

VERBAIS 

 
33 

 
25 

 
22 

 
70 

 
42 

 
 
 
 
QUANTIDADE 

DE 
REFERÊNCIAS 
IMAGÉTICAS 

 
Cap. 1 – 2 
Cap. 3 – 3 
Cap. 5 – 1 
Cap. 11 – 2 
Cap. 14 – 2 
Cap. 15 – 2 
Cap. 16 – 1 
Cap. 18 – 2 
Manual- 3 

 
Cap. 1 – 3 
Cap. 3 – 3 
Cap. 6 – 5 
Cap. 7 – 1 
Cap. 9 – 1 
Cap. 10 – 2 
Cap. 11 - 1 
Cap. 12 – 4 
Manual – 2 
 

 
Introdução à 
Unidade 1- 1 
Cap. 3 – 4 
Cap. 3 – 3 
Cap. 5 – 1 
Cap. 7 – 2 
Cap. 10 – 1 
Cap. 12 – 1 
Cap. 15 – 1 
Manual - 1 

 
Introdução- 1 
Cap. 1 – 21 
Cap. 2 – 6 
Cap. 3 – 3 
Cap. 4 – 2 
Cap. 5 – 1 
Concluindo 
Unidade 1 - 4  
Cap. 9 – 1 
Cap. 15 – 1 
Manual - 3 

 
Cap. 3 – 1 
Cap. 4 – 3 
Cap. 5 - 1 
Cap. 6 - 3 
Cap. 8 – 2 
Cap. 21 – 1 
Cap. 24 – 21 
 

TOTAL DE 
REFERÊNCIAS 
IMAGÉTICAS 

  
18 
 

 
22 

 
15 

 
43 

 
32 

TOTAL DE 
REFERÊNCIAS 

 
51 

 
47 

 
37 

 
113 

 
74 
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Apêndice C - Contextos de referências nos livros de Sociologia aprovados no PNLD 

edição 2018 

 

Contextos de 
referências 

LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 LIVRO 5 

 
Textos do 
Passado 

 

Cap. 1- 2 
Cap. 3 - 4 
Cap. 11 – 2 
Cap. 15 - 1 
Cap. 16 - 1 

Cap. 1- 1 
Cap. 12- 1 
 
 

Cap. 3-1 
 

Cap. 1-1 
Conc. Uni. 1-1 

Cap. 4-1 
Cap. 5-1 
Cap. 24-3 
 

 
Novos e 

antigos rituais e 
modos de vida 

 

Cap.3-1 
Cap. 5- 3 
Cap. 11 - 1 
Cap.14 -2 
 

Cap. 3- 2 
Cap. 6-2 
Cap. 7-3 
Cap. 10-2 
Cap. 11-1 
Cap. 12-2 
Manual - 3 

Int. Unid. 1-
1 
Cap.3-1 
Cap. 4-3 
Cap. 7-1 
 

Cap. 1-10 
Cap. 3-2 
Conc. Uni. 1-4 
Manual-3 

Cap. 3-1 
Cap. 4-1 
Cap. 6-1 
Cap. 8-3 
Cap. 24-7 
 

 
 
 

Povos 
Indígenas e 
sociedade 
envolvente 

 

Int. Part. III- 5 
Cap. 14- 2 
Cap.19 – 1 
Manual-1 

Cap. 1-1 
Cap.5-1 
Cap. 6-7 
Cap.8-1 
Cap. 9-2 
Cap.10-1 
Cap. 12-4 
 

Cap. 1- 1 
Cap. 3-1 
Cap. 5- 5 
Cap. 7-2 
Cap. 10- 3 
Cap. 12- 2 
Cap. 15- 3 
Manual-1 

Cap. 1-12 
Cap. 2-7 
Cap. 3-1 
Cap. 4-2 
Conc. Uni. 1-1 
Cap. 9-1 
Conc. Uni. 2-1 
Cap. 12-2 
Cap.13-2 
Cap. 15-1 
Manual-5 

Cap. 4-4 
Cap. 6-3 
Cap. 8-1 
Cap. 18-2 
Cap. 24-15 
Manual-3 

 
 

Povos 
Indígenas e as 

Ciências 
Sociais 

 

Cap. 1- 1 
Cap.2 -1 
Cap.3 -4 
Cap. 11- 1 
Introdução á 
Parte III - 1 
Cap. 15 – 2 
Cap. 16 - 1 
Cap. 18-2 
Cap.22 -1 
Manual-3 

Cap. 1-2 
Cap. 2-2 
Cap. 3-2 
Cap. 6-3 
Questão- 1 

Cap. 3-5 
Cap. 5- 4 
Manual-1 
 

Cap. 1-12 
Cap. 2-2 
Cap. 3-8 
Cap. 4-8 
Cap. 5-4 
Conc. Uni. 1-7 
Cap. 9-1 
Manual-6 
 
 

Cap. 4-1 
Cap. 5-2 
Cap. 6-1 
Cap. 21-1 
Cap. 23-1 
Cap. 24-1 
Manual-9 
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Dados gerais 

 

Cap. 3-1 
Cap.14 – 3 
Cap. 15-1 
Cap. 18-2 
Manual-1 

  
Cap. 12-1 
 

Cap. 5-2 
 

Int. Uni.- 1 
Cap. 1-4 
Cap. 2-2 
Cap. 4-1 
Manual-1 
 

Cap. 21-2 
Cap. 24-7 
 

Personalidades 
indígenas 

 

 Cap. 3-1 
Manual - 1 

  Cap. 24-3 

Total de 
referências 

 
51 

 
47 

 
37 

 
113 

 
74 

 
 

 
Apêndice D- Leituras comentadas, citadas ou sugeridas nos livros de Sociologia 

aprovados no PNLD edição 2018 

 
 

 

 
LEITURAS 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO 1 

 
  
 “Ensaios” (de Michel Montaigne) 
 “A conquista da América, a questão do outro” (Tzvetan Todorov) 
 “As estruturas elementares do parentesco” (de Lévi-Strauss) 
 “Antropologia estrutural” (de Lévi-Strauss) 
 “O pensamento selvagem” (de Lévi-Strauss) 
 “Raça e História” (de Lévi-Strauss) 
 “A cabana dos mura” (de Von Martius) 
 Carta de Pero Vaz de Caminha 
 “Do bom uso do relativismo” (de Leonardo Boff) 
 “Rio das flores” (Miguel S. Tavares) 
  “Brasil” (de Oswald de Andrade) 
 “O canto do guerreiro” (de Gonçalves Dias) 
 “Macunaíma” (de Mário de Andrade) 
 “Algumas notas para a discussão sobre a situação de acesso e 

permanência dos povos indígenas na educação superior” (de Mariana 
Paladino) 

 “Trabalho compulsório e trabalho livre na História do Brasil” (de Ida 
Lewkowicz, Horácio Gutiérrez e Manolo Florentino) 

 “Casa-grande & senzala” (de Gilberto Freyre) 
 “Cultura: um conceito antropológico” (de Roque Laraia) 
 “O povo brasileiro” (de Darcy Ribeiro) 
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LIVRO 2 

 

 “Duas viagens ao Brasil” (de Hans Staden) 
 “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil” (de Jean-Baptiste Debret) 
 “As estruturas elementares do parentesco” (de Lévi-Strauss) 
 “O pensamento selvagem” (de Lévi-Strauss) 
 “Tristes trópicos” (de Lévi-Strauss) 
 “Populações meridionais do Brasil” (de Oliveira Vianna) 
 “Formação do Brasil Contemporâneo” (de Caio Prado Júnior) 
 “Raízes do Brasil” (de Sérgio Buarque de Holanda) 
 “Casa-grande & senzala” (de Gilberto Freyre) 
 “Raça e História” (de Lévi-Strauss) 
 “O povo brasileiro” (de Darcy Ribeiro) 
 “Movimentos sociais no início do século XXI” (de Maria da Glória Gohn), 
 “Contos Indígenas Brasileiros” (de Daniel Munduruku) 
 “Cultura: um conceito antropológico” (de Roque Laraia) 
 “As religiões indígenas: o caso tupi-guarani” (de Roque Laraia) 
 “Pesquisador é primeiro índio a receber título de doutor em linguística 

pela UnB” (de Maíra Heinen) 

 
LIVRO 3 

 
 “Ensaios” (de Michel Montaigne) 
 “Quem vai explorar a biodiversidade amazônica?” (de Rafael Garcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO 4 

 
 

 “Os índios e o Brasil” (de Mércio P. Gomes) 
 “O escopo da antropologia” (de James G. Frazer) 
 “O fardo do homem branco” (de Rudyard Kipling) 
 “O pensamento selvagem” (de Lévi-Strauss) 
 “Tristes trópicos” (de Lévi-Strauss) 
 “As estruturas elementares do parentesco” (de Lévi-Strauss) 
 “Antropologia estrutural” (de Lévi-Strauss) 
 “Totemismo hoje” (de Lévi-Strauss) 
 “O cru e o cozido” (de Lévi-Strauss) 
 “Do mel às cinzas” (de Lévi-Strauss) 
 “Origem dos modos à mesa” (de Lévi-Strauss) 
 “O homem nu” (de Lévi-Strauss) 
 “A via das máscaras” (de Lévi-Strauss) 
 “Oleira ciumenta” (de Lévi-Strauss) 
 “Histórias de lince” (de Lévi-Strauss) 
 “Coisas de índio: um guia de pesquisa” (de Daniel Munduruku) 
 Grafismo indígena: estudo de antropologia estética (de Lux Vidal) 
 “História dos índios no Brasil” (de Manuela Carneiro da Cunha) 
 “O casamento entre o céu e a terra: contos dos povos indígenas no 

Brasil” (de Leonardo Boff) 
 “Iracema” (de José de Alencar) 
 “Maíra” (de Darcy Ribeiro) 
 “Macunaíma” (de Mário de Andrade) 
 “Ensaio sobre a dádiva” (de Marcel Mauss) 
  “O processo de assimilação dos Terena” (de Roberto Cardoso de 

Oliveira) 
 “A marcha para o Oeste: a epopeia da expedição Roncador-Xingu” (de 

Cláudio e Orlando Villas Boas) 
 “Casa-grande & senzala” (de Gilberto Freyre, adaptado por Adolfo 

Aizen) 
 “Utopia Selvagem” (Darcy Ribeiro) 
 “A invenção da cultura” (de Roy Wagner) 
 “O povo brasileiro” (de Darcy Ribeiro) 



138 

 

  “Populações meridionais do Brasil” (de Oliveira Vianna) 
 “Casa-grande & senzala” (de Gilberto Freyre) 
 “Raízes do Brasil” (de Sérgio Buarque de Holanda) 
 “Kitoko Maxakali: a criança indígena e os processos de formação, 

aprendizagem e escolarização” (de Miriam Alvarez) 
 “A criança indígena: a concepção Xikrin de infância e aprendizado” (de 

Clarice Cohn) 
 “Crianças indígenas, ensaios antropológicos” (Aracy L. da Silva)  
 “Concepções indígenas de infância no Brasil” (de Antonella Tassinari) 
 “Culturas em transformação: os índios e a civilização” (Clarice Cohn) 
 “O perspectivismo ameríndio e a ideia de uma estética americana” (de 

Denise M. C. Gomes) 
 “A emergência dos remanescentes: notas para o diálogo entre 

indígenas e quilombolas” (de José Maurício A. Arruti) 
 “Populações indígenas e mercadorias: reflexões a partir da antropologia 

social” (de Camilia Galan de Paula) 
 “O patrimônio da diferença” (de Manuela Carneiro da Cunha) 
 “As identidades indígenas na escrita de Daniel Munduruku (de 

Waniamara J. Santos) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO 5 

 
 “Vamos entender melhor as culturas através da matemática ou das 

matemáticas?” (de Marcio Vianna)  
  “Yanomami, o espírito da floresta” (de Bruce Albert) 
 “Casa-grande & senzala” (de Gilberto Freyre) 
 “O Brasil antes dos brasileiros” (de André Prous)  
 “Povos indígenas do Brasil: 2001-2005” (de B. Ricardo e F. Ricardo) 
 “Demarcação de terras indígenas: morte e vidas anunciadas” (de 

Mônica Lins) 
 “História e cultura dos povos indígenas no Brasil” (de Cláudio 

Figueiredo) 
 “Sabedoria das Águas” (de Daniel Munduruku) 
 “Índice de suicídio entre índios Guarani-Kaiowá é até 12 vezes maior 

que a média nacional” (de Leandro knorre) 
 “Poligamia fez e ainda faz parte da sociedade” (de Renato Monteiro 

Athias) 
 “O patrimônio da diferença” (de Maria Manuela Carneiro da Cunha)  
 “Cultura: um conceito antropológico” (de Roque Laraia)  
 “O que é etnocentrismo” (de Everardo Rocha) 
 “Belo Monte: Justiça manda Funai negociar”(de Mônica Tavares) 
 “O índio na história do Brasil” (de Berta Ribeiro) 
 “Não há terra para plantar neste verão: o cerco das terras indígenas e 

das terras de trabalho no renascimento político do campo” (de José de 
Souza Martins) 

 “Os índios do Brasil em 1500” (de João Pacheco de Oliveira e Carlos 
Augusto da Rocha Freire) 

 “Carta do povo Guarani Kaiowá à Presidenta Dilma Rousseff” 
 “Povos Indígenas e a Lei dos Brancos: o direito à diferença” (de Ana 

Valéria Araújo et al) 
 “O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 

no Brasil de hoje” (de Gersem dos Santos Luciano Baniwa) 
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Apêndice E - Filmes, documentários e sites/links comentados, citados ou sugeridos nos 
livros de Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 

  
 FILMES, DOCUMENTÁRIOS E SITES 

 
 

LIVRO 1 

  
 Filme “A conquista do Paraíso” 
 “Muita terra para pouco índio?” 
 Índios no Brasil, quem são eles? 
 Site da Funai (www.funai.gov.br) 
 Filme “Xingu” 
 Documentário “O povo brasileiro” 

 
 
 

LIVRO 2 

 
 Filme “Serras da desordem” 
 Documentário “Povos Indígenas no Brasil” 
 Filme “Conflito das águas” 
 Link para os textos “Repensando o ser índio com os Guarani e Kaiowá 

hoje” e “Roteiro de atividades” 
 
 

LIVRO 3 

 
 Filme “Brava gente brasileira” 
 Reportagem “Índios x pastores” 
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LIVRO 4 

 
 Filme “A missão”  
 Filme “Xingu”  
 Filme “Serras da desordem” 
 Documentário “Kidene - Academia Kuikuro” 
 Documentário “Corumbiara” 
 Filme “Brincando nos campos do Senhor”  
 Documentário “A nação que não esperou por Deus”  
 Sites   

  www.videonasaldeias.org.br  
  www.socioambiental.org  
 www.ifch.unicamp.br/ihb/                 
  www.novacartografiasocial.com             
  www.juliomelatti.pro.br 

 Documentário “O povo brasileiro” 
 Documentário “Índios Munduruku: tecendo a resistência” 

 
 
 
 
 

LIVRO 5 

 
 Filme “A missão” 
 Documentário “O povo brasileiro” 
 Documentário “Juruna, o espírito da floresta”  
 Filme “Terra vermelha” 
 Filme “Xingu” 
 Sites  

 www.indioeduca.org,  
  www.videonasaldeias.org.br/2009  
  http://bit.ly/krXLIC (sobre as comunidades Baniwa)        

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE F - Músicas comentadas, citadas ou sugeridas nos livros de sociologia 
aprovados no PNLD edição 2018 

 

 MÚSICAS 

 

LIVRO 1 

 
 “Chegança” (de Antônio Nóbrega e Wilson Freire) 

 

LIVRO 2 

 

 “Canto das três raças” (de Mauro Duarte e Paulo César 

Pinheiro) 

 
LIVRO 3 

 

 

 

LIVRO 4 

 
 “Mais do mesmo” (Legião Urbana) 
 “Inclassificáveis” (de Arnaldo Antunes) 
 “Etnia” (de Chico Science e Lúcio Maia) 

http://www.videonasaldeias.org.br/
http://www.socioambiental.org/
http://www.novacartografiasocial.com/
http://www.juliomelatti.pro.br/
http://www.indioeduca.org/
http://www.videonasaldeias.org.br/2009
http://bit.ly/krXLIC
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LIVRO 5 

 
 “Bye, bye, Brasil” (de Roberto Menescal e Chico Buarque) 
 “Chegança” (de Antônio Nóbrega e Wilson Freire) 
 “Canoa, canoa” (de Nelson Ângelo e Fernando Brant) 
 “A vida que eu levo” (de indígenas Guarani Kaiowá) 
 “Índios” (de Renato Russo) 
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APÊNDICE G - Jogos sugeridos na abordagem da temática indígena nos livros de 
Sociologia aprovados no PNLD edição 2018 

 

  
 

 JOGOS 

 

LIVRO 1 

 
 

 

LIVRO 2 

 

 
LIVRO 3 

 

 “Aritana e a pena da harpia” 

 

LIVRO 4 

 

 

 

LIVRO 5 

 
 “Aritana e a pena da harpia” 
 “Huni Kuin, os caminhos da jiboia” (produção com participação 

indígena Kaxinawá) 

 

 
 
 
 


