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RESUMO 

 
 

GRASSI, Leila Gasperazzo Ignatius. Imagem-identidade indígena: construção e 
transmissão em escolas não-indígenas. 2008. Tese (Doutorado) - Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 

Esta tese aborda como são construídas e transmitidas as imagens dos indígenas 
brasileiros nas escolas não-indígenas de Ensino Fundamental, tanto nos conteúdos 
programáticos como nas vivências cotidianas, em referências que se apresentem ou 
eventos que sejam propostos. Compreender como operam os professores no cotidiano, 
como constroem e/ou divulgam a imagem dos indígenas foi o objetivo de pesquisa. A 
base comparativa foi dada pela expectativa de que a escola não-indígena está 
minimamente informada sobre as conquistas dos indígenas que estão presentes na 
legislação brasileira a partir da Constituição de 1988 e, mais diretamente, a partir da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/96 – substrato comum a 
todos os brasileiros e que é do domínio da escola e dos educadores não-indígenas. 
Contemplou um estudo de caso, a saber, a cidade de São José dos Campos no Vale do 
Paraíba, Estado de São Paulo, cidade que começou como aldeia indígena e atualmente 
não tem contato direto com indígenas, embora disponha dessa possibilidade com 
comunidades relativamente próximas. Fez-se necessário, então, conhecer a legislação no 
que diz respeito à escolarização indígena e não-indígena; o município; conceitos de 
pluralidade cultural, tolerância, imagem e identidade em especial na sua relação com os 
instrumentos legais e normativos disponíveis atualmente no Brasil particularmente nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais e no Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas, bem como em instrumentos legais e normativos existentes em nível estadual 
e municipal. Baseia-se também em Silva, Grupioni, Goffman, Fischmann, entre outros 
para compor a base teórica. Como resultado da investigação apurou-se que as escolas 
ainda apresentam conteúdos e imagens estereotipadas dos indígenas brasileiros. 

 
 

 
 

 
 

Palavras-chave: educação escolar; indígena brasileiro; imagem-identidade. 



 

ABSTRACT 
 

 

GRASSI, Leila Gasperazzo Ignatius. The indigenous image-identity: construct and 
transmit in non-indigenous school. Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 

 

 

This thesis treat how is construct and transmit the image of the Brazilians indigenous at 
the non-indigenous schools of Ensino Fundamental, both in program content and in 
everyday experiences, a reference for introductions or events that are offered. 
Understanding how teachers operate in everyday life, as they build and / or 
disseminating the image of indigenous people was the object of research. The 
comparative basis was given by the expectation that the non-indigenous school is 
minimally informed about the achievements of indigenous people that are present in the 
Brazilian legislation from the 1988 Constitution and, more directly, from the Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/96 - common substrate to all 
Brazilians and that is the domain of non-indigenous school and educators. He 
contemplated a case study, namely the city of São José dos Campos in the Paraíba 
Valley, State of São Paulo, a city that began as indigenous village and currently has no 
direct contact with indigenous, although it has that possibility with communities 
relatively close. With exploratory, it is considered the national framework, the choice of 
the city, however, has potential that could allow possible understanding aimed at 
generalization. It was necessary then to know the law regarding the school education of 
indigenous and non-indigenous, the municipality; concepts of cultural diversity, 
tolerance, image and identity especially in relation to the legal instruments currently 
available in Brazil, particularly in Parâmetros Curriculares Nacionais and the 
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, as well as existing rules on 
state and municipal levels. Is found in Silva, Grupioni, Goffman, Fischmann, and others 
to compose the theorist base. As a result of the investigation it was found that the 
schools have content and stereotypical images of indigenous Brazilians. 

 
 
 
Keywords: school education; Brazilian indigenous; image-identity 
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INTRODUÇÃO 

 

Ser educador, hoje, no  Brasil é, antes de mais nada, um ato de fé: na 
capacidade do ser humano de se transformar; nas possibilidades da escola, 
enquanto organização, de superar as imensas limitações que a cercam e 
oprimem; nas potencialidades da ação coletiva do magistério e em  sua 
capacidade de atualizá -las. É a necessidade de não ser espectador e ousar 
arriscar gestos (FISCHMANN, 1999, p.91).  

 

 Esta tese se desenvolveu com o objetivo de responder perguntas que foram 

surgindo ao longo do percurso de educadora vivenciado por esta pesquisadora sobre a 

temática indígena na escola. 

Das perguntas que emergiram nesse percurso, aqui se ressaltam algumas: como 

a escola não-indígena trata a temática indígena, sobretudo no que se refere à imagem-

identidade dos indígenas? Está a atualização, o movimento vivo das sociedades 

indígenas presente na escola não-indígena?  

 Com dois pólos estruturadores de investigação – educação escolar indígena e 

educação escolar não indígena – a pesquisa se estruturou pela via das leis e normas, isto 

é, a legislação brasileira referente a eles, utilizando-se das conquistas indígenas nas 

questões sociais e escolares como contraponto para o entendimento sobre a imagem que 

a escola não indígena cria e/ou veicula sobre os índios brasileiros. 

 Para tanto, elegeu-se uma cidade, São José dos Campos no Estado de São Paulo, 

para se ter, como campo de trabalho, as escolas não-indígenas municipais e os livros 

didáticos adotados por elas observando como foco a temática indígena, em especial as 

imagens dos indígenas neles veiculadas. 
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Escolheu-se, para efeito comparativo, o Dia do Índio e outra data com 

significado próprio na cidade e comemorada nas escolas - o Dia do Desafio - data essa 

importada e laica. 

Dividido em quatro capítulos, o presente trabalho tem como conteúdo, no 

primeiro, a implantação histórica e legal da escolarização brasileira – indígena e não 

indígena. No segundo, apresenta o tempo e espaço na cidade de São José dos Campos e 

o ensino no município; no terceiro traz as observações e reflexões da pesquisa de 

campo; o quarto capítulo trata da imagem-identidade dos indígenas brasileiros que foi 

construída ao longo do tempo e as imagens dos indígenas veiculadas na mídia e nos 

livros didáticos. Completando o trabalho estão a Conclusão, Referências e Anexos. 

 O material imagético levantado em campo que compõe o item 4.8 padronizou-se 

com o nome de imagem e numerou-se sequencialmente. 

 Assim, se desenvolveu esta tese que, “no horizonte mais amplo de suas 

preocupações [...] busca contribuir para a construção de caminhos para uma educação 

diferenciada que desperte e desenvolva a sensibilidade para a diversidade sociocultural” 

(SILVA, 2001, p. 12).  

 Os anexos colocados no final deste trabalho referem-se a dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para São José dos Campos sobre 

matrículas, docentes e a rede escolar de 2006 (os mais atuais até esta data), contendo as 

fontes de onde foram retirados. Constam ainda dos as coleções de livros de História 

recomendados pelo Guia de Livros Didáticos – PNLD 2008, do Ministério da Educação 

– MEC; alguns projetos propostos por ONGs e/ou instituições e/ou empresas e 

realizados nas escolas municipais; uma carta de Marcos Terena e do Cacique Seattle 

que foi utilizada em evento escolar e, algumas correspondências trocadas entre a 

pesquisadora e algumas fontes consultadas para esta pesquisa.  
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A não linearidade deste trabalho é característica não só do tema a que se refere, 

mas, também se deve à minha formação – diferenciada e plural - e nesse sentido deu-se 

a opção ao leitor a ordem de leitura.  

Essa pesquisa procura contribuir com um trabalho original em Educação com 

marca interdisciplinar compondo com História e Semiótica onde cada parte forma um 

todo que se interliga e que interagem na análise e conclusão final. 

 Não é um trabalho sobre livros didáticos, sobre escolas, sobre currículo, 

legislação, indígenas brasileiros ou semiótica. É um trabalho de caráter interdisciplinar 

onde educação, cultura e organização se cruzam, dialogam entre si e se complementam. 

O tema central deste trabalho é a imagem do indígena brasileiro que se constrói e se 

divulga nas escolas de Ensino Fundamental. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Assim, “O exótico deixou de ser distante e o distante trona -se cada vez 
mais familiar. [...] longe de serem obstáculos pertu rbadores, o 
multiculturalismo e a plurietnicidade são verdadeiros pilares de uma 
integração social democrática” (DELORS, 2003, p. 246 e 249).  

 

Eixos estruturadores desta tese e opções teórico-metodológicas  

 

Tendo em conta a linha de pesquisa que se insere são três os eixos norteadores e 

estruturadores desta tese, a saber: legislação educacional (Organização); São José dos 

Campos, local da pesquisa (Educação); e imagem-identidade indígena (Cultura). 

     Entende-se que com essa estrutura o que se busca é compreender as relações 

entre indígenas e não-indígenas nas escolas municipais de Ensino Fundamental da 

cidade de São José dos Campos como também a criação/aceitação/veiculação/ da 

imagem-identidade dos indígenas nessas escolas. Buscou-se investigar também se a 

constante recriação da sociedade joseense e sua moderna tecnologia interferem no 

ideário que se tem nas escolas do mesmo município a respeito dos indígenas brasileiros.  

     Tolerância, discriminação, racismo, preconceito, estigma, são pontos a serem 

observados nessas relações que se criam e se manifestam no ambiente escolar.    

Sob o título de: Imagem-identidade indígena: construção e transmissão em 

escolas não-indígenas colocou-se como hipótese para investigação que a escola 

apresenta conteúdos estagnados, e estereotipados, referentes à imagem - identidade do 

indígena brasileiro na tentativa de contribuir para a “melhoria das condições básicas de 

vida do sujeito da pesquisa” (FISCHMANN, 2005, p. 46). 
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Trabalhar com questões inerentes à condição humana  é assumir um 
compromisso, e em especial no caso da pesquisa educacional, estabelece 
premissas metodológicas claras: a mel horia das condições básicas de vida do 
sujeito da pesquisa é a finalidade da busca do conhecimento, não só como 
indivíduo, mas também como partícipe de uma coletividade social. Em 
particular o estudo das relações de etnia – singularidade a ser valorizada e 
ampliada pela participação na pluralidade, em um processo de construção de 
novos paradigmas de relacionamento entre indivíduos, entre  comunidades e 
entre estas e a sociedade [...] (Fischmann, 2005, p.46).  

 

O problema que se propôs para esta pesquisa é como a escola não-indígena trata 

a temática indígena, tendo como sujeitos da pesquisa professores e coordenadores da 

rede municipal do Ensino Fundamental. Como recorte temporal, partiu-se das 

conquistas legais conseguidas pelos indígenas, tomando em especial dispositivos da 

Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº. 

9394/96. Toma como base os instrumentos educacionais propostos pelo Ministério da 

Educação – MEC – para as escolas, quais sejam: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) no segmento Pluralidade Cultural e o Referencial Curricular para as Escolas 

Indígenas (RCNEI), onde pluralidade e tolerância são conceitos utilizados.  

Para isso, uma cidade do interior do Estado de São Paulo foi tomada como 

estudo de caso - São José dos Campos, no Vale do Paraíba - cidade essa em constantes e 

intensas transformações urbanas e sociais. Trata-se de cidade que conta com 

aproximadamente 589.050 habitantes (dados do IBGE de 2003), alcançando, no mesmo 

ano, aproximadamente 87.310 matrículas no Ensino Fundamental e aproximadamente 

4.025 docentes em atuação nas 175 escolas de Ensino Fundamental da cidade dados 

esses fornecidos pela Central de Atendimentos da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo.  

É, atualmente, a maior cidade do Vale do Paraíba. Dotada de um moderno 

complexo industrial, possui aproximadamente 88 escolas estaduais, 38 municipais e 49 
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particulares para o Ensino Fundamental, conforme dados das Diretorias de Ensino 

Municipal e Estadual. 

Supõe-se que a colonização do território joseense teve início quase que 

contemporâneo com a da Capitania de São Vicente; presumindo-se ainda que tal início 

aconteceu na segunda metade do século XVI, tendo sido primitivamente uma aldeia de 

índios guaianazes emigrados de Piratininga, provavelmente no ano de 1.564. Foi 

fundada pelo Padre José de Anchieta, com o nome de Aldeia de São José do Rio 

Comprido. 

A proximidade com indígenas do litoral norte do Estado, proximidade esta física 

e de convivência, o porte da cidade (número de habitantes, indústrias, etc.), as intensas e 

constantes transformações por que passa e sua história iniciada como aldeia indígena fez 

com que São José dos Campos fosse escolhida para o estudo de caso numa situação de 

cidade interiorana de porte médio, e não metrópole, mas não se afastando demais do que 

acontece na cidade de São Paulo e nas outras cidades maiores e menores do Estado.  

Trata-se, afinal, de centro urbano desenvolvido, que abriga um pólo industrial de 

importância nacional e internacional, assim como conta com importantes núcleos de 

ensino como o Instituto Técnico de Aeronáutica - ITA, e os centros de pesquisa em 

ciência e tecnologia como o Centro Técnico Aeroespacial – CTA e o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais – INPE. Conta ainda com cursos superiores e de pós-graduação 

da Unesp, Univap, Unip, INPG, FAAP e FGV. Empresas de alta tecnologia como 

General Motors, Johnson & Johnson, Philips, Embraer, Petrobrás, etc. fazem parte das, 

aproximadamente, 700 indústrias mantendo 60 mil profissionais em serviço.  

O objeto dessa pesquisa é, portanto, a temática indígena nas escolas não-

indígenas, tendo como base de análise os materiais pedagógicos e livros didáticos 

utilizados no Ensino Fundamental em escolas municipais. 
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[...] mais do que em qualquer outra parte do Brasil por mim conhecida, achei 
no Içana e Uaupés as relações entre índios e civilizados – os brancos como ali 
se diz – irremediavelmente estragadas: um abismo se abriu entre os dois 
elementos, à primeira vista, apenas perceptível, encoberto pelo véu de um 
modus vivendi  arranjado pelas duas partes, mas mostrando -se logo em toda 
sua profundidade intransponível, assim que se tr ata de conquistar a confiança 
dos índios e de penetrar no íntimo da psique deles. Claro está que a maioria 
dos civilizados, não compreendendo nem precisando de nada disto, nunca 
chega ao conhecimento desse abismo, dando -se por muito satisfeita com o 
modus vivendi e o apresentando muitas vezes orgulhosamente como resultado 
dos seus processos civilizadores (Ribeiro, 1995, p. 148). 1 

 

No trabalho com educação escolar desenvolvido por esta pesquisadora desde 

1977, tomou-se como base a questão da cultura indígena para discutir a sua influência 

na arte brasileira. A cultura indígena estava, então, no currículo das disciplinas 

lecionadas, sendo trabalhada somente e isoladamente em temas como arte, costumes 

herdados, alimentação, religiosidade, etc. Ao trabalhar numa Universidade onde havia 

projetos que se realizavam em uma reserva indígena próxima, a Reserva Indígena de 

Araribá, houve o interesse por participar dos projetos, primeiramente investigando a arte 

daquele local. 

Aos poucos, o interesse se voltou para a escolarização indígena também como 

forma de preservação, transmissão e reelaboração da cultura, e, partindo da arte nessa 

reserva passou-se, então, a pesquisar sobre a educação escolar indígena em Araribá o 

que se concretizou com a dissertação de mestrado defendida em 2004. 2 

No andamento daquela pesquisa, trabalhos oriundos da investigação foram 

sendo apresentados em congressos e seminários sobre o tema e foi-se percebendo o 

desconhecimento das pessoas em relação aos movimentos e conquistas indígenas no 

Brasil no século XX mais precisamente a partir da década de 1970 que provocaram 

mudanças na legislação nacional. No meio educacional, como na sociedade em geral, 

                                                
1 “Viagem ao Rio Negro”, relatório apresentado à Inspetoria do Amazonas do Serviço de Proteção aos 
Índios, datado de setembro de 1927 in Nimuendaju 1950:173. Transcrito em RIBEIRO, Darcy, 1995.  
2 Arari’wa: Araribá e a Educação Escolar na Reserva Indígena de Avaí no Estado de São Paulo. São 
Paulo, 2004 
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ainda os indígenas são freqüentemente vistos como parte do passado, sem permanência 

ou presença, além de ser usual certa homogeneização que se faz, como se todos os 

grupos indígenas fossem apenas um e o mesmo, resumido e reduzido a um “o índio”. 

 

Quando se diz que há hoje, no Brasil, ‘mais de cem maneiras diversas de 
ser índio’ está-se contrapondo  essa afirmação à imagem genérica de ‘índio’ 
ou de ‘sociedade indígena’ e enfatizando as diferenças históricas, ecológicas, 
lingüísticas, sociais e culturais que há entre os muitos povos indígenas. 
Trocando em miúdos, isto significa que, por serem igualmente dif erentes de 
nós, os não-índios, tendemos a considerar os povos indígenas em bloco, 
impondo-lhes uma uniformidade falsa que desconhece as particularidades de 
suas sociedades e de suas culturas (Silva, 1987, p. 148).  

 

A cultura indígena foi, então, tendo gradativamente um maior espaço nas 

disciplinas lecionadas, isto é, cada vez mais a cultura indígena foi aparecendo como 

tema a ser abordado individualmente e não como base, suporte ou parte de um outro 

conteúdo. Percebeu-se que quanto mais adentrava o universo indígena, ainda que de 

forma limitada aos objetivos e à restrita duração daquela pesquisa, mais se transformava 

minha prática docente, pela inclusão do tema e por novas abordagens e novas questões.  

Desse contato gradativo surgiram perguntas, como por exemplo: quantos 

professores e professoras estão incluindo em seu cotidiano profissional a temática 

indígena? Como, quanto e quando isso acontece? Estão os professores não-indígenas 

cientes das conquistas dos professores indígenas? 

 Se os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem como um dos objetivos do 

Ensino Fundamental a capacidade de “conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 

sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações” 

(BRASIL, 1998, p. 7), a temática indígena deveria ser conhecida e estudada desde as 

séries iniciais da escolarização para que se possa, depois de conhecida, ser valorizada e 

respeitada – o que está proposto no tema transversal Pluralidade Cultural. 
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 Para tanto, perceber em que momento da vida escolar a cultura indígena aparece 

no conteúdo ou como conteúdo das disciplinas ou do currículo; se quando as escolas 

elaboram seus projetos político-pedagógicos, a temática indígena é contemplada; como 

se apresenta a questão do diferente indígena (indígenas), e o devido respeito que 

merecem, “posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais” (BRASIL, 1998, p.7), bem como a consciência de que a visão dos indígenas 

também estabelece quem são os diferentes, para eles – são questões a investigar.  

 

A primeira grande dificuldade que se tem [...] é responder à questão: 
como caracterizar, com suficiente clareza e correção, as sociedades indígenas 
em seus aspectos essenciais, preservando a singularidade de cada uma delas, 
e sem reforçar a idéia negativa do “índio genérico” (para usar uma expressão 
de Darcy Ribeiro)?  

A dificuldade está em, por um lado, ser fundamental caracterizar 
elementos básicos, constitutivos das sociedades indígenas, comuns a todas 
por serem os que as distinguem das s ociedades de outro tipo; de outro lado, é 
igualmente fundamental indicar a diversidade muito significativa que há 
entre os povos indígenas em termos de adaptação ecológica e em termos 
lingüísticos, sociais e culturais (Silva, 1987, p. 130).  

 

 Resolveu-se, então, propor uma questão central para esta pesquisa que se 

articulará a outras subsidiárias, para se discutir: como a escola não-indígena trata a 

temática indígena, sobretudo no que se refere à imagem-identidade dos indígenas? 

 Atentando para o fato de que a escolarização começa, na maioria das vezes, aos 

seis anos com o Ensino Fundamental, é nesse período que está centralizada esta 

pesquisa, pois trazer as diversas culturas para o universo dos alunos do Ensino 

Fundamental ou perceber essas culturas no ambiente escolar desses alunos está 

observado nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN.  

 Se a escola indígena, diferenciada e autônoma, está sendo regulamentada e 

implantada nas regiões brasileiras (a partir dos intensos questionamentos e após os 
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vários encontros entre líderes e professores das diversas etnias brasileiras que resultou 

na revisão da legislação nacional e que vêm acontecendo desde a década de 1970), 

como a escola não-indígena está vendo esse movimento?  

 Conforme analisou Silva (2001, p. 9), uma das “reivindicações mais sólidas do 

movimento indígena organizado no Brasil nas últimas duas décadas, ao lado da questão 

fundiária e do atendimento à saúde das populações indígenas, diz respeito à educação”.  

Conhecer e entender esse processo é importante para a formação dos professores não-

indígenas para que consigam a efetiva promoção de seus alunos?  

 

A ilusão gerada pelo ‘mito da democracia racial’ tem servido à cegueira 
nacional para a compreensão de fato do Brasil, anulando singularidades de 
grupos e indivíduos, de forma que comprometa o alcance, a adequação e o 
justo aproveitamento dos esforços educacionais. Pelo ocultamento histórico e 
sistemático da problemática da exclusão pela discriminação, vivida também 
historicamente, os professores se tor naram vítimas, sem o saber, de um 
processo de negação de parcelas da população brasileira, o que impede que, 
por seus efetivos esforços como profissionais, atinjam os resultados que 
gostariam: a efetiva promoção de seus alunos. (Fischmann, 2005, p. 51).  

 

 Questões como as que são propostas acima, farão parte das reflexões para que se 

possa chegar a algumas conclusões e considerações finais. Baseando-se em documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - e Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI - e com referências ao documento 

Referenciais para a Formação de Professores, todos eles propostos pelo Ministério da 

Educação – MEC – e Secretaria de Educação Fundamental – SEF, fundamenta-se a 

pesquisa com leituras que possam dar suporte teórico aos questionamentos.    

A fundamentação teórica perpassa, então pelos conceitos de pluralidade cultural, 

multiculturalismo, imagem, identidade e tolerância assim como pela descrição da 

educação escolar indígena como consta da legislação nacional e um breve relato de sua 
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história recente. Refletir, discutir e divulgar a temática indígena será uma conseqüência 

desse trabalho.  

 

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito às características étnicas e 
culturais de diferentes grupo s sociais que convivem no território brasileiro, às 
desigualdades sócio -econômicas e às relações sociais discriminatórias e 
excedentes que permeiam a sociedade, oferecendo ao aluno a possibilidade 
de conhecer o Brasil enquanto país complexo e multifacetado . Traz, portanto, 
uma concepção de sociedade brasileira, por meio da qual se explicita a 
diversidade étnica e cultural que a compõe e, ao mesmo tempo, busca -se 
compreender as relações humanas, visando a manutenção ou transformação 
de valores (PORTAL SECAD,  p.2). 

 

   Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, um dos 

instrumentos pedagógicos selecionados neste projeto, a temática Pluralidade Cultural 

justifica a sua existência enfatizando que “na escola, muitas vezes há manifestação de 

racismo, discriminação social e étnica, por parte de professores, de alunos, da equipe 

escolar, ainda que de maneira involuntária e inconsciente” (Brasil, 1997, p.20) 

abordando o fato que mesmo o aperfeiçoamento e a aplicação da legislação não são 

suficientes para isso não acontecer enfatizando ser no dia-a-dia escolar que se constrói a 

democracia com o respeito à diversidade etno-cultural. 

 A criança na escola convive com as diferenças e poderá aprender com elas. 

Essas diferenças se apresentam nas relações dos alunos - crianças ou adultos - e também 

nas figuras dos professores e funcionários.  

Por outro lado, as diferenças também aparecem no convívio familiar e na 

sociedade como um todo.  

Entender esse pluralismo fará com que a criança se torne um adulto mais 

consciente, tolerante e capaz de atuar democraticamente no País.   
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Mudar mentalidades, superar preconceito e combater atitudes 
discriminatórias são finalidades que envolvem lidar com valores de 
reconhecimento e respeito mútuo, o que é tarefa para a sociedad e como um 
todo. A escola tem um papel crucial a desempenhar nesse processo. Em 
primeiro lugar, porque é o espaço em que pode se dar a convivência entre 
crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes e 
dogmas religiosos diferentes daque les que cada uma conhece, com visões de 
mundo diversas daquelas que compartilha em família. Em segundo, porque é 
um dos lugares onde são ensinadas as regras do espaço público para o 
convívio democrático com a diferença. Em terceiro lugar, porque a escola 
apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o País e o mundo, e 
aí a realidade plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates 
e discussões em torno de questões sociais. A criança na escola convive com a 
diversidade e poderá aprend er com ela (BRASIL, 1997, p. 21).  

 

Trabalhando com a pluralidade cultural na escola, abre-se a possibilidade de 

reflexão, no cotidiano, da teoria e da prática, da reflexão e da ação, uma vez que é parte 

integrante da escola – professores, alunos e funcionários - esse pluralismo. 

 Vivenciar cotidianamente a tolerância e a pluralidade cultural e não apenas tê-las 

no currículo ou em parte dele é um exercício da docência. Praticá-lo é primordial para 

que, conhecendo-se melhor os alunos e a si mesmo, se conquiste uma realidade social 

democrática e pacífica. “O sentido de educar para a tolerância e de praticar a tolerância 

está também aí: conhecer o outro, todos os outros, que vivem de forma distinta daquela 

que conhecemos” (FISCHMANN, 2002, p. 70). 

Como objetivo geral esta pesquisa se propôs analisar a construção da imagem-

identidade dos indígenas que se faz nas escolas não-indígenas no Ensino Fundamental.  

Detectar se, como, quando e quanto as escolas têm desenvolvido ou desenvolveram 

trabalhos sobre a temática indígena foi o objetivo específico observado.   

É uma pesquisa qualitativa, com abordagem teórica e de campo na qual foram 

empregadas técnicas de observação e de análise dos resultados.  

 A construção da base teórica deste trabalho tomou como pontos de partida dados 

que foram necessários para situar o trabalho em termos da história da educação escolar 
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indígena nas décadas recentes; a legislação brasileira que se refere à temática; e os 

instrumentos legais para a educação escolar indígena: Referencial Curricular Nacional 

para as Escolas Indígenas – RCNEI -  e  Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

(Temas Transversais – Pluralidade Cultural).  

 

Talvez não seja exagero afirmar que, ao longo de toda a história 
brasileira, a despeito das transformações que foram  se operando nas 
finalidades da educação escolar e no papel social do professor – à exceção 
das inovações propostas pela Escola Nova e pelos movimentos de renovação 
pedagógica que a partir dos anos 60 passaram a fazer contraponto com o que 
estava posto -, o modelo de professor pouco se alterou de fato. Estamos hoje, 
portanto, diante de um desafio de proporções consideráveis. Em curto espaço 
de tempo há que se consolidar um novo perfil profissional muito diferente do 
convencional (BRASIL, 1999, p. 45).  

 

 Como fontes foram utilizados os instrumentos legais criados pelo Ministério da 

Educação destinado ao Ensino Fundamental: Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Pluralidade Cultural (PCN); Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI); Referenciais para a Formação de Professores (RFP) e a legislação brasileira 

no que concerne à escolarização indígena. 

 

Sabe-se a olhos vistos que é na escola que a criança e o adolescente 
apreendem as regras sociais, os comportamentos desejados. É ali, também, 
que formamos a imagem do mundo. É ali que aprendemos sobre nós mesmos, 
nosso corpo, nossa mente, nossa geografia e nossa história. É também a 
escola que forma nosso preconceito e nossas idéias distorcidas em relação a 
outras culturas (Munduruku, 2002, p.23).  

 

 Como base teórica para reflexão e discussão, foram utilizados textos de autores 

que têm o olhar “contagiado” da vivência indígena, além de obras dos próprios 

indígenas. Na parte que se refere às escolas não-indígenas, especificamente, também 
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foram realizados levantamentos de teses e dissertações assim como de artigos 

científicos, publicados em periódicos, que trataram dos PCN. 

  Um breve levantamento da história da cidade de São José dos Campos, de sua 

formação e localização para contextualização do local escolhido para estudo de caso foi 

realizado. Utilizou-se para isso dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE, da Prefeitura Municipal, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (de São José 

dos Campos onde há o Departamento de Patrimônio Histórico) e de outras fontes que 

ajudaram na formação do contexto estudado. 

 As análises e discussões sobre o material pictórico arrolado levaram em conta a 

formação anterior desta pesquisadora em semiótica para melhor identificar imagens 

relevantes para a compreensão do tema.  

Trata-se, pois, de investigação sobre imagens e sua utilização, seja ela no espaço 

das escolas (apresentação, exposição, cartazes, etc.) ou como parte do conteúdo 

trabalhado na sala de aula, particularmente nos livros didáticos. “O texto imagético 

pictural, longe de possibilitar apenas um discurso sobre o objeto, conotativo, 

semiológico, é, sobretudo um objeto semiótico constituído de denotação pura, [...]” 

(D’ÁVILA, 1999, p.101).  

 Construiu-se assim esta tese que investigou como escolas do Ensino 

Fundamental não-indígenas vêem e tratam as questões indígenas particularmente 

através das imagens que são divulgadas através dos livros didáticos e da mídia em geral, 

como já registrado neste trabalho.  
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS  E A QUESTÃO INDIGENA  

 

 Respeitando-se a área (interdisciplinar) de pesquisa escolhida para este trabalho 

- Educação, Cultura, Organização - esta parte da investigação contempla a Organização. 

Assim, coloca-se a seguir a legislação concernente ao direito dos indígenas na 

Constituição Federal e às leis que regem a educação escolar indígena.  

 Segundos critérios adotados nesta pesquisa que se entendeu facilitariam a 

explanação, colocam-se as leis, decretos, resoluções, etc. em ordem temporal 

cronológica das suas criações, e do âmbito federal para o estadual e depois ao municipal 

(de São José dos Campos – cidade escolhida para pesquisa de campo). 

 Em seguida enfocam-se as escolas não indígenas brasileiras e a legislação a elas 

concernente. Inicia-se com síntese da historia da educação no Brasil e seu processo de 

desenvolvimento; passa-se para a Educação Básica, com as expectativas legais, e as 

divisões por que passou desde sua implantação; enfoca o Ensino Fundamental com as 

leis que regem esse ensino e os documentos que o asseguram, particularmente os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – com a configuração de suas diversas áreas 

e os Temas Transversais que propõe. Passa a descrever o Ensino Fundamental no 

Estado de São Paulo e termina por explicar esse ensino no município de São José dos 

Campos. 

A figura 1 mostra a capa da revista da Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo de maio de 2002 sob o título A escola de cara nova. 

Essa revista dá as diretrizes sobre a nova maneira de se conduzir ou de apoiar a 

educação escolar nas comunidades indígenas, traz também as leis, normas, decretos, 

etc.; a opinião dos índios sobre a escola indígena; relata como está sendo construída a 
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Educação Escolar Indígena no Estado e indica os órgãos oficiais responsáveis por tal 

construção.  

Mostra ainda no mapa a localização das aldeias indígenas do Estado de São 

Paulo. 

 

 
Figura 1: Capa da revista Educação Indígena  
Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.  

 

1.1 DIREITOS INDÍGENAS NA SOCIEDADE E NA ESCOLA  

 

 “Na nossa vida de antigamente a gente tinha o nosso jeito de ensinar.  

Depois que os brancos chegaram, nossa vida mudou muito.  

Agora a gente precisa fazer demarcação, a gente precisa aprender o 
português, a gente precisa saber usar o dinheir o. 

Agora nós precisamos entender o sistema de vida do branco.  

Por isso, nós precisamos de escola.  

Por isso, nós pedimos escola!”(CIMI, 1986, p.150).  
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 O primeiro português a estudar a língua indígena no Brasil foi o padre jesuíta 

José de Anchieta que, chegando ao país na segunda metade do século XVI, trabalhou 

para entender, registrar e publicar a sua Arte de Gramática da Língoa mais usada na 

Costa do Brasil. Essa obra, por sua vez, iria facilitar a organização e a publicação, em 

1618, do Catecismo na Língua Brasílica.   

 A educação indígena ficou a cargo de missionários católicos até o fim do 

período colonial, por delegação tácita ou explícita da Coroa Portuguesa o “ensino dos 

meninos aumenta dia a dia e é o que mais nos consola; os quais vêm a gosto à Escola 

[...]” (ANCHIETA, 2004, p.7). 

 “[...] desde a chegada das primeiras caravelas até meados do séc. XX, o 

panorama da educação escolar indígena foi um só, marcado pelas palavras de ordem 

‘catequizar’, ‘civilizar’ e ‘integrar’ ou, em uma cápsula, pela negação da diferença” 

(SILVA, 1995, p.150). 

 Em 1956, chega ao Brasil a Missão Protestante do Summer Institute of 

Linguistics (S.I.L. ligado a uma fundação norte-americana, de cunho religioso – Igreja 

Batista – e desde 1991, atende, no Brasil, pelo nome de Sociedade Internacional de 

Lingüística), uma organização missionária ultraconservadora que mantinha como seus 

objetivos “a conversão dos gentios e a salvação de suas almas” (SILVA, 1995, p.150).  

Ao invés de abolir as diferenças, a proposta agora é de domesticá-los, não 

negando aos indígenas o direito de se expressarem nas suas próprias línguas, mas 

impondo-lhes “o dever de adotar normas e sistemas ortográficos” (SILVA, 1995, p. 

150). 

 

 “Neste quadro as línguas indígenas passaram a representar meios de 
‘educação’ desses povos a partir de valores e conceitos ‘civilizados’. [...] e a 
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diferença deixou de representar um obstáculo para se tornar um instrumento 
do próprio método civilizatório” (SILVA, 1995, p.151).  

 

 Surge, então, o “monitor-bilíngue”, um professor indígena “domesticado e 

subalterno” (SILVA, 1995, p.151), que ajudava os missionários a alfabetizarem os 

indígenas e também a traduzirem a Bíblia, que era o principal objetivo do S.I.L. O 

modelo professor-bilíngue não é, portanto, novo. 

 Do Brasil colonial até meados dos anos 1980 a educação indígena serviu para 

dominação por parte dos não-indígenas que reprimiram a sua cultura, sua língua, 

negando o seu direito de ser. Porém, por volta de meados dos anos de 1970, o 

movimento indígena no Brasil começa a tomar forma e várias comunidades e povos 

indígenas, “superando o processo de dominação e perda de seus contingentes de 

população, passam a se reorganizar para fazer frente às ações integracionistas do Estado 

brasileiro” (BRASIL, 2002, p. 27). 

 É dentro desse panorama de luta por direitos humanos e sociais que a escola 

indígena ou “escola para os índios, começou a ser pensada [...] Eram os primeiros sinais 

de oposição à política educacional governamental de base integracionista” (BRASIL, 

2002, p. 27). 

No final dos anos de 1980, um novo marco se coloca para a educação escolar 

indígena com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

 A Constituição brasileira de 1988 traçou, pela primeira vez na história 
brasileira, um quadro jurídico novo para a regulamentação das relações do 
Estado com as sociedades indígenas contemporâneas. Rompendo com uma 
tradição de quase cinco séculos de política integracionista, ela reconhece aos 
índios o direito à prática de suas fórmulas culturais próprias.  

O Título VIII ‘Da Ordem Soci al’ contém um capítulo denominado ‘Dos 
índios’, onde se diz que ‘são reconhecidos aos índios a sua organização 
social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
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sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de marcá-
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (Brasil, 2002, p.31).  

 

 Começa uma nova era, quando se torna prioritário pensar a escola do indígena e 

não para o indígena. Começam também os movimentos indígenas para eleger seus 

professores que serão capacitados e colocados nas escolas das aldeias para lecionarem. 

Escolas são erguidas, currículos construídos, professores se formam, iniciando o que a 

Lei prevê: uma educação escolar onde os indígenas é que ditam o que se deve ou não 

ser feito, a autonomia conquistada.  

Para entender o que está sendo feito atualmente será colocada, a seguir, a 

legislação existente no Brasil. 

 

 O Estado brasileiro pensava uma “escola para os índios” que tornasse 
possível a sua homogeneização. [...] Por volta da metade do s anos 70, 
começa a haver uma mudança nesse contexto. Ocorre a mobilização de 
setores da população brasileira para a criação de entidades de apoio e 
colaboração com os povos indígenas. O movimento indígena no Brasil 
começa a tomar forma, integrando o amplo  movimento de reorganização da 
sociedade civil que caracterizou os últimos anos de ditadura militar no país. 
[...] Dentro de um panorama de luta por direitos humanos e sociais é que essa 
“escola indígena”, ou “escola para os índios”, começou a ser pensada.  [...] 
Desde então, intensificou -se em todo o país a realização de “Encontros de 
Professores Indígenas”, ou “Encontros de Educação Indígena”, nos quais 
eram discutidas questões relativas à escola que os índios queriam para suas 
comunidades (Brasil, 2002, p .27/28). 

 

 O debate sobre a escolarização indígena especialmente a partir de meados da 

década de 1970 por professores indígenas e suas comunidades, somados à mobilização 

articulada de organizações indígenas, universidades, associações científicas, etc., 

consolidaram reivindicações que estão documentadas nos textos legais em nível federal, 

estadual e municipal.  



 37

 São documentos gerados, no âmbito Federal, como resultado de mobilização dos 

indígenas e entidades de apoio, em diferentes momentos: o Parecer 14/99 do Conselho 

Nacional de Educação, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Escolar Indígena em 14.09.1999; a Resolução CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999 

que estruturou o funcionamento das escolas indígenas; o Plano Nacional de Educação – 

PNE, de 2001 que diagnosticou e apresentou diretrizes, objetivos e metas a serem 

cumpridas a curto, médio e longo prazo e o Parecer CP/CNE nº. 10/02 que coloca a 

formação do professor indígena a nível universitário. 

Com base na legislação federal foram elaboradas leis Estaduais, segundo as 

quais cada Estado regulamentou as escolas indígenas no âmbito de suas divisas, a 

formação e capacitação dos professores que nela atuariam e todas as questões 

pertinentes a essa temática em conformidade com as exigências de cada sociedade 

indígena existente em cada uma das regiões brasileiras. 

 Em 2002, pela Portaria/CENP de 13 de fevereiro, o Estado de São Paulo 

aprovou o curso de formação de professores índios e pela Deliberação CEE nº. 35 de 

2003 regulamentou a existência das escolas indígenas no Estado de São Paulo. 

 Essa legislação procura satisfazer as necessidades dos povos indígenas, resultado 

de encontros entre representantes indígenas e não-indígenas, nos quais a temática foi 

tema de discussão, reflexão e documentação das várias propostas de ação. Reúne-se, 

então, a seguir a legislação nacional que se refere mais diretamente ao tema desta 

pesquisa iniciando-se pelos direitos adquiridos pelos indígenas a partir da Constituição 

Federal de 1988. 

As referências constitucionais aos direitos indígenas estão separadas por 

atribuições do Estado, do Governo, dos Poderes Judiciário, Legislativo, do Ministério 

Público, das Ordens Econômica, Financeira e Social e ficam assim organizadas: 
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No Título III - "DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO", Capítulo II – DA 

UNIÃO, os artigos 20 e 22 dizem que são bens da União as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos indígenas e que compete a ela legislar sobre essas populações. 

 Na Seção II - Das Atribuições do Congresso Nacional, do Capítulo I – DO 

PODER LEGISLATIVO, o artigo 49 localizado no Título IV – “DA ORGANIZAÇÃO 

DOS PODERES”, determina que autorizar a exploração e o aproveitamento dos 

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas é da 

competência do Congresso Nacional. 

 Por sua vez, ao Poder Judiciário Federal compete processar e julgar a disputa 

pelos direitos indígenas, e ao Ministério Público defender judicialmente esses direitos e 

interesses dessas populações. 

 Tratando-se de atividades econômicas e financeiras, a Constituição reza que as 

jazidas e demais recursos minerais, e os potenciais de energia hidráulica, são 

propriedade do solo e pertencem à União, “garantida ao concessionário a propriedade 

do produto da lavra” e que deverão ser autorizadas seu aproveitamento por ela. 

 Quando se trata da educação (e da cultura) - tema desta pesquisa - o artigo 210 

fixa conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, ministrado em língua portuguesa, e 

assegura às comunidades o direito de utilizar a língua materna, processos próprios de 

aprendizagem e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. 

 O artigo 215 atribui ao Estado a responsabilidade de garantir o “exercício dos 

direitos culturais”, o “acesso às fontes da cultura nacional”, e “apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”, protegendo-as. 

 Esses artigos deram início à discussão que se fez quando foram criadas as leis 

que regem a educação escolar nas aldeias, assim como quando ainda se retomam esses 
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assuntos em reuniões regionais ou em âmbito estadual. Também o artigo 231 do 

Capítulo VII, que reconhece aos índios sua “organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições”, foi lembrado na reflexão sobre a educação escolar que se quer 

assegurar nas aldeias brasileiras. 

 Através do Capítulo VIII, do Título VIII, da Constituição Brasileira de 1988, 

são-lhes restituídos seus legítimos privilégios de primeiros cidadãos do Brasil e pelo 

artigo 231, do Capítulo VIII da mesma Constituição são reconhecidos aos índios sua 

“organização social, costumes, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 2001, p.42). 

 Todas essas considerações situam os indígenas brasileiros como cidadãos, 

responsáveis, com direitos e deveres junto à Nação brasileira. 

 Nesta pesquisa o foco de atenção recairá sobre o Título VIII – “DA ORDEM 

SOCIAL”, aos capítulos III – DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO, 

Seção I – Da Educação, e Seção II - Da Cultura, do mesmo modo ao capítulo VII - DOS 

ÍNDIOS, nos artigo 231 e 232 que mais intensamente se ligam a esse trabalho, 

auxiliando o raciocínio. 

 Foi com base na Constituição Federal de 1988 que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 – foi criada. Essa Lei, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, faz uma referência no Título 

VI, Dos Profissionais da Educação do artigo 61 ao artigo 65 à formação de profissionais 

da educação que trabalham em escolas convencionais brasileiras, em diferentes níveis 

de ensino e ocupações (cargos). Esses artigos regulamentam e fundamentam a formação 

de profissionais para o ensino nas diversas fases de desenvolvimento do aluno da 

educação básica aos cargos relacionados com ela.  
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No Título VIII, art.78 da referida LDB, encontram-se referências específicas à 

educação escolar indígena, assim propostas:   

 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências  
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar 
bilíngüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:  

 I - proporcionar aos índios, suas  comunidades e povos, a recuperação 
de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a 
valorização de suas línguas e ciências;  

 II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 
informações, conhecimentos técnicos e cie ntíficos da sociedade nacional e 
demais sociedades indígenas e não -índias (Brasil, 2001, p. 23).  

 

 Nesse artigo da lei, são enfocadas a recuperação das memórias históricas, a 

reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências, 

numa clara afirmação e constatação de que nem todos os povos indígenas brasileiros são 

iguais, e também nem todos mantêm intacta sua cultura nativa. Coloca-se, de igual 

maneira, não só a necessidade de preservar e instruir, mas também de proporcionar 

acesso aos conhecimentos de outras sociedades, indígenas ou não. 

 Ao elaborar-se o artigo 79, a lei outorga à União a obrigação de apoiar técnica e 

financeiramente os sistemas de ensino, colocando-a do seguinte modo:  

 

Art. 79. A União apoiará técnica e fina nceiramente os sistemas de ensino no 
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.  

 § 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades 
indígenas. 

 § 2º. Os programas a  que se refere este artigo, incluídos nos Planos 
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:  

  I - fortalecer as práticas sócio -culturais e a língua materna de 
cada comunidade indígena;  

  II - manter programas de formação de pessoal especializado,  
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;  
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  III - desenvolver currículos e programas específicos, neles 
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades; 

  IV - elaborar e publicar sistematicamente material didátic o 
específico e diferenciado” (Brasil, 2001, p.24).  

 

 Se, no art. 78, a consideração é sobre a educação escolar bilíngüe e intercultural, 

no art. 79 abre-se a questão para a formação de pessoal especializado, que trabalhará 

com a educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolvendo currículos e 

programas específicos, juntamente com material didático diferenciado. Não se 

especifica, no entanto, de qual pessoal se trata, podendo ser, então, indígena ou não-

indígena, desde que trabalhe na comunidade, porém observando que: 

 

 “A educação bilíngüe, adequada às peculiaridades culturais dos 
diferentes grupos, é melhor atendida através de professores índios. É preciso 
reconhecer que a formação inicial e continuada dos próprios índios, enquanto 
professores de suas  comunidades deve ocorrer em serviço e 
concomitantemente à sua própria escolarização” (Brasil, 2001, p. 31). 3 

 

 No Parecer nº. 14/99 do Conselho Nacional de Educação, de 14 de setembro de 

1999, fundamenta-se a educação indígena, determina-se a estrutura e funcionamento da 

escola indígena e propõe ações para que ela se concretize.  

 

“De posse da matéria, a Câmara do Ensino Básico do Conselho 
Nacional de Educação estudou os documentos e preparou um Parecer e uma 
Resolução visando contribuir para que os povos indígenas tenham assegurado 
o direito a uma educação de qualidade, que respeite e valorize seus 
conhecimentos e saberes tradicionais e permita que tenham acesso a 
conhecimentos universais, de forma a participarem ativamente como 
cidadãos plenos do país” (B rasil, 2001, p.39).4 

 

                                                
3 PNE – Plano Nacional de Educação, Item III – Modalidades de Ensino; 9.2 Diretrizes.  
4 Da “matéria” citada fazem parte os processos nº 23001 -0001197/98-03 e nº. 23001-000263/98-28 que 
deram início aos estudos.  
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 Para iniciar os trabalhos, a Câmara do Ensino Básico – CEB - começa por 

distinguir claramente os termos Educação Indígena e Educação Escolar Indígena. A 

primeira refere-se à maneira pela qual cada sociedade transmite aos seus indivíduos um 

modo próprio e particular de ser, seus costumes e hábitos, preservando e garantindo sua 

sobrevivência e sua reprodução. “Diz respeito ao aprendizado de processos e valores de 

cada grupo, bem como aos padrões de relacionamento social introjetado na vivência 

cotidiana dos índios com suas comunidades” (BRASIL, 2001, p.40). 

 Não são escolhidas para isso pessoas especiais na comunidade. Todos são 

responsáveis por fazer com que as crianças se tornem membros sociais plenos.  

A educação indígena indica a maneira como uma comunidade socializa as novas 

gerações, tendo como meta dar continuidade aos valores e instituições consideradas 

fundamentais. 

 

“Ao longo de sua história, as sociedades indígenas vêm elaborando 
complexos sistemas de pensamento e modos próprio s de produzir, armazenar, 
expressar, transmitir, avaliar e  reelaborar seus conhecimentos e suas 
concepções sobre o mundo, o homem e o sobrenatural” (Brasil, 2001, p.40).  

 

 O sistema de transmissão e de manutenção das culturas indígenas, sociedades 

ágrafas, em princípio se processa pela oralidade e por todos os componentes do grupo, 

independentemente de faixa etária, sexo ou hierarquia dentro da comunidade. Aos 

meninos e meninas são ensinados modos de ser, sentir e agir, de acordo com os padrões 

da comunidade em que estão inseridos, mantendo, assim, sua cultura e realimentando-a 

em conformidade com o progresso da própria sociedade indígena em questão, segundo 

o texto do Parecer. 
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 A esses processos educativos próprios, veio somar-se a experiência escolar, tão 

antiga quanto o próprio país – Brasil - e que toma características particulares ao longo 

da história de contato entre índios e não-índios.  

A educação escolar indígena vem passando por estudos, reflexões, discussões e 

algumas práticas satisfatórias. Isso vem ocorrendo desde a maneira impositiva de 

modelos da educação escolar através da negação da cultura e identidade, da integração e 

homogeneização cultural a modelos educacionais propostos e reivindicados pelos 

próprios povos indígenas. 

 

 “É preciso reconhe cer que, no Brasil, do século XVI até praticamente a 
metade deste século (XX), a oferta de programas de educação escolar às 
comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização e 
integração forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missio nários jesuítas 
aos positivistas do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao 
ensino bilíngüe, a tônica foi uma só: negar a diferença, assimilar os índios, 
fazer com que eles se transformassem em algo diferente do que eram. Neste 
processo, a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de instrumento 
de imposição de valores alheios e negação de identidades e culturas 
diferenciadas” (Brasil, 2001, p.41).  

 

 Desta maneira, a escolarização indígena serviu a diversos propósitos, desde ser 

um instrumento privilegiado para a catequese, até formar mão-de-obra e privar o 

indígena de sua identidade cultural étnica para incorporá-lo à Nação brasileira como 

trabalhadores nacionais desprovidos de atributos étnicos ou culturais. 

 

 “A idéia de integração firmou-se na política indigenista brasileira desde 
os tempos coloniais até finais da década de 1980. A política integracionista 
começava por reconhecer a diversidade das sociedades indígenas que havia 
no país, mas apontava como ponto de chegada o fim d essa diversidade. Toda 
diferenciação étnica seria anulada ao se incorporar os índios à sociedade 
nacional. Ao tornarem -se brasileiros, os indígenas deveriam abandonar sua 
própria identidade” (Brasil, 2001, p.41).  
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 Apenas recentemente esse pensamento começou a mudar. Grupos da sociedade 

civil passaram a trabalhar junto às comunidades indígenas, buscando alternativas de 

relacionamento e convivência que garantam a manutenção da sua cultura e, ao mesmo 

tempo, o acesso ao conhecimento geral da sociedade não-indígena. A escola passa, 

então, a ter esse novo sentido, essa nova visão educacional. 

 Várias foram, e estão sendo as experiências nesse campo em diferentes regiões 

brasileiras, cada qual tentando encontrar caminhos próprios adequados à realidade 

sociocultural e histórica dos grupos indígenas. A interculturalidade, o bilingüismo, a 

manutenção da cultura são atenções previstas por todos. 

 Do ponto de vista jurídico, até 1988, a legislação era marcada pela postura 

integracionista. Porém, a Constituição de 1988 veio garantir ao povo indígena os 

direitos de cidadania (liberando-o da tutela do Estado) e o reconhecimento de sua 

identidade diferenciada e o direito a uma educação escolar específica, intercultural e 

bilíngüe. 

 “Reconhece-se uma multiplicidade de tipos de escolas que, normalmente, não se 

adéquam aos novos preceitos constitucionais e legais que deveriam nortear a oferta de 

programas educacionais diferenciados aos povos indígenas” (BRASIL, 2001, p.44), não 

por falta de vontade, mas por absoluta carência de profissionais competentes, de 

organização efetiva, de materiais didáticos, e assim por diante. 

 Várias dessas escolas foram criadas pela Funai e não contam com o 

reconhecimento oficial, ainda. Algumas passaram a ser administradas pela iniciativa 

privada; poucas foram criadas por iniciativa das comunidades e dificilmente contam 

com o apoio financeiro, técnico ou pedagógico por parte do Estado, como relatado no 

texto do MEC. 
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  A necessidade de regularizar juridicamente as escolas indígenas já existentes no 

Brasil, e o assessoramento na elaboração de currículos próprios, regimentos, calendários 

de conformidade com seu cotidiano, materiais didáticos que contemplem suas culturas e 

conteúdos programáticos que reflitam suas particularidades étnico-culturais e 

lingüísticas já está sendo satisfeita em algumas localidades do Estado de São Paulo, 

como por exemplo, em Araribá.  

 A criação e o funcionamento das escolas indígenas vêm sendo regulamentado 

por diversas leis, decretos, resoluções desde a Constituição de 1988. O direito a uma 

educação escolar diferenciada, bilíngüe e intercultural também está sendo assistido por 

jurisdições próprias. 

 

 “O direito [...] a uma educação escolar diferenciada [...] a partir da 
Constituição de 1988, vem sendo regulamentado através d e vários textos 
legais, a começar pelo decreto 26/91, que retirou a incumbência exclusiva do 
órgão indigenista – FUNAI – em conduzir processos de educação escolar 
junto às sociedades indígenas, atribuindo ao MEC a coordenação das ações, e 
sua execução aos Estados e Municípios. A Portaria Interministerial 559/91 
aponta mudanças de paradigma na concepção da educação escolar 
integracionista preconizado pelo Estatuto do Índio/Lei 6.001/73 assumindo o 
princípio do reconhecimento da diversidade sócio -cultural e l ingüística do 
país e do direito a sua manutenção” (Brasil, 2001, p. 45).  

 

 O processo de entendimento da situação indígena e o reconhecimento desses 

indivíduos como cidadãos brasileiros forçam uma reflexão quanto à sua escolarização e 

integração à sociedade não-indígena em moldes determinados e consentidos pelos 

próprios indígenas, com entendimentos conjuntos para uma aplicação efetiva. 

 A partir do momento em que a União entende que existem outras culturas, outras 

línguas, outros povos brasileiros e que eles têm direitos e assegura-lhes esses direitos, 

um grande passo está dado. Entretanto, é apenas o começo. A regulamentação jurídica é 

importante, assim como a atuação prática e, então, novas portarias são estabelecidas. 
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“A Portaria nº 559/91 estabelece a c riação dos Núcleos de Educação 
Escolar Indígena (NEIs) nas secretarias Estaduais de Educação, de caráter 
interinstitucional com representações de entidades indígenas e com atuação 
na Educação Escolar Indígena. Define como prioridade a formação 
permanente de professores índios e de pessoal técnico das instituições para a 
prática pedagógica, indicando que os professores índios devem receber a 
mesma remuneração dos demais professores. Além disso, são estabelecidas 
as condições para a regulamentação das escolas  indígenas no que se refere ao 
calendário escolar, à metodologia e à avaliação de materiais didáticos 
adequados à realidade sociocultural de cada sociedade indígena” (Brasil, 
2001, p. 46).  

 

 Passam, então, da esfera federal para a municipal o apoio e o suporte das 

relações educacionais indígenas e não-indígenas, ou seja, o Estado fica responsável pela 

educação escolar indígena que se estende também para a formação do professor, a 

criação e regulamentação de escolas e a criação e organização de todos os materiais 

didático-pedagógicos que eventualmente serão utilizados. Os estados tornaram-se 

autônomos nessa questão, uma vez que a lei garante a adequação à “realidade 

sociocultural de cada sociedade indígena” (BRASIL, 2001, p.46), e passa a gerenciar e 

organizar uma melhor maneira de suprir todas essas necessidades. 

 Porém, a União não desampara os estados, e o MEC, em atendimento ao que lhe 

compete, “publicou, em 1993, as Diretrizes para a Política Nacional de Educação 

Escolar Indígena, como necessidade de reconhecimento de parâmetros para a atuação 

das diversas agências governamentais [...]” (BRASIL, 2001, p.46). 

 Como Federação e estados deverão trabalhar juntos na formação desses alunos 

indígenas como forma de melhorar a qualidade do ensino, o MEC lança, então o 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas- RCNEI, que pretende 

cumprir a “árdua tarefa de apresentar pela primeira vez, no País, idéias básicas e 

sugestões de trabalho para o conjunto das áreas do conhecimento e para cada ciclo 

escolar das escolas indígenas inseridas no Ensino Fundamental” (BRASIL, 2002 p.5). 
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 “A educação escolar indígena no Brasil vem obtendo, desde a década 
de 70, avanços significativos no que diz respeito à legislação que a regula. Se 
existem hoje leis bastante favor áveis quanto ao reconhecimento da 
necessidade de uma educação específica, diferenciada e de qualidade para as 
populações indígenas, na prática, entretanto, há enormes conflitos e 
contradições a serem superados. Este documento ( Referencial Curricular 
Nacional para as Escolas Indígenas) foi escrito na expectativa de que possa 
contribuir para diminuir a distância entre o discurso legal e as ações 
efetivamente postas em prática nas salas de aula das escolas indígenas” 
(Brasil, 2002, p.11).  

 

 Adequar as escolas existentes às novas regulamentações ou criar novas nas 

comunidades indígenas é um passo na tentativa de diminuir a distância entre o discurso 

legal e as ações efetivamente postas em prática nas salas de aula.   

 Para cada realidade indígena, deverá existir uma ou mais escolas destinadas às 

suas crianças (de acordo com a necessidade), onde trabalharão professores indígenas da 

própria comunidade, que serão indicados por líderes dessa comunidade e formados 

pelos cursos de capacitação/formação que já existem no país, ou com formação regular 

(oficial) nas escolas comuns. 

 Cada escola indígena é, portanto, peculiar e deve receber tratamento 

diferenciado por parte do governo para que se façam as adequações institucionais e 

legais que garantam um ensino diferenciado e de qualidade, respeitando o universo 

sociocultural de cada uma das comunidades indígenas brasileiras. 

Na sequencia das criações legais, tem-se a Resolução CEB nº3, de 1999, da Câmara da 

Educação Básica. Essa Resolução vem estabelecer normas para o funcionamento das 

escolas indígenas e criar estrutura para sua existência na abrangência da educação 

básica (Ensino Fundamental). Visa garantir sua autonomia (com normas e ordenamento 

jurídicos próprios) e o ensino intercultural e bilíngüe, para que se valorize a cultura dos 

povos indígenas nas suas especificidades. 
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 Com um total de 15 artigos, regulamenta a organização da escola (estrutura, 

práticas pedagógicas, culturais, sociais e religiosas, uso e criação de materiais didático-

pedagógicos, etc.) e também a formação de professores indígenas assim como define as 

competências nos planos institucional, administrativo e organizacional das 

responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios. 

 A Resolução garante que as escolas indígenas devem estar localizadas em “terras 

habitadas por comunidades indígenas” e que atendam com exclusividade essas 

comunidades, proporcionem o ensino da língua materna e uma organização escolar 

própria criada “em atendimento à reivindicação ou por iniciativa de comunidade 

interessada”, respeitando-se suas normas de representação. 

  A comunidade deverá participar da definição do “modelo de organização e 

gestão” da escola, criando atividades e períodos escolares, de acordo com a cultura 

própria de cada uma (das comunidades).  

 No artigo nº. 6, é garantida a formação do(s) professor(es) das escolas indígenas 

em serviço, concomitantemente com sua escolarização (quando for o caso). Baseando-

se nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o artigo nº. 8 diz que essa atividade docente 

“será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos da respectiva etnia”. 

 À União caberá legislar, definir diretrizes e políticas nacionais sobre a educação 

escolar indígena e “apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento dos programas de educação intercultural” para que essas comunidades 

desenvolvam o ensino, a pesquisa e também criem e publiquem material didático 

específico. 

 Cabe aos Estados a responsabilidade da “oferta e execução da educação escolar 

indígena”, a regulamentação administrativa, o fornecimento de recursos humanos, 
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materiais e financeiros para seu funcionamento; a formação “inicial e continuada” para 

professores indígenas e, também, “elaborar e publicar sistematicamente material 

didático específico e diferenciado”.  

Aos Conselhos Estaduais de Educação, além de autorizar e reconhecer o 

funcionamento das escolas indígenas competirá estabelecer “critérios específicos” para 

sua criação e regularização dos cursos de formação dos professores que nelas atuarão. 

Compete também a regularização da “vida escolar dos alunos indígenas”, quando 

necessário.   

 Diz o artigo 9, § 1º que os municípios poderão colaborar com seus respectivos 

Estados no fornecimento dessa educação desde que “se tenham constituídos em 

sistemas de educação próprios, disponham de condições técnicas e financeiras 

adequadas e contem com a anuência das  comunidades interessadas”. 

 A educação infantil só será oferecida quando houver interesse e demanda na 

comunidade indígena, como está no artigo 13 desta Resolução. 

 Na continuação das criações legais em âmbito federal e em atendimento ao que 

rege a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem-se o Plano Nacional de 

Educação (PNE) – Educação Indígena. 

 

“A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional inst ituiu, no artigo 
87, a ‘Década da Educação’, que teve início um ano após sua publicação. Ali 
também estabeleceu-se que a União deveria encaminhar ao Congresso 
nacional um Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 
próximos dez anos seguinte s. 

Em 9 de janeiro de 2001 foi promulgado o Plano Nacional de Educação, 
também conhecido pela sigla PNE. Ele apresenta um capítulo sobre a 
educação indígena, dividido em três partes. Na primeira parte faz -se um 
rápido diagnóstico de como tem ocorrido a ofe rta da educação escolar aos 
povos indígenas. Na segunda parte, apresentam -se as diretrizes para a 
educação escolar indígena. E na terceira parte, estão os objetivos e metas que 
deverão ser atingidos, a curto e a longo prazo” ( Brasil, 2001, p.27).  
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 Na primeira parte do PNE, que trata do diagnóstico, isto é, do histórico a 

respeito da educação escolar indígena, inicia-se por relatar que, no Brasil do século 

XVI, a catequização, o ato de civilizar e a tentativa de forçar a integração do índio à 

sociedade é que norteou a educação escolar nas comunidades indígenas. 

 A imposição de valores, costumes, de atitudes, e de religião, bem como a 

negação das diferentes identidades e culturas dos indígenas foi uma prática comum 

naqueles tempos. 

 O reconhecimento, por parte da sociedade e também da União, das comunidades 

indígenas diferenciadas, e particulares, faz com que haja um início de reflexão sobre 

esses povos e essas culturas. Uma “nova” escola começa a ser pensada, garantindo uma 

educação bilíngue (ou multilíngue), intercultural, autônoma, e específica a cada etnia ou 

comunidade indígena. 

 Muda-se a responsabilidade pela educação escolar indígena da FUNAI para o 

MEC, as escolas indígenas passam a ser estadualizadas ou, como em alguns casos, 

municipalizadas, e com isso, “criou-se uma situação de acefalia no processo de 

gerenciamento global da assistência educacional aos povos indígenas” (BRASIL, 2001, 

p. 30). 

 

“Não há, hoje, uma clara distribuição de responsabilidades entre a União, 
os Estados e os Municípios, o que dificulta a implementação de uma política 
nacional que assegure a especificidade do modelo de educação intercultural e 
bilíngüe às comunidades indígenas. Há também a necessidade de regularizar 
juridicamente as escolas indígenas, [...] para que elaborem reg imentos, 
calendários, currículo, materiais didático -pedagógicos e conteúdos 
programáticos adaptados às particularidades etnoculturais e lingüísticas 
próprias a cada povo indígena” (Brasil, 2001, p.30/31).  

 

 Esse texto, escrito em 2001, foi confirmado pelas lideranças indígenas presentes 

à Audiência Pública “O Atual Quadro da Educação Escolar Indígena” realizada na 
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Procuradoria da República, na cidade de São Paulo – na Rua Peixoto Gomide, nº. 768 - 

no dia 24 de outubro de 2003 em que reivindicavam, além de outras coisas, que os 

órgãos públicos assumissem suas responsabilidades. 

 A educação bilíngue/multilíngue, a criação de currículo e programa próprios a 

cada grupo étnico, a formação e a capacitação de professores indígenas, a criação de 

material pedagógico adequado às necessidades dessa aplicação, são as diretrizes que o 

Plano Nacional de Educação - PNE coloca a serviço da educação escolar indígena. 

 Determina, por conseguinte, objetivos e metas a serem cumpridos, onde reitera a 

responsabilidade legal pela educação indígena, as metas de oferta e ampliação dessa 

oferta para o Ensino Fundamental completo, a criação da categoria “escola indígena” 

assegurando a autonomia dessas escolas. Estabelece “dentro de um ano” a concepção e 

a construção de espaços adequados ao seu funcionamento determinando um prazo de 

cinco anos para equipar essas escolas. Coloca, enfim, um amplo projeto de criação, 

construção, gerenciamento e capacitação para que funcione adequadamente a 

escolarização indígena. 

 Além de todas essas metas e objetivos, o documento salienta que se deve 

promover a “correta e ampla informação da população brasileira em geral, sobre as 

sociedades e culturas indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a 

intolerância e o preconceito em relação a essas populações” (Brasil, 2001, p. 33). 

De 27 de maio de 2009, o Decreto n° 6.861, dispõe sobre a Educação Escolar 

Indígena, define sua organização em territórios etnoeducacionais, objetivos, apoio 

técnico e financeiro, etc. e salienta, no art. 14 que o “Ministério da Educação 

coordenará a implantação, o acompanhamento e a avaliação da educação escolar 

indígena, respeitada a autonomia e mantidas as responsabilidades e competências dos 

entes federativos”.  



 52

 Como o presente trabalho focaliza particularmente o Estado de São Paulo, será 

colocada, a seguir, a legislação que regulamenta a educação escolar indígena neste 

Estado. Optou-se por colocar na ordem em que foram sendo criadas, como feito com a 

legislação federal colocada acima. 

 Em 18 de abril de 1997 a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tendo 

em vista o que dispõem o parágrafo 2º do artigo 210 da Constituição Federal e os 

artigos 78 e 79 da Lei 9394 de 20-12-96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, cria o Núcleo de Educação Indígena - NEI – através da Resolução SE/44, de 

18 de abril de 1997.  

 O I Seminário de Educação Indígena de São Paulo, realizado na cidade de 

Cajamar em 1998, teve como resultado o Manifesto das Lideranças Indígenas que lá 

estavam presentes. A reivindicação primeira desse Manifesto é a “Constituição imediata 

do Núcleo de Educação Indígena do Estado de São Paulo e o início imediato de seu 

funcionamento” (Manifesto, 1998, p.1). Em 28 de janeiro de 1999, pela Resolução SE-

8, o NEI designa seus membros e em 18 de abril de 2000, é aprovado o Regimento 

Interno do Núcleo de Educação Indígena, pela Resolução SE 40. No ano de 2005, a 7 de 

abril, o NEI aprova seu novo Regimento Interno pela Resolução SE 27.  

 A finalidade do NEI, como diz o art.2º, é contribuir para a definição dos 

parâmetros da política de educação escolar indígena, garantindo a valorização das 

culturas, línguas e tradições dos povos indígenas, respeitando as peculiaridades e 

demandas de cada comunidade e também propor, articular, apoiar, assessorar e 

acompanhar a execução da política de educação escolar indígena intercultural, bilíngüe, 

específica e diferenciada, conforme preceituam as Constituições Federal e Estadual, o 

Decreto Federal nº26/91, a Portaria Interministerial nº559/91 e a LDB - Lei nº9394/96”. 
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 No ano de 2000, o NEI consulta o Conselho Estadual de Educação (CEE) sobre 

a formação do professor indígena para trabalhar em classes de Ciclo 1 do Ensino 

Fundamental que atendem alunos das aldeias indígenas do Estado. Essa consulta 

resultou no Parecer nº. 124/2000 que foi aprovado em 19 de abril de 2000. 

 Interessante notar que o referido Parecer, em referência a LDBEN, discorre 

sobre “educação escolar indígena comunitária, intercultural e multilíngua, com 

objetivos, conteúdos escolares, calendário e práticas pedagógicas diferenciadas”. 

Ressalta-se que na legislação em vigor até 1999 fala-se de educação bilíngüe; agora, já 

está sendo usada a proposta multilíngua (ou multilíngue).  

  

“Dados do NEI informam que levantamento realizado no Estado de São 
Paulo identificou 17 (dezessete) aldeias indígenas em 11 (onze) municípios 
da capital e do interior, com uma população de cerca de 3.000 (três mil) 
índios, havendo aproximadamente 400 (quatrocentos) alunos matriculados, 
vinculados a escolas da rede oficial de ensino” (CEE,  2000, p.2).  

 

  Esses dados, completados por aqueles que constatam a existência de mais de 

dois mil professores indígenas “quase sempre leigos” (CEE, 2000, p. 2) já atuando em 

escolas estaduais localizadas em terras indígenas, fazem parte da preocupação quanto à 

sua formação. 

 Segundo esse Parecer, “não houve ainda qualquer manifestação do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) quanto aos programas emergenciais de formação” desses 

professores. “Antecipa-se a dificuldade em fazer cumprir o § 4º do Art. 87 da LDB que 

determina o prazo de 10 anos para que todos os docentes, incluindo, os que atuam na 

educação indígena, sejam habilitados” (CEE, 2000, p. 2). 
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 Coloca, ainda, que as redes públicas poderão contratar professores índios leigos 

em caráter excepcional para atuar em classes de educação indígena, enquanto não seja 

concretizado o currículo para essa formação.  

 

“A SEE pode, se assim o desejar, encaminhar a este Conselho Estadual de 
Educação proposta de programa especial de formação em serviço destes 
professores leigos índios, aproveitando -se da flexibilidade possibilitada pela 
LDB, respeitando as características básicas de suas culturas. Este período de 
monitoria/estágio, assim como os certificados de cursos de educação 
continuada dos quais participam, podem se r considerados como parte do 
programa de formação em serviço.  

Ao final deste programa de capacitação, que pode incluir formação 
fundamental e média, em cursos supletivos, em paralelo com sua experiência 
de monitoria/estágio em classes indígenas, a SEE pode  estabelecer formas de 
inclusão dos professores índios em seu quadro do magistério (São Paulo, 
2004, p.87).  

 

 Fica, assim, respondido por esse Parecer assim como constatadas a dificuldade, a 

complexidade e a problemática que se impõem aos órgãos competentes que atuam na 

área e que resolvem as questões relacionadas com a educação neste país o fato de a 

questão educacional indígena precisar urgentemente de pessoal capacitado e interessado 

em solucionar esses e outros problemas que aparecerão quando a temática for Educação 

Escolar Indígena. 

 Integram ainda os documentos de normatização e orientação da educação escolar 

indígena os documentos abaixo descritos.  

A Portaria CENP de 13 de fevereiro de 2002, expedida pela Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas que regulamenta a estrutura e funcionamento do curso 

de formação de professores indígenas do Estado de São Paulo. Determina os locais onde 

o curso será oferecido, as etapas de estudo, a carga horária, a população alvo, a grade 

curricular e também as responsabilidades de cada um dos envolvidos nesse curso.  
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 A Deliberação CEE nº 35/2003 cujo artigo 1º diz que “os estabelecimentos de 

ensino, funcionando em terras indígenas, serão reconhecidos como Escola Indígena” 

autônoma e específica com normas e ordenamentos jurídicos próprios. Baseia-se, para 

isso, na Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 9393/96 (LDB), no Parecer 

CNE/CEB nº 14/99, na Resolução CNE/CEB nº 3/1999 e na Deliberação CEE nº 

35/2003.  

 Os Decretos nº 48.530 (09/03/2004) e nº 48.899 (27/08/2004) que reconhecem 

26 escolas indígenas no Estado de São Paulo, dentre elas as escolas da Reserva Indígena 

de Araribá – estudada por esta pesquisadora5 – que são: Escola Estadual Indígena 

Aldeia Kopenoti; Escola Estadual Indígena Aldeia Nimuendaju; Escola Estadual 

Indígena Aldeia Tereguá e Escola Estadual Indígena Aldeia Ekeruá. 

 Pelo Decreto nº 48.532, de 9 de março de 2004 são estabelecidas diretrizes 

relativas à Política Estadual de Atenção aos Povos Indígenas, e criados o Conselho 

Estadual dos Povos Indígenas e o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas e dá 

providências correlatas.  

 Registra, no artigo 1º, que a “Política Estadual de Atenção aos Povos Indígenas 

se desenvolverá por meio de ações integradas e articuladas dos diversos órgãos da 

administração direta e indireta do Estado”.  

Cria junto à Secretaria de Economia e Planejamento, como órgãos colegiados, o 

Conselho Estadual dos Povos Indígenas; o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas 

(artigo 2º), onde dispõe sobre as responsabilidades de cada um dos envolvidos (artigos 

12, 13, 14 e 15). 

                                                
5 Já relatada aqui a dissertação de mestrado resultado dessa pesquisa sobre Araribá.  



 56

 No ano de 2004, a 25 de junho, o Decreto n° 48.754 fixa o módulo de pessoal 

para as Escolas Estaduais Indígenas – EEI da Secretaria da Educação. Em 2005 um 

novo regimento interno do Núcleo de Educação Indígena é aprovado sob a Resolução 

SE 27, de 07 de abril. A Resolução SE n° 21 de 15 de fevereiro de 2008 altera 

dispositivos da Resolução SE 147, de 29 de dezembro de 2003 sobre a organização e 

funcionamento das Escolas Indígenas do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

 Desse modo fica então registrado o que existe até o momento na legislação sobre 

Educação Escolar Indígena no Brasil e no Estado de São Paulo, com algumas 

considerações e observações referentes a elas. 

 No Estado de São Paulo, algumas conquistas significativas foram sentidas e se 

coloca abaixo o registro delas. 

 

Quinta - feira, 13 de Setembro de 2007 13h10  

SP vai ganhar índios-professores 

Tribos no interior e litoral aceitam apenas seus membros como docentes  

A Secretaria de Estado da Educação resolveu formar a primeira turma de 
índios-professores para aulas de 5ª a 8ª série. Até amanhã, sexta -feira, 14 de 
setembro, das 8h às 17h, 81 índios estão na faculdade de Educação da USP 
para participar de curso de aulas teóricas e de laboratório , visando a formação 
do magistério.  

Esta é a segunda fase de um projeto iniciado em 2004. Neste ano 61 
indígenas foram graduados para lecionar de 1ª a 4ª série. Agora, com o 
crescimento dos pequenos alunos índios, os professores precisaram se 
capacitar para aulas de 5ª a 8ª.  

No Estado há 28 aldeias, de cinco etnias (guarani, tupi guarani, kerenak, 
terena e kaingan) com 4 mil índios, cujos pequenos índios precisam estudar. 
"Conforme decreto estadual, só índio pode lecionar para índio", afirma a 
professora da Coordenadoria de Normas Pedagógicas (Cenp), uma das 
responsáveis pela educação indígena no Estado, Lydia Menezello. "Com isso, 
contribuímos para uma educação que preserva as tradições e culturas deles."  

Desde 2004 a Secretaria investe cerca de R$ 7 mil hões na formação de 
professores índios. Os professores -índios desta turma vêm uma vez por mês a 
São Paulo. Todas as despesas de transporte e hospedagem são custeadas pela 
Secretaria.  

"Assistidos por antropólogos e especialistas em cultura e etnia indígena  
da USP, os professores indígenas levam o ensino às aldeias e também a 
necessidade de preservar a história de cada uma das cinco etnias existentes no 
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Estado - guarani, tupi guarani, kerenak, terena e kaingang", conclui Lydia. 
(www.educacao.sp.gov.br  em 14/09/2007 às 9:14h)6.   

 

 No Estado de São Paulo, a educação escolar indígena está priorizando a 

formação de professores (indígenas) para lecionarem nas escolas das aldeias. Em 2005 

iniciou-se o Curso de Magistério Intercultural Superior Indígena – MISI - que visa 

preparar os 81 professores indígenas por meio de uma formação teórica e também da 

prática docente. Esses profissionais poderão atuar como docentes na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental e exercer funções de “gestão, coordenação e suporte 

pedagógico nas escolas indígenas” (http://cei.edunet.sp.gov.br 14/09/07 às 09h17min). 

 Entende-se que com essa formação os professores do Estado de São Paulo serão 

capazes de atuarem na transformação da escola indígena num espaço “verdadeiro para o 

exercício da interculturalidade, valorizando um currículo diferenciado” (ibidem). 

 

 A qualificação profissional dos docentes indígenas é condição 
fundamental para que de fato a s comunidades indígenas possam assumir suas 
escolas, integrando-as à vida comunitária, de modo que possam responder 
suas demandas e projetos de futuro. Não há e nem pode haver um único 
modelo de escola indígena a ser desenvolvido em todo país. O Ministério  da 
Educação tem procurado, junto aos sistemas de ensino, apoiar a consolidação 
de experiências particulares de organização escolar, discutidas e construídas a 
partir dos interesses e da participação de cada comunidade indígena, tal como 
preconiza a Conven ção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) 
que foi ratificada pelo Brasil e entrou em vigor em julho de 2003. 
(http://portal.mec.gov.br/secad/  em 14/09/07 às 10h00min).  

   

Segundo o censo escolar indígena do MEC, existem 1666 escolas em áreas 

indígenas sendo que dessas, 631 são estaduais e 1035 municipais com diferentes 

situações de reconhecimento legal. Ainda de acordo com levantamentos realizados pelo 

                                                
6 As etnias Krenak e Kaingang saíram no site com os nomes errados. O nome Kaingang saiu de duas 
maneiras diferentes. Todos deveriam estar em letras maiúsculas. A grafia correta (escrita nesta nota) se 
encontra em BRASIL, 2002, p. 82.  
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MEC, são 4000 professores lecionando nessas escolas, sendo 959 professores não-

índios, e 3041 professores índios. 

Pouco se sabe sobre o perfil destes professores e sobre sua formação. Das 24 

Secretarias de Estado da Educação que possuem escolas indígenas, sejam elas 

municipais ou estaduais, menos de 10 elaboraram programas de formação de 

professores indígenas com vistas à titulação dos mesmos.  

 

A maioria realiza ações de capacitação, com metodologias, 
temáticas e tempos variados. Isso tem reflexo direto no modo de 
funcionamento da escola: com exceçã o de um único estado, em que todas as 
escolas indígenas possuem uma proposta curricular própria, a maioria das 
escolas indígenas do país não conta com proposta curricular específica, 
seguindo as das demais escolas regulares do Estado. Na verdade, a maioria  
das escolas em terras indígenas não é nem reconhecida como escola indígena 
(http://portal.mec.gov.br/secad ). 

 

 O Estado de São Paulo espera que com essa formação, os professores elaborem 

currículos e programas de ensino específicos para as escolas indígenas em que 

trabalham em atendimento ao Plano Nacional de Educação – PNE - onde isso está 

previsto.  

 Com o curso de capacitação/formação, a Secretaria de Estado de Educação relata 

que foram beneficiadas 24 comunidades indígenas pertencentes a 14 municípios do 

Estado, que atendem cerca de 1020 alunos de 7 a 18 anos de idade.  

As comunidades e seus respectivos municípios são os seguintes: Kopenoti, Ekeruá, 

Nimuendaju e Tereguá (no município de Avaí); Icatu (no município de Braúna); 

Vanuíre (no município de Arco-Íris); Rio Silveira (no município de Bertioga); Bananal 

e Piaçagüera (no município de Peruíbe); Rio Branco (no município de Itanhaém); 

Aguapeú e Itaoca (no município de Mongaguá); Boa Vista e Renascer (no município de 

Ubatuba); Rio do Azeite e Capoeirão (no município de Itariri); Paraíso (no município de 
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Iguape); Santa Cruz e Rio Branco II (no município de Cananéia); Pindoty (no município 

de Pariquera-Açu); Peguao-Ty (no município de Sete-Barras) e Jaraguá, Morro da 

Saudade e Krukutu (no município de São Paulo).  

Assim, registram-se as últimas conquistas a respeito da escolarização indígena no 

Estado de São Paulo passando-se a contextualizar legalmente as escolas não indígenas 

brasileiras.  

 

1.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS NÃO INDÍGENAS  

  

                      

Figura 2: Capas de revistas nacionais sobre educação . 
Fonte: Imagens capturadas da Internet.  

 

1.2.1 Educação Básica no Brasil – história e desenvolvimento 

 

“A historia da educação do Brasil começa em 1549 com a chegada dos 
primeiros padres jesuítas [...]” e foi marcada por muitas reformas. Porém, 
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somente em 1808, “com a vinda da família real ao Brasil Colônia a educação 
e a cultura tomariam novo impulso” (Silva, 2007, p. 200).  

 

Quando os jesuítas chegaram por aqui, trouxeram com eles a moral, os costumes 

a religiosidade européia e, também, os métodos pedagógicos. Estes métodos 

funcionaram absolutos durante 210 anos - de 1549 a 1759 - quando uma ruptura marca a 

história da educação no Brasil: a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal. 

Na verdade, até então não se tinha conseguido implantar um sistema educacional 

nas terras brasileiras, mas a vinda da Família Real permitiu uma nova ruptura com a 

situação anterior. 

 

Para preparar terreno para sua estadia no Brasil D. João VI abriu 
Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o 
Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, a 
Imprensa Régia. Segundo  alguns autores o Brasil foi finalmente "descoberto" 
e a nossa História passou a ter uma complexidade maior. A educação, no 
entanto, continuou a ter uma importância secundária (Bello, 2001, p. 4).  

 

A Constituição de 1824 assegura instrução primária e gratuita a todos os 

cidadãos, confirmada pela Lei de outubro de 1827; em 1834, o Ato Institucional delega 

às províncias a prerrogativa de legislar sobre a educação primária possibilitando, assim 

que o governo central se afastasse da responsabilidade de assegurar educação elementar 

para todos descentralizando, assim a Educação Básica, o que foi mantido pela República 

ampliando mais a distância entre as elites do país e as camadas sociais populares. 

 

A República proclamada adotou o modelo político americano basead o no 
sistema presidencialista. Na organização escolar percebe -se influência da 
filosofia positivista. A Reforma de Benjamin Constant  tinha como princípios 
orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da 
escola primária. Estes pr incípios seguiam a orientação do que estava 
estipulado na Constituição brasileira (Bello, 2001, p.6).  
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Em 1909, surge no estado do Amazonas a primeira universidade criada no país, 

em Manaus durante o curto período de prosperidade da borracha. No ano de 1911, “foi 

criada a Universidade de São Paulo, com recursos oriundos de um ‘sócio capitalista’ 

que esperava recuperar seus investimentos com as taxas cobradas dos estudantes” 

(CUNHA, 2007, p.162). 

A partir de 1930 o Estado passou a encarar a questão educacional de modo mais 

abrangente e objetivo. E só então foi criado, em 1931, o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública.  

Durante o primeiro governo Vargas (1930-45) foram plantados os fundamentos 

de um sistema educacional que precisava expandir-se. As preocupações dirigiram-se 

principalmente para o ensino básico (então ensino primário). 

Longas rodadas de discussão no Congresso Nacional confluíram na promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enviada ao 

Congresso Nacional em 1948 foi aprovada em 1961 (Lei n. 4024/61 promulgada depois 

de 13 anos de tramitação). Após a aprovação dessa Lei, ocorreu um grande movimento 

em favor da escola pública universal e gratuita o que foi interrompido com a Revolução 

de 1964.  

Em 1969 e 1971 foram aprovadas, respectivamente, a Lei 5.540/68 e 5.692/71 

introduzindo “significativas mudanças na estrutura do ensino superior e do ensino de 1º 

e 2º graus” (SILVA, 2007, p. 210). A Constituição de 1988 procurou introduzir 

inovações e compromissos com destaque para a “universalização do Ensino 

Fundamental e  erradicação do analfabetismo” (idem, 2007, p. 210).  
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A Lei 9394/96, atual LDB publicada em 20/12/1996, “afirma o propósito de 

estender ao poder público a obrigatoriedade de oferta de ensino médio como direito de 

cidadania” (SILVA, 2007, p.210). 

A reforma educacional processada a partir da LDB determina que sejam dois os 

níveis da educação nacional: a Educação Básica e a Educação Superior. A Lei trata em 

capítulo especial a Educação Profissional, colocando-a em três níveis de ensino: o 

Básico, o Técnico e o Tecnológico. 

 Para se descortinar e compreender como a educação básica está estruturada no 

Brasil e mais especialmente o Ensino Fundamental utiliza-se como base os documentos 

oficiais propostos pelo Ministério da Educação – MEC: Leis, Decretos, Pareceres, etc. e 

instrumentos norteadores da educação tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN - particularmente no que se refere à Pluralidade Cultural. São também utilizados 

documentos da Secretaria Estadual de Educação – SEE/SP - e da Secretaria Municipal 

de Educação de São José dos Campos, SP. 

 Começa-se por entender o que o MEC propõe para a Educação Básica brasileira 

e sua composição assim como a legislação que a rege.  

Composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, o 

objetivo da Educação Básica é “assegurar a todos os brasileiros a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” como está registrada na LDBEN, nos artigos 21 e 

22.  

Dois são os principais documentos norteadores da Educação Básica: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB ou LDBEN, Lei nº. 9.394, de 20 de 
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dezembro de 1996 e o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº. 10.172/2001, regidos, 

naturalmente, pela Constituição da República Federativa do Brasil.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - regulariza em 

âmbito nacional, os princípios e os fins da educação, a base comum do currículo, a 

carga horária e presença mínima em aula, as formas de promoção de série, enfim, a 

organização da educação nacional. Indica também que cada estado, município e escola é 

que irão normatizar as peculiaridades regionais e locais, curriculares e de calendário, de 

promoção de série e a expedição da documentação escolar de cada aluno da Educação 

Básica colocando as competências e incumbências de cada um.  

Ressalta, no artigo 27, que os conteúdos curriculares da Educação Básica 

observarão, dentre outros, a seguinte diretriz: a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à 

ordem democrática.  

Referente ao Ensino Fundamental, a LDB em seu artigo 5º afirma que o acesso 

ao Ensino Fundamental é “direito público subjetivo” (http://www.mec.gov.br. Acesso 

em 11/03/2008) e que “o ensino será ministrado com base no [...] respeito à liberdade e 

apreço à tolerância” (retirado do Título II). Ressalta ainda que os currículos do Ensino 

Fundamental e Médio devem ter uma “base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela” (Art. 26). 

No artigo 32, afirma que o Ensino Fundamental de nove anos “gratuito na escola 

pública” (idem) inicia-se aos seis anos de idade e tem por objetivo “a formação básica 

do cidadão” (idem) e coloca os seguintes passos para essa formação: o desenvolvimento 

da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
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escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores e o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 

se assenta a vida social.  

       Esses passos estão na redação dada pela Lei nº. 11.274, de 2006 que altera a 

redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 

(nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) 

anos de idade.  

No art. 9º do Título IV salienta que a “União incumbir-se-á de elaborar o Plano 

Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios” e no artigo 10 que os Municípios incumbir-se-ão de “elaborar e executar 

políticas e planos educacionais [...] e (art. 11) baixar normas complementares para o seu 

sistema de ensino” elaborando e executando sua proposta pedagógica. 

 Importante ressaltar que a Lei recomenda a respeito do ensino de História do 

Brasil que se leve em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, “especialmente das matizes indígena, africana e européia” 

(Art. 25, § 4º). 

 É no artigo 26-A que aparece a obrigatoriedade do estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena (redação dada pela Lei nº. 11.645, de 20087) e esclarece que:   

                                                

7 Lei nº. 11.645, de 1 0 março de 2008:   Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada  
pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
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        § 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos , a luta dos negros e dos povos indígenas 
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (redação dada 
pela Lei nº 11.645, de 2008).  

        § 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro -brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros serão mi nistrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileiras. (redação dada pela Lei nº 1 1.645, de 2008).  

  

No art. 87 (Título IX) das disposições transitórias institui a Década da Educação 

que iniciou um ano após a publicação dessa Lei (1996) e estipula o prazo de um ano 

para encaminhar, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes 

e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. 

  Em janeiro de 2001, foi sancionada a Lei nº. 10.172 - Plano Nacional de 

Educação – PNE - de 9 de janeiro, que estabelece metas decenais para todos os níveis e 

etapas da educação, apontando para que estados e municípios criem e estabeleçam 

planos semelhantes compatíveis com as metas nacionais. Seu principal objetivo é o de 

orientar as ações do Poder Público nas três esferas da administração (União, estados e 

municípios) no direcionamento da política educacional do país. 

Contextualiza-se abaixo como e onde surgiu a idéia da criação de um Plano 

Nacional de Educação, PNE - já citado neste trabalho no capítulo referente à 

escolarização indígena - para melhor situar a constante atualização das bases legais para 

a educação escolar brasileira. 

                                                                                                                                          
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da  temática “História e Cultura Afro -
Brasileira e Indígena”.  
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Em 1932, um grupo de educadores lançou um manifesto ao povo e ao 
governo que ficou conhecido como "Manifesto dos Pioneiros da Educação". 
Propunha a reconstrução educacional, "de grande alcance e de vastas 
proporções... um plano com sentido unitário e de bases científicas...". O 
documento teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou 
na inclusão de um artigo específico na Constituição Brasileira de 16 de julho 
de 1934. O art. 150 declarava ser co mpetência da União "fixar o plano 
nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, 
comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 
território do País" (http://www.mec.gov.br. Acesso em 13/03/2008).  

 

Todas as Constituições posteriores, com exceção da Carta de 37 incorporaram, 

implícita ou explicitamente, a idéia de um Plano Nacional de Educação. Havia 

subjacente, o consenso de que o plano deveria ser fixado por lei. O primeiro Plano 

Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024, de 1961; em 1965 sofreu uma 

revisão sendo introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de 

planos estaduais.  

Em 1966, nova revisão - Plano Complementar de Educação. A idéia de uma lei 

ressurgiu em 1967, porém não se concretizou. Com a Constituição Federal de 1988, 

ressurgiu a idéia de um plano nacional de longo prazo, com força de Lei, o art. 214 

contempla esta obrigatoriedade. A Lei nº. 9.394, de 1996 – LDB - determina nos artigos 

9º e 87 a elaboração do Plano, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e institui a Década da Educação.  

Em 10 de fevereiro de 1998, foi apresentado ao Plenário da Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº. 4.155, de 1998 que "aprova o Plano Nacional de 

Educação" e em janeiro de 2001 foi aprovada a Lei. 

Em síntese, o Plano tem como objetivos a elevação global do nível de 

escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a 

redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, 
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com sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais.   

Define as diretrizes para a gestão e o financiamento da educação; as diretrizes e 

metas para cada nível e modalidade de ensino e as diretrizes e metas para a formação e 

valorização dos profissionais da educação, nos próximos dez anos. 

Diagnostica, para o Ensino Fundamental, que existe hoje, no Brasil, “um amplo 

consenso sobre a situação e os problemas do Ensino Fundamental” 

(http://www.mec.gov.br. Acesso em 13/03/2008).  Afirma que nos cinco primeiros anos 

de vigência deste plano, o Ensino Fundamental deverá atingir a sua universalização, sob 

a responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade entre acesso, 

permanência e qualidade da educação escolar.  

Ressalta como importante a valorização do magistério e uma política global que 

englobe a formação profissional inicial; as condições de trabalho, salário e carreira e a 

formação continuada do profissional da educação. 

 

A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje como um dos 
maiores desafios para o Plano Nacional de Educação, e o Poder Público 
precisa se dedicar prioritariamente à solução deste problema. A 
implementação de políticas públicas de formação inicial e continuada dos 
profissionais da educação é uma condição e um meio para o a vanço científico 
e tecnológico em nossa sociedade e, portanto, para o desenvolvimento do 
País, uma vez que a produção do conhecimento e a criação de novas 
tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das pessoas.  

A melhoria da qualidade do ensi no, indispensável para assegurar à 
população brasileira o acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades 
produtivas que permita a elevação constante do nível de vida, constitui um 
compromisso da Nação. Este compromisso, entretanto, não poderá ser 
cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os docentes exercem 
um papel decisivo no processo educacional ( http://www.mec.gov.br . Acesso 
em 13/03/2008) 8 

 

                                                
8 No site do MEC, disponível na rede encontra -se toda a legislação para educação nacional separadas por 
tema ou número de Lei, Decreto, etc.  
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Este Plano estabelece para a formação dos profissionais da educação e sua 

valorização, além de outras coisas, a ampla formação cultural. Estabelece como 

objetivo, entre outros, manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático 

criado pelo Ministério de Educação, fixando entre seus critérios a adequada abordagem 

das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios ou que 

reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio. Esse objetivo a 

respeito do livro didático e a questão da formação de profissionais estão inteiramente 

ligados ao tema que se discute nesta tese sendo de grande importância para as 

conclusões finais. Fica então registrada a legislação educacional brasileira com ênfase 

no Ensino Fundamental que mais diretamente se refere ao tema desta pesquisa.  

Para dar continuidade ao embasamento teórico sobre o qual se farão as reflexões 

e discussões, inserem-se agora considerações sobre o documento que o MEC dispõe 

para o ensino nacional – Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN – sempre tendo em 

vista o enfoque desta investigação: Ensino Fundamental. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais9 nascem da necessidade de se construir 

uma referência curricular nacional para o Ensino Fundamental que “possa ser discutida 

e traduzida em propostas regionais nos diferentes estados e municípios brasileiros” 

(BRASIL, 1998, p. 9).  

 

O termo “parâmetro” visa comunicar a idéia de que, ao mesmo 
tempo em que se                            pressupõem e se respeitam as diversidades 
regionais, culturais, políticas, existentes no país, se constroem referências 
nacionais que possam dizer quais os “pontos comuns” que caracterizam o 
fenômeno educativo em todas as regiões brasileiras.  

O termo “currículo”, por sua vez, assume vários significados em 
diferentes contextos da pedagogia. Currículo  pode significar, por exemplo, as 
matérias constantes de um curso. Essa definição é a que foi adotada 

                                                
9 Os PCN utilizados são aqueles disponíveis até hoje, ou seja, para as primeiras séries do ensino 
fundamental (1997) e para as últimas séries do ensino fundamental (1998). Estão disponibilizados no site 
do MEC e acessados para referendar esse texto em 12/03/2008 às 16h35min.  
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historicamente pelo Ministério da Educação e do Desporto quando indicava 
quais as disciplinas que deveriam constituir o Ensino Fundamental ou de 
diferentes cursos do ensino médio. Currículo é um termo muitas vezes 
utilizado para se referir a programas de conteúdos de cada disciplina. Mas, 
currículo pode significar também a expressão de princípios e metas do 
projeto educativo, que precisam ser flexíveis para  promover discussões e 
reelaborações quando realizado em sala de aula, pois é o professor que traduz 
os princípios elencados em prática didática. Essa foi a concepção adotada 
nestes Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998, p. 49).  

 

Não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo, mas 

sim uma proposta aberta e flexível buscando apontar caminhos para enfrentar os 

problemas do ensino no Brasil. Organizados por áreas e temas transversais, prevêem 

adequações às peculiaridades de cada localidade e indicam critérios de avaliação das 

aprendizagens fundamentais. 

As diferentes áreas, os conteúdos selecionados em cada uma delas e o 

tratamento transversal de questões sociais constituem uma “representação ampla e 

plural dos campos de conhecimento e de cultura de nosso tempo, cuja aquisição 

contribui para o desenvolvimento das capacidades expressas nos objetivos gerais” 

(BRASIL, 1998, p. 58). 

As áreas de conhecimento abordadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

são: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Educação 

Física, Arte e Língua Estrangeira. As problemáticas sociais são integradas na proposta 

educacional dos Parâmetros Curriculares Nacionais como Temas Transversais.   

Os Temas Transversais que compõem os Parâmetros Curriculares Nacionais são: 

Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e 

Consumo, “por envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de 

abrangência nacional e até mesmo mundial” (BRASIL, 1998, p.65). Essa abrangência 

não significa que os Temas Transversais devam ser tratados igualmente em todos os 
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lugares. Ao contrário, “podem exigir adaptações para que correspondam às reais 

necessidades de cada região ou mesmo de cada escola” (idem, p. 66). 

Nos PCN define-se o papel da escola na sociedade brasileira e quais objetivos 

devem ser perseguidos nos nove anos do Ensino Fundamental10. 

O documento deixa claro sua intenção de provocar “debates a respeito da função 

da escola e reflexões sobre o que, quando, como e para que ensinar e aprender, que 

envolvam não apenas as escolas, mas também pais, governo e sociedade” (Brasil, 1998, 

p.9). 

 Como papel da escola, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - colocam 

que a educação escolar deve “constituir-se em uma ajuda intencional, sistemática, 

planejada e contínua [...] diferindo de processos educativos que ocorrem em outras 

instâncias [...]” (BRASIL, 1998, p. 42). 

  O objetivo de se delinear esse papel é “identificar os aspectos desejáveis e 

comuns a todas as escolas brasileiras responsáveis pela educação fundamental” (idem, 

p. 42) tendo em vista que cada escola tem sua história, suas peculiaridades e sua 

identidade. 

 Para o Ensino Fundamental, o PCN coloca como objetivos (aqui posto de 

maneira sucinta) os seguintes tópicos: compreender a cidadania como participação 

social e política; posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais; conhecer características fundamentais do Brasil nas 

dimensões sociais, materiais e culturais como meio de construir progressivamente a 

noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; conhecer e 

valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro; perceber-se integrante, 
                                                
10 Na data de publi cação desse documento - PCN, o Ensino Fundamental ainda era de 8 (oito) anos. Aqui 
já se coloca 9 (nove) anos  como previsto na  Lei nº. 11.274 de 2006. Reforça -se que os PCN adotados 
nesta pesquisa são os de publicação mais atual.  
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dependente e agente transformador do ambiente; desenvolver o conhecimento ajustado 

de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades; conhecer o próprio 

corpo e dele cuidar; utilizar as diferentes linguagens; saber utilizar diferentes fontes de 

informação; questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los. 

Conhecer características fundamentais do Brasil [... etc.], é, destes objetivos, o 

que está mais intensamente relacionado com esta pesquisa, uma vez que a questão da 

identidade construída e da pertinência ao país faz parte das reflexões desta tese.  

 Na figura 3 que se coloca abaixo, está a estrutura dos PCN para o Ensino 

Fundamental onde salienta os objetivos gerais para esse ensino, a caracterização de cada 

área de estudo, os objetivos gerais de cada área e coloca, em letra cursiva, os Temas 

Transversais: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural. 

Divide em duas partes o Ensino Fundamental e explica que “os quadrinhos não-

sombreados correspondem aos itens que serão trabalhados no PCN de quinta a oitava 

séries (do sexto ao nono ano). 

  Pluralidade Cultural é o item desses Temas Transversais que nos interessa para 

essa pesquisa. 

Estas considerações sobre o mais pertinente, o que mais interessa à esta 

pesquisa, o que mais intensamente se relaciona à ela deve-se ao fato de que serão 

levados em conta para as conclusões finais todas as afirmações e objetivos propostos 

nos documentos legais brasileiros para a escola indígena e não indígena do Ensino 

Fundamental. 

Aqui se colocam os termos legais e registrados oficialmente para que possam, 

depois, serem utilizadas como embasamento das discussões.   
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Gráfico 1: Estrutura dos PCN para o Ensino Fundamental  
Fonte: BRASIL, 1998, p. 9.  

 

A estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental fica, 

então, assim organizada. 
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Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar 
e valorizar a diversidade étnica e cultural que a constitui. Por sua formação 
histórica, a sociedade brasileira é marcada pela presença de diferentes etnias, 
grupos culturais, descendentes de imigrantes de diversas nacionalidades, 
religiões e línguas. No que se refere à composição populacional, as regiões 
brasileiras apresentam diferenças entre si; cada r egião é marcada por 
características culturais próprias, assim como pela convivência interna de 
grupos diferenciados. Essa diversidade etnocultural freqüentemente é alvo de 
preconceito e discriminação, atingindo a escola e reproduzindo -se em seu 
interior. A desigualdade, que não se confunde com a diversidade, também 
está presente em nosso país como resultado da injustiça social. (Brasil, 1998, 
p. 69). 

 

 O texto afirma, ainda, que ao trabalhar com a Pluralidade Cultural, a escola 

coopera com a formação e consolidação de uma cultura da paz “baseada na tolerância, 

no respeito aos direitos humanos universais e da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 69). 

Expressa também a importância no trabalho cotidiano de superação de todo e qualquer 

tipo de discriminação e exclusão social, valorizando “cada indivíduo e todos os grupos 

que compõem a sociedade brasileira” (idem, p. 69). 

Segundo o documento Temas Transversais11, a temática da Pluralidade Cultural 

diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos 

diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades 

socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que 

permeiam a sociedade brasileira.  

 

Há muito se diz que o Brasil é um país rico e m diversidade étnica e 
cultural, plural em sua identidade: é índio, afrodescendente, imigrante, é 
urbano, sertanejo, caiçara, caipira... Contudo, ao longo de nossa história, têm 
existido preconceitos, relações de discriminação e exclusão social que 
impedem muitos brasileiros de ter uma vivência plena de sua cidadania.  

O documento de Pluralidade Cultural trata dessas questões, enfatizando 
as diversas heranças culturais que convivem na população brasileira, 
oferecendo informações que contribuam para a formaçã o de novas 
mentalidades, voltadas para a superação de todas as formas de  discriminação 
e exclusão. (Brasil, 1997, p. 15).  

                                                
11 Brasil. Secretaria de Educação Fundame ntal. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 
ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.  
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 O que se espera, ao se tratar de pluralidade é o enriquecimento que cada grupo 

cultural da sociedade brasileira pode proporcionar a respeito de formas de vida, a todos. 

A vida social brasileira é marcada pela diversidade onde se encontram características 

regionais diferentes, diferentes manifestações de cosmologias, de organização social, de 

vivência do sagrado, etc. Os processos migratórios colocam em contato grupos sociais 

com diferenças de fala, de costumes, de valores, de projetos de vida. Essa diversidade 

está presente também na escola e é constantemente “ignorada, silenciada ou 

minimizada” (BRASIL, 1997, p. 25). 

O tema Pluralidade Cultural “oferece oportunidades de conhecimento (aos 

alunos, professores, etc.) de suas origens como brasileiro e como participante de grupos 

culturais específicos” (idem, p. 39). Ao se valorizar as culturas diferenciadas existentes 

no Brasil, propicia-se ao aluno a compreensão de seu próprio valor. Trata-se de 

“oferecer à criança, e construir junto com ela, um ambiente de respeito, pela aceitação; 

de interesse, pelo apoio à sua expressão; de valorização, pela incorporação das 

contribuições que venha a trazer” (idem, p.37). 

Na página 43 desse mesmo documento são colocados os objetivos gerais da 

Pluralidade Cultural para o Ensino Fundamental propondo o desenvolvimento das 

seguintes capacidades:   

Conhecer a diversidade do patrimônio etnocultural brasileiro, tendo atitude de 

respeito para com pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade 

cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elemento de fortalecimento da 

democracia; valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil como 

nação, reconhecendo sua contribuição no processo de constituição da identidade 

brasileira; reconhecer as qualidades da própria cultura, valorando-as criticamente, 

enriquecendo a vivência de cidadania; desenvolver uma atitude de empatia e 
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solidariedade para com aqueles que sofrem discriminação; repudiar toda discriminação 

baseada em diferenças de raça/etnia, classe social, crença religiosa, sexo e outras 

características individuais ou sociais; exigir respeito para si, denunciando qualquer 

atitude de discriminação que sofra, ou qualquer violação dos direitos de criança e 

cidadão; valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da 

diversidade cultural e compreender a desigualdade social como um problema de todos e 

como uma realidade passível de mudanças. 

Pelo fato de a temática da Pluralidade Cultural ser muito abrangente e complexa, 

tanto do ponto de vista social quanto do teórico, a definição dos conteúdos foi feita de 

maneira ampla e detalhada no documento. O que se apresenta reproduzido (literalmente) 

abaixo, é uma referência ao conteúdo do documento. 

 

1. PLURALIDADE CULTURAL E A VIDA DAS CRIANÇAS NO 
BRASIL: vida sociofamiliar, temporalidade, espacialidade, organização 
política, educação.  

2. CONSTITUIÇÃO DA PLURALIDADE CULTURAL NO BR ASIL E 
SITUAÇÃO ATUAL: Para conhecer a situação dos diferentes povos que 
aqui vivem e valorizá -los, é necessário trabalhar aspectos ligados às suas 
origens continentais: a presença no continente e em território nacional 
anterior ao descobrimento, no caso d os indígenas; a vida culturalmente 
complexa presente na África, desde antes da mercantilização da escravidão; e 
a vida nos continentes de origem de conquistadores e imigrantes — Europa, 
Ásia, Oriente Médio, África — ao longo da história.  

3. O SER HUMANO COMO AGENTE SOCIAL E PRODUTOR DE 
CULTURA: as muitas linguagens que se apresentam como fator de 
identidade de grupos e indivíduos.  

4. PLURALIDADE CULTURAL E CIDADANIA: propiciar elementos para 
que a criança estabeleça relações entre o equilíbrio democrático, a 
consolidação do pleno cumprimento de direitos, a coexistência de diferentes 
grupos e comunidades étnicas e culturais, e sua própria vida.  

 

O documento também indica conteúdos comuns a todos os blocos, tais como 

intercâmbio de informações com crianças de diferentes lugares do País, por meio de 

cartas, jornais, vídeos, fitas cassete, etc.; preparação de roteiros, levantamento e escolha 
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de fontes diversas para entrevistas, depoimentos, observações, pesquisas, etc., e sua 

efetivação; reprodução de instrumentos, técnicas, objetos e formas de representação de 

diferentes culturas para analisar e compreender suas estruturas e funcionamentos; uso de 

textos escritos e orais e representações gráficas (narrativas, reportagens, pesquisas, 

objetos, fotos, ilustrações, maquetes, desenhos, etc.), tanto para busca de informações 

(levantamento, seleção, observação, comparação, interpretação) quanto para registro e 

comunicação de dados (anotação, reprodução, discussão, reinterpretação). 

Para critérios de avaliação, o documento propõe: conhecer a existência de outros 

grupos culturais além do seu, reconhecer seu direito à existência e respeitar seus modos 

de vida e suas expressões culturais; conhecer histórias, personagens e fatos marcantes 

para as culturas estudadas e situá-las na História do Brasil; conhecer a pluralidade 

existente em seu próprio meio, relacionando-se de forma respeitosa com suas diferentes 

manifestações; compreender que a pluralidade é essencial na garantia da liberdade de 

escolha individual, assim como na consolidação democrática; conhecer a existência dos 

principais instrumentos legais que regem o Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Sugere ainda orientações didáticas como condições básicas para o 

desenvolvimento do tema Pluralidade Cultural, quais sejam: criar na escola um 

ambiente de diálogo cultural, baseado no respeito mútuo; perceber cada cultura na sua 

totalidade: os fatos e as instituições sociais só ganham sentido quando percebidos no 

contexto social em que foram produzidos; usar materiais e fontes de informação 

diversificadas: fontes vivas, livros, revistas, jornais, fotos, objetos para não se prender a 

visões estereotipadas e superar a falta ou limitação do livro didático. 

Este documento também faz um alerta no sentido de que para se alcançar os 

objetivos colocados, é “essencial que o trabalho didático das áreas contemple a 
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perspectiva da pluralidade” (BRASIL, 1997, p. 65) e que se incluam como conteúdos as 

contribuições das diferentes culturas;  

 

[...] que se organizem projetos didáticos em torno  de questões 
específicas, eleitas a partir da priorização de conteúdos considerados 
fundamentais; que se questione a ausência, nos trabalhos escolares, da 
imagem de determinados grupos sociais como cidadãos sem reproduzir 
estereótipos e discriminações e, f inalmente, que a equipe pedagógica discuta 
permanentemente suas relações e analise suas práticas na busca de superar 
preconceitos e discriminações, pois as atitudes dos adultos são o veículo mais 
importante para a aprendizagem da convivência. (Brasil, 1997 , p. 65).  

 

 Neste documento, enfatiza-se o aprendizado da criança no primeiro ciclo 

dizendo que ela “aprenderá mais pelo convívio e pelo intercâmbio” (idem, p. 65) e que 

no segundo ciclo, apesar do convívio e do intercâmbio continuar a ser fundamentais, 

pode-se enriquecer o aprendizado com a “aquisição de informações históricas e 

geográficas mais específicas da temática” (idem, p. 66). 

 Propõe ainda a valorização do repertório e integração entre o vivido e o 

aprendido; o conhecimento de expressões culturais para propiciar ocasiões em que a 

classe possa “criar, em conjunto, suas próprias ‘expressões culturais’, analisando, com 

os alunos, o significado daquele produto cultural para eles, naquele momento, seu 

significado no contexto da composição da classe” (BRASIL, 1997, p. 66). 

 O texto oficial termina colocando que “conteúdos do tema Pluralidade Cultural 

estiveram presentes na escola de maneira freqüente, porém, colaborando na 

disseminação de preconceitos, mais que esclarecendo” (idem, p. 67) enfatizando o papel 

dos materiais didáticos tanto por veicularem explicitamente noções erradas quanto de 

maneira velada e implícita, por exemplo, em ilustrações que insistiram em passar 

estereótipos que aprisionavam grupos étnicos a certos papéis sociais. “Um exemplo de 

divulgação de erro refere-se à noção de que existiria uma organização social única e 
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comum a todos os índios, o que se veiculou por meio da escola e dos livros didáticos 

por muito tempo” (idem, p.67). 

 Propõe o intercâmbio entre crianças e adolescentes de diferentes realidades 

sociais, e também com instituições e organizações não-governamentais, órgãos de 

imprensa escrita, falada e televisionada; a compreensão de que normas, regulamentos, 

leis, etc. são estabelecidas como forma de organização da vida coletiva e salienta que 

“desde as séries iniciais se poderá trabalhar com o texto constitucional” (idem, p. 68) 

habituando o aluno a perceber a “Constituição Federal como instrumento fundamental 

do cidadão, acessível a todos” (idem, p. 69).  

 Assim ficam expostas as determinações, sugestões e propostas do Tema 

Transversal Pluralidade Cultural e colocadas, portanto, as orientações que o MEC 

dispõe para o Ensino Fundamental nos seus documentos e que servirão de base para 

discussão neste trabalho.  

 

1.2.2 Ensino Fundamental no Estado de São Paulo 
 

O artº 26 da LDB afirma que os currículos do Ensino Fundamental e 
médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas c aracterísticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela (p.350) 12. 

 

As leis federais são, portanto, mantidas e respeitadas e acrescentam-se outras 

(parte diversificada) de acordo com as necessidades regionais que se apresentem. 

                                                
12 Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Legislação e Normas Básicas para sua Implementação) 
Tomo III. Secretaria de Estado da Educação, Coordenadoria de estudos e Normas Pedagógicas, SP.  
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No Estado de São Paulo, o Ensino Fundamental está estruturado em 2 ciclos:  

Ensino Fundamental - Ciclo I (1ª à 4ª série) e Ensino Fundamental - Ciclo II (5ª à 8ª 

série).  

 

Merece destaque o regime de ciclos de progressão continuada no Ensino 
Fundamental , instituído no sistema de ensino do Estado de São Paulo pela 
Indicação CEE nº 8/97 e Deliberação CEE nº 9/97. A organização curricular 
em ciclos tem sido defendida por especialistas como forma de se garantirem 
aprendizagens fundamentais, mas que necessita m, para sua real efetivação, de 
um tempo mais alongado para se sedimentar, em particular quando há alunos 
com percursos de aprendizagem muito diferentes. Por ser a grande aliada da 
evasão escolar, a não-promoção do aluno constitui um sério obstáculo ao 
direito à escola socialmente defendido. Pretende -se com a progressão 
continuada garantir ao aluno o lugar privilegiado no qual se adquire as 
ferramentas básicas para uma inserção crítica na sociedade: a escola 
(Indicação CEE nº. 8/2001 – CEF – Aprovada em 25. 4.2001, p. 4).  

 

Em relação à organização curricular, o Estado espera que a proposta pedagógica 

de cada escola seja acompanhada da dimensão ética, que defende a responsabilidade 

pessoal, a tolerância, a solidariedade, o respeito ao bem comum, etc.; e da dimensão 

estética, comprometida com o exercício da sensibilidade e da criatividade, com o 

reconhecimento de múltiplas culturas em interação na escola.  

As novas propostas caminham no sentido de exigir dos educadores novos 

olhares sobre as organizações curriculares do Ensino Fundamental e os princípios que 

devem fundamentá-las, dentre os quais se ressalta os dois primeiros daqueles 10 

propostos na Indicação CEE nº 8/2001: “acolher a diversidade do alunado e garantir o 

contato sistemático e interdisciplinar dos alunos, com os saberes ligados à ciência, à arte 

e à tecnologia integrantes da base curricular nacional comum” e “estabelecer relações 

com os saberes que o aluno se apropriou em sua experiência histórico-cultural” (p. 7). 
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Na página 8 fica claro que cada escola tem flexibilidade para organizar-se de 

maneira a facilitar o alcance dos objetivos desta Indicação, dentro do princípio de 

autonomia escolar respeitando-se a proposta pedagógica de cada uma. 

A ampliação do Ensino Fundamental está documentada no reexame do Parecer 

CNE/CEB 24/2004 que definiu normas nacionais para a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos e a Resolução CNE/CEB nº. 3 de 03 de agosto de 2005 no 

seu artigo 2º salienta que “a organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e de 

Educação Infantil adotará nomenclatura própria”.   

Com base nessa legislação reexaminada, o Estado de São Paulo, pela 

Deliberação CEE nº. 61 de 29 de novembro de 2006, fixou “normas sobre a implantação 

do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos no sistema de ensino”.  

 

Nos dias 10 e 11 de abril de 2007, dois supervisores de cada diretoria do 
interior de São Paulo foram convidados para assistir uma orientação técnica a 
respeito do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, Portal GDAE, 
documentos escolares, sítio CEI e Projetos Prevenir e Viva Japão.  

Os supervisores receberam o material instrucional gravado em CD -ROM, 
para a reprodução nas diretorias de ensino e nas escolas. 
(http://www.cei.edunet.sp.gov.br . Acesso em 13/03/2008). 

 

Pela Indicação CEE nº. 20/2002 - CEB - aprovada em 22.5.2002 - são 

normatizadas as competências do sistema municipal de ensino onde esclarece que “os  

municípios estão constitucionalmente aptos a criar seu sistema de ensino e a optar pelo 

tipo de organização integrada ao Estado (parcerias)" (p.17). 

Com essa explicação volta-se a atenção ao sistema de ensino de São José dos 

Campos - espaço geográfico onde se inserem as escolas foco desta pesquisa - com o 

registro da história do ensino na cidade desde a criação do primeiro grupo escolar até os 

dias atuais e sua cronologia.   
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1.2.3 Ensino Fundamental no município de São José dos Campos 
 

No ano de 1892 a cidade de São José dos Campos ganhou seu primeiro grupo 

escolar - no centro - o Grupo Escolar “Olímpio Catão”. Para que se fosse formada essa 

instituição, o então inspetor escolar, Sr. Olímpio Catão, “sugeriu ao Secretário da 

Educação e Saúde juntar num só estabelecimento de ensino diversas escolas mistas 

isoladas13, principalmente porque a população havia crescido bastante para ter o seu 

grupo escolar” (SIQUEIRA, 1991, p. 77).  

Na virada do século, no entanto constatou-se que o prédio era antiquado e 

impróprio para as aulas (era um antigo casarão da época áurea do ciclo cafeeiro) e um 

novo edifício foi adquirido para esse fim. O Olímpio Catão foi, então, inaugurado em 

novo prédio no ano de 1910. 

 

O ensino naquele tempo era muito mais substancial que o ministrado 
agora. Pelo menos o programa escolar possuía no primário matérias que com 
o tempo passaram a ser dos ginásios, dos colégios, dos clássicos e dos 
científicos. A prendia-se francês no quarto ano do grupo, onde até canções 
eram cantadas na língua de Racine. Álgebra e Matemática iam até equações 
de segundo grau. História do Brasil, Geografia e Corograf ia tinham 
semanalmente tarefas para serem feitas em casa, especialmente os mapas. A 
aula de Moral e Cívica nos despertava a consciência nacional e nos ensinava 
boas maneiras.  (Siqueira, 1991, p. 79).  

 

As mudanças na escola brasileira foram muitas desde então, já mencionadas no 

item anterior desta tese, e a cidade acompanhou todas elas. A partir da criação deste 

primeiro estabelecimento de ensino, a cidade foi criando outros, de diferentes 

instituições mantenedoras. 
                                                
13 Escola isolada: "Estabelecimento de ensino que possui apenas uma turma de alunos, de uma ou mais 
séries, a cargo de um único professor. O termo Escola isolada equivale ao termo escola sin gular, para 
MG, e escola unidocente, para RS ” (http://www.inep.gov.br . Acesso em 13/03/2008 ). 
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Em maio de 1920 foi criado pelo decreto n° 28, de 28/04/1920, o primeiro 

Grupo Escolar de Santana, instalado no bairro de Santana do Paraíba; em março de 

1926, o padre José Francisco Monteiro funda o Instituto (Colégio) São José.  

A primeira Escola Técnica de Comércio Olavo Bilac foi criada e instalada em 

1936. Em 1950, no segundo semestre, é transferido para esta cidade o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica – ITA - criado em 1947 no Rio de Janeiro. Os alunos, 

bolsistas do Ministério da Aeronáutica, além das aulas, têm também hospedagem, 

alimentação e serviços de saúde. Novo marco no desenvolvimento, instituindo o ciclo 

de ensino universitário no município, divulgando o seu nome no Brasil e no exterior. 

 No ano de 1954, a 1º de março: Proferida aula inaugural na Faculdade de Direito 

criada pelo Decreto Federal 34.889, de 2 de janeiro. Em 15 de março de 1956 era 

Fundada a Associação Joseense de Ensino, que mais tarde daria origem à Escola 

Técnica Everardo Passos (ETEP). 

 Foi a 4 de abril de 1992 que a Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE) foi 

reconhecida como universidade, através de portaria do ministro interino da Educação, 

Antônio de Souza Teixeira Júnior. A portaria confere à fundação, o título de 

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). 

 Em 1999 instala-se em São José dos Campos a UNIP – Universidade Paulista e 

no ano de 2005 inaugurou-se uma unidade da Fundação Armando Álvares Penteado – 

FAAP – na cidade, com cursos de pós-graduação. 

Com esta exposição da cronologia das instalações escolares na cidade, passa-se 

o enfoque às escolas municipais cuja finalidade é “educação de qualidade para todos os 

alunos”, como observado no endereço eletrônico oficial da prefeitura14. 

                                                
14 www.sjc.sp.gov.br  
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O Sistema de Ensino Municipal foi criado pela Lei nº 6103/02, de 3 de junho de 

2002 e salienta em seu artigo 2, inciso IV, o “respeito à liberdade e apreço à tolerância” 

e no artigo 6, VII “a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, 

raça ou sexo”, dois itens importantes para esta tese. 

As áreas de atuação do ensino municipal são: creches; Educação Infantil (pré-

escolas); Ensino Fundamental Ciclo I (1ª a 4ª série - 1° a 5°ano); Ensino Fundamental 

Ciclo II (5ª a 8ª série – 6° a 9° ano); Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação 

Especial; Serviço de Orientação Educacional (SOE) e Centro de Educação 

Empreendedora. O Ensino Fundamental de nove anos já está sendo implantado no 

município. 

A visão da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos é ser 

“reconhecida nacionalmente como uma organização de alto desempenho focada no 

desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais para a inserção efetiva do 

indivíduo na sociedade” (http://www.sjc.sp.org.br. Acesso em 13/03/2008). A missão da 

SME é coordenar e assessorar administrativa e pedagogicamente o Sistema Escolar, 

definindo diretrizes estratégicas e padrões de eficiência e eficácia, avaliando e relatando 

os resultados. 

Para tanto dispõe normas a serem observadas na organização escolar do Ensino 

Fundamental sob a Portaria nº. 111/SME/2007 e sobre a duração de nove anos para o 

Ensino Fundamental assim redigido:  

 

Art. 1º. As escolas da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos, 
organizarão o Ensino Fundamental a partir de 20 08, em regime de progressão 
continuada na seguinte conformidade:  

I – Anos Iniciais, correspondente ao ensino do 1º ao 5º anos de escolaridade;  
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II – Anos Finais, correspondente ao ensino do 6º ao 9º anos de escolaridade.  

Parágrafo Único - Ao final do 3º, 5 º, 7º e 9º anos, o aluno que não apresentar 
condições de prosseguimento de estudos para o ano ou etapa seguinte, 
permanecerá um ano letivo neste mesmo ano escolar com vistas a sanar suas 
dificuldades ou defasagens de aprendizagem.  

Art. 4º A idade referencial para a matrícula inicial no Ensino Fundamental 
será a de 6 (seis) anos completos até o ano anterior de sua matrícula.  

Parágrafo Único - O mesmo referencial será adaptado para matrícula nos 
anos subseqüentes ao inicial.  

 

 A secretaria também orienta para a elaboração do quadro curricular anual que 

para o ano de 2008 ficou assim definido: a carga horária total será distribuída entre os 

componentes da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, e a distribuição das 

aulas entre os esses componentes deverá ocorrer conforme a Proposta Pedagógica de 

cada unidade escolar. 

Para a Parte Diversificada propõe a seguinte composição: Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês) e Enriquecimento Curricular (Educação do Consumidor, Artes 

Práticas, Profissional do Futuro e Aprendiz de Turismo). 

A Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer e 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo mantém quatro bibliotecas comunitárias com 

atividades comuns como consultas e empréstimos de livros de referência e algumas 

atividades específicas como a hora do conto; brinquedoteca; murais, etc. 

 A Divisão de Apoio Educacional divide-se em quatro coordenadorias, a saber: 

Coordenadoria de Programa e Eventos; Coordenadoria de Publicações Técnicas; 

Coordenadoria de Formação Educacional e Coordenadoria de Recursos Audiovisuais. É 

nessa última Coordenadoria que estão materiais de apoio pedagógico como fitas de 

vídeo e DVDs entre outros materiais de pesquisa dispondo, atualmente, com mais de 

2500 títulos para empréstimos. 
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 Entre os Programas e Projetos estão: Programa Gosto de Ler; Programa de 

Empreendedorismo; Programa de Enriquecimento Curricular; Programa de Saúde Bucal 

Curativo e Programa de Saúde Bucal Preventivo; Programa Criança Segura na Escola / 

Johnson & Johnson; Projeto Estrada para a Cidadania; Projeto Estrada para a Cidadania; 

Projeto Piloto Escola em tempo Integral, entre outros. Alguns projetos são comuns a 

todas as escolas municipais. O calendário escolar para o ano de 2008 ficou definido 

conforme a figura 4: 

 

 
Gráfico 2: Calendário de 2008.  
Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br  acessado em 14/03/2008.  
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As informações que se seguem são sobre as escolas de Ensino Fundamental 

municipais de São José dos Campos.  

Para esse trabalho de pesquisa com as escolas municipais de Ensino 

Fundamental, fez-se, então, um levantamento preliminar de todas as escolas do 

município de São José dos Campos onde foi constatado que, quanto à sua localização, 

elas se posicionam da seguinte maneira: Centro – uma escola; Zona Leste – 13 escolas; 

Zona Norte – 6 escolas; Zona Oeste – 3 escolas; Zona Sudeste – 2 escolas; Zona Sul – 

14 escolas. 

Perfazendo um total de 38 escolas municipais. A projeção para o ano de 2007 na 

área de atuação, na quantidade de unidades e no número de alunos foi elaborada pela 

Secretaria Municipal de Educação - à disposição em www.sjc.sp.gov.br/educacao - 

ficando conforme tabela 1:  

 

Escolas Nº de 
Unidades  Area de Atuação  Nº de 

Alunos  
Total de 
Alunos 

Cecoi's  29  Cecoi's 4.370 4.370 

EMEI 9.745 

NEI 4.490 

IMI 2.351 

Educação Infantil  72  

EE - 

16.586  

Anos Iniciais  16.573  

Anos Finais  16.895  

EJA I  1.176 

EJA II  1.621 

Ensino Fundamental  39 

EE 164 

36.429  

15 
 
Tabela 1: Projeção do Ensino Fundamental 2007.  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br   

                                                
15 Cecoi's - Centro Comunitário de Convivência Infantil; IMI - Instituto Materno Infantil; NEI - Núcleo 
de Educação Infantil; EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil.  
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 Num estudo sobre a evolução populacional do município entre os anos de 1949 e 

2003, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi 

determinada a ocupação do espaço urbano segundo o número de pessoas. 

Na tabela 2 nota-se a evolução populacional do município de São José dos Campos 

entre os anos de 1940 e 2003. Ao lado dessa tabela vemos o mapa 1 da distribuição da 

população no espaço urbano de São José. Pode-se notar que a região oeste é a que 

possui menor população e a região sul a de maior população e a que contém mais 

escolas. 

A região leste e depois a norte mantém a distribuição das escolas de acordo com 

a distribuição da população nesses espaços urbanos, isto é, nas regiões de maior 

população tem o maior número de escolas e nas regiões de menor índice populacional 

encontra-se menor número de escolas. Portanto a distribuição entre população e número 

de escolas é proporcional. 

  

 
Tabela 2: Evolução populacional.  
Fonte: http://www.sjcsp.org.br . Acesso em 14/03/2009.  
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Mapa 1: Distribuição da população.  
Fonte: http://www.sjcsp.org.br . Acesso em 14/03/2009.  

 

Este item do primeiro capítulo cuidou de expor a organização legal para o 

Ensino Fundamental no âmbito nacional, estadual e municipal (São José dos Campos) 

até setembro de 2009 quando foi redigido este texto. Essas considerações são úteis para 

compor as reflexões e discussões que se fizeram e que completam a parte sobre a 

estrutura e organização da educação escolar indígena para compor o todo da legislação 

que interessa ao tema desta pesquisa.   

As questões de etnia, discriminação, preconceito que estão contempladas nos 

documentos legais assim como temas como criação de estereótipos e a obrigatoriedade 

do estudo da história e cultura indígena nas escolas não-indígenas estão legalmente 

redigidos e deveriam fazer parte da estrutura escolar seja no currículo, seja em projetos 

extras curriculares propostos ou não pelas escolas ou, de forma ideal, em todas as 

relações humanas presentes nas escolas.  

Esses temas estão nos documentos a nível federal, estadual e também municipal 

como já registrados nesta tese.  
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Se esta legislação está sendo vivenciada nas escolas municipais de São José dos 

Campos é que se procurou observar na pesquisa de campo que se apresentará no 

capítulo 3 desta pesquisa. 

 No capítulo seguinte estão os resultados dos levantamentos e estudos 

bibliográficos sobre o município de São José dos Campos. 
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2. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: espaço geográfico da pesquisa   

 

Refletir e discutir sobre a imagem-identidade do indígena que se encontra nas 

escolas de Ensino Fundamental (rede pública municipal do município de São José dos 

Campos) é o foco deste trabalho. Tem como base o levantamento de dados destinado a 

entender como é feita a construção da imagem-identidade dos indígenas brasileiros em 

sala de aula. É um trabalho sobre a escolarização brasileira no Ensino Fundamental que 

perpassa conteúdos que não se restringem apenas à educação.  

   Para se refletir sobre a imagem/identidade do indígena que é construída, aceita e 

veiculada nas escolas de Ensino Fundamental no município de São José dos Campos, 

parte-se, em primeiro lugar da identificação espacial, social, antropológica e 

demográfica da cidade e sua respectiva história. 

   Localização, história, as fases por que a cidade passou desde seu início como vila 

jesuíta até os dias atuais, os indígenas na cidade, (quem eram, onde estão, etc.), o 

piraquara (o morador da cidade) e o ensino no município, das universidades/faculdades 

até o Ensino Fundamental passando pelos centros de pesquisa e pelas escolas técnicas 

estão focalizados neste capítulo. 

    O conhecimento da cidade e de sua história se faz necessário para que se possa 

mais profundamente entender as relações sociais de seus habitantes que se apresentam 

na relação sócio-educacional interferindo, de algum modo, na imagem-identidade que se 

tem dos indígenas na escola.  

      Para contextualizar o município, utilizou-se uma extensa bibliografia sobre o 

município de São José dos Campos – a cidade e seus distritos - documentos, relatos de 
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antigos moradores, pesquisas acadêmicas, etc. todos devidamente colocados na parte 

destinada às referências bibliográficas desta tese. 

 Os relatos de antigos moradores quando utilizados no corpo do texto estão 

referendados em notas de rodapé.  

 

2.1 TEMPO E ESPAÇO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 

“[...] hay posibilidad de pensar en una ciudad vista por los sociólogos, como 
si uno fuera por las autopistas captando los grandes trazos, las avenidas 
principales, las grandes tendencias del desarrollo urbano; algo semejante 
sería lo que hacen los urbanistas. En cambio, los antropólogos suelen 
quedarse en el barrio, a veces, en una sola calle y demorarse en las 
peculiaridades interculturales, en los distintos modos de afirmar identidades y 
de construir imaginarios. Por otro lado, los especialista s en comunicación 
masiva suelen mirar la ciudad como desde un avión, como si trataran de 
reconstruir el conjunto de esas redes, en gran parte invisibles, que nos ponen 
en relación dentro de la ciudad, y a la ciudad con la nación y con el mundo”. 
(CANCLINI, entrevista) 16. 

 
 

 

 
Figura 3: Vista parcial da cidade.  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 15/02/2006.   

 

                                                
16 Retirado de NEXartes -berlim.de, em  02/01/2007 às 11:04h.  
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A escolha do município de São José dos Campos se deveu a fatores que o 

diferencia de outros municípios brasileiros, tornando-o específico em algumas de suas 

características. 

As peculiaridades que se encontrou ao se refletir e eleger o município foram sua 

privilegiada situação e localização geográfica (eixo Rio de Janeiro - São Paulo); sua 

reconhecida tecnologia de alta qualificação e adiantamento; seu início como aldeia 

indígena (quase concomitante com São Vicente, SP) e sua proximidade com aldeias 

indígenas (no litoral norte do estado). Todos esses aspectos juntos a diferenciam das 

demais cidades do Estado de São Paulo de mesmo tamanho espacial e populacional. 

Ao mesmo tempo, ao se estudar cada um desses aspectos particulares do 

município em questão, levantou-se alguns dados que poderão ser igualmente 

encontrados em outros municípios brasileiros ou paulistas o que transformam a 

singularidade em normalidade.  Estudar o micro universo (São José dos Campos) 

poderá levar a considerações sobre o macro universo (Estado de São Paulo; Brasil) 

transformando essas reflexões e conclusões em paradigmáticas.  

Não se pretende reconstruir em minúcias a história do lugar, porém é necessário 

que se faça o levantamento histórico de seu aparecimento e sua evolução como cidade 

para que se entenda sua importância no contexto nacional e sua posição enquanto 

reconhecido pólo transmissor do saber instrucional.  

São José dos Campos é um município privilegiado, o segundo pólo exportador 

do Brasil, perdendo apenas para a cidade de São Paulo. 

 

Com população de 610.965 habitantes (1), 9º maior PIB do Brasil e 3º do 
Estado de São Paulo (2), PIB per capita de R$ 24 mil, São José dos Campos, 
a apenas 100 km da capital, é um dos centros industriais e de serviços mais 
importantes do Estado de São Paulo e do Brasil.  
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2º maior cidade exportadora do País, com US$ 4,7 bilhões e m 2004 (3), 
ocupa a 9ª posição entre as 100 melhores cidades brasileiras para negócios, 
conforme pesquisa da Revista Exame divulgada em 2002. Em outra pesquisa, 
realizada pela Revista Você S/A em julho de 2005, foi apontada como a 3ª 
melhor cidade para se trabalhar entre as não -capitais.17 

 

Suas características econômicas permitem dar maior atenção à educação de 

qualidade. A Lei nº. 6103/02 de 3 de junho de 2002  que criou o Sistema Municipal de 

Ensino enfatiza a formação da cidadania e a Lei Orgânica do Município, no art. 316 

salienta que o “Poder Público Municipal aplicará, anualmente, no mínimo, vinte e cinco 

por cento da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público e gratuito” (p.70), o 

que perfaz um investimento de grande monta. 

Neste capítulo, a intenção é conhecer São José dos Campos nos seus aspectos 

particulares e constatar se a modernidade tecnológica do município, sua constante 

atualização e, também, seu nível econômico influenciam as instituições municipais de 

ensino na criação de escolas diferenciadas.  

A seguir colocam-se algumas tabelas e gráficos retirados do endereço eletrônico 

oficial da prefeitura: Condições de Vida; Dados Gerais e Índice Paulista de 

Responsabilidade Social com gráficos sobre o nível de riqueza, longevidade e 

escolaridade joseenses para sintetizar o que se apresentará neste capítulo.   

 

 

 

                                                

17 (1) Fonte: estimativa IBGE – 2006; (2) Fonte: IBGE – 2002; (3) Fonte: MDIC 2004 . 
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CONDIÇÕES DE VIDA 

Índice de Desenvolvimento Humano (Ranking no Estado)  

ANO - 2000 
 IDHM 

Índice Ranking  

  Geral 0,849 11º 

  Longevidade  0,815 48º 

  Educação 0,933 5º 

  Renda 0,800 18º 

 
Tabela 3: Condições de vida.  
Fonte: http://www.sjcsp.org.br . Acessado em 15/02/2006.  

 

DADOS GERAIS 

Índice de Gini18 - 2000 0,58  

Taxa de Alfabetização ( População de 15 anos e mais  ) - 2003 96,40%  

Média de Anos de Estudo ( População de 10 anos e mais  ) -2003 8,74  

Taxa de Mortalidade Infantil ( por mil nascidos vivos ) - 2005 11,39  

Leitos SUS (  coeficiente por mil habitantes  ) - 2003 1,47  

Lixo Reciclável (  ton/mês ) - 2006 390,00  

Esgoto Sanitário Tratado - 2005 45,00%  

Número de Habitantes por Automóvel - 2006 3,63  

Tabela 4: Dados Gerais.  
Fonte: http://www.sjcsp.org.br . Acessado em 15/02/2006.  

 
 

                                                
18  Índice de Gini:  Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 
domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos 
tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade  é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 
sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).  
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Gráfico 3: Índice paulista de responsabilidade social.  
Fonte: http://www.sjcsp.org.br . Acessado em 15/02/2006.  

 

 Olha-se, portanto, a cidade do ponto de vista do cidadão atento à sua localização 

e história, às suas transformações, às pessoas que nela habitam e que a constroem 

diariamente. O olhar sociológico, urbanístico e antropológico vem empiricamente sem 

profundidade de especialista; o olhar artístico, com o aval da formação acadêmica 

agregando-se ao da educadora pela necessidade da pesquisa em se contextualizar o tema 

para melhor entendê-lo. 

 A cidade de São José dos Campos está localizada na região denominada Vale do 

Paraíba Paulista, a leste do Estado de São Paulo e próxima ao litoral norte deste mesmo 

Estado. 

 No mapa 2 vê-se a localização do Vale do Paraíba no mapa do Brasil, no Estado 

de São Paulo e também no Estado do Rio de Janeiro.  
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Mapa 2: Localização do Vale do Paraíba no Brasil , São Paulo e Rio de Janeiro.  
Fonte: www.valeverde.org.br . Acessado em 15/02/2006.  

 

O Vale do Paraíba é uma região situada entre o leste do estado de São Paulo e o 

sul do estado do Rio de Janeiro. O nome deve-se ao fato de que a região forma a bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que vai desaguar no Oceano Atlântico, na costa norte 

do estado do Rio de Janeiro. 

  A região possui um parque industrial altamente desenvolvido, destacando-se o 

setor automobilístico, aeroespacial/aeronáutico, bélico, metal-mecânico e siderúrgico 

entre outros. A agropecuária também é de grande importância para vários municípios 

dessa região, que concentra o maior Produto Interno Bruto - PIB - do Brasil. 

    Suas cidades mais importantes são Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí 

e Resende no lado fluminense e São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro no lado paulista, sendo São José 

dos Campos a maior cidade da região. 

    A microrregião do Vale do Paraíba Fluminense – citada aqui para melhor situar 

o espaço geográfico desta tese, o vale paulista na figura 11, colocada abaixo, - pertence 

ao estado do Rio de Janeiro e à mesorregião do Sul Fluminense.  
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Com área de 3.828 km² e população estimada em 2005 pelo IBGE em 669.718 

habitantes, está dividida nos seguintes municípios: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, 

Piraí, Porto Real, Quatis, Engenheiro Passos de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Pati 

do Alferes, Barra do Piraí, Rio das Flores, Valença, Vassouras, Resende, Rio Claro e 

Volta Redonda. 

 

 
Mapa 3: Vale do Paraíba Paulista e Sul Fluminense . 
Fonte: http://www.ibge.gov.br . Acessado em 15/02/2006.  

 

O Vale Paulista localiza-se no eixo Rio de Janeiro - São Paulo (Rio - SP) e é a 

segunda maior macrorregião do Estado em população e em arrecadação. Conhecido 

como Médio Vale do Paraíba, a região paulista é banhada pelo Rio Paraíba do Sul, com 

área de 16.179,947 km², população de 2.205.448 hab. (estimativa em 2005) e densidade 

de 136,3 hab./km², segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.19  

                                                
19 Microrregião é, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, um agrupamento de municípios 
limítrofes. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum, definidas por lei complementar estadual. 
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      A mesorregião do Vale do Paraíba Paulista é uma das quinze mesorregiões do 

estado de São Paulo. É formada pela união de 39 municípios agrupados em seis 

microrregiões que são: Bananal, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, 

Paraibuna/Paraitinga e São José dos Campos.20 No mapa 4, vê-se o limite do município 

de São José dos Campos (em amarelo) e do Vale do Paraíba Paulista (em vermelho). 

 

 

  

Mapa 4: Município de São Jos é dos Campos e Vale d o Paraíba Paulista. 
Fonte: http://www.ibge.gov.be. Acessado em 15/02/2006.  

 

                                                                                                                                          
Entretanto, raras são as microrregiões assim definidas. Consequentemente, o termo é muito mais 
conhecido em função de seu uso prático pelo IBGE que, para fins estatísticos e com base em 
similaridades econômicas e sociais, divide os diversos estados da federação brasileira em microrregiões.  
 
20 Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área 
geográfica com similaridades econômicas e sociais. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins 
estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política ou administrativa.  
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Segundo dados do IBGE, em 1950 a população urbana total desta região era de 

202498 habitantes, o que representava 45% da população total (449722 habitantes). No 

censo de 1996, a população total passou para 1.553.964 e a urbana para 1.420.203, o 

que representava 91,4% do total. Este crescimento da população urbana ocorreu de 

forma associada ao crescimento industrial da região.  

Em 1960 existiam, em toda a região, aproximadamente 751 estabelecimentos 

industriais e uma população ocupada no setor industrial de 20675 habitantes. 

Atualmente, somente na cidade de São José dos Campos, o complexo industrial conta 

com 1.251 indústrias e emprega cerca de 50 mil pessoas.  

Essas informações demonstram que o Médio Vale do Paraíba do Sul, ou Vale do 

Paraíba Paulista, é uma das mais industrializadas e urbanizadas regiões paulistas. Este 

processo de crescimento, porém, ocorreu de forma bastante confusa, sem ser norteado, 

diretamente, por um planejamento. 

Entre muitas regiões do Brasil que se caracterizam pela riqueza do patrimônio 

cultural é necessário compreender a singularidade do Vale do Paraíba, pois é uma região 

viável para a consolidação de políticas e investimentos na preservação do patrimônio e 

na manutenção da identidade cultural. A globalização se consolidou em algumas 

cidades, porém ainda mantêm as tradições da cultura e a exuberância do meio ambiente.  

O Vale do Paraíba paulista localizado geograficamente entre as Serra da 

Mantiqueira e Serra do Mar, é uma região de elo entre os Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. Com um patrimônio cultural material e imaterial de singular 

importância, mantém conservado arquiteturas dos séculos XVII, XVIII e XIX, assim 

como preserva o artesanato popular nas várias cidades que o compõem. Também o 

acervo cultural imaterial é de bastante importância, as danças, a religiosidade, a 
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alimentação de origem tropeira, as festas, etc. são presenças marcantes no universo do 

Vale. 

 

AURA TERRAQUE GENEROSA - Generosos São Meus Ares e a Minha Terra 

 

Figura 4: Brasão do município.  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 15/02/2006.  

 

O brasão do município foi adotado em 23 de setembro de 1926, quando foi 

sancionada a Lei nº. 180 pelo então prefeito João Alves da Silva Cursino. Em 1930, a 

ditadura Vargas extinguiu por decreto todos os símbolos estaduais e municipais, mas em 

1948, a Lei nº. 19, de 26 de agosto de 1948, restaurou o brasão do Município. 

A extensão do município e sua localização no Vale permitem que contenha em 

seu território os principais elementos representativos da paisagem valeparaibana: os 

morros da Serra do mar, as colinas e a várzea do Rio Paraíba do Sul, os morros e 

escarpas da Serra da Mantiqueira.  
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Situada entre as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, região que pode ser 

chamada de megalópole21 brasileira.   

 

22 
Mapa 5: Localização de São José dos Campos no Vale do Paraíba.  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 15/02/2006.   

 

Segundo Gottmann23, o termo megalópole deriva do grego e significa “cidade 

muito grande”. 

                                                

21 Megalópole é uma conurbação (encontro de duas ou mais cidades próximas em razão de seu 
crescimento) de várias metrópoles, formando uma extensa e gigantesca área urbanizada. Corresponde às 
mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade. É encontrada em regiões de intenso 
desenvolvimento urbano, e nelas as áreas rurais estão praticamente au sentes. A megalópole brasileira 
encontra-se em formação ao longo do eixo metropolitano São Paulo - Rio de Janeiro.  

22 Nesta figura consta também “Figura 2”, pois está inerente ao mapa, não se conseguiu tirar.  

23 Gottmann, Jean. Megalopolis: The Urbanized Nor theastern Seaboard of the United States.  New York: 
The Twentieth Century Fund, 1961.  
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No ano de 2006, dados da Prefeitura Municipal, registraram uma população 

estimada em 610.965 habitantes, sendo que 532.717 na área urbana e 6.596 na rural. A 

taxa de crescimento entre 1991 e 2000 foi de 2,23%. Em janeiro deste mesmo ano, 

contou-se com 1.235 indústrias, 9.787 estabelecimentos comerciais e 10.793 de serviços 

diversos. 

 

 
Mapa 6: Municípios de São José dos Campos  e limítrofes.  
Fonte: www.ibge.gov.br . Acessado em 15/02/2006.  
 
 

 O município faz limite com Sapucaí-Mirim e Camanducaia, em Minas Gerais; 

Monteiro Lobato e Joanópolis ao norte de São Paulo; no centro Caçapava e Igaratá e, ao 

sul, Jacareí e Jambeiro, localizadas no mapa 6. 

 Fica assim definida a localização no Vale do Paraíba, em especial no vale 

paulista, do município de São José dos Campos, espaço geográfico desta pesquisa. Os 

limites de município também foram especificados neste trabalho para que melhor se 

entenda a abrangência do espaço escolhido para investigação. 
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2.2 A ALDEIA INDIGENA SE TRANSFORMA LENTAMENTE  

 

São José de ontem e de hoje se faz perceber na breve história que se expõe a 

seguir.  

 

 Eu tenho muita saudade 

Do meu tempo de criança,  

Quando a vida era esperança  

Luzindo horas fagueiras  

No meio da criançada.  

Era nossa a rua inteira  

Nos cobrindo de uma poeira  

Fina e leve, bem doirada.  

 

Nas beiradas do Banhado,  

Onde a Central fez “variante”,  

O paredão desl izante 

Era nosso encantamento.  

Cada menino sentado 

 Numa folha de coqueiro  

Escorregava, ligeiro,  

E vivia o seu momento. (Siqueira, 1991, p. 19).  

 

 Na poesia acima, Siqueira se lembra de São José com suas ruas sem calçamento, 

o Banhado, presença constante na cidade, da Estrada de Ferro Central do Brasil e das 

brincadeiras de criança – “cada menino sentado numa folha de coqueiro escorregava 

ligeiro” no paredão deslizante. Assim se introduz a história da cidade, acrescentando 

ainda fotos antigas (figura 5) para representar em imagens (texto não-verbal) o que a 

poesia diz em texto verbal. 
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As origens de São José dos Campos remontam ao final do século XVI, quando 

se formou a “Aldeia do Rio Comprido”, uma fazenda jesuítica que usava a atividade 

pecuarista para evitar incursões de bandeirantes. 

 

            
Figura 5: Praça Afonso Pena e Banhado (década de 40).  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 15/02/2006.  

 

Fundada pelo Padre José de Anchieta no local onde se situa hoje o município de 

São José dos Campos, esse aldeamento de indígenas Guaianazes, foi iniciado ao mesmo 

tempo em que a Capitania de São Vicente. 

 

No início do século XVII, D. Francisco de Sousa, nomeado governador 
da então Capitania de São Paulo, busca revitalizar a produção paulis ta, 
quando inicia política de transformar São Paulo no “Celeiro do Brasil”, 
incrementando a produção de trigo para abastecimento da Colônia. Junto a 
essa política, D. Francisco buscou também recuperar o já desestabilizado 
projeto de aldeamento dos jesuítas . Para tanto, incentiva a criação de novas 
aldeias, entre elas a de Barueri e Santo André.  

No entanto, com a morte de D. Francisco, em 1611, o projeto de 
aldeamento desintegra -se definitivamente. A grande aldeia de Barueri, não 
respeitada pelos colonos, so fre invasões de bandeiras, dilui -se, formando 
outros pequenos núcleos de aldeamento, como a Aldeia de Nossa Senhora da 
Escada (atual Guararema) e a Aldeia do Rio Comprido (núcleo que deu 
origem a cidade de São José dos Campos). 24 

                                                
24 PAPALI, Maria Aparecida, Maria José Acedo del Olmo e Valéria Zanetti de Almeida.  Colonização da 
Região de São Paulo: Índios, colonos, jesuítas e bandeirantes. Univap, Projeto Pró-memória. 
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Quando a lei de 10 de Setembro de 161125 que regulamentava aldeamentos 

indígenas nos pontos que melhor conviessem aos interesses do Reino foi posta em 

vigor, os índios espalharam-se se deslocando para o interior (para os sertões) e os 

jesuítas expulsos. Os jesuítas voltaram anos mais tarde, estabelecendo-se em uma 

planície a 15 km de distância do primitivo aldeamento, sendo este o núcleo que deu 

origem à cidade e onde hoje se encontra a Igreja Matriz.  

Segundo Siqueira (Siqueira, 1991, p. 34), os jesuítas mudaram o local da aldeia 

por essa não dispor de defesa adequada, pois eram constantemente atacados por 

indígenas Tamoios sediados em Ubatuba levando, então, os indígenas catequizados e 

“atraindo os que encontrassem esparsos na região” (Siqueira, 1991, p. 34). A mudança 

se deu para a “ponta de um planalto, num platô sobranceiro, nas barrancas de um 

extenso banhado, que oferecia defesa natural” (Siqueira, 1991, p. 34).  

De 1643 a 1660, os religiosos obtiveram para os índios diversas léguas de terras, 

concedidas por João Luís de Mafra, Cavalheiro Fidalgo de Sua Majestade o Rei de 

Portugal, conforme escritura lavrada no Livro 11 das Sesmarias Antigas, onde hoje se 

localiza a cidade de São José dos Campos.  

“A primeira Vila de São José do Paraíba, no planalto do Rio Comprido, ganhou 

sua primeira toponímia pela proximidade com o Rio Paraíba [...] após a mudança de 

lugar, a vila recebeu o nome de Vila Nova de São José do Paraíba” (Siqueira, 1991, p. 

35).  

Em 1650 foram concedidas algumas sesmarias a Francisco João Leme, Ângelo 

de Siqueira Afonso e sua mulher Antônia Pedrosa de Moraes, todos naturais de Jacareí.  

                                                
25 Lei de 10 de setembro de 1611:  instituiu as administrações, com que se pretendeu favorecer os índios 
sem prejudicar os interesses dos colonos, porquanto ficou permitido que se escravizassem os índios 
aprisionados em guerra, rebeldia  ou insurreição, mas, por outro lado, esses cativeiros só podiam ser 
mantidos por prazo nunca superior a dez anos.  
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Por essa concessão, se comprometiam a trabalhar para povoar os sertões do 

Paraíba e “levar aos índios nômades o costume da fixidez, ensinar-lhes a religião cristã 

e o plantio e colheita do milho, da mandioca e do arroz, bem como as artes da olaria” 

(Siqueira, 1991, p. 50). Siqueira Afonso permaneceu nas imediações do aldeamento e 

João Leme abriu fazenda no Bairro do Jardim. 

A vila tinha lento progresso o que foi modificado pela descoberta de ouro num 

lugar chamado “Tanque dos Índios, provocando intenso movimento de catas e lavras” 

(Siqueira, 1991, p.35). 

 

Sabe-se ainda que a organização urbana no plano teórico e prático 
da aldeia, é obra atribuída ao padre jesuíta Manoel de Leão, cuja pr incipal 
ocupação era a de ser administrador, estando em São Paulo desde o ano de 
1663, encontrava-se à frente das fazendas mais remotas. Entre estas, 
figurava-se o aldeamento em solo joseense.  

Após longos anos de lento progredir, foi descoberta uma taba n o 
local conhecido por "Lavras". Em contato com esses outros selvagens, os 
índios da Vila Nova de São José trouxeram amostras de puríssimo ouro, e 
que naturalmente despertou a atenção para a Serra da Mantiqueira, nas 
proximidades do Rio do Peixe, nas imedia ções do Bairro das Lavras, um 
lugar alagadiço da atual Fazenda Montes Claros, hoje conhecido como 
"Tanque dos Índios". (www.citybrasil.com.br . Acessado em 15/02/2006).  

 

Sobre os indígenas habitantes na região, fala-se em capítulo específico, ficando 

este restrito às informações históricas da formação da cidade de São José dos Campos. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, e todas as posses da ordem 

foram confiscadas pela Coroa, época em que assumiu o governo da Capitania de São 

Paulo Dom Luis Antonio de Souza Botelho Mourão, conhecido como Morgado de 

Mateus, com a incumbência de reerguer a Capitania. Nesse momento, Minas Gerais se 

destacava pela atividade mineradora.  

 Uma das primeiras providências de Morgado Mateus foi elevar à categoria de 

Vila diversas aldeias, entre elas São José.  
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 “Ordem para se formar Villa da Aldeã de São Jozé. [...] que era muito 
conviniente ao seo Real serviço, que nesta Capitania se erigissem Villas nas 
Aldeãs dos Índios e que todos os vadios, despersos ou que vivem em citios 
volantes, se congregassem em Povoações Civis, em q’se lhes pudesse 
administrar os Sacramentos e onde estivessem promptos para todas as 
Ocaziões de seu Real serviço: Ordenou ao D.or Ouv.or e Corregedor desta  
Comarca faça erigir em Vila a Aldeã de São Jozé [...] levantando -lhe 
pelourinho, nomeando Juizes e Vereadores e mandando fazer cadêa, [...] São 
Paulo, a 4 de Julho de 1767. Dom Luiz Antonio de Souza” ( Álbum de São 
José dos Campos , 1951, p.67). 

 

A povoação teve várias denominações, a saber: Vila Nova de São José, Vila de 

São José do Sul e Vila de São José do Paraíba. Em 27 de julho de 1767, mesmo antes de 

se tornar freguesia – fato anormal na época -, a aldeia foi elevada à categoria de Vila, 

pelo Ouvidor e Corregedor Salvador Pereira da Silva, com o nome de “São José do 

Paraíba”, erguendo-se o pelourinho e a Câmara Municipal, símbolos que caracterizavam 

sua nova condição.  

 A partir de 1871, o município passa por duas fases distintas: o desenvolvimento 

agrícola com preponderância da cultura do café e a criação da estância climática, devido 

aos bons ares do lugar. 

 A 22 de abril de 1864 a Vila é elevada à categoria de cidade e em 1871 recebe a 

atual denominação de São José dos Campos, seguida da criação da Comarca em 1872. 

 Foi no ano de 1886, quando a estrada de ferro Central do Brasil já passava pela 

cidade - inaugurada em 1877 - que a produção cafeeira teve seu auge continuando com 

algum destaque até meados de 1930. 

 Em 1862, o número de casas de São José era de 260, em 1888 de 554. Foi 

dotada de iluminação – lampiões de querosene – em 1867 e contou com trabalho 

escravo para o progresso do Município. 

 No início do século XX, São José não contava com água encanada, esgoto nem 

luz elétrica. “Pipas cheias de água colhida nas límpidas vertentes, carregadas por 
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carroças e carros de boi, abasteciam a população, além de cinco chafarizes” (AGÊ 

JUNIOR, 1981, p.21) e a iluminação era feita à querosene.  Também não havia 

calçamento nas ruas e em época de chuva o barro vermelho salpicava as paredes das 

casas.  

 Uma cidade pequena com um comércio modesto com lojas de secos e molhados, 

ferragens, barbearias, ferrarias, marcenarias, etc. e indústrias de pequeno porte como 

olarias, laticínios, fábrica de meias, de carroças, de banha, etc. A agricultura 

preferencial era do café tendo também arroz, cana-de-açúcar, fumo e cereais (farinha de 

mandioca e de milho). O Mercado Municipal foi construído no final do século XIX e 

ampliado de 1921 a 1923. 

 Foi nesse contexto que se iniciou a procura do município para o tratamento de 

tuberculose pulmonar. A cidade como centro de tratamento da tuberculose começou 

com o médico Mário Galvão. Doente, ele foi tratado pelo Dr. Clemente Ferreira, “o 

mais renomado tisiólogo da época” (DIAS, 2000, p. 34) que o incentiva a abrir uma 

clínica para tuberculosos em São José com a alegação de que nessa cidade pequena a 

vida era mais barata e, sendo perto de São Paulo, receberia e acomodaria mais 

facilmente os doentes e foi assim que começou o ciclo sanatorial ou fase sanatorial. 

Essa fase será mais detalhada no capítulo destinado às fases por que passou a cidade. 

 No início da década de 1920, São José contava com 30.681 habitantes, a maioria 

dos quais na zona rural. A industrialização convivia com a tuberculose, sendo as duas 

motivo de progresso na cidade. 

 Na década de 1930, em plena época sanatorial, São José foi declarada, em 12 de 

março de 1935, Estância Climática, pela Lei nº. 7.007. Em 16 de dezembro de 1935, 

pela Lei nº. 2.484 tornou-se Estância Hidromineral e Climatérica.  
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Nessa época, segundo antigos moradores do município, quem passava de trem 

pela cidade colocava lenços fechando a boca e o nariz com medo de “pegar” 

tuberculose. Outra curiosidade local é que nos bares da cidade cada assíduo 

freqüentador tinha seu copo e xícara de café com seu nome gravado para evitar 

contágios. São José conviveu com o estigma de cidade doente e seus jovens não eram 

(bem) aceitos nos bailes e festas das cidades da região, e mesmo na própria cidade, 

havia bairros onde os moradores não eram bem vistos – bairros estes onde existia o 

maior número de pensões sanatoriais e sanatórios.  

“Em 1943 era estimado, pela Secretaria de Saúde do Estado, em 1350 o total de 

doentes tuberculosos” (AGÊ JUNIOR, 1981, p. 42) cerca de 8% da população da cidade 

atendidos nos sete sanatórios locais e nas inúmeras pensões. 

Os anos de 1940 trouxeram mais indústrias como a Cerâmica Weiss e a Rhodia 

Indústria Química e Têxteis S/A, a inauguração da Rádio Clube de São José dos 

Campos ZYE 5, a fundação do Tênis Clube e são iniciadas as obras de construção do 

Centro Técnico de Aeronáutica - CTA. Decisiva na história da cidade foi a descoberta 

da estreptomicina, em 1947 que, transformando a tuberculose em doença facilmente 

curável, vai gradativamente desativando as pensões e sanatórios, alguns deles sendo 

demolidos dando lugar a prédios ou parques. 

Com a chegada da década de 1950, São José recebe o Instituto Técnico da 

Aeronáutica –ITA- abrindo o ciclo universitário no Município. A Rodovia Presidente 

Dutra que liga o Rio de Janeiro a São Paulo é inaugurada em 1951, a primeira com uma 

pista de asfalto. 

Importantes indústrias vêm para a região: Johnson & Johnson; General Motors 

do Brasil S.A; Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S/A; Fiação e tecelagem Kanebo 

do Brasil S/A; Eaton S/A – Divisão de Produtos Automotivos; Bendix Home 
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Appliances do Brasil S/A – Indústria e Comércio e Engesa – Engenheiros Brasileiros 

S/A.  

“A vinda dessas grandes indústrias provocaria uma profunda transformação na 

ordem econômica e social da pequena cidade cujo núcleo urbano tinha uma população 

de 25.892 habitantes em 1950” (DIAS, 2000, p.154). A sociedade formada por famílias 

antigas onde todos se conheciam começa a se modificar; novos habitantes com situação 

econômica, social e até línguas diferentes surgem; uma elite profissional é atraída para a 

cidade e São José dos Campos passa por uma rápida urbanização. 

A década de 1960 inicia-se com a inauguração da Faculdade de Odontologia de 

São José dos Campos e com a retirada dos doentes do pulmão do Sanatório Vicentina 

Aranha. Tem, em 1965, o primeiro foguete lançado na Barreira do Inferno construído na 

cidade pela Avibrás – fábrica de produtos aeronáuticos e em 1969 a construção da 

Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A – EMBRAER. 

Nas décadas de 1970 e 1980 a cidade explode em crescimento, o crescimento da 

população foi de 93,68% ou 6,82 ao ano. Passa para 300.000 habitantes em 1981 e 

continua em franco desenvolvimento. Em março de 1980 entra em operação a primeira 

Unidade de Destilação da Petrobrás. Os últimos pacientes tuberculosos e da geriatria 

deixam o Sanatório Vicentina Aranha em 1981. 

A década de 1990 vê fechar a fábrica Alpargatas após 33 anos de atividades no 

município; a Tecelagem Parahyba encerrou suas atividades depois de 70 anos de 

atuação voltando a funcionar em 1994 reativada pela Associação dos Funcionários da 

Fábrica de Cobertores Parahyba – nas suas dependências (fábrica e parte da fazenda) 

funciona atualmente a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Museu do Folclore e o 

Parque da Cidade; em 18 de fevereiro de 1992, depois de ficar dez anos fechado, o 

Sanatório Vicentina Aranha é reformado e transformado em centro de geriatria; em 
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1999 São José dos Campos é o segundo município do Estado e o primeiro do interior 

em arrecadação quanto ao Valor Adicionado.   

 No início do século XXI, segundo o IBGE, o município conta com 539.313 

habitantes sendo que destes, 18.976 são maiores de 10 anos sem instrução ou com 

menos de um ano de estudo. Com um total de 5.774 docentes no Ensino Fundamental e 

Médio distribuídos em 171 estabelecimentos. Possui também 171 estabelecimentos de 

saúde. 

Segundo informações obtidas no site da FUNDHAS26, o município de São José 

dos Campos é na atualidade, sede do maior complexo de pesquisa e produção de alta 

tecnologia do Brasil, “desenvolvendo e fabricando desde satélites e aviões num parque 

industrial em que também são produzidos carros, televisores, medicamentos e até 

telefones celulares” (http://www.fundhas.org.br. Acessado em 15/02/2006).  É também 

a maior cidade do vale paulista, atualmente. 

A Divisão político-administrativa do município é o próximo item a ser 

desenvolvido começando-se por explicar que o Estado de São Paulo está dividido 

político-administrativamente em 11 regiões, sendo São José dos Campos Sede da 3ª 

Região Administrativa e Integrada por Municípios de todo o Vale do Paraíba Paulista e 

Costa Norte. 

Oficialmente, o município é constituído por três Distritos: São José dos Campos 

(sede), Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. O Distrito de São José dos Campos é 

subdividido em dois Subdistritos: 1º Subdistrito de São José dos Campos e 2º 

Subdistrito de Santana do Paraíba, representados na figura 18. Para melhor administrar 

                                                
26 A Fundação Hélio Augusto de Souza  – FUNDHAS - é uma instituição sem fins lucrativos criada pela 
Prefeitura Municipal da cidade de São José  dos Campos e tem como principal objetivo atender crianças e 
adolescentes de 7 a 18 anos provenientes de classes menos privilegiadas ou de baixa renda e em situação 
de vulnerabilidade social. É o maior projeto social de São José dos Campos, atendendo hoje mais de 8 mil 
alunos. 
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o município de São José dos Campos, o Poder Público dotou os Distritos de Eugênio de 

Melo e São Francisco Xavier de Administradores Distritais, enquanto que o Distrito 

sede foi dividido em quatro Regionais: Centro, Leste, Norte e Sul. 

 

  
Mapa 7: Mapa da cidade e seus distritos.  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 15/02/2006.  

 

Distrito de São Francisco Xavier 

A vila de São Francisco Xavier foi fundada em 16 de agosto de 1892, quando a 

região ainda estava na rota dos tropeiros que passavam pela Serra de Santa Bárbara 

durante suas viagens.  Alimentada por esse tráfego, foi crescendo e, em 1911, foi 

inaugurada a iluminação pública com uma lamparina de querosene a cada dez metros 

nas ruas da cidade. Por situar-se no alto da Serra da Mantiqueira, em lugar de difícil 

acesso, a região de São Francisco Xavier foi um dos refúgios estratégicos dos paulistas 

durante as revoluções de 1930 e 1932.  

Desde então, os moradores passaram a se dedicar com maior intensidade às 

atividades agropecuárias que já vinham exercendo desde a fundação da Vila. Com mais 
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de cem anos de idade, São Francisco Xavier ainda conserva muitas de suas tradições em 

festas religiosas e manifestações folclóricas, como a catira e o moçambique. 

 

Distrito de Eugênio de Melo 

Bairro formado inicialmente a partir da estação de ferro inaugurada no ano de 

1898. O nome foi uma homenagem a Eugênio Adriano Pereira de Cunha e Mello, 

diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil de 1889 a 1891. Inativa há muitos anos, 

reconstruída em alvenaria no ano de 1925 - a estação original era em madeira - continua 

bem conservada. Até o ano de 1990, seu terminal de carga era ainda utilizado pela 

fábrica General Motors que fica próxima à estação.  

 

A cidade e o meio ambiente 

Com 62,62% de sua área territorial considerada como Área de Proteção 

Ambiental, São José dos Campos oferece grandes atrativos como o Parque da Cidade, 

com área de 516 mil metros quadrados, jardins executados por Burle Marx e a antiga 

residência de Olivo Gomes, cujo projeto arquitetônico é de Rino Levi (em fase de 

rstauração). O Parque da Cidade abriga dois grandes painéis de azulejos criados também 

por Burle Marx. 

O cartão postal de São José dos Campos, o Banhado, tem uma área de proteção 

ambiental de 4,32 milhões de metros quadrados em frente ao centro da cidade, uma área 

de várzea que se abre após um declive abrupto, formando uma extensa planície que se 

alonga até o Rio Paraíba do Sul.  
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 Na figura 6, ve-se duas imagens do banhado tendo, na da esquerda, a visão da 

estrada de ferro que o contorna e o declive abrupto mencionado acima e a da direita  

mostra um pouco de sua extensão.  

 

      
Figura 6: Duas visões atuais do banhado.  
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acesssado em 15/02/2006.  

 

A Reserva Ecológica Augusto Ruschi, com 2 milhões e meio de metros 

quadrados, fora do perímetro urbano, é uma Área de Proteção Ambiental de espécies 

nativas. 

São Francisco Xavier, distrito do município, tem a metade de sua área (que é de 

322 quilômetros quadrados) definida como Área de Proteção Ambiental da Serra da 

Mantiqueira. 

O Parque Santos Dumont (onde estava localizado o Sanatório Ezra) abriga, 

atualmente, duas Escolas de Educação Infantil, play-ground, jardim japonês, lago com 

criação de peixes, criação de aves, quiosques com churrasqueiras, pista para cooper, 

pista de skate, quadra poli-esportiva e aparelhos para ginástica. Nos jardins bem 

cuidados encontram-se em exposição um avião Bandeirantes, sondas fabricadas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - assim como uma réplica em aço 

escovado do avião 14 Bis. Está prevista, para breve, a construção de uma réplica da 
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"Casa Encantada", seguindo o projeto original daquela erguida por Alberto Santos 

Dumont no município de Petrópolis. A proposta é transformar a bela área verde em 

parque temático, em homenagem ao “pai da aviação”. O Parque tem cerca de 46 mil m². 

 Passa-se, agora, para a descrição e devidas explicações de cada uma das fases de 

desenvolvimento por que passou a cidade. Utiliza-se como suporte, bibliografia sobre 

São José dos Campos, cartas de pessoas nascidas na cidade, cartas de pessoas que 

moraram na cidade na época em que faziam tratamento para tuberculose, teses e 

documentos históricos. 

     São José dos Campos teve quatro períodos bastante distintos de desenvolvimento 

nomeados por Fernandes da seguinte maneira: Fase Agropecuária (café) que vai até o 

final da década de 1920; Fase Sanatorial junto com a Primeira Fase Industrial (cerâmica, 

têxtil, etc.) até 1950; a Fase Industrial (multinacional), até meados de 1980 e o último 

período o da Terciarização (como está no texto ou Terceirização, mais aceito 

atualmente) que vai até o final da década de 1990. Estes períodos ou fases foram 

delimitados por Fernandes para “facilitar a caracterização da classe de alta renda” 

(FERNANDES, 2002, p. 57) do município e seu deslocamento espacial. 

     Segundo Fernandes, o problema que se apresenta para um levantamento rico da 

história de São José dos Campos é a “pouca quantidade de documentos cartográficos, 

que estão em má conservação, em escalas diferentes e (com) datas esporádicas” 

(FERNANDES, 2002, p. 57), o que dificulta a visualização do crescimento da cidade e 

do deslocamento de sua população. 

 A fase agropecuária teve inicio no século XIX e se prolonga até por volta dos 

anos 1920, porém a agricultura joseense não se mostrou intensa como foi em outras 

localidades do Vale do Paraíba. O município teve alguma expressão no plantio de 

algodão e café, porém voltou-se para o gado de corte e leiteiro. 
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Foi em meados do século XIX que a Vila de São José do Paraíba 
começou a demonstrar alguns sinais de crescimento econômico c om o 
desenvolvimento da agricultura. O algodão teve uma rápida evolução na 
região e cuja produção atinge seu apogeu em 1864. Nesse mesmo ano, a 22 
de abril, a Vila é elevada à categoria de cidade. E, em 1871 recebe a atual 
denominação de São José dos Campo s, seguida pela criação da Comarca em 
1872. Quase simultaneamente, há o desenvolvimento da cultura cafeeira no 
Vale do Paraíba que começa a ter alguma expressão a partir de 1870, já 
contando, inclusive com a participação de São José.  

No entanto, foi no ano de 1886, quando já contava com o apoio da 
Estrada de Ferro inaugurada em 1877, que a produção cafeeira joseense teve 
seu auge, mesmo num momento em que já acontecia a decadência dessa 
cultura na região, conseguindo ainda algum destaque até por volta de 19 30. 
(www.sjc.sp.gov.br. acessado em 15/02/2006).  

 

 São José dos Campos não tinha a terra adequada para a agricultura em larga 

escala e sofreu “duro golpe com a geada ocorrida em 1918 comprometendo a lavoura 

cafeeira, marcando o início do incremento da pecuária e da produção leiteira” (SOUSA, 

2002, p. 51), segundo relatório do Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP, de 

1958.  

 Foi nessa época – início do século XX - que muitos mineiros chegaram a São 

José onde adquiriram grandes glebas de terra para a formação de pastagens e, também 

nessa época, o clima joseense era referência para o tratamento de tuberculosos.  

      A partir da segunda década do século XX, “com o alarde de que o clima 

joseense havia restabelecido a saúde do médico tísico Nélson D’Ávila” (BERTOLLI 

FILHO, 1993, p. 334), a cidade passou a ser procurada por um número cada vez maior 

de infectados e se instala a segunda fase de desenvolvimento do município, a fase 

sanatorial. 

 

Após ocupar posição periférica no período áureo do café no Vale do 
Paraíba, através da chamada “fase sanatorial”, São José dos Campos ganhou 
certo destaque nacional, com inúmeros doentes procurando o cl ima da cidade 
em busca de cura para a “peste branca”, a tuberculose pulmonar.  
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Gradativamente já estava sendo criada uma estrutura de atendimento com 
pensões e repúblicas, quando em 1924 foi inaugurado o Sanatório Vicentina 
Aranha, o maior do país. No enta nto, foi somente em 1935, quando o 
município foi transformado em Estância Climatérica e Hidromineral, e com 
as medidas de “reerguimento do Vale”, tomadas pelo governo Vargas, que 
São José pôde investir em infra -estrutura, principalmente na área de 
saneamento básico, que no futuro viria a ser um trunfo a mais para a atração 
de investimentos destinados ao desenvolvimento industrial. 
(www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 15/02/2006).  

 

São José dos Campos passa, então, para a segunda fase de seu desenvolvimento, 

a chamada fase sanatorial e também, simultaneamente, a primeira fase industrial. 

 “Chamamos de Fase Sanatorial o período em que foi registrado o início, o auge e 

o declínio das atividades voltadas para o tratamento da tuberculose pulmonar no 

município, compreendido entre 1900 e 1950” (BITTENCOURT, 1998, p.28). O final 

desse período que marcou tanto a organização espacial quanto a social do município 

deveu-se às “descobertas da BCG (Bacilo de Calmette e Guérin), em 1921, e da 

estreptomicina, por Waksman, em 1944, aplicadas correntemente só após 1947” 

(BITTENCOURT, 1998, p. 28). 

 Segundo Bittencourt, em termos cronológicos essa fase é simultânea ao primeiro 

período do processo de industrialização de São José dos Campos, que começou com a 

implantação de olarias, cerâmicas e tecelagens. A Fábrica de Louças Santo Eugênio 

(1921), a Cerâmica Santa Lúcia, fundada em 1922 e a Tecelagem Parahyba (1925) 

foram alguns dos sucessos empresariais da época. 

   A pretensão era de diversificar as atividades econômicas já em declínio como a 

algodoeira e cafeeira e, seu final, coincide com a instalação do Centro Técnico 

Aeroespacial (CTA) e com a abertura da estrada de rodagem Presidente Dutra que liga 

os dois maiores centros urbanos do país, “marcos iniciais e determinantes do Segundo 

Período Industrial joseense” (BITTENCOURT, 1998, p. 28). 
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A Fase Sanatorial, em termos cronológicos, é simultânea ao Primeiro 
Período do processo de industrialização de São José dos Campos, tendo seu 
princípio com a implantação de olarias, cerâmicas e tecelagem que 
significavam, naquele momento, tentativas de diversificação das principais 
atividades econômicas, já em declínio: a algodoeira e cafeeira, que tiveram 
seus auges em 1867 – 1869 e 1886, respectivamente. ( Bittencourt, 1998, p. 
28). 

 

  Um grande fluxo migratório de doentes vindos das cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Santos, e diversos outros locais, marcou a cidade que ficou conhecida, na época 

como “Cidade Esperança”, devido à crença que o seu clima curava a doença tinha, 

porém, outra realidade. “A miserabilidade da maior parte dos doentes confundia-se com 

a pobreza dos joseenses. Isso conferia à cidade um caráter caótico e de acampamento 

irremediavelmente infectado [...]” (SOUSA, 2002, p. 51). 

 Com essa característica, São José assustava os viajantes que eram aconselhados 

a não interromperem o passo ao andar pela cidade e a manterem junto às narinas um 

pano embebido em álcool ou outro produto qualquer desinfetante. As barbearias da 

cidade mais prudentes não atendiam pessoas desconhecidas, pois “pessoas de fora e 

desconhecidas eram consideradas tuberculosas” (SOUSA, 2002, p. 52). 

 Pessoas nascidas na cidade confirmaram, em entrevista a essa pesquisa, esses 

fatos e, também, que alguns tinham, nos bares e restaurantes, xícaras e copos com seus 

nomes marcados para evitar contágios. Outros se lembram do apedrejamento de 

religiosos que ajudavam as prostitutas, freqüentemente acometidas pela doença. 

 O caos da fase sanatorial se exemplifica de vários modos: doentes de São Paulo 

pegos pela polícia eram enviados compulsoriamente para a cidade (passagens pagas 

pela própria delegacia); a cidade não possuía condições de atender tantos doentes 

carentes, que “perambulavam pelos sanatórios, buscavam socorro no Posto de Higiene e 

na Santa Casa e até mesmo na prefeitura” (SOUSA, 2002, p. 52). 
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 Em 1932, sob a alegação de resguardar a estética da cidade, evitar a 

“promiscuidade entre tuberculosos e sadios e também destinar um espaço específico da 

cidade para a instalação de pensões sanatoriais e sanatórios” (SOUSA, 2002, p. 54) 

dividiu-se, a cidade em três zonas territoriais: Comercial, Sanatorial e Residencial. Mais 

tarde, a zona urbana dividiu-se em quatro: Industrial, Comercial, Sanatorial e 

Residencial. 

Em 1935, a cidade foi elevada à Estância Climatérica, pelo Decreto 7.007, de 12 

de março daquele ano. A partir de 1938, a Polícia Sanitária invadia casas, fábricas e 

lojas comerciais, indicando os indivíduos que deveriam ser removidos. Segundo o 

Médico-Chefe do centro de Saúde local, era preciso pensar “tuberculosamente, isto 

implica a afirmativa de que os acometidos pela peste branca não podiam viver em 

liberdade, [...] não podiam ocupar o mesmo espaço dos sadios” (SOUSA, 2002, p. 69). 

 Essa fase representou desenvolvimento com muita segregação, ou seja, ao 

mesmo tempo em que a cidade foi levada a se modernizar para atender aos doentes que 

chegavam em grandes levas, foi também dividida para que não houvesse 

relacionamentos entre os nascidos e moradores da cidade com aqueles que vinham de 

fora. A doença era incurável na quase totalidade dos casos e isso causava repulsa nos 

sadios.  

 

"Fraco do pulmão! Tombar essa palavra numa casa era tombar o raio. 
Fraco do pulmão! Compreendi, num relance, o que significava os olhos 
vermelhos de minha mãe e a comiseração dolorida dos meus irmãos. Fraco 
do pulmão... Fraco do pulmão? Ah, quem poderia jamais escapar à 
desgraça?" (Bertolli Filho, 2000, p. 495).  

Foi com estas palavras de espanto e desalento que Paulo Setubal relatou o 
instante da descoberta familiar da tísica que o mataria um ano após registrar 
em diário o primeiro encontro com a tuberculose. Espanto e desalento que 
eram suscitados não apenas pela enfermidade que corrompia o corpo, mas 
também, e, sobretudo, pela carga simbólica que a tuberculose impunha às 
suas vítimas e às pessoas que lhes eram próximas. Assim, a morte física 
prometida pela doença tinha como etapa anterior a exclusão social que, nas 
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confidências pessoais, era declarada como muito mais sombria e dolorida que 
os padecimentos físicos produzidos pela infecção (Bertolli Filho, 2000, p. 
49527). 

 

O relato acima comprova a exclusão social e coloca Paulo Setúbal como 

personagem importante para a cidade, pois foi por sua causa que se construiu o primeiro 

sanatório em São José dos Campos – Vicentina Aranha - que dele falaremos mais tarde.  

É sabido que os doentes de maior poder aquisitivo eram enviados a Campos do 

Jordão e aqueles que não podiam pagar seu tratamento eram encaminhados para São 

José. 

 

A mais importante delas foi Camp os do Jordão que, localizada na serra da 
Mantiqueira, desde o final do século XIX concentrava muitas das esperanças 
dos tuberculosos brasileiros. A outra opção era São José dos Campos, 
município vale-paraibano que era recomendado àqueles que não contassem 
com pecúlio suficiente para se sustentar na vizinha Campos do Jordão 
(Bertolli Filho, 2000, p. 501).  

 

Segundo Bertolli Filho, Paulo Setúbal viveu seus últimos anos na “companhia 

da esposa, numa chácara que lhe fora presenteada pela sogra Vicentina Aranha e 

localizada nas imediações do sanatório joseense da Santa Casa de São Paulo” 

(BERTOLLI FILHO, 2000, p. 502) e salienta que isso era incomum, uma vez que os 

doentes tinham como companhia, apenas “a mão da freira que acudia os desgraçados 

que varavam as noites e os dias a tossir, perdendo sangue e vida” (idem). Acentuando 

mais o fato de viverem abandonados destaca que a “morfina da fantasia era pouco 

eficiente para amenizar a solidão que feria muito mais do que a dor física” (idem). 
                                                
27 BERTOLLI FILHO, C.: ‘Antropologia da doença e do doente: percepções e estratégias de vida  dos 
tuberculosos’. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, VI (3): 493-522 nov. 1999 - fev. 2000.  
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Vamos encontrar na literatura brasileira uma descrição contundente do que era a 

vida nos sanatórios daquela época. Num livro de memórias, Nélson Rodrigues relatou 

sua experiência quando de sua internação em Campos do Jordão para tratamento, no 

período de abril de 1934 a junho de 1935. “Embora houvesse sido encaminhado como 

indigente àquela estância, preferiu pagar os honorários do estabelecimento, para evitar a 

obrigação dos serviços cobrados a esta categoria de doentes: varrer, mudar a roupa de 

cama e, ainda por cima, servir à mesa” (Rodrigues, 199428 in ANTUNES, 2000, p. 8). 

Rodrigues chamava os sanatórios de “a casa dos mortos” onde a rotina era marcada pela 

regularidade e disciplina e os caixões despachados durante a madrugada “para não 

deprimir os internos, lembrando-lhes o feio destino comum” (ANTUNES, 2000, p. 8). 

 

Meu pai nunca teve visita da família, foi para a parte dos indigentes. 
Se curou e trabalhou como faxineiro no sanatório, mas era formado contador. 
Um dia, passando pano no corredor, ouviu os médicos fazendo cálculos e  ele 
deu o resultado da soma [...] os médicos impressionados transferiram meu pai 
para o escritório e depois para a radiologia. Organizou o banco de 
entorpecentes do sanatório. (Informante em entrevista para esta tese) 29. 

 

Esse relato acima registrado mostra que alguns pacientes chegaram a receber 

alta e viveram por muitos anos após a cura e destes muitos ficaram trabalhando no 

próprio sanatório vindo a constituir família na cidade.  

 Havia em São José algumas pessoas mutiladas pela toracoplastia, cirurgia 

realizada como tratamento da tuberculose que consistia na retirada de algumas costelas 

do doente e a conseqüente redução da cavidade torácica, o que causava a inclinação da 

pessoa para o lado em que foram retiradas as costelas.  Segundo relatos de moradores da 

                                                
28 RODRIGUES, Nelson. A menina sem estrela: memórias. Companhia das Leras, São Paulo, 1994.  
29 Entrevista realizada em  12 de julho de 2004.  
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cidade, sabia-se quem eram os doentes também por essa deformidade, pois caminhavam 

pensos. 

 Os doentes eram, em princípio, atendidos em clínicas, pensões e centros de 

tratamento. Somente em 1903 começaram efetivamente as mobilizações para angariar 

fundos para a construção de um sanatório, o Sanatório Vicentina Aranha – o primeiro a 

ser construído. 

O conjunto arquitetônico do Sanatório Vicentina Aranha é reconhecido como 

marco importante da fase sanatorial por que passou São José dos Campos e uma 

referência às primeiras manifestações de modernidade do Vale do Paraíba. Protegido 

como patrimônio histórico estadual pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), através do ofício GP – 543/89 de 

23 de junho de 1989, que abriu processo de tombamento. No ano de 2006 os edifícios 

do Sanatório ficaram totalmente desativados, porém com projetos de instalação, pela 

prefeitura de um centro cultural no local.  

 Pela sua importância no cenário local – de sanatório transformou-se em hospital 

geriátrico, depois em local de oficinas de arte e atualmente em patrimônio histórico – e 

de sua constante adequação e transformação à vida joseense, descreve-se, abaixo, um 

pouco desse edifício/ espaço de tratamento.  

O Sanatório Vicentina Aranha, de propriedade da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, foi construído em 1918 e inaugurado em 1924 tendo como responsabilidade 

técnica, o Escritório Técnico Francisco de Paula Ramos de Azevedo (F. P. Ramos de 

Azevedo & Cia Engenheiros – Architectos) onde Ramos de Azevedo era o arquiteto e 

Arnaldo Vieira de Carvalho, o engenheiro. Localizado à rua Presidente Prudente 

Meirelles de Moraes, nº. 503, onde existia uma chácara que, em 1914 foi comprada pela 
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Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com donativo feito pela Câmara 

Municipal de São Paulo. 

A compra do terreno foi realizada em quatro etapas: em 23/02/1914; em 

28/05/1918; em 22/04/1921 e em 09/12/1929 “com uma boa mata e uma fonte de água 

potável aumentando, assim o abastecimento de água do Sanatório” (CESCO, 1992, 

p.144).  

 O projeto foi executado pela Construtora Severo & Villares de São Paulo, sob a 

responsabilidade do engenheiro Augusto Toledo – foi o primeiro sanatório a ser 

construído em São José dos Campos. 

 “Reconhecido como o mais completo e com o melhor arranjo espacial, expresso 

na estrutura formal e funcional do conjunto arquitetônico, [...] foi apontado como um 

dos maiores da América Latina” (BITTENCOURT, 1998, p.56). Edificado a partir de 

técnicas construtivas inovadoras – como a laje em abobadilha (abóbada com forma de 

semicilindro) – insere-se na paisagem urbana da época como referência à modernidade.  

 Constituído por mais de um edifício, possui sete pavilhões que formam as 

edificações principais complementados por edificações de apoio, anexos e capela. 

Distribuídos num terreno de 488.000 m2, em 1929, delimitados pela Rua Presidente 

Prudente Meirelles de Moraes à frente, e nas laterais pelas avenidas Nove de Julho e 

São João (ainda atualmente) até atingir as margens do Ribeirão Vidoca onde existem, 

hoje, os bairros Apolo I e II. Na década de 1930 foram construídas seis casas destinadas 

aos funcionários. 

 “Em 1932 o espaço foi declarado zona de guerra e seus funcionários 

combatentes. Depois do antibiótico caiu o movimento do Sanatório e uma parte do 
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terreno foi vendida (para quitar dívidas) e fizeram o bairro Apolo I” (segundo 

informantes para esta pesquisa) isso na década de 197030. 

 Com 19.033m2 de área edificada, utilizado para doentes de tuberculose desde sua 

construção, encerra essas atividades na década de 1960.  

Atualmente (ano de 2009) seus edifícios estão desativados e somente a área 

externa (ruas, calçadas e jardins) pode ser utilizada pelas pessoas que fazem das 

calçadas trilhas para caminhadas. Algumas apresentações de música erudita 

aconteceram no local para incentivar os habitantes a utilizarem sua área.  

No mapa 8 se vê a planta da área original do sanatório. Essa área foi aos poucos 

sendo recortada, o terreno transformado em lotes e vendidos (por motivos econômicos), 

dando lugar a bairros novos como a Vila Higienópolis, o Jardim Apolo I, e a Vila Ema.   

 

 
Mapa 8: Planta da área original do Sanatório Vicentina Aranha.  
Fonte: Bittencourt, 1998, p. 66/67.  

 
                                                
30 Foram entrevistadas algumas pessoas que moraram no Sanatório, local de trabalho de seus pais, na 
década de 1930. Alguns deles ainda moram na cidade em bai rro próximo ao Sanatório.  
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 Na virada dos anos de 1940, a construção da linha de transmissão de energia 

elétrica (1946), a construção do Centro Técnico Aeronáutico, o CTA (1947), e a 

inauguração da atual Rodovia Presidente Dutra em construção desde 1944, são 

referências fundamentais para esta fase denominada Fase Industrial.  

A vocação industrial da cidade se consolidará após 1950 com a instalação de 

novas indústrias, mais pesadas e com a complementação das já existentes – a chamada 

Fase Industrial/terceirização. A vinda das indústrias multinacionais e a atenção dos 

militares fizeram com que a cidade gerasse uma estrutura de desenvolvimento na área 

aeronáutica e espacial.  A nova configuração industrial do município se intensificou 

com a implantação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Escola Senai 

Santos Dumont, em Santana, 1982) e o Serviço Educacional e Social da Indústria (Sesi, 

no Bosque dos Eucaliptos, em 1976). “O peso político da indústria (dos trabalhadores e 

dos empresários) distribuiu-se e ramificou-se pelas instâncias sociais da cidade, 

integrando-se completamente ao seu cotidiano” (SANTOS, 2006, p. 50). 

 

Se comparada com o primeiro surto industrial dos 20, pode -se 
perceber que a Segunda Industrialização joseense difere na localização, no 
consumo de energia elétrica, na capacidade de tran sformação das máquinas, 
no tipo de matéria prima, nos produtos, nos mercados e na procedência do 
capital. Predominou, nessa fase, a impessoalidade da Sociedade Anônima 
sobre as empresas familiares. (Santos, 2006, p. 53).  

 

 No início da década de 1980 inaugura-se a Refinaria do Vale do Paraíba, a 

REVAP, da Petrobrás (1982) com o nome de Refinaria de Petróleo Henrique Lage. 

Afirma-se o setor bélico, o setor automotivo, de produtos elétricos e eletrônicos que 

servem o mercado interno e latino-americano.  
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 Segundo Santos, essa fase abrange inclusive os dias atuais, “adentrando o 

terceiro milênio [...], com novos conceitos de produção, equipamentos miniaturizados e 

automatizados, poucos funcionários, ambientes limpos e rigidamente controlados” 

(SANTOS, 2006, p.57). Essas novas fábricas produzem para outras fábricas integrando 

cadeias produtivas. 

 

 Como resultado da atualização tecnológica de muitos setores, antigas 
áreas industriais foram transformadas em condomínios fabris, divididas, 
vendidas ou alugadas. Poucos, mas significativos foram os novos 
empreendimentos industriais inaugurados nessa década, devido ao lento 
processo de estabilização econômica do País, sendo que a maioria 
diretamente relacionada às montadoras de automóveis ou às empresas de 
telecomunicações, que ampliam seus negócios com a privatização das 
empresas públicas do setor. (Santos, 2006, p. 74).  

 

 Ficam assim apresentadas as transformações por que passou a cidade em temos 

de desenvolvimento urbano, proporcionados pela agropecuária, pelos sanatórios e pelas 

indústrias.  

O próximo item a ser desenvolvido neste capítulo - indígenas em São José – 

refaz parte da história do município onde ainda existiam (declaradamente) povos 

indígenas nesta região, nomeando as etnias, situando-os geograficamente e registrando 

alguns costumes por eles deixados à população atual. 

   Os indígenas que habitavam a região de São José dos Campos eram os Tamoyos 

(Tamujo), segundo Pasin31 e também os Guaianá, segundo Siqueira32 e Monteiro33.  

 

                                                
31 PASIN, José Luiz. Índios do Vale do Paraíba.  www.regiaodasagulhasnegras.com.br . , 2001 p, 1-2. O 
autor é historiador, professor universitário e membro do Instituto de Es tudos Valeparaibanos.  
32 SIQUEIRA, Jairo César de. Nossa cidade de São José dos Campos. São José dos Campos, SP: 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 1991.  
33 MONTEIRO, John Manuel et al. Índios no Estado de São Paulo: resistência e transfiguração.  São 
Paulo: Yankatu Editora Ltda, 1984.  
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Embrenhando-se nos sertões do Paraíba, os paulistas atacavam e 
aprisionavam os índios, levando os sobreviventes como "presa de guerra", 
para vendê-los como escravos aos engenhos de cana -de-açúcar do litoral 
vicentino ou para utilizá -lo como mão de obra em seus sítios e engenhocas. O 
Padre José de Anchieta, em carta escrita de Colégio de São Vicente para o 
Padre Diogo Laynez datada de 16 de abril de 1563, narra com todos os 
pormenores o violento ataque desfechado pelos índios do Paraíba à Vila de 
São Paulo e as atas da Câmara Municipal de São Paulo, registram os 
"termos" de convocação da população, estado permanente de alerta, conserto 
dos muros que cercavam a vila e preparativos para a "Guerra no Paraíba". Os 
mais antigos documentos se referem aos "tamoios" como os índios que 
"habitavam as margens do rio Parahyba, e foram os desta nação os mais 
valorosos que teve o sertão...". Da ilha de São Sebastião para o norte até o 
litoral de Cabo Frio se estendia o território tamoio, abrangendo no interior a 
região do Vale do Paraíba do Sul. Anchieta em m ais de uma carta, faz 
referência aos "tamoyos" ou "tamujas" do Paraíba. Durante o seu cativeiro 
em Ubatuba, onde fora intermediar as pazes com os tamoios confederados, 
ele assinala a chegada e partida dos índios do Paraíba.  

Assim, em carta escrita de São Vicente, no dia 08 de janeiro de 1565 ao 
Superior Geral Diogo Laynez, narrando a sua viagem e cativeiro em 
Ubatuba, diz: aonde depois vieram mais de 300 dos tamujos moradores no 
campo, em um rio, mui nomeado, chamado Paraíba...". Em outro trecho da 
sua carta "Ao mesmo tempo que eu cheguei eram baixados os Tamujas do 
Paríba pelas montanhas que tinham abertas, por onde soiam a vir fazer seus 
saltos...". O Padre Simão de Vasconcelos, o cronista dos jesuítas, também se 
refere aos índios do Paraíba confederados com os tamoios do litoral "Por mar 
eram canoas duzentas, por terra eram os arcos que habitavam as ribeiras do 
rio Paraíba, com pacto que dessem todos sem cessar, até acabar com a 
capitania e senhorearem a terra [...] (Pasin, 2001, p.1).  

 

Porém, segundo o mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju34, existiam ao longo do 

Rio Paraíba do Sul as etnias Purí e Tamoios das famílias lingüísticas Purí e Tupi, 

respectivamente.  

No mapa também são colocados os Tupinambá e Tupinaki, no litoral do Estado de 

São Paulo. Nimuendaju registra, então, em mapa da seguinte maneira:  

 

                                                
34 IBGE. Mapa etno -histórico de Curt Nimuendaju. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.  
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Mapa 9: Localização dos indígenas e São José dos Campos.  
Fonte: Mapa Etno-Histórico do Brasil, adaptado do mapa de Curt Nimuendaju.  

 

Vêem-se, no mapa 9, ao longo do Rio Paraíba do Sul as etnias Tamoyo (como 

registrado no mapa) e Puri. Não há no mapa nenhuma referência aos Guaianá. 

Nimuendaju fez mapas no ano de 1943 e 1944, que estão no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro e no Museu Paraense Emilio Goeldi, respectivamente e foi com base neles que o 

IBGE fez esse, acima, com as divisas de Estados mais atuais. 

Em Monteiro destaca-se:  

 

Desde o período colonial convencionou -se classificar uma multiplicidade 
de nações indígenas em apenas dois grandes grupos: os Tupi e os outros, os 
Tapuia. Na realidade tal classificação encobre a diversidade de culturas e 
línguas características dos antigos habitantes do nosso Estado. De um lado, 
os grupos classificados como pertencentes ao grupo Tupi são de filiação 
lingüística Tupi -Guarani, denominada “ língua geral” pelos colonizadores. 
[...] De outro lado, os chamados Tapuia eram grupos de filiação lingüística 
Jê35, além de outras filiações. Entre eles: os Guaianá (prováveis ancestrais 
dos Kaingang), os Maromimi (ou Guarulhos), os Puri e os Kayapó 
Meridionais, todos extintos. (Monteiro, 1984, p.9).  

 

                                                
35 Também encontrado com a grafia Gê no Mapa Etnográfico de Nimuendaju.  
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Segundo Siqueira, foram os Guaianá, os povoadores da região do Vale do 

Paraíba que viviam “inicialmente na Capitania de São Vicente, no Planalto Piratininga e 

consequentemente de filiação lingüística Jê” (MONTERIO, 1984, p. 13). Os Guaianá 

“foram a primeira grande tribo autóctone a aceitar o convívio pacífico com os brancos” 

(SIQUEIRA, 1991, p. 53) e essa convivência garantiu uma importante parcela na 

formação racial, dos costumes, tradições, da arte e artesanato aos seus descendentes do 

Vale. 

As mulheres teciam36 suas tangas “em formato retangular que usavam para 

proteção do púbis” (SIQUEIRA, 1991, p. 54) e usavam para isso uma casca vegetal que 

maceravam bem para torná-la macia e aderir melhor ao corpo.  

Também eram as mulheres que trabalhavam o barro para fazer a cerâmica: 

faziam grandes e bojudas urnas de barro cozido para guardar os  restos mortais de seus 

chefes que davam o nome de “camucís”; fabricavam potes grandes para guardar água 

potável e outras menores para transportar a água. “Para tirar a água dos potes usavam 

metade de uma purunga37 presa numa haste de madeira que servia de cabo” 

(SIQUEIRA, 1991, p. 54). 

 O barro era o chamado taguá ou tauá38 que depois de limpo das impurezas e 

caroços era usado para confeccionar os objetos que eram cozidos em covas no chão de 

terra. Nas covas eram colocadas ramos e folhas onde ateavam fogo, quando restavam 

somente brasas, os objetos eram arrumados nessas brasas e cobertos por folhas onde 

também era ateado fogo.  

                                                
36 Os verbos serão usados no passado para se referir aos Guaianá, pois estão ext intos na região.  
37 Purunga: porongo ou também purungo. Do quíchua, significa “vaso de barro com gargalo estreito e 
comprido”. Cuia ou cabaça feita do fruto do porongo. (Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio 
Buarque de Holanda, p. 1117).  
38 Taguá, tauá ou papa cacau é palavra indígena com diversas significações, porém  a mais corrente é de 
argila aluvional colorida por óxido de ferro. (Pequeno dicionário brasileiro de língua portuguesa, 
organizado por Hildebrando Lima e Gustavo Barroso e revisto por M anuel Bandeira e José Baptista da 
Luz. Editora Civilização Brasileira S/A: São Paulo, 1943, p. 1117).  
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 Colares e pulseiras eram confeccionadas com sementes entre as quais o capiá, o 

dóli e o jequiriti (também conhecido como olho de cabra). Eram utilizados dentes de 

animais ou pedras pequenas e redondas. 

 Para as cestas e balaios usavam fibras de palmeiras, cipós ou taquaras. De 

formatos e tamanhos variados eram utilizados para transportar cargas ou filhos 

pequenos em caminhadas, serviam de berço dentro das ocas, e como recipiente para 

guardar milho seco (debulhado ou em espigas), palmitos e frutas. Os cestos com tampa 

tinham “a tampa bem fechada e com uma grande pedra em cima, servindo de peso para 

não serem abertos por ratos, preás, calangos ou qualquer outro roedor” (SIQUEIRA, 

1991, p. 55). 

 Redes eram feitas com embira ou com imbaíba (também conhecida por imbaúba, 

sambacuim e matataúba), de cascas resistentes e maleáveis. Teciam uma “espécie de 

algodão selvagem” (SIQUEIRA, 1991, p. 55) que usavam para fazer tapetes, cobertas, 

redes para apanhar peixe, cordas, cordões, etc. 

 As tintas para artesanato ou pinturas corporais eram retiradas do urucum, da 

sapucaia, do leite das seringueiras e dos mamoeiros, além das pedras moles e do barro 

taguá “que feriam com raízes para fixar as cores” (SIQUEIRA, 1991, p. 56). 

 

 “Dentro dos padrões civilizados a beleza das índias G uaianás era 
muito maior do que as índias Tamoios, razão porque esta nação que habitava 
o litoral costumava subir a Serra de Paranapiacaba uma vez por ano para 
raptar as mocinhas solteiras que lhes iam servir de esposas”. Este foi o 
motivo principal porque os Guaianás da Aldeia do Rio Comprido 
abandonaram a aldeia natal e mudaram -se para lugar mais disposto em defesa 
e mais distante, no ano de 1679 com a ajuda do jesuíta Manoel de Leão, e 
estabeleceram a nova aldeia num largo promontório protegido por extens o 
Banhado, onde os padres levantaram capela e casa paroquial na nova aldeia 
que recebeu o nome de Aldeia de São José do Paraíba, dois séculos mais 
tarde Vila de São José do Paraíba e atual cidade de São José dos Campos” 
(Siqueira, 1991, p. 56).  
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 Esses indígenas não deixaram monumentais restos arqueológicos, segundo 

Siqueira, e sim uma extraordinária aplicação da flora em medicamentos para os mais 

variados males físicos. Utilizavam “infusões de quina, de raízes de poaia, sementes e 

raízes de romã, extratos de timbó, plastas de brejaúva, cataplasmas de farinha de milho 

com leite de urtiga ou de mamão verde” (SIQUEIRA, 1991, p. 58) e mais uma enorme 

variedade que ficaria difícil colocar aqui. 

Para Pasin, não se tem elementos para situar os grupos que habitavam o Vale 

nem para nomeá-las corretamente. Os “documentos quinhentistas pesquisados (cartas 

jesuíticas e atas da câmara) só se referem aos ‘tamoyos’ e ‘tamujas’ do paraíba ou aos 

‘cõtrairos do paraíba’ (PASIN, 1977, p.13). Sendo uma região de passagem e de l igação 

do litoral de Paraty e Ubatuba, com São Paulo e com as montanhas do planalto mineiro, 

o Vale do Paraíba foi uma região de migração e encontros de grupos e culturas diversas 

atestados nos mais antigos e recentes achados arqueológicos, no entorno das cidades de 

Aparecida- Guaratinguetá, Piquete-Embaú, Paraitinga-Cunha, Caçapava, São José dos 

Campos e Jacareí. 

Vale ressaltar, que a presença indígena no Vale não se restringe aos achados 

arqueológicos, mas também se faz presente na toponímia das serras, rios, cidades, 

bairros, animais, peixes, árvores, aves e frutas, na culinária, no artesanato, nos mitos e 

crendices, na medicina natural, na linguagem. A presença indígena nos usos e costumes 

da gente valeparaibana, ainda segundo Pasin, é sentida nos hábitos de tomar banho no 

rio, comer içá, queimar a terra para plantar, andar descalço, pitar em cachimbos de 

barro, assar ou cozinhar alimentos em folha de bananeira, nas histórias de bichos e nas 

casas de pau-a-pique e sapé. 

 No Vale do Paraíba calcula-se, com dados de 1962, “que 40% dos caboclos são 

descendentes dos Guaianás” (SIQUEIRA, 1991, p. 60) sendo que é “muito comum a 
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gente encontrar caipiras com todas as características dos primitivos habitantes da região, 

conservando seus defeitos e suas virtudes” (idem, p. 60). 

 Além dos indígenas, o piraquara - “um fio do rio” 39 também é presença no 

município. Piraquara, do Tupi pira’kwar que significa pescaria, é o apelido que se dá 

aos habitantes das margens do Rio Paraíba do Sul – o caipira, o pescador.  

 Na segunda metade do século XVIII, existiam no Estado de São Paulo as 

seguintes vilas: “Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, São José (dos Campos) e 

Guaratinguetá, além da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade (atual cidade de 

Lorena)” (ALVES, 1997, p. 12). Esses povoados eram pontos de parada obrigatórios 

aos viajantes que transitavam entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Nessa época, a população valeparaibana, “formada por brancos, índios e 

mamelucos, dedicava-se à agricultura, à criação de animais domésticos, ao comércio de 

‘beira de estrada’ e à pesca de subsistência” (ALVES, 1997, p. 12).  

A vida era predominantemente rural, os habitantes viviam em sítios e roças 

isoladas e compareciam às vilas em ocasiões de festas profanas ou religiosas.  

  

A descoberta do ouro, no século XVIII, significou a corrida de paulistas e 
cariocas em direção a Minas Gerais, provocando escassez de alimentos e 
necessidade de um meio de transporte que ligasse aquela região aos portos. O 
Vale do Paraíba tornou -se, então, celeiro e ponto de encontro de tropas.  

A marcha tropeira alcançava um máximo de quarenta quilômetros de 
jornada, e o repetir dos pontos de pouso veio a ser o embrião de futuras vilas, 
freguesias e cidades.  O tropeiro, tanto o que negociava animais como o que 
transportava mercadorias diversas, marca a paisagem social e econômica do 
Vale do Paraíba durante um longo período, que vai de cerca de 1740 ao início 
do século XIX (SESC, 2004, p.16).  

 

                                                
39 Fala de José Evaristo de Oliveira, piraquara de Tremembé. In ALVES, 199 7, p.6. 



 133

Aos tropeiros deve-se o desenvolvimento de uma cultura própria que se mantém 

até hoje por meio da culinária, da religiosidade e no estilo de vida. O comércio se 

desenvolveu também para suprir as necessidades desses tropeiros, a venda ou armazém 

torna-se ponto de encontro e de trocas de informações e notícias.  

Pescador, tropeiro, comerciante (mascates), farmacêutico (da fase sanatorial), 

tecelão (da extinta Tecelagem Parahyba), industriário, etc. são alguns dos profissionais, 

informais ou não, que construíram e continuam construindo a cidade. 

Na figura 7 está representada uma venda, ponto de encontro das pessoas - que 

ainda é encontrada nesta mesma conformação em algumas cidades do Vale - onde se 

destaca, no primeiro plano, o arreio e apetrechos para selar cavalos e/ou muares.  

Tradição e modernidade caminham juntas até hoje no Vale do Paraíba.  

 

 

Figura 7: Venda. 
Fonte: SESC, 2004, p. 16. Acesso em 20/04/2006.  
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Feitas as considerações e explicações sobre a localização, o início, a divisão 

político-administrativa, as fases do desenvolvimento e os habitantes da cidade, 

apresenta-se, agora, o ensino no município fazendo somente uma referência às 

institutições. Mais informações constam no anexo deste trabalho, no capítulo 1, item2 

específico às escolas não-indígenas e, também no capítulo 3. 

A cidade conta com quatro instituições de ensino superior públicas; 17 

instituições de ensino superior privadas; dois centros de pesquisa e 15 escolas técnicas. 

No Ensino Fundamental, existem 81 instituições estaduais urbanas; 38 municipais 

urbanas; 48 particulares urbanas; sete estaduais rurais e uma particular rural. 

Totalizando, portanto, 175 estabelecimentos de Ensino Fundamental. 40 

 Na figura 8 vê-se a biblioteca do Instituto Técnico Aeroespacial projetado por 

Niemayer em mais um exemplo da modernidade da cidade. 

 

 
Figura 8: Biblioteca do ITA, projetado por Oscar Niemeyer . 
Fonte: www.sjc.sp.gov.br. Acesso em 21/04/2006.  

 

Para a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, a taxa de 

aprovação no Ensino Fundamental foi de 95,92% no ano de 2000; a de evasão no 

                                                
40 Pesquisa realizada no site : www.inep.gov.br em 06/11/2006 às 11h22min – Censo Escolar.  
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mesmo ano foi de 1,72% e a taxa bruta de freqüência foi de 0, 892% sendo que no ano 

de 2001, foram 10.342 os concluintes do Ensino Fundamental.  

 Configura-se, assim, a situação do Ensino Fundamental no município de São 

José dos Campos segundo dados oficiais até o ano de 2004 (os mais atualizados até 

então) e a modernidade e constante reconstrução da cidade, recorte espacial onde esta 

pesquisa se desenvolveu na tentativa de relacionar essa modernização ao pensamento e 

ideário de suas escolas municipais.  

 No item seguinte, estão colocadas as impressões e algumas reflexões obtidas na 

pesquisa de campo nas escolas municipais de São José dos Campos com o levantamento 

das escolas municipais, a estrutura física dessas escolas e o pessoal que lá trabalha – 

profissionais e parcerias.    

Foram escolhidas escolas municipais por ser abordado nesta pesquisa o 

município de São José dos Campos, diferenciado como já se relatou neste trabalho, 

refletindo esse caráter também no ensino que proporciona sob sua orientação.  

 

2.3 AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 No capítulo 1.2.2 deste trabalho foram explicitadas a cronologia de implantação 

do ensino no município; a finalidade, visão e missão das escolas municipais; suas áreas 

de atuação; os programas e projetos da Secretaria Municipal e, também o levantamento 

das escolas de Ensino Fundamental do município com suas localizações. Nesta parte, 

abordam-se os processos de escolha das escolas, sua estrutura física, a estrutura pessoal 

e parcerias.  
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 O primeiro passo para a escolha das escolas a serem visitadas foi entrar em 

contato com a Secretaria Municipal de Educação – SME – para se conseguir dados que 

ajudassem nessa escolha.  

 Em contato telefônico com a SME foi solicitado, então, que se fizesse uma carta 

explicando os motivos das visitas e fosse enviada à secretaria. Feita a carta e enviada, 

confirmou-se também por telefone o envio. A espera de resposta foi de 

aproximadamente dois meses.  

 Ante o fato de não se receber resposta, novo contato foi realizado, agora com a 

ajuda de uma das coordenadoras pedagógicas da rede municipal de ensino orientando e 

indicando contato com alguém do almoxarifado, pois os dados estariam lá à disposição 

de pesquisadores uma vez que “os dados pedidos são das escolas e, portanto, não tem 

por que negar” (segundo a orientadora pedagógica que naquele momento indicou os 

caminhos a esta pesquisadora). 

 Almoxarifado contatado, nova carta redigida e enviada para o setor de 

supervisão e nova espera. Não se conseguiu resposta. A estratégia seguinte foi entrar em 

contato diretamente com as escolas (por telefone) e aí sim foram marcados dia e hora 

para se proceder as visitas. Nesse contato telefônico já existia uma escolha prévia das 

escolas de interesse que, mediante aceite das mesmas em receber a pesquisadora, 

integraram nova lista de escolha. Do primeiro ao último contato passaram-se mais ou 

menos seis meses. Efetuaram-se, então as escolhas finais das escolas que seriam 

visitadas e decidiu-se qual seriam os procedimentos adotados para as visitas. 

O critério de escolha das escolas visitadas teve como base a divisão regional da 

cidade: centro, norte, sul, leste e oeste entendendo-se que assim se poderia ter um 

panorama do procedimento em relação ao tema estudado nas escolas municipais de São 

José dos Campos. Cada escola em regiões e bairros diferentes, portanto com clientela 
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também diferenciada, oferece, ao mesmo tempo, amplitude e especificidade na coleta 

dos dados.  

Novo contato telefônico com cada uma delas, onde se explicou sobre a pesquisa 

– o que era; para que era; como seria a visita, etc. - e, após o aceite das escolas, 

agendou-se o encontro. Esses contatos levaram vinte dias desde o telefonema inicial até 

o agendamento. Foram destinadas, para receber esta pesquisadora nas escolas, 

coordenadoras pedagógicas e/ou diretoras das escolas.  

Para os encontros nas escolas foram levadas: carta de apresentação da 

pesquisadora com currículo sintetizado; carta com explicação sobre a pesquisa e as 

perguntas que seriam feitas. Em todas as escolas a recepção foi pontual, bastante 

simpática e muito agradável.  

Além das perguntas e respostas houve passeios pelas unidades para 

reconhecimento do espaço físico e das instalações. Nesses passeios as coordenadoras 

e/ou diretoras foram explicando cada um dos espaços das escolas – salas especiais; sala 

de leituras; refeitório, etc. onde se constatou o fácil e cordial acesso das crianças à elas e 

vice-versa.  

Após cada entrevista e passeio, era colocado à disposição da pesquisadora o 

Projeto Educativo (de cada uma das unidades visitadas) para que se efetuasse a leitura e 

eventual cópia. Todas as entrevistas foram registradas em caderno (não foram gravadas 

para deixar mais à vontade os entrevistados) e colocadas à disposição para leitura dos 

mesmos, correção, se necessário e posterior concordância. Após a última ter sido 

finalizada, a pesquisadora enviou carta de agradecimento pela recepção e acolhida. 

Novos contatos foram realizados para rever pontos que ficaram por esclarecer e 

para obter resultados importantes para a pesquisa. Esse processo teve a duração de 
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quatro meses – de março a junho, inclusive.   Lembrando que a pesquisa de campo teve 

como propósito conhecer a maneira das escolas comemorarem dois eventos do primeiro 

semestre escolar: Dia do Índio e Dia do Desafio, propostos, discutidos e aceitos na 

ocasião do exame de Qualificação desta pesquisa.   

 Ao se procederem as visitas, a primeira impressão foi com a estrutura física de 

cada uma delas. As escolas municipais de São José dos Campos impressionam 

agradavelmente já nas suas fachadas: estão todas pintadas (sem pichações), com jardins, 

calçadas bem cuidadas, etc. Mostram, também grandes portões de grade com porteiros, 

o que, segundo informações lá colhidas é para a segurança da própria escola e pessoas 

que ali estão – ninguém entra se não for anunciada sua presença, a que veio e a quem irá 

se dirigir. 

Possuem amplo espaço interno, com pátio para lanche (almoço), jardim com 

bancos, quadra(s) de esporte (algumas cobertas), piscina (algumas escolas possuem), e 

salas especiais para estudos tais como sala de leitura (biblioteca); laboratório(s) de 

informática; sala de multimeios; sala de apoio pedagógico; oficina de marcenaria; 

laboratório de ciências; sala de dentista; campo de areia (algumas); cozinha; cantina; 

sala para reuniões (HTC); secretaria; sala de professores; sala da direção e salas de 

aulas. 

A sala de apoio pedagógico congrega laboratório de aprendizagem que conta 

com profissional em psicopedagogia e sala de recursos onde atendem os alunos inclusos 

com deficiências múltiplas.  

   Algumas possuem também sala de dança e lutas marciais – dojô, judô e caratê 

e sala de educação especial onde atuam: auxiliares de enfermagem, auxiliares de 

desenvolvimento infantil, professoras estagiárias e a professora da classe. 



 139

As escolas que atendem alunos com deficiências múltiplas contam com sala de 

banho, fraldário e espaço para descanso. Em todas elas têm estagiários e agentes de 

cidadania41. 

Os espaços físicos – salas - e o número de funcionários variam de acordo com o 

número de alunos atendidos. Em algumas escolas existem até quatro cozinheiras. 

Todas as escolas têm Projeto Educativo atualizado anualmente onde consta o 

documento de reconhecimento da escola; a biografia da(o) patrona(o)42 da escola; a 

visão; a missão; a finalidade e um cuidadoso diagnóstico sobre a escola e seus 

componentes – pais, alunos, funcionários e professores – como tamanho do terreno 

onde a escola está inserida; tipo de habitação de seus alunos; grau de escolaridade dos 

pais ou responsáveis; nível econômico; medidas de avaliações externas (Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar Municipal - SAREM; Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP), área de abrangência da escola, 

atividades econômicas do bairro, corpo docente, etc. 

 A estrutura de pessoal profissional e parcerias que as escolas mantém também 

foi uma descoberta agradável.   

O corpo docente das escolas surpreende também pelo nível instrucional. A 

grande maioria tem curso superior (94,7%) e alguns possuem Pós-Graduação (41,1%). 

Os professores têm duas reuniões semanais (HTC), uma na Secretaria Municipal de 

                                                
41 Os agentes de cidadania fazem parte do  Programa Agente de Cidadania ligado à prefeitura  e atende 
cerca de 320 jovens de 18 a 21 anos  que passam por um processo seletivo inclui ndo prova escrita, exa me 
médico, psicológico e critério sócio -econômico.  Esses atuam nas escolas municipais, prédios públicos, 
praças e parques orientando as pessoas para atitudes de cidadania: não jogar papel no chão, não destruir 
lixeiras, não pichar , etc. Os jovens Agentes d e Cidadania são orientados pela Guarda Municipal. Além de 
atuarem como orientadores de comportamento, os agentes também recebem treinamento e qualificação 
profissional para que tenham chances de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho.  
 
42 Das 38 escolas de Educação Fundamental do município, apenas 5 não possuem como patrono 
professores. Das 33 restantes 6 têm patronos do sexo masculino e 27 do sexo feminino. São joseenses ou 
tiveram grande ligação com o município.  
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Educação – SME - e outra na própria escola onde discutem problemas de currículo, 

aprendizado, estratégias de trabalho, etc.  

Nas reuniões na Secretaria são também apresentados aos professores projetos 

previamente avaliados pela SME que serão oferecidos e aplicados (quando aceitos) nas 

escolas que assim o desejarem. Esses projetos têm temas e títulos variados como 

“Contadores de História”, “Nas asas do cinema”, “Estrada para a cidadania”, “Criança 

segura”, “Meio meu”, etc. A parceria é feita por Organizações Não Governamentais – 

ONG - indústrias ou empresas que apresentam os projetos à Secretaria Municipal de 

Educação que fica como interlocutor entre elas e as escolas.  

As parceiras citadas na pesquisa foram a Concessionária Nova Dutra; a Johnson 

& Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Ltda.; a Petróleo 

Brasileiro S/A – Petrobrás; a Polícia Militar; o Serviço Social do Comércio – SESC; a 

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A -  Embraer; a General Motors – GM; a ONG 

Bola de Meia, etc. As respectivas historias e projetos dessas parceiras que foram 

realizados nas escolas serão explicados no item 4.4 desta tese. Existem também 

parcerias eventuais com academias de ginástica que participam do evento intitulado Dia 

do Desafio (que será enfocado no item 4.2 desta tese). 

As escolas mantêm grupos de dança e de teatro, mas, segundo informações nas 

unidades as “questões artísticas e de corpo ficaram para segundo plano” (coordenadora 

entrevistada). Também realizam passeios culturais onde fazem um percurso de 

reconhecimento da cidade passando por pontos turísticos e tombados pelo patrimônio 

cultural municipal assim como visitam artistas e/ou artesãos populares como: Casa de 

Cultura Caipira Zé Mira; dona Lili e Mudinha figureiras; Sandra violeira43, etc.  

                                                
43  A Casa de Cultura Caipira Zé Mira faz parte do trajeto turístico da cidade e mantém cursos diversos e 
eventos culturais. Tem também uma moradia caipira montada e decorada no seu espaço. Dona Lili e 
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Na figura 9 coloca-se como exemplo uma atividade da Cia Cultural Bola de 

Meia: “Caminhada da Ação Griô” com professores da escola municipal Sebastiana 

Cobra, no sítio do Zé Mira – à direita de camisa azul -, em Jambeiro.  

 

  

Figura 9: Zé Mira (de camisa azul) recebe professores em seu sítio em Jambeiro.  
Fonte: http://www.ciabolademeia.org.br . Acesso em 14/05/2006,  

 

Mostra-se, assim, como as escolas municipais de São José dos Campos se 

estruturam e se preocupam em proporcionar aos alunos não apenas o que está contido 

nos livros didáticos e se apresentam nos currículos como também procuram ampliar 

seus conhecimentos com atividades diversificadas buscando concretizar a finalidade 

registrada nos projetos educacionais de “educação de qualidade para todos”.  

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
Mudinha são artesãs populares que trabalham com barro fazendo figuras com cenas do coti diano. Sandra 
fabrica violão artesanalmente.  
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3. EM CAMPO: OBSERVAÇÕES E REFLEXÕES   

 

Esse capítulo tem por finalidade mostrar o que foi visto, entendido e percebido 

nas escolas municipais visitadas para a pesquisa. As impressões que serão aqui relatadas 

são frutos das entrevistas e visitas acompanhadas pelas coordenadoras e/ou diretoras das 

escolas. As reflexões, posteriores à coleta de dados, levam também em consideração a 

pesquisa bibliográfica feita anteriormente para esta pesquisa e as observações feitas pela 

banca no processo de Qualificação. 

Aqui são tratados os conteúdos do Dia do Desafio com histórico de sua criação e 

atividades no mundo, no Brasil e no município e do Dia do Índio ressaltando o histórico 

de sua criação, as comemorações deste dia e um exemplo de atividade. Também estão 

colocadas as parcerias e projetos realizados nas escolas, os livros didáticos com 

explanação sobre o Plano Nacional do Livro Didático – PNLD -; histórico dos livros 

didáticos no Brasil; processos de escolha, distribuição e utilização e finalizando com a 

apresentação dos livros adotados nas escolas municipais visitadas para esta pesquisa. 

Examinam-se os livros didáticos adotados, pois são elementos constantes e 

permanentes nas salas de aulas e ajudam na criação da imagem dos indígenas nas 

escolas. 

O Dia do Desafio foi escolhido para pesquisa por ser uma das celebrações que 

acontecem no primeiro semestre de cada ano (semestre adotado para esta pesquisa de 

campo) e que consta no calendário oficial das escolas municipais da cidade. Utiliza-se 

essa comemoração também para que se perceba a mobilização das escolas para esse 

evento internacional.   
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O Dia do Índio, apesar de não constar do calendário oficial das escolas nos anos 

de 2008 e de 2009 – anos da pesquisa de campo – faz-se necessário para compor o tema 

abordado. Apresenta-se a seguir cada um dos subtítulos separadamente. 

São dois temas (dias comemorativos) que ocupam espaços e interesses diversos 

nas escolas, organizados, preparados e realizados de maneiras igualmente diversas, 

como se verá a seguir.  

 

3.1 DIA DO DESAFIO – CHALLENGE DAY 

 

 Abordar-se á, nesta parte do trabalho, a história da criação desse Dia, seu lugar 

de origem, a chegada ao continente americano, o Dia do Desafio no Brasil e, finalmente, 

as comemorações nas escolas municipais de São José dos Campos.  

 Para tanto se consultou, além da bibliografia própria, os responsáveis pela 

organização, coordenação e implantação deste Dia no município e as escolas onde esta 

pesquisa se fez presente. 

 A história da criação desta data comemorativa tem como cenário inicial o 

Canadá. 

 

 “No inverno de 1983, quando a temperatura em uma pequena cidade 
do Canadá chegava a 20 graus negativos, o Prefeito sugeriu que, às 15 horas 
– quando a noite já pairava sobre as ruas – as pessoas apagassem as luzes, 
saíssem de casa e caminhassem por 15 minutos ao redor do quarteirão mais 
próximo. Era um convite ao exercício do corpo.  

  No ano seguinte, a experiência foi compartilhada com a cidade 
vizinha e ambas realizaram a caminhada juntas, na mesma data e horário. 
Porém, no inverno de temperaturas baixíssimas levou à transferência da 
atividade para o mês de maio, início do verão no H emisfério Norte. 



 144

Desde então, o Dia do Desafio passou a realizar -se anualmente no mês 
de maio e cresce em número de cidades e em total de participantes, ano após 
ano” (SESCSP, 2008, p.1).   

 

 Na cidade de Saskatoon, no Canadá, em 1983, lançou-se o espírito do desafio: 

uma disputa amigável entre duas cidades – num dia de semana -, para ver qual delas 

seria capaz de mobilizar o maior número de participantes para a prática de qualquer 

atividade que movimentasse o corpo por 15 minutos.  

 Durante muitos anos esse movimento ficou reduzido a cidades do Canadá, onde 

era realizado pela ParticipAction44 porém, depois de algum tempo, ganhou escala 

internacional sob a coordenação da Tafisa (Trim & Fitness International Sport for All 

Association)45 com sede na Alemanha. 

O Dia do Desafio passou, então, a realizar-se todos os anos na última quarta-

feira do mês de maio, em todo o mundo, e cresce em número de cidades e em total de 

participantes.  

No Brasil, essa comemoração tem seu início com as tratativas entre a Tafisa e o 

SESC.  Segundo José Olímpio46 a Tafisa procurou o Serviço Social do Comércio - 

                                                
44 “ParticipACTION is a private, not -for-profit corporation. Originally established in 1971, 
ParticipACTION operated for nearly 30 years and was a leading catalyst to encourage healthy, active 
living for all Canadians. In late 2006, ParticipACTION received renewed commitment from the 
government (Sport Canada and Public Health Agency of Canada) and was revitalized in February 2007” 
(http://www.participation.com ).   
ParticipACTION é uma sociedade  particular, sem fins lucrativos. Originalmente fundada em 1971, 
ParticipaACTION operou por aproximadamente 30 anos e  foi a primeira a promover   vida ativa e 
saudável para todos os canadenses. Em 2006, ParticipACTION  renovou  compromisso com o governo 
(Sport Canadá and Public Health Agency of Canadá) e foi revitalizada em fevereiro de 2007 (tradução da 
autora deste trabalho).  
  
45De acordo com os estatutos a Tafisa - "Associação Mundial de Esporte para Todos" - define-se por ser 
uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivos o bem estar público na área do Esporte para 
Todos.  A  "Associação Mundial do Esporte para Todos, TAFISA” tem seu escritório principal na cidade 
de Frankfurt/Main, Alemanha ( www.tafisa.de. Acesso em 12/06/2008 ).  
 
46 Responsável pelo Dia do Desafio na região de São José dos Campos desde 1996. Coordena 18 cidades 
ao todo. Foi ouvido para esta pesquisa em 10/06/2008 na unidade do SESC daquela cidade.  
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SESC47 nacional no Rio Grande do Sul para uma parceria, em 1995, pela afinidade de 

objetivos.  

O SESC do Estado de São Paulo foi, então, consultado - por ter maior número 

de unidades – para liderar no Brasil a organização do Challenge Day - o Dia do Desfio - 

“que esta entidade já realizava em escala mundial para estimular a prática de atividade 

física na vida cotidiana” (SESCSP, 2005, p. 12). 

 No início, participaram 35 cidades brasileiras, sob a coordenação do SESCSP, 

com populações semelhantes que estabeleceriam uma competição amigável entre si. 

Escolhidas por sorteio, aquela que “alcançasse o maior percentual de participantes, em 

relação ao total de habitantes, ganharia a competição” (SESCSP, 2005, p. 115). Depois, 

já a nível internacional, cinco delas iriam disputar com outras cinco cidades da Europa, 

Ásia e Oriente Médio: São José do Rio Preto x Gábrovo (Bulgária); Ribeirão Preto x 

Zagreb (Croácia); Sorocaba x Manado (Indonésia); Bauru x Sibiu (Ronênia) e Santos x 

Tel Aviv (Israel). Atualmente, o SESC é responsável pela coordenação do Dia do 

Desafio em todo o Continente Americano. 

Apesar da difusão dos conteúdos educativos do programa e da competição 

apenas simbólica, o espírito competitivo imperou nos primeiros anos onde vencer era 

mais importante do que a promoção da saúde física preconizada pelo Dia.  É certo, 

porém, que desde seu início até os dias atuais, o Dia do Desafio constitui um “espaço de 

experimentação, imaginação e criatividade” (idem, p. 116) que se expressa de formas 

                                                
47 Para encontrar soluções para os problemas sociais que enfrentavam, as lideranças empresariais do 
comércio, indústria e agricultura reuniram -se na cidade de Teresópolis na Primeira Conferência das 
Classes Produtoras – I Conclap. Nessa reunião foi aprovada a CARTA DA P AZ SOCIAL, que deu forma 
à filosofia e ao conceito de serviço social custeado pelo empresariado. Começava a nascer assim uma 
iniciativa absolutamente inédita em todo o mundo e na história da relação entre capital e trabalho.  
A proposta contida na CARTA DA PAZ SOCIAL foi submetida ao Governo Federal. E, naquele mesmo 
ano de1946, no dia 13 de Setembro, o Presidente Eurico Gaspar Dutra assinava o Decreto -Lei n° 9.853  
que autorizava a Confederação Nacional do Comércio a criar o Serviço Social do Comércio – SESC 
(www.sesc.com.br. Acesso em 12/06/2008 ).  
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variadas, seja organizando atividades lúdicas seja incentivando a cidadania e a 

solidariedade.   

 

Se as idéias divertidas, as disputas exóticas, os desafios que parecem 
pretender um lugar nos livros de re cordes, se tudo isso nasce do espírito 
brincalhão da população, principalmente aqui no Brasil, é dessa mesma 
população que surgem atos e realizações de profundo sentimento social e de 
cidadania (SESCSP, 2005, p. 117).  

 

 Assim, foram aparecendo nas diversas cidades brasileiras, atividades como: dar 

banho em elefante no zoológico; arrastar vagão de trem; atracar navio; 150 surfistas 

pegarem a mesma onda e ao mesmo tempo; soldados disputarem cabo-de-guerra com 

tanques militares, etc. e também atividades como o maior coração de arroz do Brasil 

com 35 toneladas de arroz que foram depois distribuídas às populações carentes; a 

construção de uma pirâmide de macarrão igualmente doada posteriormente, etc. 

Dessa maneira, o Dia do Desafio foi ganhando mais e mais participantes que 

juntamente com atividades físicas realizam atos de solidariedade e cidadania. Ganharam 

corpo as doações de alimentos, roupas, brinquedos e os mutirões de limpeza em escolas, 

asilos, hospitais; o plantio e melhoria de canteiros em praças e jardins assim como 

arrecadação e doação de equipamentos hospitalares. 

Nesses 13 anos de vida no Brasil, o Dia do Desafio é realizado nas ruas, praças, nas 

casas das pessoas, nos locais de trabalho, nos clubes, hospitais, instituições sociais, etc. 

e muito intensamente nas escolas.  

 

O Dia do Desafio 2008 reuniu mais de 59 milhões de pessoas, de 3.487 
cidades, de 22 países do Continente Americano.  

No Brasil, 1.448 cidades se inscreveram para participar do evento e 
apresentaram um resultado excelente, com a adesão  de 31.332.927 pessoas, 
superando os números de 2007 ( www.sescsp.org.br . Acesso em 12/06/2008).  
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 A cidade de São José dos Campos é uma das participantes do Dia do Desafio e 

também pólo de organização regional.  

 No Estado de São Paulo, o SESC conta com uma rede de 32 unidades, em sua 

maioria centros culturais e desportivos e um deles está na cidade de São José dos 

Campos. 

 O SESC de São José dos Campos coordena o Dia do Desafio na região 

atendendo 18 cidades. A Secretaria de Esportes do município é quem operacionaliza as 

ações cadastrando a cidade para participação no Dia do Desafio, enviando cartas às 

academias de ginástica, comércio, escolas, indústrias, etc. Para as escolas, a Secretaria 

de Esportes envia carta às Secretarias de Educação Estadual, Municipal e às escolas 

particulares. Essas cartas convidam cada uma dessas instituições para participarem do 

Dia explicando seu funcionamento. 

 Cada coordenador de região recebe o material de divulgação criado e efetuado 

pelo SESC que também confecciona cartazes, pôsteres, folhetos, manuais, etc. e procura 

parcerias com a mídia local como rádio, TV, jornais, etc. Todo o trabalho é feito com 

base em parcerias e com grande envolvimento das mídias locais. Os coordenadores de 

cada instituição participante recebem um manual menor. 

 A sensibilização e motivação se dão através dos apelos do desafio (da disputa 

entre cidades), da aparição na mídia (divulgação sem custo nenhum), da socialização 

(“nesse dia os funcionários trabalham com mais prazer” – J. Olímpio) e também do 

compromisso com a saúde.  

 Em 2008 foram 22 países envolvidos; 3487 cidades inscritas com 59.244.438 

participantes no total. No Brasil foram 523 cidades inscritas com um total de 

10.733.108 participantes.  
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 A participação de São José dos Campos foi de 112.232 pessoas num percentual 

de 18,86% dos 594.948 habitantes. Desse número, as escolas municipais contribuíram 

com 10.074 pessoas num percentual de 1,87% do total de participantes da cidade; as 

escolas estaduais com 20.071 (3,72%) e as escolas particulares com 22.222 pessoas 

(4,12%). “Sempre o público maior é das escolas porque já estão organizadas” (José 

Olímpio para essa pesquisa). 

 O que se enfatiza para esse Dia “não é a disputa em si, mas a superação de cada 

meta, não se incentiva a rivalidade, todo mundo ganha” (informante para essa pesquisa).  

 

Teve um ano que São José era desafiante de uma cidade da Croácia. 
Descobriram aqui, na cidade ( São José dos Campos ) um croata em 
intercâmbio na Ericson (que tem uma fáb rica lá). Foram feitas, então trocas 
de bandeiras entre as cidades e a da Croácia hasteada no pátio da prefeitura 
de São José (num evento festivo ) por aquele senhor croata. Divulga -se, assim, 
os dois países e, nas escolas, incentiva -se a pesquisa sobre a c idade e o país 
competidor. (José Olímpio para a pesquisa).  

 

Nas escolas, a preparação se dá alguns dias antes onde o responsável docente 

pela disciplina Educação Física, faz uma série de palestras aos alunos, funcionários e 

docentes explicando sobre a necessidade de exercícios físicos, alimentação adequada, 

tipos de atividades, etc. Em algumas delas, são feitas parcerias com academias da região 

que vão até as escolas para ajudar nessa preparação e também no dia do evento. 

Cada uma das escolas faz a atividade que escolhe.  Nas escolas visitadas para 

esta pesquisa foram feitos as seguintes atividades: caminhadas com 80% dos alunos e 

professores das séries iniciais e com os alunos das séries finais que não estavam em 

provas; aquecimento para o ensaio das danças da Festa Junina (esse ano coincidiram as 

datas) com 100% de adesão; abraço na praça frontal à escola com 100% de adesão dos 
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professores e alunos; brincadeiras como corre cotia, roda, pular corda, etc. também 

fizeram parte das atividades. 

Em todas as escolas a adesão ao evento foi entre 80 e 100%. A justificativa pela 

não adesão total foi de que estavam em época de provas e nem todos os alunos e/ou 

professores puderam participar. 

No ano de 2009 as escolas também comemoraram o Dia do Desafio com 

movimentações físicas no período da entrada das aulas: às 08h00min. e às 13h00min. 

como se pode ver pelas fotos abaixo tiradas por esta pesquisadora. 

Foram atividades diferentes em cada escola onde professores, alunos e 

funcionários participaram. Segundo a Supervisora da Secretaria de Educação Municipal 

de São José, as escolas são incentivadas a participar, o “SESC enviou o material e as 

escolas ficam livres para fazerem o que prepararam” (informação verbal) 48. 

Na Secretaria houve atividade física às 08h00min. com todos os funcionários. 

“A receptividade das crianças é ótima, porém os adultos são mais resistentes, tem que 

sair do trabalho, vir de tênis no dia, não gostam, etc.” (idem). 

 

 
Figura 10: Foto de evento do Dia do Desafio em escola.  
Fonte: Grassi, Leila Gasperazzo Ignatius.  

                                                
48 Informação fornecida no dia 26 de maio de 2009.  
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Figura 11: Foto de evento no Dia do Desafio 2009, em escola.  
Fonte: Grassi, Leila Gasperazzo Ignatius. 

 

Os resultados de cada escola deverão ser enviados à Secretaria Municipal de 

Esportes até as 17h00min do dia 27 de maio, porém até o presente momento (dia 01/06) 

não se tem os resultados percentuais da participação das escolas municipais. 

Ficam assim colocadas as informações sobre o Dia do Desafio dos anos de 2008 

e 2009 e a participação das escolas municipais de São José dos Campos nesse evento. 

 

3.2 DIA DO ÍNDIO 

 

Nesta parte do capítulo informa-se sobre a data, sua criação e como ela é 

comemorada (ou não) nas escolas municipais da cidade foco da pesquisa. Utilizar-se-á 

para tanto, dados encontrados nos sites oficiais e também em livros que cuidam dessa 

temática. Acrescentam-se também as observações e informações colhidas na pesquisa 

de campo realizada no ano de 2008 e 2009.  
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Além disso, procurou-se contato com os responsáveis pela educação escolar 

indígena no Estado de São Paulo, na Secretaria de Educação com sede na cidade de São 

Paulo, para que falassem sobre a data e não se obteve respostas.  

Enfocaram-se, então comemorações que aconteceram nas escolas pesquisadas 

do município.  

Oficialmente, no Brasil, o Dia do Índio é comemorado a partir do ano de 1943, 

no dia 19 de abril. 

 

A criação do Dia do Índio ocorreu durante a realização do I Congresso 
Indigenista Interamericano no México, em 1940. Os índios foram convidados 
a participarem, mas acostumados com perseguições e traições, recusaram. 
Dias depois, convencidos da importância do Congresso na luta pela garantia 
de seus direitos, os índios resolveram comparecer. A partir de então, esse dia 
foi dedicado à comemoração do Dia do Índio, 19 de Ab ril 
(http://www.ambientebrasil.com.br ).  

No Brasil, o então presidente Getúlio Vargas assinou o decreto nº. 5.540, 
em 1943, determinando que o Brasil, a exemplo dos outros países da 
América, comemorasse o D ia do Índio em 19 de abril 
(http://www.ibge.gov.br/ibgeteen . Acessado em 06/03/2008).  

 

A partir de 1943 tem-se, então, no Brasil, a data de comemoração do Dia do Índio 

que passou lentamente a ser lembrada nas comunidades e nas escolas.  

Como os endereços eletrônicos (sites) oficiais disponíveis às pesquisas são bastante 

acionados pelos estudantes do Ensino Fundamental – afirmação feita pelas 

coordenadoras pesquisadas – levantou-se dados para se saber como eles apresentam o 

Dia do Índio49. Como resultado da busca foram encontradas 17 ocorrências com o termo 

“dia do índio” e uma ocorrência no banco de imagens e em todos eles repetiu-se o que 

está acima registrado, com pequenas modificações, como por exemplo:  

 

                                                
49 Os sites consultados estão colocados ao final de cada referência.  
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No dia 19 de abril comemora -se o Dia do Índio. Na escola, os 
professores costumam pintar os rostos dos alunos para lembrar os costumes 
dos indígenas. A Cida e o Adão adoram essas comemorações e por isso 
querem investigar o assunto para aprender ainda mais s obre os nossos amigos 
índios. 

Por isso, além de pesquisar sobre a data, a Turma do Plenarinho foi 
conferir pessoalmente como é o dia a dia de uma criança indígena 
(www.plenarinho.gov.br  em abril de 2005. Acessa do em 03/04/08).  

 

 Em outra página da internet encontrou-se:  

 

Neste dia do ano ocorrem vários eventos dedicados à valorização da 
cultura indígena. Nas escolas, os alunos costumam fazer pesquisas sobre a 
cultura indígena, os museus fazem exposições e os mu nicípios organizam 
festas comemorativas. Deve ser também um dia de reflexão sobre a 
importância da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas 
terras e respeito às suas  manifestações culturais ( www.suapesquisa.com. 
Acessado em 03/04/08).   

 

Foi encontrada, ainda disponível na internet, a edição 131 da revista Nova 

Escola, do mês de abril de 2000, uma entrevista com Daniel Munduruku – indígena da 

etnia munduruku – onde respondia a várias perguntas inclusive a que se registra a 

seguir:   

 

NE – O que você acha do tratamento dado pelas escolas a essa data?  

     DANIEL – Acho que 90% delas continuam fazendo bobagem. Pintam as 
crianças com faixas verdes e amarelas de cada lado do rosto, vestem -nas com 
cocares, ensinam a gritar "ú, ú, ú", batendo na boca, a fazer uma roda e a 
pular feito cangurus. Nenhum índio faz isso. É uma descaracterização total. 
Uma mistura de diversas culturas que  não leva a nada. Muitos professores, 
como grande parte da população, ainda acreditam na imagem de um só índio, 
que vive puro, feliz e alegre dentro da floresta. Desinformados, eles misturam 
culturas daqui com a dos índios americanos e usam apenas o 19 de abril para 
falar do assunto. Baseiam-se em livros ultrapassados e deixam de informar. 
(http://revistaescola.abril.com.br . Acessado em 06/03/08).  

. 
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 Na página da papelaria Kalunga50 existe um item – Revista Kalunga – onde foi 

encontrado o seguinte texto:  

 

Todo mês de abril é a mesma coisa. O calendário gregoriano adotado 
pelos brasileiros reserva um dia (19 de abril) para festejar os índios, 
descendentes daqueles que moravam aqui bem antes da chegada do bra nco 
europeu. É tempo das ONGs e entidades representativas colocarem a boca no 
trombone e promoverem manifestações públicas por todo o País. Nada disso 
faz sentido para o índio Jurandir Siridiwê Xavante, 37 anos, presidente do 
Instituto das Tradições Indíge nas (Ideti).  

Siridiwê comenta que enquanto, nas grandes cidades, escolas e outros 
organismos sociais saem em busca de um "autêntico" indígena, na periferia; 
nas aldeias mais distantes, aquelas que resistiram ao contato com o homem 
branco, a data passa em brancas nuvens. A exemplo de outras, como Natal, 
Ano Novo e Páscoa. Aliás, os habitantes não têm a menor noção do que 
significa tempo. O relógio não existe.  

Para o indígena, o Dia do Índio, criado no México e popularizado por 
vários países do mundo, pouco  contribui para difundir a imagem e os 
problemas dos índios no Brasil. "As pessoas esquecem que o ano todo os 
índios têm problemas, idéias e manifestações. Como o dia começa de manhã 
e termina à noite, não é suficiente para expor tudo o que gostaríamos. 
Acabamos chamados para fazer pano de fundo, somos figurantes na nossa 
festa", observa.  

Outro fator inquietante são as atividades escolares em que as crianças 
têm os rostos pintados, vestem cocares e gritam "u, u, u". O representante do 
Ideti observa que o comportamento não pode ser visto como 
descaracterização da cultura indígena, mas é resultado da má -formação 
educacional. Não existe norma, critério, nem conceito.  

"A gente 'paga o pato' por causa dessa má -formação. A sociedade 
aprende na televisão, através  do desenho do Pica-Pau e de filmes de faroeste, 
o que é o índio. Isso realmente influencia no entendimento da imagem desses 
povos. Pintam uma seta no rosto dos pequeninos, característica da cultura 
norte-americana. Os professores não lembram que, no Brasi l, a cultura 
indígena ainda existe e está viva, que tem uma rica diversidade com diversos 
símbolos", desabafa Siridiwê. Lembra que, além da falta de capacitação, o 
livro didático está desatualizado, o que contribui para o aumento da 
desinformação (Kalunga. com.br. Acessado em 03/04/08).  

 

No endereço http://www.ambientebrasil.com.br, tem um parágrafo sob a criação 

do Dia e depois passa a descrever sobre os índios do Brasil, o SPI, a FUNAI, os índios 

mais conhecidos e algumas curiosidades como a criação de artefatos que ajudam na 

                                                
50 Papelaria que se iniciou na cidade de São Paulo no ano de 1972. Conta, atualmente com 60 lojas 
distribuídas pelas principais cidades brasileiras.  
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própria sobrevivência na sociedade indígena (zarabatana para caça de aves, ralo para 

ralar mandioca, tipiti para escorrer o caldo da mandioca ralada, etc.). 

O site “Terra Educação”, elaborou um guia de sites para ajudar na pesquisa 

sobre indígenas com links que facilitam a busca onde coloca dados sobre os grupos e 

suas culturas, mitos, línguas e crenças e coloca como curiosidade “Por que o dia 19 de 

abril é o Dia do Índio?” (http://www.terra.com.br).  

 Têm-se então o que se lê nos principais sites de busca na internet indicados pelos 

professores e coordenadores entrevistados como sendo os mais pesquisados pelos 

alunos do Ensino Fundamental.    

 Sobre as comemorações nas escolas, o que se apurou foi que no caso das escolas 

municipais de São José dos Campos, no ano de 2008 e 2009 não foi realizada nenhuma 

comemoração comum a toda a comunidade escolar e essa data não constou do 

calendário oficial das escolas focadas nesta pesquisa.    

 Algumas cidades e comunidades indígenas fazem festas nesse dia e aproveitam 

para reivindicar e/ou conscientizar a população sobre a temática indígena, suas 

conquistas, seus problemas, etc.  

 

O Dia do Índio representa para  nós a alegria de viver e viver bem. O 
Dia do Índio significa o respeito às crianças. O Dia do Índio significa o 
respeito aos mais velhos. O Dia do Índio significa o respeito às águas, o 
respeito aos animais, aos peixes e aos pássaros. O Dia do Índio signi fica o 
respeito à terra, viver com a terra e o meio ambiente. O Dia do Índio significa 
que morreram mais de mil povos. O Dia do Índio significa que depois dos 
portugueses, os africanos, vieram os árabes, os judeus, os asiáticos e todos 
que descobriram porque nós os índios, amamos o Brasil, porque aqui existe 
uma força que vem da terra e das matas, que vem com o vento: a força do 
Grande Espírito. A força que podemos ver quando os velhos perdem a força, 
mas são respeitados. A força que vem das crianças, que n ão tem ainda a 
força, mas são respeitados. Um mundo indígena que a tecnologia, a 
modernidade nunca quis praticar, e que por isso mesmo, está construindo 
uma civilização que não pode dar certo (Terena, 2003, p.1).  
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 Apesar das inúmeras “bobagens”, como diz Munduruku, que continuam sendo 

feitas em relação a esse Dia, a essa comemoração, a esses povos, o Dia do Índio, 

lembrado nas escolas, possibilita um aprendizado maior e melhor de conceitos e da 

história sobre os povos indígenas brasileiros como o respeito aos mais velhos, às 

crianças, às águas, aos animais, enfim ao meio ambiente.  

A não existência desse Dia no calendário oficial de comemorações escolares 

diminui o espaço no ambiente escolar para a concretização desse conhecimento.  

 No ano de 2008 e também em 2009 o Dia do Índio não constou do calendário 

oficial das escolas municipais de São José dos Campos cabendo a cada uma delas 

comemorar quando, como e com quais alunos acharia melhor. 

 Em uma das escolas onde esta pesquisadora esteve, uma das professoras de um 

4° ano foi responsável pela criação e apresentação da atividade realizada por seus 

alunos como se explicará a seguir. 

A temática indígena na escola51, termo utilizado como título de livro por Silva 

em 1995, se fez presente, então ao longo de alguns meses e não apenas no Dia do Índio. 

Dialoga-se, nesta parte do trabalho com as informações e propostas feitas por Silva e 

outros neste livro publicado há 14 anos.  

Na Introdução do livro seus autores salientam que: 

 

Este livro tem, [...] três objetivos pri ncipais: um deles é propiciar a seus 
leitores o acesso a informações sobre as sociedades e culturas indígenas no 
Brasil, possibilitando-lhes conhecimentos que possam contribuir para a 
superação da distância que tantas vezes e por tanto tempo se construiu e ntre 
estes setores da população brasileira: os índios, de um lado; a população 
escolar não-índia e seus valentes professores, de outro (todos sabemos o 
quanto é difícil ser professor no Brasil...) (Silva, 1995, p. 17).  

  

                                                
51 Utilizando o título do livro organizado por Aracy L. da Silva e Luís D. B. Grupioni – ver Referência.  
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 No ano de 2009, houve a citada atividade criada, organizada e realizada pela 

professora de 4° ano na intenção de homenagear os indígenas brasileiros e “contribuir 

para a superação da distância” (SILVA, 1995, p.17) existente entre índios e a 

“população escolar não-índia e seus valentes professores, de outro” (idem, 1995).  

Esta atividade foi apresentada à comunidade escolar (no pátio interno) pelos 35 

alunos dessa professora que estudaram, pesquisaram e produziram materiais durante três 

meses. A seguir expõe-se como foi a organização, a sequencia de atividades e a 

apresentação final incluindo algumas fotos do evento e trabalhos realizados 

posteriormente pelos alunos. 

 Tudo começou com a ida da professora, nas suas férias, à uma aldeia Xacriabá 

em Minas Gerais, para visita, motivada pela sua descendência familiar que diz ser 

indígena e talvez da etnia xacriabá – não tem certeza. Lá fez algumas fotos, vídeo, 

visitou a escola indígena da aldeia e aprendeu sobre costumes daquele povo. Voltando à 

cidade de São José dos Campos, com o início das aulas, a professora relatou sua visita 

aos alunos e perguntou o que eles achavam de fazer um trabalho sobre as populações 

indígenas do Brasil. 

 Dada à animação de seus alunos em realizar essa tarefa, o próximo passo foi 

convidar os pais, numa reunião noturna, para aderirem ao evento o que foi prontamente 

atendido – “os pais logo quiseram participar: quando se envolve a família dá certo” 

(informação pessoal) 52 - e assim os trabalhos foram iniciados. 

 Primeiramente os alunos assistiram ao vídeo e viram as fotos feitas em MG e 

conversaram a respeito do cotidiano na aldeia, da alimentação, dos costumes, da escola, 

                                                
52 Nesta parte da tese (3.3.3), as informações foram colhi das numa escola municipal e referem -se à 
entrevista da professora em questão, que foi dada a esta pesquisadora. Todas as referencias (informação 
pessoal) provêm desta entrevista.   
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etc. Estas conversas com informações dadas pela professora se davam nas aulas de 

história e se estenderam para pesquisas realizadas na internet e em revistas.  

 Perguntada sobre bibliografia existente para consulta, a professora disse não 

haver nada que se possa pesquisar sobre essa temática, na escola.  

 

“Tudo tem que ter um projeto, tem que ter conhecimento primeiro se não, 
não elabora. Ninguém sabe isso (falando sobre a temática indígena, no 
geral), se sabe é porque foi pesquisar. A vivência de ter ido a uma tribo foi 
muito importante. Se você não tem propriedade no que fala não tem como 
começar. Na escola não tem material, tem que pesquisar em outras fon tes” 
(informação pessoal).  

 

 Nesta fala percebe-se a carência de materiais didáticos nas escolas referentes à 

temática indígena. Notou-se, também que as fontes normalmente utilizadas para 

pesquisa são a internet e revistas. A professora também recorreu ao arquivo da 

prefeitura municipal para conseguir uma fita cassete com uma música intitulada Índio – 

que não sabe o autor – que foi usada na apresentação dos alunos.  

 O “acesso a informações sobre as sociedades e culturas indígenas no Brasil [...]” 

(SILVA, 1995, p.17), como se viu ainda é precário no sentido de ter, nas escolas 

bibliografia apropriada disponível. 

 Entre pesquisas e estudos, professores e alunos foram construindo seu 

conhecimento sobre indígenas brasileiros. Resolveram, então, fazer uma apresentação 

para a comunidade escolar e outros convidados com música, representação cênica, 

textos lidos, etc. Para tanto confeccionaram figurinos financiados primeiramente pela 

professora e depois ressarcidos os gastos pelos pais, por iniciativa dos próprios. 

 Para o figurino estudaram os “riscos” (segundo a professora) - pintura corporal 

indígena – e seus significados e escolheram aquele que representaria os guerreiros – que 
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no entendimento dos alunos é o que são os povos indígenas. Confeccionaram camisetas 

com os riscos escolhidos (na parte da frente) e com parte de uma carta de Marcos 

Terena na parte de trás (ver em anexo). Também foram feitos figurinos de caciques e 

suas esposas e de Tupã, “o deus sol – o deus da luz” (informação pessoal).  

 Na apresentação, todas as crianças estavam descalças. Algumas com as 

camisetas pintadas e bermudas pretas; outras com saias e bustiê feitos de juta desfiados; 

outras com vestidos brancos enfeitados com desenhos, onde cada uma delas tinha uma 

função diferente na representação. 

 Também apareceram crianças com bastões nas mãos e capas amarradas no 

pescoço – eram os caciques. O deus sol – uma menina – estava toda de amarelo com 

vestido desfiado – recebeu as oferendas de frutas durante o evento. As crianças tinham 

pinturas no rosto e as meninas, tiara com pena feita de cartolina.  

Na figura 12 se pode ver parte da apresentação e do figurino relatado.  

 

 
Figura 12: Apresentação cênica.  
Fonte: Foto cedida pela professora pesquisada para esta tese 53. 

 

                                                
53 As fotos aqui inseridas tiveram a autorização para serem publicadas.  
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 O texto escolhido para leitura foi a Carta do cacique Seattle, da etnia Suquamish, 

do Estado de Washington, escrita em 1855 e endereçada ao presidente dos Estados 

Unidos na época.  

Esta carta, diz respeito à resposta do cacique sobre a possível compra das terras 

indígenas pelo governo e de como a terra é vista pelos índios e pelos não índios (ver em 

anexo). 

 Segundo a professora, esta carta explica os costumes dos não indígenas sobre os 

recursos da terra, as pedras preciosas, o uso e abuso que se tem da terra,  etc. que pode 

ser colocada aos alunos também como parte da orientação sobre meio ambiente e que as 

preocupações são universais, acontecendo também no Brasil. Não houve a preocupação 

de colocar aos alunos cultura (indígena) de outro país que, segundo ela não haveria 

problema com a possível interferência. 

Falou sobre a comparação entre culturas indígena e não indígena e sobre o 

“dinheiro governando tudo”. A carta foi lida na íntegra por três de seus alunos (no 

palco) enquanto os outros permaneciam no chão (pátio) expondo em placas de cartolina 

os nomes das diversas etnias indígenas brasileiras.  

Na figura 13 é mostrada a leitura pelos três alunos no palco da escola onde se vê 

a pintura facial, a tiara com “pena” e o vestido branco da “mulher do cacique” como 

descrito pela professora.  

O menino está com camiseta e com uma saia de cordas desfiadas e traz nos 

punhos “pulseira” de cordas desfiadas também. As pastas azuis que têm nas mãos 

protegem o texto que estão lendo.  

A escolha dos alunos para leitura foi feita pela própria classe. 
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Figura 13: Leitura do texto, no palco.  
Fonte: Foto cedida pela professora pesquisada  para esta tese.  

 

A figura 14 mostra os alunos com as placas com nomes das etnias onde se 

percebe, também, algumas alunas com tranças, “Maria Chiquinha” ou rabo-de-cavalo 

nos cabelos. Mostra também o interesse dos alunos não participantes em ler as placas. 

  

 
Figura 14: Crianças mostram nomes das etnias indígenas brasileiras.  
Fonte: Foto cedida pela professora pesquisada para esta tese.  
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 A professora salientou que “este trabalho não atingiu só as crianças, acaba 

atingindo também em casa e no dia do evento, os pais vieram falar que mudaram seu 

conceito a respeito dos índios” (informação pessoal). Disseram que não sabiam que 

“alguns alimentos tem nomes indígenas e que já faziam parte da sua alimentação antes 

da nossa” (informação pessoal). Alguns alimentos foram apresentados em forma de 

oferenda ao deus sol, daí sua menção pelos pais.  

Perguntada sobre a repercussão na própria escola, entre os professores, ela disse 

que não houve receptividade nem para compor com ela o trabalho e apresentar, nem 

depois de apresentado. “Gostaram, mas só” (informação pessoal).  

 

Um outro objetivo é, através dessa problem ática (a questão indígena 
no país), abrir caminho para uma reflexão múltipla, independente, pelos 
professores de 1° e 2° graus e seus alunos sobre os temas centrais do livro, 
apontados acima. Por que escolhemos, como interlocutores, a escola, os 
alunos, os professores? Porque a escola é, exatamente, espaço de troca, 
diálogo, descobertas, convivências. E ela abriga – especialmente a escola 
pública- uma fantástica riqueza em diversidade (Silva, 1995, p. 18).  

 

 A troca, o diálogo, a parceria entre professores não aconteceu, segundo se pode 

notar pelas informações colhidas na escola. 

 Após a apresentação do trabalho, as crianças fizeram desenhos sobre o evento – 

alguns colocados abaixo – e citaram que podem ter também, como a professora, 

descendência indígena, porém ninguém soube dizer de qual etnia e nem outras 

informações a respeito.  

 Os desenhos que foram escolhidos para compor esta tese contêm informações 

imagéticas importantes para reflexões sobre a introdução da temática indígena na 

escola, assim como as fotos colocadas nesta parte do trabalho. 



 162

 Esses desenhos mostram a vestimenta, as pinturas corporais, a alimentação 

(oferendas) e os adereços “indígenas”.  

Nota-se que o que ficou na memória das crianças, e representado por elas em 

desenho, contém uma síntese do que foi estudado sobre os indígenas – os costumes.  

 Nota-se ainda que em cada desenho existe o aval – a nota – da professora 

registrada sobre o desenho e à tinta. 

Recomenda-se que esse aval seja colocado atrás do desenho para que não haja 

interferência (rasura) na criação dos alunos, porém esse é um procedimento raramente 

utilizado por professores de maneira geral, estejam eles “corrigindo” desenhos ou outra 

área de estudos, a interferência é comum. 

 

 
Figura 15: Desenho feito por alunos. 
Fonte: Professora entrevistada para esta pesquisa.  
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Figura 16: Desenho de alunos.  
Fonte: Professora entrevistada para esta pesquisa.  

 

 
Figura 17: Desenhos feitos por alunos.  
Fonte: Professora pesquisada para esta tese.  
 

 Ao final das atividades foi entregue o cartão abaixo a todas as pessoas que 

assistiram ao evento. Perguntada sobre a figura do cartão (uma índia da América do 

norte) a professora disse que queria colocar uma índia, não se preocupou com a origem 

dela. 
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Figura 18: Cartão.  
Fonte: Professora pesquisada para esta tese.  

 

 “Passados 500 anos, sequer sabemos seus nomes” 54, e não apenas seus nomes e 

suas grafias, mas suas histórias, suas etnias, seus costumes, enfim continua-se a 

desconsiderar as diversas etnias (povos diferenciados) que se encontram no Brasil e 

reforçar o estereótipo do índio genérico55.   

 A temática indígena na escola é necessária, porém (“todos sabemos o quanto é 

difícil ser professor no Brasil...” SILVA, 1995, p. 17) não se tem materiais próprios para 

o apoio necessário aos docentes no sentido de capacitá-los na temática e dar-lhes 

segurança para passarem informações que esclareçam e não confundam seus alunos. 

 Explicar sobre populações indígenas brasileiras e apresentar uma figura de uma 

índia que não pertence a nenhum povo indígena do Brasil é facilitar essa confusão. 

 Apesar deste trabalho importante relatado aqui e da iniciativa da professora 

entrevistada nesta tese, o que ficou claro na pesquisa é que ainda são iniciativas isoladas 

na escola e que podem ou não terem continuidade. A própria professora não sabe se terá 

respaldo (por parte dos alunos, pais e escola) para a realização de tudo novamente. 

                                                
54 Título do capítulo escrito por Carlos Alberto Ricardo no livro Povos Indígenas e Tolerância 
construindo práticas de respeito e solidariedade que consta do capítulo Referências desta tese.  
55 Ver sobre esse termo “índio gen érico” em O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, p. 113 e 145. Procurar a 
referencia completa no capítulo destinado a ela nesta tese.  
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 Apurou-se ainda que existe uma enorme carência de materiais pedagógicos 

disponíveis nas escolas para pesquisa e que não há conhecimento sobre a legislação e 

conquistas indígenas no Brasil por parte dos docentes. Porém, quando professores, 

diretores, coordenadores são alertados para a temática se mostram surpresos e 

interessados, mas sem iniciativa.  

 

3.3 PARCERIAS E PROJETOS REALIZADOS NAS ESCOLAS 

 

 Segundo informações obtidas nas escolas os projetos desenvolvidos foram 

propostos por diferentes parceiras com temas e desenvolvimentos distintos, e os citados 

foram: Programa Gosto de Ler; Nas Asas do Cinema; Contadores de História; Estrada 

para a Cidadania; Meio Meu e Criança Segura.  

 A intenção de se colocar aqui estes projetos é para que fique ilustrada a 

interlocução da sociedade (empresas, ONGs, etc.) com as escolas municipais da cidade 

e exemplificar a quantidade de projetos (e alguns valores) propostos por essas 

instituições e a receptividade das escolas atendida. Põem-se, então, abaixo, um resumo 

dos projetos que foram citados na pesquisa realizada.  

 O primeiro programa a ser abordado é o Programa Gosto de Ler que é um 

projeto da prefeitura municipal e tem como objetivo incentivar e fortalecer o hábito da 

leitura de crianças e adolescentes introduzindo o livro na sua vida pessoal e familiar. 

Esse Projeto propiciou a criação da Editora da Prefeitura. 

 

A prefeitura iniciou o programa em agosto de 2007, adquirindo 70 mil 
livros, de 16 títulos diferentes, pub licados por diferentes editoras. Naquele 
mês foi doado um livro para cada uma das 35 mil crianças da rede municipal, 
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do 1º ao 8º ano. Em abril de 2008, mais 35 mil livros foram distribuídos. No 
mesmo mês de abril de 2008, a prefeitura anunciou o início de seu trabalho 
editorial, com o lançamento do livro infanto juvenil O Homem que Criou o 
Futuro (www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 10/02/2009).  

 

 Para a distribuição dos livros foi feito um trabalho de incentivo à leitura nas 

salas de leitura das escolas municipais. Do acervo do Programa Gosto de Ler constam 

18 títulos para distribuição aos alunos do 1º ao 9º anos e mais dois livros extras. Para a 

composição do catálogo deste Programa a Prefeitura de São José dos Campos trabalhou 

em geral com títulos de domínio público, na maior parte contos clássicos baseada na 

idéia que os contos tradicionais “têm comprovada aceitação e, portanto, muito maior 

probabilidade de, de fato, incentivar a leitura” (www.sjc.sp.gov.br. Acessado em 

10/02/09). Foram também preparados dois títulos com a história sobre o município. 

 

Com a criação da editora da prefeitura e a composição de seu próprio 
acervo – que gera grande redução nos custos dos livros – permite-se a 
perpetuação do programa. Desta forma, de agora em diante, todo aluno, a 
cada ano, receberá dois títulos, um por semestre ( www.sjc.sp.gov.br. Acesso 
em 10/02/09).  

  

 Outro projeto é Nas Asas do Cinema, uma realização do Instituto Magneto 

Cultural, tem apoio da prefeitura por meio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da 

Lei Municipal de Incentivo à Cultura de São José dos Campos e é patrocinado pela 

Concessionária NovaDutra. 

 A proposta é levar ao público filmes de curta-metragem, promover sua exibição, 

seguida de debates. As mostras acontecem em salas de aula de escolas, universidades e 

locais públicos como centros de reeducação de jovens. Abrange estudantes da rede 

pública municipal do segundo ciclo e da rede estadual de ensino médio, professores, 

arte-educadores e estudantes de Letras, Pedagogia, História e Comunicação Social em 
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sessões especiais. As exibições envolveram ainda os internos da Fundação Casa (que 

abriga jovens infratores) e do Centro de Ressocialização Feminina (voltado a mulheres 

presas).  

Utilizam-se curtas-metragens nacionais para se fortalecer “o imaginário e as 

identidades locais, potencializando debates de interesse social”, segundo Wallace 

Puosso, Diretor Executivo da ONG Magneto Cultural. O Programa que começou em 

2005 atendeu até o ano de 2008, 34 mil espectadores e realizou 254 exibições.  

Dos filmes exibidos destaca-se um por conter o tema deste trabalho. O filme Boa 

Viagem Ibantu! Trata da viagem de quatro jovens de diferentes regiões do país à aldeia 

dos Krahô, situada no Tocantis. Participam de cerimônias e dos trabalhos realizados na 

comunidade, tem o corpo pintado com urucum e jenipapo, são batizados e recebem 

nomes indígenas.  Com direção de Vincent Carelli e realização TV/Escola, Ministério 

da Educação e Vídeo nas Aldeias.  

 O Programa Contadores de História, proposto e realizado pela Cia Cultural Bola 

de Meia, inclui espetáculos teatrais, oficinas de figureiras, contação de histórias, etc. A 

Cia Cultural Bola de Meia é uma entidade constituída como OSCIP (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público) atuando desde 1989 em São José dos Campos - 

SP nas áreas da arte, educação e cultura, com a missão de pesquisa, resgate, transmissão 

e preservação da Cultura Popular do Vale do Paraíba, especialmente a do sudeste. 

 A NovaDutra realiza desde 2005 o Programa Estrada para a Cidadania, que já 

beneficiou 150 mil crianças e envolveu 4, 5 mil educadores de 33 cidades localizadas na 

área de influência da Rodovia Presidente Dutra. O Programa reúne um conjunto de 

ações de caráter educacional que visa levar informações sobre segurança de trânsito e 

cidadania a alunos de 3ª série (4º ano) das redes públicas municipais de ensino.  
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      O Programa oferece conteúdo didático exclusivo aos  professores, levando 
em consideração a transversalidade entre matérias. Isso significa que um 
mesmo assunto pode começar a ser tratado na aula de História e prosseguir 
na aula de Geografia, unindo aos conteúdos tradicionais informações sobre 
trânsito e cidadania.  

A NovaDutra não faz contato direto com os alunos. Todo o conteúdo do 
Programa é ministrado pelos professores. Para facilitar a sua assimilação 
pelas escolas, o Programa treina os educadores, com sugestões de exercícios, 
trabalhos e atividades de sala. Além disso, a Concessionária oferece 
gratuitamente material de apoio aos educadores e cartilhas a todos os alunos 
abrangidos (www.novadutra.com.br . Acesso em 06/02/2009).  

 

Nas escolas, acontecem semanalmente e, em alguns casos, envolvem também os 

familiares das crianças com exercícios que devem ser realizados em casa. A estimativa 

de atendimento para o ano de 2008 é de 350 mil pessoas em 33 cidades. 

 Meio Meu é um programa desenvolvido com o objetivo de conscientizar as 

crianças para o meio ambiente enfatizando não só a ecologia como também a pessoa, a 

casa, a escola, a comunidade, etc. Desenvolvido em parceria com a Embraer, a escola 

faz uma previsão de verba (num máximo de R$ 20.000,00 – foi aprovado o valor de 

R$12.000,00) e o projeto é, então, executado pela escola toda.  

 Outro projeto desenvolvido nas escolas municipais com a ajuda de instituições 

e/ou empresas instaladas no município é o Criança Segura. Com o objetivo da educação 

para a prevenção de acidentes, atua nas escolas e também com comunidades.  

 

Em 2001, a Johnson & Johnson trouxe para o Brasil uma missão a qual se 
dedica desde 1987 nos Estados Unidos: prevenir acidentes com crianças. A 
empresa é fundadora e patrocinadora da "National Safe Kids  Campaign", 
organização dedicada exclusivamente a combater acidentes ou lesões não 
intencionais com crianças e adolescentes de até 14 anos. Criança Segura - 
Safe Kids Brasil é a primeira instituição sem fins lucrativos dedicada 
exclusivamente à prevenção d e acidentes em crianças e adolescentes de até 
14 anos (http://www.jnjbrasil.com.br . Acessado em 06/02/09).  
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No Brasil, a Safe Kids – Criança Segura, que conta com a parceria da GM, tem 

sede em São Paulo, Curitiba, Londrina e Recife e foi fundada em 1987, nos Estados 

Unidos pelo cirurgião pediátrico brasileiro Martin Eichelberger. 

 Lançado em 2006 por uma iniciativa da Embraer, o programa Ação na Escola 

estimula a participação da comunidade na gestão da escola pública e financia projetos 

que visem melhorias a partir dos problemas identificados pela própria instituição, pela 

comunidade e pelos voluntários.  

Em 2006, foram 66 escolas públicas que encaminharam projetos solicitando 

apoio que após análise técnica da equipe do Instituto Embraer e de avaliadores externos 

selecionaram 26 projetos que, encaminhados para a Comissão Julgadora debateu cada 

um deles e escolheu 14 para serem premiados com o Programa Ação na Escola. 

Desses projetos 11 são de escolas de São José dos Campos, um de Jacareí, um de 

Caçapava e um de Taubaté. Coloco em anexo alguns dos projetos aprovados com seus 

respectivos valores.   

 Aqui estão alguns dos projetos citados nas pesquisas realizadas nas escolas 

municipais. A cada ano os projetos podem ser alterados ou ter continuidade, de acordo 

com o proposto e acordado inicialmente. 

    

3.4 LIVROS DIDÁTICOS 

 

 O livro didático, presença constante nas salas de aula é o enfoque nesta parte da 

tese, mais particularmente os livros didáticos adotados nas escolas visitadas. Inicia-se 

com explanação sobre o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da 

Educação – PNLD/MEC – seguido de resumo sobre a história dos livros didáticos no 

Brasil e sua definição. Explicam-se, a seguir os processos de escolha e de utilização dos 

mesmos para depois se proceder a apresentação do livro didático que foi adotado. 

 

O livro didático tem despertado interesse de muitos pesquisadores nas 
últimas décadas. Depois de ter sido desconsiderado por bibliógrafos, 
educadores e intelec tuais de vários setores, entendido como produção menor 
enquanto produto cultural, o livro didático começou a ser analisado sob 
várias perspectivas, destacando -se os aspectos educativos e seu papel na 
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configuração da escola contemporânea. O livro didático é  um objeto cultural 
contraditório que gera intensas polêmicas e críticas de muitos setores, mas 
tem sido sempre considerado como um instrumento fundamental no processo 
de escolarização. O livro didático provoca debates no interior da escola, entre 
educadores, alunos e suas famílias, assim como em encontros acadêmicos, 
em artigos de jornais, envolvendo autores, editores, autoridades políticas, 
intelectuais de diversas procedências. As discussões em torno do livro estão 
vinculadas ainda à sua importância econ ômica para um vasto setor ligado à 
produção de livros e também ao papel do Estado como agente de controle e 
como consumidor dessa produção. No caso brasileiro, os investimentos 
realizados pelas políticas públicas nos últimos anos transformaram o 
Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) no maior programa de livro 
didático do mundo (Bittencourt, 2004, p.1).  

 

O governo federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE - executa três programas voltados ao livro didático: o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM) e o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e 

Adultos (PNLA).  

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD - é o “mais antigo dos 

programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de 

ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1929” 

(http://www.mec.gov.br. Acessado em 15/03/2008). Ao longo desses quase 70 anos, o 

programa foi se aperfeiçoando e teve diferentes nomes e formas de execução como se 

resume a seguir.  

Em 1929 o Estado cria um órgão específico para legislar sobre políticas do livro 

didático, o Instituto Nacional do Livro (INL); em 1938, por meio do Decreto-Lei nº. 

1.006, de 30/12/38, o Estado institui a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD); 

em 1945 pelo Decreto-Lei nº. 8.460, de 26/12/45, o Estado consolida a legislação sobre 

as condições de produção, importação e utilização do livro didático. 

No ano de 1966, um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência 

Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) permite a criação da 
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Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (Colted), com o objetivo de coordenar as 

ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático; em 1970 a Portaria 

nº. 35, de 11/3/1970, do Ministério da Educação implementa o sistema de co-edição de 

livros com as editoras nacionais, com recursos do Instituto Nacional do Livro (INL).  

Foi no ano de 1971 que o Instituto Nacional do Livro (INL) passou a 

desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef); em 

1976 pelo Decreto nº. 77.107, de 4/2/76, o governo assume a compra de boa parcela dos 

livros para distribuí-los a parte das escolas e das unidades federadas. Com a extinção do 

INL, a Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) torna-se responsável pela 

execução do programa do livro didático. 

Em 1983 em substituição à Fename, é criada a Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE), que incorpora o Plidef; em 1985 com a edição do Decreto nº. 91.542, 

de 19/8/85, o Plidef dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que traz 

diversas mudanças; em 1992 a distribuição dos livros é comprometida pelas limitações 

orçamentárias e há um recuo na abrangência da distribuição. 

A Resolução FNDE nº. 6 de julho de 1993, vincula recursos para a aquisição dos 

livros didáticos destinados aos alunos das redes públicas de ensino, estabelecendo-se, 

assim, um fluxo regular de verbas para a aquisição e distribuição do livro didático e em 

1995 de forma gradativa, volta a universalização da distribuição do livro didático no 

Ensino Fundamental. 

 No ano de 1996 – inicia-se o processo de avaliação pedagógica dos livros 

inscritos para o PNLD 1997; em 1997 com a extinção, em fevereiro, da Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), a responsabilidade pela política de execução do PNLD 

é transferida integralmente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). 
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 A década de 2000 inicia-se com a distribuição de dicionários da língua 

portuguesa para uso dos alunos de 1ª a 4ª séries em 2001 e, pela primeira vez na história 

do programa, os livros didáticos passam a ser entregues no ano anterior ao ano letivo de 

sua utilização. Em 2001 o PNLD amplia, de forma gradativa, o atendimento aos alunos 

portadores de deficiência visual e em 2002 dá continuidade à distribuição de dicionários 

para os ingressantes na 1ª série e atende aos estudantes das 5ª e 6ª séries. 

No ano de 2003 o PNLD distribui dicionários de língua portuguesa aos 

ingressantes na 1ª série e atende aos alunos das 7ª e 8ª séries. É distribuído, também, 

Atlas Geográfico para as escolas que possuem, concomitantemente, EJA e turmas de 5ª 

a 8ª série do ensino regular. Em 2004 é feita distribuição de livros didáticos de todos os 

componentes curriculares aos alunos de 1ª a 4ª série; de dicionários aos alunos de 1ª 

série e aos repetentes da 8ª série e a última reposição e complementação do PNLD 2002 

aos alunos de 5ª a 8ª séries. Também são entregues cerca de 38,9 milhões dicionários 

aos estudantes, para uso pessoal. O dicionário é de propriedade do aluno, que pode 

compartilhar a fonte de pesquisa com toda a família. 

São distribuídos livros didáticos de todos os componentes curriculares de 1ª 

série, 2ª a 4ª série reposição e complementação e a todos os alunos de 5ª a 8ª série, no 

ano de 2005 e reformula-se a sistemática de distribuição de dicionários, de maneira a 

priorizar a utilização do material em sala de aula (diferentemente do que foi adotado em 

2004). Assim, em vez de entregar uma obra para cada aluno, o FNDE fornece acervos 

de dicionários a todas as escolas públicas de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental.  

 Em 2006 houve distribuição de livros didáticos de todos os componentes 

curriculares de 1ª série; a segunda complementação do PNLD/2004 aos alunos de 2ª a 8ª 

série e a primeira reposição e complementação do PNLD 2005 aos alunos de 5ª a 8ª 

série. Em 2007 o FNDE adquire 110,2 milhões de livros para reposição e 
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complementação de matrículas para 2ª a 4ª serie (3º ao 5º ano) e a grade completa para 

alunos de 1ª e 5ª a 8ª série (1º e 2º e 6º ao 9º ano) para beneficiar, no ano letivo de 2008, 

31,1 milhões de alunos de 139,8 mil escolas públicas. Também compra dicionários 

trilíngues português, inglês e libras para fornecer aos alunos com surdez das escolas de 

Ensino Fundamental e médio. Os alunos com surdez de 1ª a 4ª série também recebem 

cartilha e livro de língua portuguesa em libras e em CD-rom. São adquiridos, ainda, 

18,2 milhões de livros para 7,1 milhões de alunos de 15,2 mil escolas públicas de 

Ensino Médio. 

 No ano de 2008 efetuou-se a distribuição de livros didáticos de todos os 

componentes curriculares, alfabetização, língua portuguesa, matemática, história, 

geografia e ciências de 1ª, 5ª a 8ª série e reposição e complementação aos alunos de 2ª a 

4ª série.   

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem por objetivo oferecer a 

alunos e professores de escolas públicas do Ensino Fundamental, de forma universal e 

gratuita, livros didáticos e dicionários de Língua Portuguesa de qualidade para apoio ao 

processo ensino-aprendizagem desenvolvido em sala de aula.  

Cada aluno do Ensino Fundamental tem direito a um exemplar das disciplinas de 

língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, que serão estudadas 

durante o ano letivo. Além desses livros, os estudantes do primeiro ano recebem uma 

cartilha de alfabetização. O livro deve ser reutilizado, por três anos consecutivos, 

beneficiando mais de um estudante nos anos subseqüentes, exceção feita à cartilha de 

alfabetização e aos livros de 1ª série. 

 

O FNDE executa diretamente os programas, não havendo repasse de 
recursos para as aquisições de livros, que são rea lizadas de forma 
centralizada. Depois da compra, eles são enviados aos estados, municípios, 
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entidades comunitárias e filantrópicas e entidades parceiras do Brasil 
Alfabetizado.  

A definição do quantitativo de exemplares a ser adquirido para as 
escolas estaduais, municipais e do Distrito Federal é feita com base no censo 
escolar realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), que serve de parâmetro para todas 
as ações do FNDE.  

Todos os programas d e livros didáticos são mantidos pelo FNDE com 
recursos financeiros do Orçamento Geral da União, sendo a maior parte da 
arrecadação do salário -educação.  

Em 2007, foram gastos R$ 661 milhões no PNLD, R$ 221 milhões no 
PNLEM e estão previstos R$ 10 milhões p ara o PNLA, programa que está 
em fase de execução ( http://www.fnde.gov.br . Acessado em 15/04/2008, 
p.2). 

 

 Toda obra inscrita no PNLD passa por um processo de avaliação pedagógica. É 

a Secretaria de Educação Básica que coordena o processo de avaliação pedagógica 

sistemática das obras inscritas no PNLD, desde 1996. Esse processo é realizado em 

parceria com universidades públicas que se responsabilizam pela avaliação de livros 

didáticos nas seguintes áreas: Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia e Dicionário da Língua Portuguesa. 

Ao final de cada processo, é elaborado o Guia de Livros Didáticos. Nele são 

apresentados os princípios, os critérios, as resenhas das obras aprovadas e as fichas de 

avaliação que nortearam esse processo. O Guia é enviado às escolas como instrumento 

de apoio aos professores no momento da escolha dos livros didáticos.  

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM - foi 

implantado em 2004 e prevê a distribuição de livros didáticos para os alunos do Ensino 

Médio público de todo o País. Inicialmente, o programa atendeu, de forma 

experimental, 1,3 milhões de alunos da primeira série do Ensino Médio de 5.392 escolas 

das regiões Norte e Nordeste, que receberam, até o início de 2005, 2,7 milhões de livros 

das disciplinas de português e de matemática. A Resolução nº. 38 do FNDE, que criou o  
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programa, define o atendimento, de forma progressiva, aos alunos das três séries do 

Ensino Médio de todo o Brasil. 

 Para se entender um pouco mais sobre o tema, contextualiza-se historicamente, a 

seguir, a criação do livro didático no Brasil. 

 

As pesquisas e reflexões sobre o livro didático permitem apreendê -lo 
em sua complexidade. Apesar de ser um objeto bastante f amiliar e de fácil 
identificação, é praticamente impossível defini -lo. Pode-se constatar que o 
livro didático assume ou pode assumir funções diferentes, dependendo das 
condições, do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas 
diferentes situações escolares. Por ser um objeto de “múltiplas facetas”, o 
livro didático é pesquisado enquanto produto cultural; como mercadoria 
ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de mercado capitalista; como 
suporte de conhecimentos e de métodos de ensino das div ersas disciplinas e 
matérias escolares; e, ainda, como veículo de valores, ideológicos ou 
culturais. (Bittencourt, 2004, p.1).   

 

 Por ser “praticamente impossível defini-lo”, esta parte do trabalho, tem como 

objetivo registrar conceitos, teorias e afirmações feitas por estudiosos do assunto.  

Na tentativa de definição registra-se a afirmação de Marisa Lajolo, onde salienta 

que didático é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que provavelmente foi 

escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista essa utilização escolar e 

sistemática. No Brasil, ele acaba determinando conteúdos e estratégias de ensino dada a 

“precaríssima situação educacional” (LAJOLO, 1996, p. 4) e decidindo o que se ensina 

e como se ensina, sendo, portanto, um importante instrumento de ensino e aprendizagem 

formal. Dirige-se a dois tipos de leitor: o professor e o aluno tendo, em alguns casos um 

livro específico para cada um deles – o livro do professor e o livro do aluno. 

Para Ezequiel Theodoro da Silva (SILVA, 1996), didáticos são livros destinados 

a informar, orientar e instruir o processo de aprendizagem. Livros didáticos não 

educam. 
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A respeito dos primeiros livros didáticos que começaram a circular no Brasil, 

Regina Zilberman considera que “um dos primeiros livros didáticos a circular no Brasil 

deve ter sido o Tesouro dos meninos, obra traduzida do francês por Mateus José da 

Rocha” (ZILBERMAN, 1996, p.12). Na mesma linha, “a Impressão Régia publicou 

Leitura para meninos, coleção de histórias morais relativas aos defeitos ordinários às 

idades tenras e um diálogo sobre a geografia, cronologia, história de Portugal e história 

natural” (idem ibidem). A primeira edição data de 1818, sendo organizador do livro 

José Saturnino da Costa Pereira. 

Ainda segundo Zilberman, Alfredo do Vale Cabral registra reedições de Leitura 

para meninos em 1821, 1822 e 1824, fato raro, pois a Impressão Régia dificilmente 

reimprimia obras de seu catálogo. A novidade talvez se deva à circunstância de que 

“Leitura para meninos encontrou seu público entre as crianças que aprendiam a ler, 

assimilavam padrões morais e estudavam os conteúdos de disciplinas curriculares, como 

geografia, cronologia, história de Portugal e história natural” (ZILBERMAN, 1996, 

p.1). 

Por essa época e mesmo depois da independência, a escolarização das crianças 

não era obrigatória, nem o ensino era disseminado entre a população. Mesmo assim, o 

mercado parecia insatisfatoriamente provido, razão por que, “durante o século XIX, 

proliferaram queixas, denunciando o estado deficitário da educação da infância e a 

ausência de livros didáticos apropriados” (ibidem).  

Zilberman explica que a obrigatoriedade da educação foi estabelecida depois de 

1870, com a reforma do ensino proposta pelo Imperador. A República confirma a 

medida, e a nova situação provoca uma explosão no mercado, com reflexos da 

produção; as obras didáticas passam a ocupar considerável fatia do comércio de livros. 
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De lá pra cá, percebe-se gradativa e significativa melhoria na produção desse 

tipo de livro tanto no conteúdo quanto na diagramação, ilustração, divulgação e 

distribuição tendo em vista que o livro didático é “praticamente o único a que a maior 

parte da população brasileira tem acesso” (CAMPOS, 1996, p.61). No início do século 

XX, no Brasil, os livros didáticos “correspondiam a dois terços dos livros publicados e 

representavam ainda em 1996, aproximadamente a 61% da produção nacional” 

(CHOPPIN, 2004, p. 3).  

Os livros didáticos que são utilizados nesta pesquisa para análise são os 

destinados à disciplina História, contextualiza-se, então, historicamente o aparecimento 

desses LD no Brasil. 

Em princípio, os livros didáticos de história eram os chamados “manuais de 

história geral”. Raymundo B. Campos registra que os manuais de história geral 

utilizados em escolas de 2º grau – atual Ensino Médio - de bom nível e para alguns 

exames vestibulares, que apareceram no Brasil ainda nos anos 50, eram estrangeiros.   

“O primeiro deles era a História da civilização ocidental, do norte-americano 

Edward Mc Nall Burns; os outros eram de cinco autores soviéticos, A. V. Michulin, E. 

A. Kosminsky, N. Efimov e a dupla Jvostov-Zubok, respectivos autores de volumes 

sobre Antigüidade, Idade Média, Tempos Modernos e Idade Contemporânea” 

(CAMPOS, 1996, p. 61).  

Para Campos, um dos objetos mais pesquisados atualmente por parte dos 

historiadores “tem sido a ideologia, inclusive nas suas formas mais astuciosas, e isto 

tem reflexos no ensino de história e na produção do livro educativo” (CAMPOS, 1996, 

p.62). 
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 Na sua análise registra que o livro didático atual tem mais a ver com um tipo de 

manual surgido no pós Segunda Guerra lembrando que no Brasil “os estudos de história 

no 1º e 2º graus56 e, portanto, a elaboração dos livros didáticos dessa disciplina 

continuou a ter como orientação o Decreto-Lei nº 8.460/45 que, [...] fazia sobreviver o 

ranço autoritário e conservador do Estado Novo” (CAMPOS, 1996, p. 62). 

Ainda segundo Campos, nos anos 50, nas escolas de 2º grau – Ensino Médio de 

hoje - em geral continuavam a predominar livros didáticos assinados por nomes 

conhecidos: Hadock Lobo, Borges Hermida, Souto Maior e, o mais antigo de todos, 

Joaquim Silva. Neles predominava o velho pensamento positivista, que resultava no 

apego à enumeração dos fatos e em um distanciamento das interpretações. 

Mas nos anos 60 o “governo militar iria praticamente suprimir os estudos de 

história no 1º grau, substituindo-os no espaço curricular pelos Estudos Sociais, de 

inspiração norte-americana, por Organização Social e Política e Educação Moral e 

Cívica” (CAMPOS, 1996, p. 64). 

Afirma Campos que nos anos 70, o governo, “como o grande comprador de 

livros” (idem, p. 64), ajudou decisivamente na expansão do mercado do livro didático e 

no crescimento e renovação de novas e velhas editoras que trabalhavam no ramo. Nos 

anos de 1980, discussões acerca dos problemas presentes nos livros didáticos 

distribuídos no território nacional indicam a necessidade de maior atenção a esse 

importante instrumento de ensino e em 1985, é criado o Plano Nacional do Livro 

Didático – PNLD. 

 

                                                
56 Denominação antiga para o Ensino Fundamental e Médio da atualidade. Mantém -se a denominação 
antiga, pois a data de publicação do livro de referência – CAMPOS, 1996 - é anterior à nova 
nomenclatura colocando -se também a nova denominação.  
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Marco na política em relação aos materiais didáticos foi a criação, em 
1985, do Programa Nacional do Livro Didático — PNLD. A partir desse 
momento, progressivamente foram sendo incluídas no programa as distintas 
disciplinas componentes do currículo escolar e o programa foi se delineando 
no sentido de incorporar os professores no processo de escolha. Cabe 
destacar, contudo, em relação a esse aspecto, a existência de pontos de 
estrangulamento derivados, sobretudo, da segmentação formal entre o MEC 
— instância de planejamento e no rmatização do programa — e o FNDE — 
braço administrativo e executor das ações que envolvem o processo de 
escolha, compra e distribuição das obras (Miranda, 2004, p. 126).  

 

Surgem questionamentos sobre os livros didáticos e o currículo das escolas e em 

1996 “se iniciou efetivamente a avaliação pedagógica dos livros didáticos, processo 

marcado por tensões, críticas e confronto de interesses” (MIRANDA, 2004, p. 127). 

 

Desde então, estipulou -se que a aquisição de obras didáticas com 
verbas públicas para distri buição em território nacional estaria sujeita à 
inscrição e avaliação prévias, segundo regras estipuladas em edital próprio. 
De um PNLD a outro, os referidos critérios foram aprimorados por 
intermédio da incorporação sistemática de múltiplos olhares, leitu ras e 
críticas interpostas ao programa e aos parâmetros de avaliação ( Miranda, 
2004, p.127). 

 

Mesmo sendo recente esse processo de avaliação, aquisição, e distribuição do LD, 

essa política provocou efeitos na sua forma e conteúdo significativos, em especial na 

área de História. Predominam “cuidados evidentes, por parte de autores e editores, em 

relação aos critérios de exclusão de uma obra didática” (idem, p.127) particularmente à 

veiculação de preconceitos e estereótipos.   

A exclusão de uma obra do Guia dos livros didáticos publicado pelo MEC, “traz 

efeitos financeiros indesejáveis que, em alguns casos, culminaram no desaparecimento 

de editoras e/ou em fusões de grupos editoriais” (idem, p. 128) e que acabou por 

desencadear “poderosos mecanismos de reajustamento e adaptação no mercado 

editorial” (idem, p. 128).  
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Cumpre destacar que para o segmento voltado para as compras do setor 
público importa menos a orientação metodológica ou a ideologia contida em 
uma coleção didática e mais a sua capacidade de venda gem e aceitação no 
mercado. Nesse contexto, o livro didático assume claramente sua dimensão 
de mercadoria, sujeita a múltiplas interferências em seu processo de 
produção e vendagem (Miranda, 2004, p. 128).  

 

 Assim, quando um livro didático ou uma coleção é excluída pelo processo de 

avaliação em um determinado Guia, pode vir a ser recomendado com distinção em 

outro, uma vez que passa por processo de reformulação, por força das circunstâncias. 

 Outro fator a ser considerado nesta parte é o desempenho das grandes editoras 

no mercado que acabam por influenciar no processo de escolha dos livros pelas escolas 

e/ou professores uma vez que mantêm “sofisticados esquemas de distribuição e vendas” 

(idem, p. 128) em detrimento das editoras menores. 

 Fica assim contextualizada a história do livro didático no Brasil e passa-se a 

seguir para explicações sobre a maneira de utilização que se faz dele.  

 O livro didático é utilizado como apoio para o desenvolvimento do currículo e, 

na maioria das vezes, como único instrumento de apoio que o professor tem nas escolas.  

 

Costumo dizer que, para uma boa parcela dos professores brasileiros, o 
livro didático se apresenta como uma insubstituível muleta. Na sua falta ou 
ausência, não se caminha cognitivamente na medida em que não há 
substância para ensinar. Coxos por formação e/ou mutilados pelo ingrato dia -
a-dia do magistério, resta a esses professores engolir e reproduzir a idéia de 
que sem a adoção do livro didático não há como orientar a aprendizagem. 
Muletadas e muleteiros se mist uram no processo... (Silva, 1996, p.8).  

 

 De 1870 pra cá e mais fortemente desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, de 1996, os LD estão em constante reestruturação e reorganização por 

parte de autores e editores e, consequentemente, exigindo novos usos por parte de 

alunos e profissionais da educação.  O papel do LD está sendo redimensionado e aos 
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poucos outros meios de informação ganham importância na instrução escolar, mesmo 

que essa mudança seja lenta: “alguns professores mais antigos usam o LD como 

cartilha, o que não é o ideal”57 segundo relato de uma coordenadora pedagógica 

entrevistada para essa pesquisa. 

 Os novos instrumentos didáticos incluem textos paradidáticos e não-didáticos 

como jornais, revistas, redes de informações (Internet, por exemplo), passeios, etc. 

Todos esses recursos e outros mais devem ser articulados tendo em vista as metas 

projetadas para a escola e seus alunos de acordo com o proposto no Projeto Educativo 

de cada unidade escolar. 

Sobre textos paradidáticos, Magda Soares relata que “livro didático e 

paradidático são diferentes quanto a seus objetivos e suas funções” (SOARES, 2009, 

p.3). Sobre o livro didático já se falou neste trabalho e sobre o livro paradidático, 

observa-se como função ampliar, aprofundar ou dar outra visão de algum tema tratado 

nas disciplinas. 

 

O objetivo do livro didático é apresentar uma proposta pedagógica 
de um conteúdo selecionado no vasto campo de conhecimento em que se 
insere a disciplina a que se destina, organizado segundo uma progre ssão 
claramente definida e apresentado sob forma didática adequada aos processos 
cognitivos próprios a esse conteúdo e ainda própria à etapa de 
desenvolvimento e de aprendizagem em que se encontre o aluno. Sua função, 
como já foi dito, é servir de suporte para o ensino, um instrumento de 
trabalho para o professor e aluno. Já o livro paradidático tem por objetivo 
aprofundar ou ampliar um determinado tópico ou tema do conteúdo de uma 
ou mais disciplinas; sua função não é a de dar suporte ao ensino e à 
aprendizagem, como o livro didático, mas é a de auxiliar o ensino e a 
aprendizagem. (Soares, 2009, p.3).  

 

 Outra característica ou distinção entre o livro didático e o paradidático é que 

enquanto o primeiro é concebido para ser utilizado coletivamente, o segundo tem sua 

                                                
57 Informação pessoal à esta pesquisadora em março de 2008.  
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utilização quase sempre facultativa e individual. Lembrando que os paradidáticos, que 

se multiplicaram nas últimas décadas, “vêm oferecer aos professores uma valiosa 

alternativa, entre as muitas e várias outras de que eles dispõem, para que não se limitem 

ao livro didático, exerçam sua autonomia e liberdade para ir além dele, enriquecê-lo e 

ampliá-lo” (SOARES, 2009, p.3). 

 Há que se lembrar que o livro didático ainda é o instrumento mais utilizado nas 

escolas de Ensino Fundamental. Machado salienta que “utilizado de modo adequado, o 

livro mais precário é melhor do que nenhum livro, enquanto o mais sofisticado dos 

livros pode tornar-se pernicioso, se utilizado de modo catequético” (MACHADO, 1996, 

p.23). 

 Nas escolas municipais visitadas, o LD continua tendo uma forte influência na 

organização das aulas e do conteúdo das disciplinas apesar de também serem utilizados 

os mais diversos recursos educacionais/pedagógicos como os mencionados acima. 

 Algumas escolas possuem mais de 60 docentes, uns mais envolvidos com essa 

nova maneira de utilização do LD como sendo mais um instrumento instrucional, outros 

menos. 

 As coordenadoras pedagógicas e diretoras entrevistadas para este trabalho 

salientam que os livros didáticos são muito importantes para organizar o trabalho do 

professor, porém devem ser enriquecidos com outros materiais como: revistas, jornais, 

livros paradidáticos, etc. Reforçam a idéia que não se devem ter os livros didáticos 

como “cartilha e sim como orientador e organizador do trabalho do professor. Os 

professores “não usam o livro didático de cabo-a-rabo, usam somente algumas 

unidades. O livro é bem extenso (citando especificamente o LD adotado) com textos 
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enormes que não atendem a comunidade, levam muito tempo para serem trabalhados” 

(segundo coordenadora entrevistada)58.  

 De acordo com as entrevistadas, para qualquer livro que se tenha à mão, deve-se 

ter um olhar crítico. “Mesmo que o LD não seja de acordo com o Projeto Educativo, ele 

deve ser base de leitura e discussão, mas nem todos os professores fazem assim, alguns 

têm o LD como cartilha, o que não é o ideal” (coordenadora) 59.  

A orientação geral dada aos professores é para contextualizar as aulas e levar o 

aluno a ser crítico, porém os “mais antigos tem concepções difíceis de mudar, a prática 

é tradicional, mesmo com a formação semanal (falando sobre as reuniões - HTC)”, 

conforme foi ouvido na pesquisa de campo.  

Quando a unidade proposta no LD é muito extensa e/ou complexa, na avaliação 

dos professores, são reformuladas e adequadas de acordo com o planejamento: “o LD é 

um apoio, não é o próprio planejamento” (coordenadora pedagógica ouvida em 

entrevista). “O planejamento é baseado na clientela, em avaliações externas (Saresp, 

Sarem, etc.) 60 e no livro didático” (idem). 

 Todas as crianças têm o livro, com algumas ressalvas – por exemplo, quando o 

número de alunos por série (ou ano) aumenta e o MEC não tem outro igual para enviar 

– “aí utilizam o livro compartilhado, ou seja, mais de um aluno por livro” (idem). Os 

livros didáticos adotados não estão disponíveis na sala de leitura, vem em número certo 

                                                
58 Informação pessoal obtida à esta pesquisadora em março de 2008.  
 
59 A palavra e a idéia de cartilha foi utilizada por várias entrevistadas  como sendo um manual a ser 
seguido página por página  e por isso sua repetição neste trabalho.  Informação obtida em março de 2008.  
 
60 SARESP – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo: é aplicado 
anualmente pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) para avaliar o Ensino Básico 
na rede estadual desde 1996. SAREM - Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Município 
começou a ser aplicado em São José dos Campos no ano de 2005.  
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para alunos e professores (sobre isso se falará na parte destinada aos processos de 

escolha dos livros didático). Em caso de transferência o aluno deixa o LD na escola. 

 Os LD são utilizados por três anos seguidos e depois são realizadas novas 

escolhas, podendo ser mantidos os mesmos livros e/ou coleções didáticas. A seguir 

expõem-se os processos de escolha e distribuição dos LD. 

Para que se efetuem as escolhas dos livros didáticos, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE - disponibiliza o Guia do Livro Didático em seu 

sítio na Internet e, também, envia o mesmo material impresso às escolas cadastradas no 

censo escolar. De posse do Guia, diretores, coordenadores e professores analisam e 

escolhem as obras que serão utilizadas. O professor possui duas alternativas para 

concretizar a escolha dos livros didáticos: a primeira é pela Internet e a segunda é pelo 

formulário impresso, que será remetido pelos Correios ao MEC.  

 A escolha dos livros é feita no mês de julho do ano anterior ao que será 

utilizado; pela resenha de cada um os professores analisam seu conteúdo. A orientadora 

pedagógica também vai até o representante das editoras com os professores para 

analisarem livros – editoras que tenham representação na própria cidade. É comum as 

editoras que não possuem representantes na cidade enviarem seus representantes em 

cada escola para deixarem exemplares de livros didáticos a fim de serem analisados. 

Os professores então escolhem e enviam o pedido ao MEC. No pedido fazem 

duas opções, o MEC envia aquele que tiver disponível dentro das opções e se não 

houver nenhum, o próprio MEC escolhe um título. 

 Algumas escolas enviam os pedidos pelo correio, pois não têm acesso à Internet 

ou por algum problema com a rede de computadores. O MEC envia uma carta com a 
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listagem do que foi pedido, primeiramente e, depois, os livros com outra carta com 

orientações de utilização para os livros enviados. 

A distribuição dos livros é feita diretamente pelas editoras às escolas, por meio 

de um contrato entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

Essa etapa do PNLD conta com o acompanhamento de técnicos do FNDE e das 

Secretarias Estaduais de Educação.  

Feitas as escolhas, e enviados os pedidos, os livros chegam às escolas entre 

outubro e o início do ano letivo. Nas zonas rurais, as obras são entregues na sede das 

prefeituras ou das Secretarias Municipais de Educação, que devem entregar os livros às 

escolas localizadas nessas áreas.  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação coloca à disposição das 

escolas e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação um sistema desenvolvido para 

auxiliar as redes públicas da educação básica a remanejar os livros didáticos distribuídos 

pelo PNLD e pelo PNLEM.  

 

Acessando o Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva 
Técnica (Siscort) no sítio eletrônico do FNDE, as escolas das redes públicas 
podem verificar a disponibilidade de livros nas unidades educacionais mais 
próximas e registrar possíveis sobras em sua  instituição.  

Anualmente, o FNDE adquire, com base na prévia do censo escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep/MEC), os livros didáticos que serão utilizados pelos alunos 
das escolas públicas no a no seguinte. Apesar da projeção estatística feita pelo 
Inep, pode haver diferença entre o alunado estimado e as matrículas 
efetivamente realizadas, ocasionando falta ou sobra localizada de obras.  

Além de adquirir e distribuir gratuitamente livros didático s em 
quantidade suficiente para atender todos os alunos da rede pública do Ensino 
Fundamental, o PNLD ainda compra 3% de reserva técnica, para garantir o 
atendimento a escolas e alunos novos. ( http://www.mec/gov.br . Acessado em 
15/04/2008).  
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 O número de livros enviados é dado pelo censo escolar do ano anterior ao que 

será utilizado, pois quando se faz o pedido, na ficha não consta um espaço para se 

colocar o número de livros que se quer. Às vezes os livros não são em número 

suficiente, pois os alunos mudam de escola ou o número de alunos aumenta (por sala de 

aula) de um ano para outro.  

Por exemplo: se em 2008 há 35 alunos no 6º ano e 30 alunos no 7º ano, em 2009 

haverá 35 no 7º e não 30 (como em 2008 havia). Como o MEC faz o envio dos livros 

pelo censo do ano anterior ao uso, faltarão 5 exemplares de livro didático para o 7º ano 

de 2009. Como já foi registrado neste trabalho os livros didáticos são utilizados por três 

anos, portanto podem ocorrer problemas desta ordem por anos seguidos que poderão ser 

solucionados (ou não) pelo sistema de remanejamento citado acima.  

Quando não têm no MEC os livros selecionados, os professores vão até a 

Secretaria de Ensino do município que mantém uma “reserva técnica” para procurarem 

exemplares substitutivos; nem sempre se encontra o livro procurado.  

Os livros devem ficar com cada aluno - conforme orientação dada pela cartilha 

do PNLD -, porém em algumas escolas os pais pediram que não fossem entregues aos 

alunos, pois são muito pesados para serem transportados todos os dias, então a solução 

adotada foi deixar os LD, então nas escolas. 

Nas escolas ficam também os livros doados pelas editoras, disponíveis aos 

professores. Depois de três anos da escolha, faz-se doação dos livros didáticos – LD – 

para alunos ou outras escolas. “Isso só é feito quando os livros novos já chegaram” 

(informação pessoal - coordenadora). 

A escolha deve atender ao Projeto Educativo de cada escola, mas “mesmo nessa 

escolha vê-se o melhor possível que nem sempre é o ‘ótimo” (informação pessoal -
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coordenadora). Como o LD é para três anos, isso é considerado quando se faz o 

planejamento escolar. Em nenhuma das entrevistas foi mencionada a escolha pelas 

imagens ou, ao menos, atentar-se para elas nos livros didáticos como critério de escolha 

também. O próximo capítulo desta tese (Capítulo 5) mostra a construção das imagens 

indígenas e a importância delas na construção de estereótipos. 

 Como mencionado neste trabalho, as escolas municipais de São José dos 

Campos não têm o LD como cartilha a ser seguida dia após dia e sim como base de suas 

aulas. Adotam, portanto, mais de um livro para consultas, utilizados pelos professores e 

um (ou uma coleção) que será aquele que também os alunos terão. 

Para esse trabalho, serão considerados os livros que tem História como área de 

estudo, pois são os que (mais) trazem informações sobre indígenas brasileiros e servirão 

de base para as reflexões que se farão nesta pesquisa. 

Os livros utilizados para consulta nas escolas pesquisadas são: Navegando pela 

história, de Silvia Panazzo e Maria Lúcia Vaz, da Quinteto Editorial, 2006; 

Conversando sobre História – primeiro ano – de Francisca Coelho Sampaio; Linhas e 

entrelinhas de Maria Otília Leite Wandresen e Lúcia Helena Ribeiro Cipriano, entre 

outros. 

 Utilizam também os livros didáticos regionais: Geografia do Estado de São 

Paulo, de Fernando Carraro, FTD, 2005 e Estado de São Paulo: História, de Silvia 

Szteling, FTD, 2006.  

 Os livros adotados são da Editora Moderna: Coleção Araribá – para alunos do 6º 

ao 9º ano e da Coleção Pitanguá do 1º ao 5º ano. São estes últimos que servirão de base 

para as reflexões que se farão neste trabalho e que se apresentará a seguir.   
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 Segundo a Editora Moderna, os livros de História do Projeto Pitanguá têm dois 

objetivos principais: “tornar a disciplina acessível para os alunos e ensiná-los a perceber 

a maneira de olhar própria do historiador” (http://www.moderna.com.br. Acessado em 

23/05/2008).  

Salienta-se no site da editora que com a evolução do curso, espera-se que o 

aluno “tenha uma compreensão abrangente da formação histórica do nosso país e possa 

perceber no âmbito privado a relação com a vida pública, ponto de partida para a prática 

da cidadania” (idem).  

A seleção dos temas foi feita para aproximar o aluno do seu cotidiano 

introduzindo-o na “análise das fontes e na idéia básica de que existem diferentes pontos 

de vista sobre os fatos” (idem). Procura-se desenvolver no aluno diferentes habilidades, 

quais sejam: obter informações a partir de textos e documentos; formar noções de 

anterioridade, simultaneidade e posterioridade e elaborar questões sobre quando 

ocorreu? Onde ocorreu? Por que ocorreu? O que acontecia em outros lugares? O que 

mudou e o que permanece?  

A valorização da diversidade cultural e a formação cidadã também são 

enfocadas no Projeto Pitanguá cujo princípio básico é que “o conhecimento constitui o 

primeiro passo para a aceitação e a solidariedade” (idem) possibilitando o acesso a 

outras culturas e contribuindo para o respeito às diferenças. O fortalecimento de valores 

da democracia e justiça permite que o aluno participe da vida coletiva como cidadão. 

A Coleção conta também com depoimentos, linhas do tempo e conteúdos 

relacionados a outros povos e culturas. A organização do conteúdo fica assim 

distribuída nesta Coleção: Alfabetização / 1º ano: A escola, o tempo, a história pessoal e 

as brincadeiras, aqui e em outros lugares, agora e em outros tempos; 1ª série / 2º ano: O 

mundo que rodeia a criança: a infância, a família, a escola, os alimentos, a eletricidade e 
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os brinquedos; 2ª série / 3º ano: O processo de formação e construção do território 

brasileiro, a partir das cidades, dos meios de transporte e da agropecuária; 3ª série / 4º 

ano: A formação do povo brasileiro: indígenas, africanos, europeus e asiáticos. A 

importância da biografia e da narrativa histórica; 4ª série / 5º ano: A história da vida 

pública no Brasil, sob uma perspectiva cronológica, do Brasil colonial aos dias de hoje. 

 Para este trabalho de pesquisa o livro da Coleção que mais interessa para análise 

é o destinado à 3ª série / 4º ano que estuda a formação do povo brasileiro e o que será 

utilizado. Os outros da Coleção Pitanguá servirão como base para reflexões.  

 A Coleção Araribá, tem como característica do projeto, programas de 

desenvolvimento da competência leitora, atividades variadas e organização clara que 

facilita a aprendizagem.  

 

Elaborada em oito unidades, a obra sugere que cada unidade seja 
trabalhada em um mês letivo, com tempo pre visto para a revisão e a 
avaliação. Leituras, análises de imagens e monografias auxiliam no 
desenvolvimento da competência leitora e permitem ao aluno estudar os 
processos históricos com maior profundidade e traçar relações entre sua 
realidade e o passado da humanidade (http://www.moderna.com.br . Acesso 
em 23/05/2008).  

 

 A informação selecionada, a exposição de fatos em ordem cronológica e o 

trabalho com linhas do tempo “ajudam a formar uma idéia clara dos acontecimentos”, 

segundo a Editora. Em todas as unidades são oferecidas monografias, na seção Em foco, 

para que o aluno compreenda a História com mais profundidade e, entendendo as 

relações causais que se estabelecem entre os acontecimentos históricos, consigam 

conectar o passado às questões do presente. “As atividades referentes ao estudo das 

monografias estimulam o aluno a observar, extrair informações e interpretar 
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documentos diversos, comparando-os e identificando suas intenções” 

(http://www.moderna.com.br. Acesso em 23/05/2008).  

 

 No Projeto Araribá História  esse objetivo é contemplado em especial no 
programa de análise das fontes históricas e na seção Um problema . Além da 
formação cognitiva, a obra também enfatiza a necessidade de formar para a 
tolerância, para a prática solidária e para o respeito ao meio ambiente e ao 
patrimônio cultural (http://www.moderna.com.br . Acessado em 23/05/2008).  

 

 Ao final de cada monografia são utilizados textos que estimulam o aluno a 

“gostar de ler e a compreender as leituras que faz” (idem) como lendas, artigos 

jornalísticos e de historiadores, documentos oficiais, poemas, etc.  

 Ainda segundo a Editora, o Projeto Araribá contempla o objetivo de desenvolver 

o juízo crítico do educando ao proporcionar no programa a “análise das fontes 

históricas” (idem). Além da formação cognitiva, a obra também “enfatiza a necessidade 

de formar para a tolerância, para a prática solidária e para o respeito ao meio ambiente e 

ao patrimônio cultural” como está acima referido. 

  

Cada volume do Projeto Araribá História  é acompanhado por um Guia 
e Recursos Didáticos  que detalha aspectos referentes à proposta pedagógica 
da oba e oferece apoio às atividades do professor  por meio de recursos como: 
Leituras complementares; Textos de ampliação para o aluno; Sugestões de 
avaliação e de novas atividades; Sugestões de leitoras, vídeos e sites e 
Respostas e comentários das atividades propostas no Livro do Aluno e no 
Guia (http://www.moderna.com.br . Acessado em 23/05/2008).  

 

No PNLD para 2008 o MEC, salienta sobre o Projeto Pitanguá que:  

 

Ao longo de seus quatro volumes, a coleção veicula uma imagem 
positiva da população indígena. Proc ura-se trabalhar a cultura indígena com o 
objetivo de mostrar a existência de contextos sociais e culturais diferentes 
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daqueles vividos pelos alunos, bem como aponta sua antecedência nas terras 
brasileiras em relação aos europeus (PNLD, 2007, p.163/164).  

 

Ressalta, porém, que apesar das imagens serem bem distribuídas ao longo de 

toda obra, algumas delas são muito pequenas “o que prejudica um pouco a leitura e 

realização das atividades por parte dos alunos” (idem p.164) colocando que, “com raras 

exceções, há correção na forma de identificar a iconografia apresentada mediante 

informações corretas e completas nas legendas” (idem, p.164).  

Sobre as imagens do Projeto Araribá, o PNLD para 2008 ressalta que “as 

imagens, bem selecionadas e bem legendadas, representam um instrumento eficaz de 

leitura” (PNLD, 2007, p.63).  

Nessa obra inserem-se também “discussões sobre música, futebol, cinema e 

padrões de beleza, além do trabalho infantil, da fome na abundância, do preconceito 

social e da questão indígena” (idem, p. 63), porém há a ressalva para os mapas, onde diz 

que “alguns mapas, devido ao tamanho, tornam a visibilidade difícil, porém, o conjunto 

gráfico se apresenta muito atrativo” (idem ibidem). 

 Apresentaram-se, assim, as coleções Araribá e Pitanguá seguindo o que a própria 

Editora Moderna garante em sua página na internet (site) e também na avaliação do 

MEC que está publicada no PNLD do ano de 2007/2008. Todas essas informações serão 

retomadas quando das reflexões e conclusões finais deste trabalho, como referência.  

 Esse quarto capítulo explicou o funcionamento das escolas municipais, como 

estão estruturadas, como duas datas comemorativas são realizadas, as parcerias feitas 

com instituições não educacionais para realização de projetos, finalizando com os livros 

didáticos entendendo que assim consegue-se mostrar a dinâmica das escolas municipais.  
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 Na pesquisa de campo explicada neste terceiro capítulo entendeu-se que as 

imagens indígenas que se tem nas escolas são dos livros didáticos adotados e muito 

raramente de outros fatores. Assim, o quarto capítulo explicará como essas imagens 

chegam aos alunos. 

 Neste próximo capítulo – capítulo 4 - o tema central é a imagem-identidade que 

foi construída dos indígenas brasileiros a partir do século XIX. Conceitua-se, 

primeiramente imagem, depois identidade e em seguida faz-se uma explanação sobre 

indígenas brasileiros – etnias e línguas.  

Explica-se a construção da imagem do indígena brasileiro na arte pictórica do 

século XIX, amplamente divulgadas pelo mundo, na época e exemplificam-se as 

mudanças na sociedade indígena através de um caso paulista – os Tereguá da Reserva 

Indígena de Araribá. Finalmente apresentam-se imagens de indígenas em livros 

didáticos (e) de História baseados nos documentos oficiais – PNLD - e analisa-se como 

essas imagens são utilizadas.  

 
 
 
 
 

4. LEITURAS DE IMAGENS DE INDÍGENAS EM LIVROS 

ESCOLARES  

 

 Este capítulo se destina a mostrar como a imagem dos indígenas brasileiros no 

início do século XIX, amplamente divulgada, e que consta como ilustrativa dos livros 

didáticos das escolas brasileiras foi construída e, explica, com um exemplo paulista, a 

não estratificação das sociedades indígenas.  
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 O entendimento da construção da imagem e da constante modernização e 

atualização da sociedade indígena no Brasil, juntamente com o próximo item do 

capítulo que explicará como se constrói a imagem-identidade indígena nas escolas, 

formarão a base das reflexões para se chegar às considerações finais desta pesquisa.  

 Para tanto, conceitua-se imagem, com base na teoria semiótica proposta por 

Algidar Julien Greimas61 com referências também em Santaella, Nöth e Pietroforte, e 

aspectos de identidade baseando-se em Erving Goffman e Muniz Sodré; faz-se uma 

explanação sobre os indígenas brasileiros e em seguida informa-se sobre a imagem do 

indígena criada e propagada na arte pictórica do início do século XIX.  

 Explicando e exemplificando a questão da não estratificação das sociedades 

indígenas traz o aparecimento de uma nova etnia indígena paulista surgida no século 

XX que ainda não foi estudada pelos profissionais competentes, registrada em 

dissertação de mestrado por esta pesquisadora. 

Traça-se, na sequência um perfil histórico dos livros didáticos no Brasil e dos 

Manuais de história analisando as imagens dos indígenas que estão em alguns livros 

didáticos brasileiros e reflete-se sobre a importância da utilização das imagens 

(pictóricas) como textos passíveis de leitura e não como meras ilustrações que formam e 

constroem, o que os indivíduos e, mais especificamente, os estudantes terão como 

imagem/identidade dos indígenas nacionais, mostrando, ainda, como é a imagem do 

indígena brasileiro nos livros didáticos. Forma-se, portanto, uma teia de informações 

necessárias para as reflexões finais.   

 

                                                
61 “A teoria semiótica deve apresentar -se inicialmente como o que ela é, ou seja, como uma teoria da 
significação. Sua primeira preocupação será, pois, explicitar, sob forma de construção conceptual, as 
condições da apreensão e da produção do sentido” (GREIMAS, 1979, p. 415). 
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4.1 IMAGEM: REPRESENTAÇÃO VISUAL E MENTAL  

 

 Imagens têm sido objetos de estudos de várias áreas como arte, antropologia 

(etnologia), sociologia, psicologia, semiótica, comunicação, etc. seu estudo é, portanto, 

“um empreendimento interdisciplinar” (SANTAELLA, 1998, p. 13).  

Segundo Pietroforte, a “palavra ‘imagem’ vem do latim imago, que quer dizer 

semelhança, representação, retrato” (PIETROFORTE, 2007, p. 34). Segundo Greimas, 

em semiótica visual, “imagem é considerada como uma unidade de manifestação auto-

suficiente, como um todo de significação, capaz de ser submetido à análise” 

(GREIMAS, 1979, P.226). 

Para Santaella e Nöth, o mundo das imagens se divide em dois domínios: as 

imagens como representações visuais (desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, e 

aquelas em movimentos – cinematográficas, televisivas, etc.) e as imagens fabricadas, 

criadas em nossa mente (visões, fantasias, esquemas ou modelos, etc.). “Ambos os 

domínios da imagem não existem separados, pois estão inextricavelmente ligados já na 

sua gênese” dizem os autores (SANTAELLA, 1998, p. 15) e também enfatizam que 

“não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de imagens na 

mente daqueles que as produziram” (idem: 15), afirmando também que “não há imagens 

mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais”. (idem: 

15). Neste sentido, a imagem guarda certa analogia ou semelhança com o objeto que 

representa e o grau de semelhança varia segundo o tipo de imagem, ou seja, a fotografia 

tem um grau maior que a caricatura ou a arte abstrata, por exemplo. 
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Para Ferrara, “toda representação é uma imagem, um simulacro do mundo a 

partir de um sistema de signos, ou seja, [...] toda representação é gesto que codifica o 

universo [...]” (FERRARA, 1993, p. 7).  

Assim, imagem representa, significa, codifica, manifesta-se, assemelha-se ao 

objeto que se quer identificar, seja ela visual ou mental. Ao se levar em conta a relação 

da imagem com o referente (objeto ou objetos que representa), encontram-se três tipos 

fundamentais de imagens, a saber: imagens não-representativas; imagens figurativas e 

imagens simbólicas. Na imagem figurativa, que é o caso que vamos enfocar neste 

trabalho, a “relação referencial é explícita, quer dizer, trata-se de imagens que sugerem, 

indicam, designam objetos ou situações existentes” (SANTAELLA, 1998, p. 83). Por 

existirem, os objetos e situações estão marcados por uma historicidade que lhes é 

própria e, “ao representar o referente, a imagem acaba inevitavelmente por trazer para 

dentro de si a historicidade que pertence ao referente. É nesse sentido que imagens 

figurativas podem funcionar como documentos de época” (idem: 83) e como 

documentos são factíveis de crédito.  

Nesse sentido, ao se ter imagens em livros escolares – didáticos ou não – supõe-

se que são consideradas textos/documentos que serão capazes de formar, criar, construir 

ou reconstruir o objeto de estudo em questão.  

 

4.2 ASPECTOS DE IDENTIDADE 

 

 Mostrar-se-á alguns conceitos sobre identidade que auxiliem na discussão final 

deste trabalho. Conceito não-definível, na visão de Greimas, e que pressupõe o outro, a 

relação com o outro ou diálogo com outros.  
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 “O conceito de identidade, não -definível, opõe-se ao de alteridade 
(como ‘mesmo’ a ‘outro’), que também não pode ser definido: em 
compensação, esse par é interdefinível pela relação de pressuposição 
recíproca, e é indispensável para fundamentar a estrutura elementar da 
significação. 

[...] A identidade serve igualmente para designar o princípio da permanência 
que permite ao indivíduo continuar o ‘mesmo’, ‘persistir no seu ser’, ao 
longo de sua existência narrativa, apesar das modificações que provoca ou 
sofre” (Greimas, 1979, p. 223).  

 

 Existe na discussão a questão da identidade pessoal (o indivíduo continuar o 

mesmo) e da identidade que “precisa ser vivida no mundo, num diálogo com outros. 

Segundo os construcionistas é nesse diálogo que a identidade é formada” (KUPER, 

2002, p. 298), a identidade de uma coletividade. 

 Para Hall, (2005, p.10) existem três concepções de identidade que são do sujeito 

do Iluminismo62, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. No Iluminismo, o 

indivíduo era “totalmente centrado, unificado, [...] cujo ‘centro’ consistia num núcleo 

interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo [...]” (HALL, 2005, p. 

10), uma concepção individualista do sujeito e de sua identidade.  

 A crescente complexidade do mundo moderno vem alterar essa concepção na 

medida em que se percebe que o “núcleo interior do sujeito não era autônomo nem auto-

suficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’ que 

mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que 

ele/ela habitava” (idem, p. 11). Segundo essa concepção, a identidade se forma na 

interação entre o eu e a sociedade. 

                                                
62 “Movimento filosófico do séc. XIX que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo 
desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de pensamento”. (Novo Dicionário Aurélio, 
1975, p. 629). Também conhecido como filoso fia das luzes.  
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 Porém, os sujeitos e os mundos culturais a que eles pertencem estão, atualmente, 

mudando. “O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades [...]” (idem, p. 12). Esse processo produz o sujeito pós-moderno, 

“conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente” (idem, 

p. 12) onde a identidade trona-se uma “celebração móvel” e é “definida historicamente, 

e não biologicamente” (HALL, 2005, p. 13).  

Assim sendo, o sujeito assume “identidades diferentes em diferentes momentos” 

(idem, p. 14) e, na medida em que os sistemas de significação e representação cultural 

se multiplicam, “somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

– ao menos temporariamente” (idem, p. 13). 

Dessa maneira, segundo Pollak, (1992) o indivíduo constrói a imagem de si e 

para os outros, isto é, a imagem que ele adquire ao longo da vida referente a ele próprio 

e a imagem que ele constrói e apresenta aos outros.  

 

Se assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os 
outros, há um elemento dessas defi nições que necessariamente escapa ao 
indivíduo e, por extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro.  

Ninguém pode construir uma auto -imagem isenta de mudança, de 
negociação, de transformação em função dos outros. A construção da 
identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 
referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 
credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros.  
(Pollak, 1992, p. 200-201). 

 

Poder-se-ia dizer que identidade é aquilo “pelo qual a pessoa se sente a mesma, 

neste lugar, neste momento, como naquele momento e naquele lugar, no passado ou no 

futuro; é aquilo pelo qual se identifica” (LAING, 1986, p.82). 
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 Porém, segundo Goffman, a “sociedade estabelece os meios de categorizar as 

pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de 

cada uma dessas categorias” (GOFFMAN, 1988, p.11). Assim, quando somos 

apresentados a um estranho, “os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria 

e os seus atributos, a sua ‘identidade social’” (idem, p. 12) e quando categorizamos o 

sujeito preconcebemos aquilo que ele deveria ser criando para ele uma “identidade 

social virtual” (idem, p. 12), porém esse indivíduo prova possuir, na realidade, categoria 

e atributos que são chamados “de sua identidade social real” (idem, p.12). 

 Assim, a identidade virtual propicia o estereótipo e, em consequência, o 

preconceito na medida em que não deixa aflorar a identidade social real do indivíduo. 

Quando visualizamos a imagem do indígena no livro didático, devemos ter na leitura 

desse texto não verbal, a imagem real, o que aquele indígena realmente é e não a 

imagem virtual, o que preconcebemos que ele deveria ser, para que não haja a 

construção do estereótipo. 

  Essas questões estarão presentes na conclusão deste trabalho na reflexão final 

que se fará. 

 

4.3 INDÍGENAS BRASILEIROS 

 

 Não se sabe exatamente quantos povos havia aqui quando os europeus 
chegaram. Segundo os historiadores e arqueólogos, é possível que na 
América toda houvesse aproximadamente três mil povos diferentes. Na 
região brasileira, estima -se algo em torno de mil. É possível, ainda, que esses 
povos formassem uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. 
Cada povo, ou grupo de povos, falava lín guas aparentadas entre si, f ormando 
troncos lingüísticos ( Munduruku, 2002, p. 47). 
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 Ainda que não seja possível saber exatamente qual a totalidade de povos e 

línguas faladas no Brasil na época em que os europeus aqui chegaram, sabe-se que 

encontraram no seu desembarque, povos de língua tupi. Língua essa mais “conhecida, 

estudada e falada pelos primeiros colonizadores, chegando, mesmo, a ser a língua mais 

falada do Brasil até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal decretou sua 

proibição” (idem, p. 47). 

 O Ministério da Educação salienta que se “a diversidade sociocultural dos povos 

indígenas no Brasil é um fato, o problema é como apreendê-la” (Brasil, 2002, p. 5).  

Segundo o documento consultado, a questão da inadequação de instrumentos 

conceituais é um dos grandes e principais empecilhos para se ter a exata noção dessa 

diversidade, porém e apesar disso, foram criadas tabelas sobre povos, línguas 

população, localização e terras indígenas apresentadas no livro Quem são, quantos são e 

onde estão os povos indígenas e suas escolas no Brasil? (ver Referências no final desta 

tese). 

 A conclusão a que se chegou foi que, com exceção do Piauí e Rio Grande do 

Norte, todos os outros estados brasileiros registram a existência de povos indígenas 

sendo que “mais de 60% da população indígena brasileira está concentrada na região da 

Amazônia Legal” (idem, p.9). São conhecidos, então, hoje, cerca de 218 povos 

indígenas e existem também mais de “40 evidências de ‘índios isolados’ no Brasil, 

alguns dos quais se recusam a manter um contato mais direto e permanente com a 

sociedade brasileira” (idem, p. 10). 

 Segundo o mesmo documento, se já é complexo produzir uma lista com os 

nomes dos povos indígenas, é ainda mais difícil reunir dados populacionais sobre esses 

povos. Para as agências governamentais e não governamentais, o número aproximado 

dessa população na época da conquista era de 6 milhões; na primeira metade do século 
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XX de 200.000 pessoas e atualmente estima-se que haja de 350 a 500 mil índios no 

território nacional computando-se os que vivem em terras indígenas e nas cidades. 

 Sobre as línguas indígenas faladas no Brasil, são “conhecidas hoje 180 línguas 

indígenas, distribuídas em 41 famílias, dois troncos lingüísticos e dez línguas isoladas” 

(idem, p. 23), número que poderá ser alterado na medida em que forem sendo descritas 

e documentadas novas línguas. 

Acredita-se que no ano de 1500, “eram faladas mais de 1.270 línguas nativas. 

Quinhentos anos depois, mais de 85% delas haviam desaparecido” (idem, p. 23). 

O desaparecimento das línguas indígenas é um fato hoje em dia e se dá por 

diversos motivos. Salientamos, entre eles, o estreito contato de alguns povos com a 

população não indígena, no trabalho ou na proximidade de suas terras e também o fato 

de, em algumas aldeias, os mais velhos não mais se comunicarem com as crianças nas 

suas línguas de origem (ou língua materna) 63.  

Segundo Grassi, o problema levantado pelo [...] cacique da aldeia Ykeroá64, “é 

que as crianças falam o português entre si, pois é mais fácil e também sofrem a 

influência da televisão e do rádio que existem nas suas casas” (GRASSI, 2004, p.53).  

Fica assim contextualizada – ainda que brevemente - a situação dos indígenas 

brasileiros, sua diversidade lingüística e alguns dos problemas enfrentados atualmente 

por esses indivíduos.   

 

                                                
63 Sobre questões de língua indígena, ver Teixeira, Raquel F. A: As línguas indígenas no Brasil.  in 
SILVA, 1995.  
64 Ykeroá é uma das aldeias indígenas situadas na Reserva Indígena de Araribá, SP.  
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4.4 EXPLANAÇÕES SOBRE IMAGENS DE INDIGENAS BRASILEIROS 

CRIADAS NO SÉCULO XIX  

 

 A arte pictórica do século XIX a respeito dos indígenas brasileiros ficou, a 

princípio a cargo de viajantes, cientistas e administradores ligados a Portugal. Com a 

vinda da família real para o Brasil, em 1808, esse quadro foi alterado 

significativamente. Abrindo os portos às nações amigas, D. João VI possibilitou o 

afluxo de vários viajantes europeus que queriam conhecer e explorar essa parte da 

América. 

 Com a intenção de “esquadrinhar a imensidão” (FAYET, 2007, p.3) do território 

brasileiro, chegaram ao Brasil o príncipe Maximilian Alexander Philip de Wied-

Neuwied (1815-1817 – naturalista e etnólogo); Karl Frederic Martius (1817-1820 - 

botânico) e Johann Moritz Rugendas (1822-1825 - pintor). Segundo Fayet, ficou 

evidenciado o olhar europeu observando o cenário do Novo Mundo e seus habitantes, 

marcando a distância entre o observador e o observado.  

 Além desses, vieram também Joachim Lebreton (pintor), Nicolay Antoine 

Taunay (pintor), Auguste Marie Taunay (escultor), Jean-Baptiste Debret (pintor), 

Augusto Henrique Vitorio Grandjean de Montigny (arquiteto), Sigismund Neukomm 

(compositor, organista e mestre-de-capela). Todos estes pertenciam ao que se conhece 

como Missão Artística Francesa65. 

                                                
65 É conhecida como Missão Artística Francesa  o conjunto de artistas e artífices que, deslocando -se para o 
Brasil no início do século XIX, revolucionou o panorama das Belas-Artes no país. A Missão introduziu  
um sistema de ensino de arte em academia, inexistente na própria metrópole portuguesa, que se 
desenvolvia na Europa desde o século XVII mas não penetrara em Portugal. Foram escoltados até o Brasil 
por navios ingleses. 
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 Rugendas, um dos artistas que aqui chegaram, baseava-se em informações de 

outros viajantes para compor suas cenas da vida indígena e no contato que estabeleceu 

com alguns indígenas no Rio de Janeiro e Minas Gerais onde a composição e a 

imaginação sobrepõem-se à “observação direta do fato retratado” (idem, p.15). Atendo-

se à base de sua formação acadêmica, representa o que era considerado “significativo e 

pitoresco da vida dos índios brasileiros na floresta tropical” (idem, p. 15). 

 

O livro de viagem de Rugendas diferencia -se dos produzidos pelos outros 
viajantes aqui abordados por tratar -se de um livro de viagem sem a viagem, 
porque nele não existem as marcas do primeiro fato da escritura: não há 
nenhum deslocamento no espa ço, nada que marque o tempo ou distâncias 
percorridas, nada que revele a rotina da própria viagem. Isto explica -se por 
não se conhecer com precisão o itinerário do pintor após ter deixado a 
Expedição Langsdorff. É possível seguir os caminhos do pintor até a 
província de Minas Gerais. Do seu regresso ao Rio de Janeiro e daí à Europa, 
paira certa imprecisão de itinerário. Agregue -se a essas imprecisões o fato de 
que a narrativa apresenta informações estanques.  

Apesar de buscar apresentar um quadro sobre o pa ís, o fez de modo 
bastante genérico: de aspectos da vida nas cidades, da presença da corte 
portuguesa, do trabalho dos escravos negros, da maneira como os viajantes 
europeus devem organizar suas viagens pelo interior do país e do modo de 
vida dos indígenas. Quanto aos índios, certamente teve possibilidade de os 
conhecer, mas dificilmente teria chegado a viver no meio deles por vários 
meses, conforme assinalou sua biógrafa Gertrud Richert. (F ayet, 2007, p.15). 

 

Esse texto ilustra a questão da criação de imagens a partir das idéias criadas na 

mente do artista que são representações do que ele entende por real (a identidade virtual, 

como descrita no item 4.2 desta tese).   

Debret foi outro importante artista do período a registrar em imagens a vida 

cotidiana brasileira nos 15 anos em que aqui permaneceu. Segundo Rocha (ROCHA, 

2003), a coleção particular de imagens não é apenas o registro da vida brasileira no 

início do século XIX; é, sobretudo, a conformação de uma narratividade específica, 

capaz de fazer dos personagens, lugares e costumes brasileiros algo simultaneamente 

novo e velho.   
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Salientam-se esses dois nomes, pois suas obras são as mais utilizadas como 

ilustração nos livros didáticos de História contribuindo para a criação e formação da 

imagem dos indígenas brasileiros na escola.  

O que se quer frisar também é que as imagens concebidas pelos artistas sofrem 

“modificações pela tradução daquilo que se vê para um código reconhecível, tanto do 

pintor quanto de seu público” (FAYET, 2007, p.2). A paisagem observada por 

Rugendas foi modificada duas vezes: uma pelo próprio olhar do viajante e a outra 

quando da passagem “de um desenho ou aquarela original para a versão final, realizada 

pelos gravadores” (FAYET, 2007, p.2).  

Foi assim que os desenhos originais foram transformados, se tornaram públicos 

e foram avidamente consumidos no início do século XIX. 

 

Na perspectiva da produção cultural, interessa ainda destacar que os 
livros de viagem com seus atlas e álbuns pitorescos foram consumidos 
avidamente pelo público leitor do início do século XIX, como bens culturais. 
Deste modo, o que poderia ser entendido como uma experiência particular e 
privada, deixa imediatamente de sê -lo ao ingressar no mercado simbólico de 
“bens culturais”. Essa relação entre o autor e o leito r reafirma o caráter 
público da cultura, que longe de nos oferecer a verdade da representação, 
oferece as idéias que eram compartilhadas por determinado grupo acerca da 
natureza, do homem e da civilização do Novo Mundo.  

Toda representação contém uma verda de em si, ao se destinar a 
determinados grupos, ao expressar crenças e valores de outros e assim por 
diante. Emergem como expressão de verdade daqueles que a produziram, 
como uma forma de experiência comunicável, inserida no horizonte da época 
ao qual está vinculada. Portanto, não se pretende buscar, ao se analisar essas 
imagens, o que era o verdadeiro Brasil no início do século XIX, mas sim, 
como os viajantes europeus viam o Brasil no século XIX. (F ayet, 2007, p.3). 

 

 Nesse sentido, as imagens que estão sendo veiculadas nos livros de história (nos 

didáticos, mais particularmente) fornecem o que os viajantes entendiam como Brasil 

real e que necessitam de avaliação quanto a seu grau de fidelidade. Ao mesmo tempo 
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devemos considerar que as imagens “pictóricas são inevitavelmente convencionais e 

contaminadas pela linguagem” (FAYET, 2007, p.4).  

 Pode-se dizer (sem que se detenha muito em maiores explicações e para isso 

deve-se ver o texto completo referido) que  

 

Enquanto a linguagem verbal possui ampla possibili dade de combinações 
e de sentidos, a linguagem pictórica distingue -se de imediato por seu caráter 
afirmativo. Ela sempre representa algo, desconhecendo a negação da 
representação. Uma imagem pictórica sempre é alguma coisa, pois a negação 
retórica é impossível de ser representada pictoricamente (F ayet, 2007, p.5). 

 

 Para finalizar essas reflexões a respeito de imagens (de indígenas brasileiros 

construídas no século XIX) coloca-se a importância de se ter diálogos entre textos 

verbais e não-verbais que não mascarem ou descrevam erroneamente os diferentes 

modos de vida dos indígenas brasileiros distinguindo também, exemplificada pelas 

várias etnias existentes, a pluralidade cultural brasileira.  

 

4.5 A NÃO ESTRATIFICAÇÃO DA SOCIEDADE INDÍGENA: UM EXEMPLO 

PAULISTA  

 

 A questão da reconstrução da sociedade indígena será aqui colocada tendo para 

exemplo uma nova etnia que foi encontrada (e registrada66) na Reserva Indígena de 

Araribá no Estado de São Paulo. A escolha de Araribá para essa parte do trabalho se dá 

pelo fato de serem encontrados naquela localidade elementos que confirmam as 

mudanças e trocas que são feitas nas sociedades indígenas e que a transformam. 
                                                
66 Essa etnia foi encontrada quando realizei pesquisas para meu mestrado e está registrada na dissertação 
sob o título: Arariw’a: Araribá e a educação escolar na reserva indígena de Avaí no Estado de São 
Paulo, de junho de 2004.  
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Uma forma de vida social num certo agrupamento de seres humanos 
pode  permanecer mais ou menos igual durante um certo perí odo. Porém ao 
longo de um espaço de tempo suficiente, a própria forma de vida social sofre 
certa modificacção ou troca 67(Radcliffe-Brown, 1974, p.12).  

 

 A constante reconstrução que vem passando a sociedade indígena, em especial a 

paulista – estado onde se situa esta pesquisa – exemplificada e confirmada nesta parte 

do trabalho dá base a reflexões sobre a estagnação da imagem que se veicula dos 

indígenas brasileiros. Esses elementos aqui expostos serão relembrados na conclusão 

desta pesquisa.   

Abre-se, então, a discussão sobre a formação de uma nova etnia no Estado de 

São Paulo e a constante recriação da sociedade, apontando para o movimento vivo dos 

laços de parentesco, utilizando como base teórica as teorias clássicas da antropologia. A 

nova etnia foi formada através de indivíduos Terena e Guarani da Reserva Indígena de 

Araribá, no município de Avaí, SP que se inter-relacionaram – através de casamentos – 

e construíram/criaram a etnia Tereguá68.  

Assim, tem-se como foco geográfico desse item do trabalho a Reserva Indígena 

de Araribá jurisdicionada sob a 12ª Delegacia Regional da Funai em Bauru, que está 

localizada no Município de Avaí, antiga Jacutinga, na região centro-oeste do Estado de 

São Paulo. Dista aproximadamente 50 km de Bauru, pela Rodovia João Ribeiro de 

Barros, SP-294 e pertence à 7ª Região Administrativa do Estado de São Paulo sediada 

na cidade de Bauru que abrange 39 municípios, dentre eles, Avaí (GRASSI, 2004, 

p.25). 

                                                
67 Una forma de vida social entre una cierta agrupación de seres humanos puede  permanecer más o 
menos igual durante un cierto periodo. Pero a lo largo de un espacio de tiempo suficiente, la propia forma 
de vida social sufre cierta modificación o cambio. 
68 O nome Tereguá vem da  junção de Terena e Guarani.  
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A região de Bauru era originalmente ocupada por índios Kaingang. Quando os 

Guarani iniciam sua marcha à procura da Terra Sem Males69 em direção ao litoral, 

chegam a essa região onde têm a sua aldeia destruída pelos Kaingang em 1901. Após 

esse acontecimento, os Guarani foram aldeados por Curt Unkel, mais tarde Curt 

Nimuendaju70 (nome dado pelos próprios Guarani), junto à foz do Araribá no Rio 

Batalha em 1906.  

Abre-se um espaço para explicar quem foi Curt Unkel, importante para esses 

grupos indígenas em especial.  

“Curt Nimuendajú nasceu alemão em 1883 e morreu brasileiro em 1945 em uma 

aldeia tikuna no Alto Solimões. Naturalizara-se brasileiro em 1922 com o nome que 

recebera dos Ñandeva-Guarani em 1906, nome que significa ‘fazer moradia’” 

(NIMUENDAJU, 1987, p. 32) 71.  

Dedicou sua vida à militância indigenista e à pesquisa etnológica, atividades 

praticadas de maneira intensa. Autodidata, “sem qualquer formação acadêmica, 

Nimuendaju veio a enriquecer decisivamente a bibliografia etnológica sul-americana”. 

(idem, p.xix). 

 Empreendeu mais de 40 expedições etnográficas e arqueológicas – número este 

que varia de autor para autor – que se estenderam de 1905 a 1945 que lhe deram um 

vasto conhecimento das mais variadas realidades indígenas do Brasil, e, “juntamente 

com sua erudição bibliográfica específica, transformaram-no na maior autoridade em 

seu campo durante a primeira metade deste século” (o autor se refere ao século XX) 

(idem ibidem).   
                                                
69 Sobre “Terra Sem Males” ver Nimuendaju, Curt, 1987. 
70 Encontra-se o nome Nimuendaju com acento  agudo no u e também sem ele. Nesta tese aparecem as 
duas grafias. 
71 In AMOROSO, Marta Rosa. Nimuendajú às voltas com a história. Rev. Antropol. vol.44 no.2 São 
Paulo 2001). 
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  Foi responsável pela elaboração de um monumental mapa etno-histórico editado 

pelo IBGE em 1980 e reeditado pelo MEC/SEF em 2002 que localiza 1.400 grupos 

étnicos pertencentes a 40 troncos lingüísticos, bem como pelo detalhado registro de 

mais de cem línguas indígenas e uma coleção de mitos, lendas e tradições.  

 O etnólogo documentou mais de cem línguas, das quais 54 continuam inéditas. 

“Nimuendaju trabalhava de maneira incessante, quase obsessiva. Fazia o que hoje se 

chamamos de ‘antropologia de urgência’, privilegiando o estudo de grupos que sabia 

ameaçados de extinção", diz a lingüista Charlotte Emmerich, professora associada, 

livre-docente e titular aposentada do Departamento de Antropologia da UFRJ. (in 

MICHAHELLES, 2003, p. 13). 

 Feitas as devidas explicações sobre Nimuendaju, volta-se à Araribá. Essas terras, 

demarcadas em 1910 pelo Governo do Estado e cedidas ao Serviço de Proteção aos 

Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais – SPI, só serão instituídas como 

Reserva a partir do decreto do Conselheiro Rodrigues Alves, de 1913. “A área foi 

reservada pelo Decreto Estadual nº. 2371 – F, de 28 de abril de 1913. Sua demarcação 

topográfica ocorreu em 1985, tendo sido homologada pelo decreto Federal nº. 308, de 

29 de outubro de 1991, com área de 1930,33 hectares” (SÃO PAULO, 2004, p.55).  

 

“Araguraá permaneceu durante certo tempo com seu bando – ainda 
contando com cerca de duzentas cabe ças -  nas fazendas da região do 
Batalha, fixando-se, por fim em 1896, no ribeirão da Lontra [...] Alguns anos 
mais tarde, contudo, quando começaram as hostilidades entre os colonos e os 
índios Kaingýgn daquela região, os Guarani foram  expulsos de sua 
residência e fugiram para Bauru. O avanço da estrada de ferro Noroeste, 
cujos contingentes de trabalhadores representavam um perigo constante para 
a aldeia, obrigou em 1907 o resto do bando a abandonar Avari. A muito custo 
consegui reunir algumas famílias rio  acima, no Araribá, onde nós passamos 
uma existência miserável” (N imuendaju,1987, p.13). 
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Em Araribá moram os Guarani, os Terena e os Tereguá – esta última, etnia de 

fato, mas que não está catalogada e registrada oficialmente nos documentos nacionais. 

Uma brevíssima contextualização de cada um desses povos na reserva será registrada a 

seguir. 

Os Guarani vieram do sul do Estado do Mato Grosso do Sul, migrando por 

iniciativa própria, iniciando um movimento religioso baseado nos sonhos de um pajé, 

desde o início do século XIX. Em setembro de 2001, a Funasa cadastrou 166 indivíduos 

residindo em Araribá; em março de 2002, 171 pessoas foram cadastradas de 39 famílias 

do grupo Guarani Ñandeva – ou Nhandeva (grafia também encontrada). 

Por volta de 1905, com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – 

NOB72 - nasceram ao longo dela povoamentos mudando, assim, a paisagem urbana e 

rural do lugar, o que determina mudanças na vida dos Terena, residentes próximos à 

malha ferroviária. Esses povoamentos trazem aos Terena, principalmente, 

conseqüências graves, uma vez que passaram a trabalhar como escravos nas fazendas ali 

iniciadas. “A esse período os Terena modernos referem-se como ‘tempo do cativeiro’” 

(ROSA, 1985, p.112). Essa situação propicia a vontade de transferência de alguns 

Terena à Araribá.  

Os primeiros Terena em Araribá chegaram em 1932, vindos principalmente de 

Ipegue, Cachoeirinha e Bananal, no Mato Grosso, os quais, segundo consta, foram 

enviados para a Reserva (pelo SPI) a fim de estimularem os Guarani que ali viviam para 

o trabalho agrícola. “Vieram inicialmente cerca de 50 indivíduos”. (ROSA, 1985, 

p.113).  

                                                
72 No dia 27 de setembro de 1906, a Noroeste inaugurava o seu primeiro trecho entre Bauru e Jacutinga 
(hoje Avaí).  
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 Da convivência de mais de 60 anos entre as etnias Guarani e Terena em Araribá, 

surgiu um novo grupo, os Tereguá. Essa nova conformação não é considerada nos 

registros da Funai, nem da Funasa, nem do IBGE como sendo outra etnia. Nesses 

órgãos governamentais, o que existe em Araribá são os grupos étnicos Terena e 

Guarani, contudo em Bauru (Funai, Universidade do Sagrado Coração, Diretoria de 

Ensino, etc. onde esta pesquisa buscou informações) e também em Avaí, ou seja, na 

região onde está localizada a Reserva, essa denominação existe. Recentemente, em 

conversa informal com o Pajé Darã, na Funai de Bauru, ele se auto denominou Tereguá, 

de mãe Guarani e pai Terena; como se fosse o nome de um povo indígena (GRASSI, 

2004, p. 54).  

 Refletindo sobre esse fato à luz das teorias clássicas da antropologia73, inicia-se 

citando Radcliffe-Brown (1974) que diz: 

 

La teoria de la evoIución social fue formulada por H erbert Spencer como 
parte de la formulación de su teoria general de la evolución. Según tal teoría, 
el desarrollo de la vida en la tierra constituye un proceso único al que 
Spencer aplica el término ‘evolucion’. [...] Cuando observamos una forma de 
vida social entre seres humanos como un sistema de adaptación, es util 
distinguir tres aspectos del sistema total.  

A teoria da evolução social foi formulada porHerbert Spencer como 
partedaformulação de sua teoria geral da evolução. Segundo tal teoria o 
desenvolvimento da vida n aterra constitue um processo único ao qual 
Spencer aplica o termo ‘evoluçao’, […] Quando observamos uma forma de 
vida social entre seres humanos como um sistema de adaptação, é útil 
distinguir tres aspectos do sistema total.  

Existe la forma em la cual la vida social se ajusta al medio ambiente 
físico y podemos, si queremos, hablar de ella como de adaptación eco lógica. 
Existen, en segundo lugar las disposiciones instituicionales gracias a las 
cuales se mantiene la vida social ordenada de modo que se produzca lo que 
Spencer chama de cooperación, y el conflicto se reprima o regule.  Podemos 
llamar a esto, si assi lo deseamos, el aspecto institucional de la adaptación 
social.  

Existe a forma na qual a vida social se ajusta ao meio ambiente físico  e 
podemos, se quisermos , falar dela como adaptação ecológica. Existem, em 

                                                
73 Registro aqui minha incompetência para uma análise profunda dada a minha formação 
acadêmica/profissional; à falta de material específico para a sua realização, neste momento e também ao 
fato de não ser esse o objetivo desta pesquisa. O que se espera é que, possa contribuir para que  
pesquisadores qualificados se interessem por analisá -la. 
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segundo lugar as disposições institucionais graças às quais se mantém a vida 
social ordenada de modo que se produza o que Spencer chama de 
cooperação, e o conflito se reprime ou reg ule. Podemos chamar a isso, se 
assim o desejarmos, o aspecto institucional da adaptação social.  

En tercer lugar existe el proceso social mediante el cual el individuo 
adquiere habitos y caracteristicas mentales que le adaptan a un lugar en la 
vida social y le capacitan para participar en sus actividades. Lo cual, si 
querernos, puede denominarse adaptación cultural, de acuerdo con la primera 
definición de tradicion cultural como proceso. (Radcliffe-Brown, 1974, p. 
18). 

 Em terceiro lugar existe o processo so cial mediante o qual o indiv íduo 
adquire hábitos e características mentais que o adaptam a um lugar na vida 
social e o capacitam para participarem suas atividades. O qual, se 
quisermos, pode se denominar adaptação cultural, de acordo com a primeira 
definição de tradição cultural como processo. 74 

 

No caso dos Tereguá, pode-se entender que houve, primeiramente, uma 

adaptação ecológica dos Guarani pois de nômades ficaram situados em um só lugar e 

dos Terena, uma vez que foram levados à Araribá para “ensinarem” agricultura aos 

Guarani; adaptação social, o que levou Terena e Guarani a serem aldeados em um 

mesmo local (institucionalmente) e adaptação cultural, pois nenhum deles era originário 

do lugar, falavam línguas distintas (terena e guarani) e tinham hábitos igualmente 

diferentes (ex: nomadismo; agricultura; tipos de construção de casas, religião, etc.).  

Atendo-se ao aspecto cultural, a preservação ou resgate da cultura vem sendo 

pensado em Araribá mais profundamente desde a intenção de se introduzir a escola 

indígena na reserva, nos moldes oficiais75, o que aconteceu por volta de 2004.   Segundo 

Radcliffe-Brown, os “antropólogos utilizam a palavra cultura em muitos sentidos 

diferentes. Creio que alguns a utilizam como equivalente ao que chamo de forma de 

vida social” (RADCLIFFE-BROWN, 1974, p. 13). Para Tylor, a cultura ou civilização 

“é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o 

direito, os costumes e quaisquer outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem 

                                                
74 Em itálico a tradução feita por esta pesquisadora.  
75 Explicado no capítulo que se refere à educação escolar indígena nesta tese.  
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enquanto membro da sociedade” (TYLOR, 1975, p. 29) e é seguindo estes teóricos que 

aqui se utiliza o termo cultura. 

Reflete-se sobre cultura ou forma de vida social em Araribá, especialmente por 

que a proximidade com a cultura não indígena e a facilidade de acesso a instrumentos 

de comunicação como radio e televisão colocaram a cultura primeira, nativa, materna 

em segundo plano. Para os líderes das comunidades lá existentes (são cinco aldeias) as 

crianças não querem mais falar o idioma, pois é difícil, não mais aprendem agricultura 

ou o trabalho dos homens, pois preferem jogar futebol e ver televisão quando chegam 

da escola. A arte/artesanato é pouco desenvolvida, pois a matéria prima é muito escassa 

e a religião que se pratica hoje não é a indígena. Na aldeia tereguá, essas questões são 

multiplicadas, pois, se “todas as culturas são resultado de uma miscelânea, de 

empréstimos e misturas que ocorrem” 76, (KUPER, 2002, p. 307) há que se refletir 

como e qual(is) cultura(s) se quer preservar/resgatar. E esse resgate ou preservação 

passa, inevitavelmente, pela educação. 

Se Durkheim acredita que para haver educação, é preciso ter, em conjunto com 

uma geração de adultos, uma geração de indivíduos jovens, crianças e adolescentes e 

“que uma ação seja exercida pela primeira, sobre a segunda [...], a educação consiste 

(então) numa socialização metódica das novas gerações” (DURKHEIM, 1955, p.32). É 

o que se pode entender por educação familiar que, como já se disse, na reserva de 

Araribá está sendo substituída, ou melhor, preterida. As escolas é que estão tentando 

cumprir esse papel – transmissão/preservação da cultura numa socialização metódica 

das novas gerações.  

 Por outro lado, a introdução, nas escolas indígenas de Araribá do estudo da 

língua materna traz de volta a reflexão sobre problemas culturais enfrentados por eles. 

                                                
76 Lévi-Strauss, in Kuper, 2002.  
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Segundo Radcliffe-Brown, em uma sociedade particular pode-se descobrir certos 

“processos de tradição cultural, utilizando a palavra tradição em seu significado literal 

de transmissão de uma geração à outra. Nesse sentido, a compreensão e utilização da 

linguagem se transmitem por um processo de tradição cultural” (idem, 1974, p. 13). O 

estudo da linguagem, na escola, trouxe à tona a importância da transmissão das 

tradições. 

 

O problema da relação linguagem e cultura ve m, há mais de um século, 
desafiando a imaginação antropológica, por apresentar, entre outras coisas, 
muitas faces simultâneas. Ao longo do tempo, o problema suscitou uma gama 
de hipóteses, todas, em maior ou menor grau, válidas, mas nenhuma delas 
capaz de tornar superada a questão. Tylor (1871), por exemplo, entendia a 
linguagem como parte da cultura. Boas, por sua vez, supunha ser ela um de 
seus produtos. Whorf (1936), ao contrário, afirmava ser a cultura um produto  
da linguagem, enquanto alguns de seus co ntemporâneos a concebiam como o 
seu espelho. Estudiosos como Linton (1936) insistiam que a linguagem fosse 
apreendida como condição da cultura, uma vez que a cultura dela dependia 
para a sua própria reprodução. Já especialistas em antropologia física 
procuraram argumentar em sentido inverso, sugerindo ser a cultura condição 
da linguagem, já que seria absurdo supor o desenvolvimento da fala na 
espécie humana completamente divorciado de alguma forma de vida social.  

Tentativas como as que acabamos de evocar r apidamente contribuíram 
para a problematização do tema que foi, pouco a pouco, se libertando de 
concepções muito ingênuas e simplificadoras. Mas é necessário sublinhar que 
nenhum dos caminhos propostos consegue sozinho esgotar a questão. Cada 
uma dessas tentativas, embora aponte para um aspecto significativo do 
problema, parece se ver obrigada a dividir seus louros com as hipóteses 
rivais. (Silva, 1999, p. 2). 

 

 Coloca-se, então, como fato a descoberta de uma nova etnia na Reserva Indígena 

de Araribá – Tereguá - e os problemas que ela enfrenta referente à sua identidade 

cultural77. A (re)descoberta da escola como um espaço educacional para transmissão da 

cultura primitiva, o aprendizado da língua e o resgate cultural a partir dos idosos da 

reserva fazem parte do caminho a se trilhar, mas “é necessário sublinhar que nenhum 

dos caminhos propostos consegue sozinho esgotar a questão” (SILVA, 1999, p.2).   

                                                
77 Sobre identidade cultural ver: Sökefeld, Martin; Semprini, Andrea; Mathews, Gordon; Stocking, G. W, 
entre outros.  
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 Estudar essa nova etnia a partir de suas famílias primeiras - Guarani e Terena - e 

as questões de parentesco que as envolve poderá ajudá-los a pensar na sua identidade 

indicando e definindo prioridades na sua (re)organização social.  

O que fica claro, porém é a constante reorganização social já existente, 

mostrando uma não cristalização da sociedade indígena, que se transforma e atualiza-se 

ao longo dos anos. 

 

4.6 IMAGENS DE INDIGENAS QUE SE APRESENTAM EM LIVROS DE 

HISTÓRIA E DIDÁTICOS  

 

 A iconografia criada a partir do início do século XIX sobre o Brasil e os 

brasileiros por viajantes europeus, foi bastante extensa e suas expressões e 

interpretações ganharam importância na Europa. O exotismo fez parte da imagem que 

se veiculou fazendo surgir um cenário romantizado para os trópicos.   

 

O Império foi pródigo na criação de discursos e imagens que 
obscureceram o trabalho cativo. O passado era relembrado de forma 
enaltecedora, a partir de uma natureza grandiosa e de índios em cenários 
românticos; a realeza surgia destacada e a escravidão era esquecida. 
Especializado na confecção de peças comemorativas, espetáculos ritu ais e 
iconografias oficiais, coube ao Estado a tarefa de ‘inventar um passado e 
recuperar o presente’.  

[...] A iconografia imperial não foi só abundante: deixou marcas na 
memória nacional. Selecionando um certo passado (anterior à escravidão) e 
idealizando a natureza, a produção do Segundo Reinado desenhou um país ao 
mesmo tempo civilizado e exótico. O investimento girava em torno desses 
“nobres selvagens”, que lembravam o modelo de Rousseau.  

[...] nada mais revelador para um Estado que se preocupou tanto com a 
construção de sua própria imagem. Éden e ícone da memória imperial, os 
trópicos surgiam como cenário romantizado, por contraposição ao espetáculo 
“degradado” e escondido das raças e da mestiçagem. (Schwarcz, Folha 
online). 
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Para compor esse item, utilizam-se textos verbais e não-verbais que constam de 

livros didáticos do ano de 1999 a 2006 para serem analisados tendo como base os 

documentos oficiais brasileiros e livros de história dos índios do Brasil. Toma-se por 

base, para a seleção dos livros, o Guia de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental 

de 1999 e 2007 publicados pelo Ministério da Educação – MEC e os comentários neles 

existentes.  

Em trabalho anterior78 a respeito das imagens nos livros didáticos de História do 

Ensino Fundamental e Médio (de 1930 a 2002) constatou-se que 50% das capas não têm 

referência das obras utilizadas na sua composição, mas utilizam obras de arte na sua 

composição; 84,2% do total dos livros utilizados usam imagens no interior do capítulo; 

42% desses livros usam obras de Debret para ilustrar o texto; 50% caracterizam as 

imagens como pintura, desenho, litografia, óleo, quadro, etc.; 14,2% não referendam as 

imagens utilizadas no corpo do texto e 14,2% usam imagens fora da data estudada no 

contexto. 

Do Guia de 1999 podem-se ressaltar os seguintes comentários: 

 

[...] ainda persistem alguns problemas comuns em livros didáticos, 
como a desconsideração para com a diversidade cultural existente entre os 
povos indígenas. As informações sobre estes povos, além de se referirem 
apenas ao passado, são genéricas e se pretendem válidas para todos os grupos 
– ignorando as inúmeras particularidades de cada um deles, conforme 
demonstram as pesquisas antropológicas ( PNLD, 1999, p. 475).  

Desta maneira, o rico material iconográfico incluído no  livro, onde 
se podem encontrar gravuras de época (Debret, Rugendas e outros pintores), 
não é aproveitado para ajudar os alunos a ampliar as possibilidades de 
interpretação do passado. [...] tanto as fontes iconográficas quanto as escritas, 

                                                
78 A vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil nos livros didáticos do ensino fundamental e médio: 
utilização de imagens/ilustrações . Trabalho realizado para a disciplina O Império Luso-Brasileiro: da 
Idéia à Realidade,  lecionada pela Prof ª. Drª. Laura de Mello e Souza no primeiro semestre de 2007, na 
Universidade de São Paulo.  
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na maior parte dos casos, aparecem sem as devidas referências e créditos [.. .] 
(idem, p. 476).  

 

 Também do mesmo Guia extraiu-se o seguinte: “[...] o texto é bastante 

inadequado no que diz respeito à conotação negativa que o termo ‘primitivo’ imprime 

às sociedades indígenas” (PNLD, 1999, p. 485). E mais adiante, a respeito das imagens 

e/ou ilustrações relata que “muitas delas carecem de créditos” (idem, p. 486) o que, com 

a falta de informações desse tipo, o livro não deixa margem para melhor aproveitamento 

das imagens, uma vez que não se sabe se estas são reais, representações ou 

interpretações.  

A autoria das imagens e a data de sua realização trazem muitas informações que 

completam a leitura da própria ilustração. “As fontes iconográficas [...] são abundantes 

e diversificadas [...] várias delas carecem de informações essenciais, como autoria e 

data, que permitiriam historicizar a própria imagem, não a tomando como mera 

decoração” (idem, p.496/497). Esta observação se repetiu ao longo das análises, nas 

páginas 504 e 506. Dos livros analisados pelo Guia, apenas 16,6% estavam indicados 

sem restrições quanto às imagens de indígenas que veiculavam.   

 Observa-se que não houve mudanças significativas quanto ao uso de imagens 

pictóricas ou construídas verbalmente a respeito dos indígenas nos livros didáticos 

comparando-se os dados do trabalho e do Guia de 1999. 

 No Guia de Livros Didáticos - PNLD de 2008 (o último a ser publicado até o 

final deste trabalho) considera-se que as imagens nos livros didáticos “de fácil 

compreensão, constituem valioso instrumento para levar o aluno a problematizar os 

conceitos históricos” salientando também ser “necessário que as legendas estejam 
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adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas, contextualizando 

adequadamente a imagem com sua autoria e época de produção” (PNLD, 2008, p.14). 

 Coloca-se abaixo o Quadro Síntese (figura 34) das análises realizadas pelo 

PNLD, 2008 nas coleções de livros didáticos da área de História. São 19 coleções de 

História para as séries finais do Ensino Fundamental (da 5ª à 8ª séries ou do 6º ao 9º 

anos) agrupadas em quatro blocos, segundo a organização dos conteúdos. 

A Metodologia de avaliação proposta segundo o PNLD é:  

 

A coleção poderia ser considerada Ótima, quando atingisse 
plenamente o que estivesse estabe lecido; Boa, quando alcançasse o que 
estava previsto em quase todos os pontos do item; Suficiente, quando 
conseguisse apenas em parte ou de uma forma mínima o que fosse exigido; 
ou Não, quando não atendesse o mínimo necessário para se considerar o 
ponto avaliado, ou ainda, inexistisse o componente solicitado (PNLD, 2008, 
p. 16). 

 

Pelo quadro abaixo se pode observar que, no que diz respeito às imagens das 

coleções, que cerca de 10,5% não atendem o mínimo necessário; 36,8% atingem em 

parte o exigido; 26,3% atingem o que estava previsto e 26,3% atingem plenamente o 

estabelecido como critério de avaliação. Lembrando que essa análise foi realizada para 

imagens em geral, desde a diagramação até ilustrações, fotos, gráficos, mapas, tabelas, 

etc. que constam das coleções. 

 Sobre imagens específicas de indígenas, não constam observações nesta 

avaliação. A referência a indígenas no Brasil no espaço temporal a que este trabalho se 

refere é inexistente em muitos livros didáticos, a maior quantidade de referências é 

sobre os negros, inclusive no uso das imagens.   
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Tabela 5: Síntese das análises do PNLD, 2008.  

Fonte: PNLD, 2008, p. 17.  

 

A análise que se faz a seguir é dos livros indicados pelo MEC e de alguns outros 

encontrados em bibliotecas escolares. Dos 19 títulos sugeridos pelo MEC, foram 

analisados primeiramente treze e depois mais sete outros títulos perfazendo um total de 

20. 

Quanto a imagens pode-se observar que 45% desses livros apresentaram obras 

de Debret; 30% obras de Rugendas; 5% não têm qualquer identificação de autoria; 55% 

não trazem imagens indígenas e 10% tem imagem de indígenas compondo seu texto. 

Dos livros, 45% têm obras de outros treze autores além dos já citados. 
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Reforça-se nessas imagens o negro (escravo, vendedor, carregador, etc.), porém 

o indígena pouco (10%) ou nunca aparece e quando ocorre é um índio do século XIX e 

não atual.  

No texto verbal, 10% citam indígenas; 5% citam os “costumes indígenas”, mas 

não exemplifica quais são; em 5% deles, ou melhor em apenas um livro existe um 

capítulo exclusivo para os indígenas brasileiros. Em 80% dos livros didáticos não é 

mencionada a existência de populações indígenas no período imperial brasileiro. 

Encontrou-se a questão da política indigenista que se inicia com D. João colocada das 

seguintes maneiras:  

 

“Também para os indígenas a vinda da Corte não trouxe benefícios, pelo 
contrário, inaugurou -se uma ‘política indigenista’ clara e objetiva quanto aos 
propósitos do governo: escravizar os índios e matá -los, se preciso fosse, em 
benefício da tranqüilidade e prosperidade dos colonos. Assim surgiram as 
Cartas Régias de 1808 e 1809 [...] reintroduzindo as guerras justas contra os 
Botocudos em Minas Gerais [...]” (A lves, sd, p. 70).  
 “Para os índios, no entanto, essa ‘redescoberta’ era tão nociva quanto 
a primeira. Em 1808 foi ordenada a guerra contra os nativos de Minas e São 
Paulo. No ano seguinte o Governo estabeleceu que os índios presos em 
conflito contra os brancos estavam sujeitos a um cativeiro de 15 anos, a partir 
do dia de seu batismo [...]” (Alencar, 1996, p.99). 

 

Colocando em gráfico esses resultados tem-se para imagens utilizadas nos livros 

didáticos e para textos verbais, o seguinte: 

Debret
Rugendas
sem identif.
não consta
outros
consta

 
Gráfico 4: Imagens utilizadas nos l ivros didáticos.  
Fonte: Criado por Leila Grassi . 
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citam ind.

citam cost.
Ind.

cap. excl.

não cita

 
Gráfico 5: Textos verbais referentes à temática indígena nos livros.  
Fonte: Criado por Leila Grassi . 

 

4.7 PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE IMAGENS INDIGENAS NOS LIVROS 

DIDÁTICOS  

 

Foram utilizados para referência de análise os guias para livros didáticos dos 

anos de 1999, o primeiro a ser publicado onde constava avaliação de livros de História 

de 5ª a 8ª séries e de 2008, o mais atual79.  

Segundo a Orientadora Pedagógica da Secretaria de Educação Municipal da 

cidade de São José dos Campos, os livros solicitados em 2007 (até julho) serão 

utilizados por três anos a partir de 2008 só podendo ser repostos em caso de mudança de 

alunos na escola. O MEC enviará a coleção que houver em disponibilidade podendo não 

ser aquela que a escola adotou. 

Da listagem do ano de 2008 do MEC, disponível no endereço eletrônico do 

Ministério, constam livros publicados desde 2000 até 2006.  

                                                

79 No PNLD/99, foi realizada a primeira avaliação de 5ª a 8ª série nas áreas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia. A partir desse PNLD, a  menção Não Recomendado foi 
retirada do processo de avaliação (MEC, 2007) . 
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O critério de escolha da coleção depende do Projeto Pedagógico de cada escola, 

ficando a cargo dos professores, isto significa que as escolas da rede municipal nem 

sempre adotam a mesma coleção. 

A coordenadora salientou que nas escolas de periferia, o livro didático é quase 

sempre o único instrumento de trabalho, o que indica sua forte influência na criação da 

imagem/identidade dos povos indígenas brasileiros. 

 Embora as imagens dos indígenas utilizadas nos livros didáticos atuais tenham 

sido produzidas no início do século XIX, basicamente desde 1815, quando aqui chegou 

a chamada Missão Artística Francesa (já mencionada neste trabalho), nos textos verbais 

não há quase nenhuma indicação da existência de índios nessa época no Brasil. 

 Nos textos verbais e não-verbais há clara evidência da existência de negros no 

Brasil Imperial e de suas funções como vendedores de frutas, doces, etc. e também 

como escravos. São poucas, porém as evidências da real existência de indígenas na 

sociedade brasileira da época nesses livros. 

As referências a escravos - “pouco menos da metade da população era composta 

de escravos, negros e pardos” – (TEIXEIRA, 2000, p. 140), da maneira como está no 

texto podem ser (ou não) de escravos indígenas. Também existe referência a povos 

excluídos – “os pobres, os escravos e outros excluídos continuam em condições 

desumanas” (MOTA, sd, p. 310) sem definir quem são (podem ser os indígenas?). 

 Essa falta de referências também cria a falsa imagem da dizimação total dos 

povos indígenas desde o século XIX. Acentuando e favorecendo a construção dessa 

falsa imagem, alguns textos verbais falam desses povos sempre no passado (eles viviam 

da pesca e caça; eles moravam em ocas; eles andavam nus, etc.).  
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Da maneira como estão focados os povos indígenas brasileiros80, a 

imagem/identidade que se constrói nos livros didáticos de história é muito diferente 

daquela real. A realidade e atualidade deste tema que se observa nos meios de 

comunicação de massa, basicamente na televisão, e nos textos oficiais (propostos pelo 

Governo) não é a mesma que se constata nos livros escolares distanciando a escola da 

realidade do cotidiano do aluno e criando identidades dúbias: a dos livros e a real.  

Lembrando, como já foi dito neste trabalho que as imagens, ao representar o 

referente, trazem dentro de si a historicidade que pertence ao referente e podem 

funcionar como documentos de época. 

 O que se observou nos livros didáticos é que o texto verbal, o texto não-verbal e 

a realidade não são coincidentes o que, no mínimo, traz dificuldades ao aluno e também 

ao professor na criação da imagem/identidade dos povos indígenas existentes no 

território nacional e de sua pluralidade cultural.  

Sobre a composição gráfica, ainda são encontradas imagens sem referência de 

autoria e data de criação/produção. Algumas delas são colocadas no livro como mera 

ilustração sem vinculação com o texto verbal e sem que tenha importância como texto 

passível de ser lido e historicizado. 

Segundo a Secretaria de Educação Municipal de São José dos Campos, a cidade 

ainda não participou da avaliação dos livros didáticos junto ao MEC dando o retorno 

necessário de sua aplicação nas escolas da rede.  

 Enfocando o tema imagem do indígena brasileiro no Brasil imperial chegou-se a 

conclusões próximas do que se apurou nas discussões do VIII Encontro de Pesquisa em 

Educação da Região Sudeste de maio de 2007 quando foi enfatizado o fato de que há 

                                                
80 De acordo com os dados, apenas 5% dos livros analisados tem um capítulo exclusivo sobre povos 
indígenas brasileiros.  
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que se estreitarem as relações e as trocas de informações entre pesquisadores, 

professores, escritores e Governo, para a criação e publicação de livros didáticos81.  

 No caso específico dos indígenas no Brasil, isso fica evidente nos dados já 

colocados neste trabalho. Para que os indígenas brasileiros sejam realmente conhecidos 

e compreendidos em sua diversidade sociocultural é preciso que haja maior diálogo 

entre esses profissionais.  

 Mais ainda, é preciso que professores indígenas participem da elaboração e da 

escolha das imagens a serem colocadas nos livros didáticos inclusive com texto nas 

línguas indígenas brasileiras para exemplificar. Não se encontraram, em nenhum livro 

didático, exemplos de línguas indígenas brasileiras escritas e nem a figura do professor 

indígena já regulamentada e atuante no território nacional.   

No próximo item deste capítulo, a atenção se volta para as imagens indígenas 

veiculadas na mídia e nos livros didáticos onde se analisa cada uma delas. Sejam fotos, 

desenhos, gravuras, etc. serão numeradas como Figuras.  

Recolhidas da mídia escrita – somente as notícias que contêm imagens – no mês 

de abril (mês do Dia do Índio) dos anos de 2008 e 2009 e que tem por tema o indígena 

brasileiro e dos livros didáticos adotados nas escolas pesquisadas. 

As imagens do livro didático foram colocadas da mesma dimensão (tamanho) 

que apresentadas nos livros para se ter também o parâmetro da medida (maior ou menor 

clareza de leitura) nas análises. 

 

                                                
81 Estas considerações foram feitas por esta pesquisadora nest e evento acima mencionado e que é 
explicado na Apresentação desta tese.  



 223

4.8. ANÁLISE DE IMAGENS INDIGENAS APRESENTADAS NA MÍDIA E NOS 

LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS 

 

 Nesta parte, analisam-se as imagens dos indígenas brasileiros veiculados na 

mídia escrita e televisiva do primeiro semestre de 2008 e 2009 e nos livros didáticos 

adotados nas escolas municipais de Ensino Fundamental de São José dos Campos. 

 Não se fará análise dos livros e sim das imagens - textos não-verbais - usadas 

e/ou construídas para eles e apresentadas aos alunos onde a temática é abordada, 

tampouco se fará análise das imagens construídas através de textos verbais que também 

constam desses livros, como, por exemplo, os títulos - textos verbais - que acompanham 

cada imagem.  

Utiliza-se para tanto conhecimento de semiótica, arte e comunicação que fazem 

parte da formação desta pesquisadora como já relatado na apresentação desta tese. 

O que se propõe é, a partir das análises e reflexões feitas, entender se as imagens 

dos indígenas nos livros didáticos adotados são estereotipadas, estagnadas, transmitindo 

aos alunos imagens dos indígenas brasileiros dessa mesma maneira. Para tanto, se 

utilizarão imagens do livro de História do Projeto Pitanguá destinado ao 4º ano do 

Ensino Fundamental – único exemplar da coleção onde aparece a temática aqui 

estudada – que faz parte da Coleção Projeto Pitanguá direcionada ao primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental. A escolha dos livros didáticos destinados ao primeiro ciclo para 

análise se dá por ser nesse ciclo que se iniciam e constroem conceitos.  

 Apresentam-se, a seguir, imagens veiculadas na mídia escrita e televisiva 

também no primeiro semestre de 2008 e de 2009 – época da pesquisa de campo. 

Privilegiaram-se jornais de ampla circulação no estado, internet e o jornal da cidade e 
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região onde a pesquisa de campo se desenrola, fontes essas lembradas pelos 

entrevistados nas escolas.  

Lembrando que a mídia local é sempre mais impactante, pois traz noticias de 

locais e pessoas próximas que poderão, eventualmente, fazer parte do cotidiano 

vivencial dos alunos, professores e funcionários que convivem nas escolas municipais. 

 Apresentam-se, agora, imagens de indígenas veiculadas na mídia escrita e 

televisiva no primeiro semestre de 2008 e de 2009, época da pesquisa de campo quando 

essas fontes (mídia) também foram citadas como parte das informações sobre a temática 

indígena apresentadas nas escolas, além dos livros didáticos. Privilegiaram-se jornais de 

ampla circulação no estado, internet e o jornal da cidade e região onde a pesquisa de 

campo se desenrola, mídias essas lembradas pelos entrevistados nas escolas. 

 Os jornais impressos pesquisados foram: Folha de São Paulo; Estado de São 

Paulo e Jornal Valeparaibano. As redes de televisão pesquisadas foram: TV Cultura; TV 

Globo – Jornal Nacional, Jornal Hoje, SPTV e Jornal da Globo; TV Bandeirantes; Rede 

Record e Sistema Brasileiro de Televisão – SBT. Os jornais virtuais foram: Folha 

online; UOL online e Terra online.  

 As notícias encontradas no espaço temporal delimitado para a pesquisa de 

campo nem sempre trazem imagens não-verbais, o enfoque desta pesquisa, restringindo-

se ao texto verbal. Levantaram-se todas as notícias dessas mídias acima relacionadas e o 

resultado encontrado coloca-se abaixo onde se salientam: os temas das notícias com o 

número de vezes em que foram encontrados; seu instrumento de veiculação e o cálculo, 

em porcentagem, de notícias sobre a temática estudada.  
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Os temas encontrados nas notícias sobre indígenas foram: Cultura e Arte; 

História; Reserva/demarcação; Política indigenista; Ensino; Reféns/invasões; Indígenas 

estrangeiros e Outros assuntos.  

Em Cultura e Arte encontram-se artigos como: “festa da tribo kuikuro”; “índios 

isolados”; etc. Em História encontramos, por exemplo, o artigo “50 anos sem Rondon”; 

“Resistência Secular”; “Conhecer o Brasil em que vive o povo brasileiro”, entre outros. 

No item Reserva/demarcação estão temas que privilegiam questões de demarcação de 

terras indígenas; em Política Indigenista estão textos que envolvem resoluções do 

governo federal nas instâncias referentes aos índios. 

Para Ensino, encontraram-se textos sobre escolarização e titulação de 

professores indígenas; em Reféns/invasões, têm-se tanto questões sobre invasões de 

terras indígenas como índios que fizeram reféns não-indígenas; para Indígenas 

estrangeiros têm-se textos sobre índios da Guiana, Venezuela e Colômbia, basicamente. 

 Em “Outros assuntos” estão os temas carnavalescos como fantasias e enredos de 

escolas de samba, visto que na época da pesquisa de campo o carnaval fazia parte do 

calendário.  

Inicia-se com os resultados de O Jornal Valeparaibano, da cidade de São José 

dos Campos que apresentou 4 notícias sobre a temática indígena de janeiro a julho de 

2008: literatura (1); turismo (1); Raposa/Serra do Sol (1) e assassinatos de índios (1). 

Na mídia televisiva, a incidência de notícias na Rede Globo foi de 50 notícias: 

Cultura e arte: (11); História: (8); Reserva e demarcação: (12); Política indigenista: (7); 

Outros: (3); Ensino: (2); Reféns/invasões: (6); Indígenas estrangeiros: (1).  

Na TV Cultura foram encontradas 10 notícias: Cultura e arte: (5); História: (2); 

Reserva/ocupação: (1); Outros: (1); Indígena estrangeiro: (1). 
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Na Rede Bandeirantes de Televisão foram encontradas 60 notícias: Reserva: 

(25); São Paulo: (1); Outros: (8); Ensino: (1); Invasão/reféns: (9); Política indigenista: 

(6); Assassinato/suicídio: (3); Arte/cultura: (4); Indígena estrangeiro: (2); História: (1). 

Foram, portanto, encontradas 120 notícias nas redes de televisão e 4 no jornal da 

cidade onde a pesquisa está sendo realizada. Sobre o Estado de São Paulo apenas uma 

notícia foi detectada - na Rede Bandeirantes de Televisão82. Aferiu-se que: 0,83% das 

informações são sobre indígenas do estado que estamos pesquisando; 2,5% são sobre o 

ensino nas comunidades indígenas; 9% sobre História; 16,6% sobre turismo, cultura e 

arte; 33% sobre conflitos na Reserva Raposa/Serra do Sol; 10,8% sobre política 

indigenista; 2,4 % sobre indígenas estrangeiros; 13,3% sobre assassinatos/suicídios e 

sobre invasões/reféns e 10 % outros assuntos sobre a temática. 

Isto posto, passa-se à leitura das imagens – textos não-verbais – encontradas na 

mídia para análise e reflexões. Não se levará em conta o texto verbal que acompanha a 

imagem nas análises como já foi feito anteriormente neste trabalho quando das análises 

das imagens nos livros didáticos. 

                                                
82 Sábado, 10 de maio de 2008 - 19h53 - Brasil: Empresa disputa área no litoral de SP com tribo indígena.  
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Imagem 1: Indígena sendo puxado por não indígena.  
Fonte: Folha online, 14/05/2008 – 19h35min. 

 

 Nesta imagem se vê um indígena (em primeiro plano) trajando calça (ou 

bermuda, não se vê completo) e camiseta que possui estampa no braço - pode ser uma 

logomarca - que se repete também no peito. Com cocar de penas e colar diferencia-se 

dos outros homens. É um ambiente não indígena representado basicamente por homens 

de terno e gravata. Todos estão em pé.  

Não há diálogo entre esses homens, cada um olha para um lado e um deles cujo 

corpo não aparece segura pelo braço o indígena na tentativa de puxá-lo. O indígena 

também não conversa com ninguém. Não há atitudes de confronto e sim de não 

harmonia entre as partes – indígenas e não indígena.  

 O ambiente é de desordem – todos em pé e voltados para várias direções. 

Podem-se ver duas mulheres no contexto e alguns jornalistas que seguram câmaras de 
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filmagem, ao fundo. É um local (sala) de atividades solenes, definido pelas várias fotos 

de pessoas penduradas como quadros nas paredes do fundo – decoração essa encontrada 

em locais que se destinam a esse tipo de atividade - e onde se vê também uma mesa de 

trabalho. 

 Pode-se deduzir dessa leitura que o indígena está em local onde sua presença não 

é aceita, pois está sendo retirado por não indígena e que existe um desconforto ou pela 

presença do índio ou pela sua possível atitude no ambiente que não pode ser detectada 

pela foto em questão.  

 Percebe-se que estavam em uma reunião, porém esta já acabou visto a 

movimentação de todos – pessoas em pé, se dirigindo a várias direções. Também se 

conclui ser o tema da reunião afeita a indígenas – pela presença de um deles – porém 

não se sabe o teor desta reunião.  

 A gravidade do fato se percebe pelas expressões fisionômicas das pessoas da 

foto. Não há risos e suas feições estão contraídas e sérias. A presença da imprensa – 

câmeras de vídeo – faz com que vários olhares se voltem a ela. 

 A atitude geral é de descontentamento ante o fato. Dos não-indígenas que foram 

surpreendidos e do indígena que está sendo retirado do local – presença não desejada83. 

 As imagens 2 e 3 colocadas a seguir, foram retiradas da Internet em blocos de 

quatro fotos, sem a possibilidade de separá-las – foi assim veiculada. Fazem parte de 

uma única reportagem e, também de um único evento. 

                                                
83 Sabe-se pelo texto verbal ser uma reunião na Câmara dos Deputados que discut iu a questão da Reserva 
Indígena Raposa Serra do Sol cujo titulo da matéria jornalística é: Índio joga água em deputado durante 
audiência na Câmara; ministro é chamado de "terrorista" .  
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 Reunião – evento – para se tratar da transposição do Rio São Francisco (que se 

percebe pelo mapa colocado em uma das fotos), onde estavam presentes indígenas e não 

indígenas.   

 No primeiro bloco de quatro fotos (imagem 2) todos estão sentados em cadeiras 

ou na arquibancada num local que se percebe ser um ginásio de esportes pela 

conformação do espaço – uma parte plana de onde elevam-se arquibancadas em escada. 

Os indígenas estão sentados nas cadeiras, na parte plana do espaço – o que seria 

a quadra neste ginásio de esportes - e os não indígenas sentados na arquibancada – 

separados, portanto, o que sugere diferenças: pessoas, de opiniões, de comportamento, 

etc. 

 Das quatro fotos da imagem 2, três são dos indígenas e uma dos não-indígenas.  
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Imagem 2: Conferência da Transposição do Rio São Francisco.  
Fonte: UOL notícias – www.uol.com.br - maio de 2008, 15:59h . 
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 Os indígenas estão com os corpos pintados, os homens de calção e as mulheres 

de calcinha, assim como as crianças. Usam chinelos nos pés, poucos estão descalços e 

têm crachás pendurados nos pescoços (o que indica que foram inscritos para a reunião). 

Nas mãos as mulheres empunham facões alguns deles com lenços brancos amarrados na 

lâmina e os homens empunham bordunas. Existem muitas crianças no local sentadas nas 

cadeiras e também no colo de algumas mulheres e estão com os corpos pintados. 

 Todos os indígenas têm enfeites pelo corpo – colares, pulseiras, tornozeleiras – e 

alguns dos homens têm cocar, indicando hierarquia no grupo. Todos estão atentos ao 

que se desenrola no centro da quadra e não se percebe conversas entre eles, apenas uma 

mulher olha para a criança ao lado (tomando conta dela). 

 A presença de crianças leva a crer ser um evento que não se espera confronto, 

apesar dos facões (que estão com lenços brancos - símbolo da paz) e das bordunas que 

os indígenas empunham. 

 A seriedade marca as feições de todos os indígenas no local – é uma reunião de 

importância para eles. 

 Entre os não indígenas não se percebe a existência de crianças, apenas de jovens 

e adultos. Também há atenção e pouca conversa entre eles. Um casal observa (lê) um 

papel e duas moças – em primeiro plano – conversam, porém, sem tirar os olhos do 

centro da quadra – onde deve estar focada a reunião. Não se percebe atrito, tensão e 

nenhuma movimentação por parte das pessoas que ali estão, apesar do fato de estarem 

separados – indígenas e não-indígenas.  

No bloco seguinte – imagem 3 - há um mapa demonstrando como é o trajeto do 

Rio São Francisco na atualidade – “hoje é assim”- e como ficará com as mudanças que 

se quer fazer. Há neste cartaz ênfase (grifo) na palavra SE (“se a obra for feita ficaria 
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assim”) o que indica discordância sobre a concretização da obra por quem fez o cartaz – 

seja ele feito por uma pessoa ou grupo – não se sabe pela foto.  

Nas fotos dos indígenas, uma delas - a que está à direita do mapa - mostra 

homens sentados, de cocar (ênfase na hierarquia do grupo) e em posição de 

tranqüilidade e atenção – estão encostados nas cadeiras, braços sobre o colo, olhares 

fixos para frente, com as bordunas apoiadas no colo – não há conversas entre eles. Ao 

fundo estão pessoas não indígenas que conversam entre si posicionadas atrás de uma 

divisória baixa. 
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Imagem 3: Reunião sobre a Transposição do Rio São Francisco.  
Fonte: UOL notícias – www.uol.com.br  – maio de 2008.  
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Na imagem 3 aparece, em primeiro plano - à direita e em baixo - uma mulher 

indígena sentada, segurando seu facão levantado (em riste) – já não há lenço branco 

amarrado na lâmina. Desta foto percebe-se que a reunião já começou e que o que se 

resolveu até agora, nela, não está de acordo com as vontades dos indígenas. 

 Ao lado desta mulher indígena está uma criança também sentada. As duas 

olham para frente e a única atitude que se nota é a maneira de segurar o facão que 

mudou. Supõe-se que esta foto tenha sido tirada depois das outras explicadas acima pela 

ausência dos lenços nos facões e pela sua posição. 

Duas fileiras atrás da mulher sentada está outra mulher indígena que também 

segura o facão levantado, mas não olha para a mesma direção da primeira. Atrás delas 

estão outros indígenas que olham para o lado, indicando dois focos de atenção, dois 

locais onde ocorrem coisas que chamam a atenção – um ao centro e outro ao lado desse 

ginásio de esportes. Bem ao fundo nesta mesma foto, atrás da divisória, percebe-se que 

os não indígenas também olham para o lado. 

Esses olhares para várias direções indicam movimentação e ações diferenciadas 

acontecendo ao mesmo tempo.  

A última foto deste bloco mostra não indígenas em pé, com os braços levantados 

e sorrindo, o que indica entusiasmo – talvez uma votação. As feições e atitudes dos 

diferentes grupos sugerem que tinham posições diferentes nesta reunião. Pela seriedade 

das feições, os braços abaixados e o fato de permanecerem sentados, apreende-se que os 

indígenas não ficaram satisfeitos com os resultados, diferentemente dos não-indígenas.  

Os não indígenas estão festejando e os indígenas não. Não sorriem, não 

levantam das cadeiras, não conversam entre si - não estão contentes. As fotos mostram 

divergência de vontades e atitudes entre estes dois grupos e, também, o distanciamento 
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que se tem entre indígenas e não-indígenas pelas posições que ocupam no lugar da 

reunião – estão literalmente afastados entre si, colocados em lugares distintos. 

Pode-se notar a falta de diálogo entre as partes, a falta de harmonia na 

convivência – a falta de tolerância. 

 

 
Imagem 4: Indígenas em estrada as faltada. 
Fonte: www.jcnet.com.br - Jornal da Cidade de Bauru, SP - dia 21/05/2008 . 

 

 Esta notícia foi veiculada no Jornal Hoje, da Rede Globo de Televisão, porém 

não foi possível conseguir a imagem dela. Esta imagem 4, foi, então, retirada da mídia 

escrita que veiculou a mesma notícia, no mesmo dia, ou seja, Jornal da Cidade, Bauru, 

SP, no dia 21 de maio de 2008. 

 Na imagem 4 percebe-se uma estrada asfaltada que está bloqueada por faixas 

com dizeres (que não se pode ler pela foto). Não se distingue quem segura a faixa, se 

indígenas ou não, o que se nota é que há, naquele espaço várias pessoas que conversam 
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entre si. Ao longo da estrada e também na faixa lateral que a circunda existem vários 

caminhões parados como também alguns carros (poucos). 

 Num plano intermediário, pessoas estão paradas na estrada e não olham para 

onde estão os caminhões e sim para onde estão os indígenas posicionados no primeiro 

plano da foto: indígenas de costas para o fotógrafo (ou observador), sem camisas 

utilizando cocares e colares que olham para frente.  

Existe um único não indígena nesta foto posicionado no meio deste grupo 

descrito (está com camiseta vermelha) que também olha para frente e, pela sua posição 

(no meio dos indígenas), pode-se deduzir que está sendo mantido ali pelos indígenas. As 

várias posições de olhares e corpos sugerem movimento e confronto entre indígenas e 

não-indígenas. Os rostos pintados também sugerem “luta” – pintura de guerra. 

A fim de saber como esta foto seria lida, pediu-se para que algumas pessoas de 

idades diferentes, porém todas com curso superior, falassem o que viam nessa imagem – 

exercício desse tipo é também proposto nos livros didáticos que analisamos.  

Segundo aferiu-se dessa leitura, esse é um movimento indígena feito juntamente 

com o MST (camiseta vermelha) e pelo juízo de valor desse leitor, o índio não presta, 

pois bloqueou a estrada junto com pessoas de um movimento instituído (MST) que não 

pertencente ao seu grupo de origem - indígena. 

Esse depoimento está aqui registrado para exemplificar as diversas leituras que 

se pode ter de um texto não-verbal e que condizem com o repertório de cada leitor. 

Assim, numa escola, cada aluno e também cada professor fará sua própria leitura e cada 

um deles refletirá sobre ela de acordo com seus conhecimentos sobre o tema, seu 

repertório, o que pode se tornar um grande aprendizado ou motivo de acirramento de 

preconceitos e racismo.  
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Essas são, então, as imagens que ilustraram alguns textos veiculados na mídia 

impressa sobre indígenas no primeiro semestre de 2008.  

A próxima imagem foi retirada do jornal Folha de São Paulo que veiculou no 

mês de abril de 2009 e refere-se à homenagem da Caixa aos seus 500 funcionários 

descendentes de indígenas. Essa homenagem foi veiculada na mídia escrita e também 

televisiva onde o texto que a acompanha foi lido por uma índia.  

Nesta imagem 5 – uma fotografia – aparecem duas crianças indígenas que estão 

com os corpos (e rostos) pintados de vermelho e preto. A criança maior tem colares e 

brincos, cabelos cortados bem curtinho e está com um dos braços ao redor do pescoço 

da criança menor, apoiando sua mão no ombro da pequena (em posição de proteção). A 

criança menor está com um cocar de penas coloridas e tem os cabelos um pouco maior, 

porém bem curtos. 

Ambas estão sem camisa (não se sabe se estão nuas – a foto é de meio corpo) e 

não olham para o fotógrafo e, consequentemente, não olham diretamente para o público 

que vê ou lê a homenagem publicitária. Cada um olha em uma direção e não encaram o 

expectador; o menino maior faz sombra ao menor, porém se vê uma réstia de sol nos 

braços do grande que se propaga também nos ombros do pequeno. Estão sem referência 

de lugar – o cenário está difuso, sem foco – porém percebe-se, pelo sol, estarem ao ar 

livre. 
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Imagem 5: Crianças indígenas  em homenagem da Caixa . 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo.  

 

 A foto como foi tirada e pela leitura que se tem dela, percebe-se que os 

indígenas estão deslocados no espaço, sem referencia de onde é seu lugar e pra onde 

devem olhar – e caminhar. O protecionismo do maior é evidente (sugerindo união), 

porém nenhum dos dois tem um caminho para seguir.  

 Reforçam, ainda o estereótipo do indígena nu, adornado com penas e contas, 

com os corpos pintados e morando na selva (apesar de não se conseguir visualizar o 

ambiente), apesar de ser uma homenagem da Caixa aos funcionários indígenas que ela 

tem. Do texto verbal que se colocou ao lado da foto retiramos apenas duas frases, a 

primeira e a última: “somos filhos da terra cor de urucum” e “E o que somos nunca 

deixaremos de ser”. A primeira reforça o fato de serem pioneiros nesta terra Brasil e a 
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última lembra a questão da identidade indígena – apesar de funcionários da Caixa 

(portanto adultos) nunca deixarão de ser indígenas. Representados por crianças 

reforçam a imagem que se tem destes povos – ingênuos, incapazes e passíveis de 

tutoria.  

 A próxima imagem (6) foi retirada do Jornal Valeparaibano, jornal de grande 

circulação no Vale do Paraíba e, portanto, exercendo forte impacto na população das 

cidades que atinge. 

 

 
Imagem 6: Indígenas falam aos alunos em Ilhabela.  
Fonte: Jornal Valeparaibano – 17/04/2009. 

 

 A imagem mostra indígenas adultos (homens) falando a crianças - sabe-se que 

são alunos da cidade de Ilhabela e seus professores pelo subtítulo impresso: “Alunos da 
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rede municipal têm primeiro contato com indígenas, que falam sobre os costumes e 

tradições na aldeia”. Segundo o jornal, “alunos das 13 escolas municipais de Ilhabela” 

receberam “um toque especial” nas comemorações do Dia do Índio deste ano (2009).  

 São três os indígenas. Dois deles estão com saias longas feitas de palha 

desfiadas, com colares de contas coloridas. Um deles tem brinco e cabelos curtos, o 

outro tem cabelos compridos presos por “rabo-de-cavalo”, pulseira e segura um 

chocalho (feito de coco) em uma das mãos, usa cocar de penas brancas com uma 

colorida no centro. 

 O terceiro indígena, que fala ao microfone, está de calção vermelho e azul que 

tem no cós enfeites de pingentes coloridos. Está descalço e num dos tornozelos possui 

enfeite de contas pretas e amarelas. Nenhum deles está de camisa. 

 Os indígenas estão num palco e a platéia está sentada num nível abaixo desse 

palco. Na platéia, algumas crianças estão atentas e outras olham dos lados e conversam. 

O adulto ao fundo olha atentamente para os indígenas. Percebe-se, então que os 

indígenas apresentaram algo relacionado com música e, agora, falam para a platéia.  

 O título da matéria “Pataxós viram professor em Ilhabela” sugere que não houve 

troca de experiência, isto é, que os indígenas estavam ali para ensinarem algo e não para 

dialogarem. A matéria coloca, também, algumas impressões de alunos como, por 

exemplo: “Nossa, pensei que índios só existissem em livros. Perguntei sobre tudo, o que 

eles comem, o que fazem na aldeia e outras coisas”.  

 Outro aluno diz: “achei a dança muito legal. Nunca tinha visto índio antes. Valeu 

muito a pena mesmo”. Nunca ter visto índio antes morando em Ilhabela, município 

muito próximo à cidade de São Sebastião (a travessia de balsa leva aproximadamente 15 

minutos) que tem uma aldeia indígena é bastante significativo. 
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  Os relatos dos professores também são significativos: “essa visita chegou em 

ótima hora, possibilitando que os alunos tenham acesso à realidade da cultura indígena 

em plena comemoração ao Dia do Índio” e outra professora diz: “Muitos querem tocar 

nos indígenas para ter certeza que são reais”. 

 O fato de serem Pataxós (originários da Bahia), os relatos dos professores e 

alunos e a maneira como os indígenas se apresentam também vêm reforçar a idéia de 

que índios só existem no norte/nordeste do país, vivem nus ou cobertos de palha e na 

selva.  A falta de contato com indígenas mesmo morando tão perto e o não 

conhecimento sobre a realidade indígena mesmo sendo professor confirmam o fato de 

que as conquistas indígenas (já explicadas no capítulo 1 desta tese) não são conhecidas 

pela escola – representada na fala acima pelos alunos e professores.  

 Foram essas as imagens retiradas da mídia no período proposto para a pesquisa. 

A seguir passa-se a analisar as imagens retiradas do livro didático que foi adotado nas 

escolas pesquisadas. 

 No capítulo 3 deste trabalho foi explicado como os livros do Projeto Pitanguá, 

adotado pelas escolas municipais de São José dos Campos foram concebidos pela 

editora que os publicou e seus objetivos apresentando também uma visão geral da 

coleção e seu conteúdo onde se selecionou o livro destinado ao 4º ano (3ª série) que 

estuda a formação do povo brasileiro.  

 O livro de onde se retirarão as imagens para análise é, portanto, o livro de 

História do Ensino Fundamental, da Editora Moderna.   

O conteúdo desse livro é dividido em três blocos com três unidades cada um, a 

saber: Lugar de diferentes povos e culturas (A contribuição portuguesa, Os índios 

chegaram primeiro e Da África para o Brasil); Migrações dos séculos XIX e XX (Novas 
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influências: italianos e alemães; O povo do sol nascente: os japoneses e Para lá e para 

cá: os migrantes) e Personagens da nossa história (Zumbi e a luta pela liberdade, 

Chiquinha Gonzaga e a paixão pela música e Chico Mendes e a defesa da Amazônia).  

Imagens pictóricas de indígenas aparecem no livro seja em desenho, pintura ou 

fotografia nem sempre com o devido esclarecimento da autoria e algumas alteradas em 

seu tamanho original (serão mais bem abordadas na seqüência deste trabalho). 

Encontram-se na unidade 1 e 2 do primeiro bloco, respectivamente nas páginas 10/11, 

23, 28, 30 (desenho), 16, 19, 34 (pintura), 22, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 38, 39  (fotografia), 

29, 33, 34, 36 (ilustração e/ou gravura) e na unidade nove do terceiro bloco, na página 

130 (fotografia). Na página 37, apresenta-se, no mapa do Brasil, a distribuição dos 

povos indígenas no ano de 2000. São, portanto, 4 desenhos, 3 pinturas,  10 fotografias e 

4 ilustrações e/ou gravuras.  

As fotos retratam indígenas das etnias xavantes (MT), kopenawa e ianomâmi 

(RR) e juma (AM). O livro mostra, na página 35, a Festa do Quarup (MT) sem citar as 

etnias participantes na mesma página em que cita - em um “balão” 84 - a existência do 

povo krenak (MG e SP) e apresenta texto de Davi Kopenawa (RR).  

Para as análises e reflexões usar-se-á a mesma seqüência de apresentação ou 

aparecimento das imagens no livro, isto é, na seqüência de cada página, pois se entende 

que os autores construíram desta maneira o conteúdo a ser passado aos alunos. 

Passamos, então a analisar as imagens da página 10 até a página 39 para, no final 

proceder às respectivas conclusões. Lembrando que o texto verbal, portanto o título de 

cada imagem do livro didático, não será analisado e que as figuras estarão nesta tese do 

mesmo tamanho e formato que se apresentam no livro didático. 

                                                
84 Balão – espaço, nas histórias em quadrinhos, destinado à fala dos p ersonagens. 
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 A imagem 7 está na página 10/11 com o título:  “A contribuição portuguesa” . 

Excepcionalmente, essas duas primeiras imagens – das páginas 10 e 11 - serão 

colocadas neste trabalho com os textos verbais que a acompanham na impossibilidade 

de extraí-las desse contexto85. As duas juntas formam um só texto não verbal que 

começa na página 10 e se completa na página 11. 

Tomam, portanto, o tamanho total das páginas do livro que é de 27,5 x 20,5cm 

cada uma, porém neste trabalho estão com seu tamanho diminuído para caberem melhor 

na página, mas não tem prejudicada sua visibilidade e compreensão. Considera-se, no 

entanto, apenas o texto não verbal para descrição e análise apesar de manter-se todo o 

contexto pictórico originalmente concebido. 

Todas as outras imagens utilizadas no LD serão aqui colocadas no seu tamanho 

original – aquele que se apresenta no livro didático – para que se possa fazer uso deste 

instrumento de análise – o tamanho das imagens nos livros didáticos. 

 Coloca-se então, a imagem 7 como ela se apresenta no livro didático. 

 

 

 

 

                                                
85 Todas as imagens retiradas do livro didático que se analisa neste capítulo foram escaneadas do próprio, 
daí não ser possível modificá -las. 
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Imagem 7: “A contribuição portuguesa”.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 10/11. 
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Imagem formada por duas páginas (10 e 11) que se completam – constroem um 

só texto – com a técnica de desenho/ilustração86 (sem identificação de autoria) 

mostrando indígenas observando e sendo observados por não indígenas. O primeiro 

olhar (do leitor) vai para a página da direita onde o desenho é maior e depois desce até a 

outra página (à esquerda) que completa o desenho. O sentido de leitura tem início na 

página da direita, volta para a esquerda e retorna à direita onde o texto se completa. O 

“peso” do desenho está na direita, porém a forma ascendente com que foi construído o 

desenho remete a esse vai e vem de leitura para que se complete a leitura do texto.  

O cenário é composto por fauna abundante e diversificada (araras, tucanos, 

macacos, cobras, pássaros, siris, tatu, jaboti, onça, borboleta, gaivotas e besouro), 

distribuídos ao longo do desenho. 

 Esses animais formam uma espécie de moldura para o desenho contornando-o 

totalmente na parte de baixo, na lateral direita e acima dele. Na parte direita do desenho 

a fauna é mais abundante. Existe apenas uma figura humana nesta “moldura”: um 

menino indígena. 

A menos de alguns animais, como a onça, uma cobra, duas araras, um pássaro, o 

besouro e um tucano todos os outros olham para os não-indígenas. As araras - azuis e 

amarelas – estão com o bico aberto; a onça, os macacos e o tatu estão sorrindo, 

indicação de que são figuras estranhas ao lugar. Nota-se, também que um dos macacos é 

diferente dos outros dois (diversidade de espécies). 

                                                

86 Ilustração: “imagem ou figura de qualquer natureza com que se orna ou elucida um texto de livros, 
folhetos ou periódicos” (Aurélio, p. 742).  Desenho: “a arte e a técnica de representar, com lápis, pincel, 
pena, etc., um tema real ou imaginário, espressando a forma e geralmente abandonando a cor [...] o 
desenho tende a representar o tema racionalmente, con figurando ou sugerindo seus limites, enquanto a 
cor tende  a transmitir valores de ordem emotiva” (Aurélio, p. 451).  
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Entre os indígenas estão homens, mulheres e crianças com semblantes risonhos 

(duas crianças e a mulher da frente), interrogativos (o mais próximo do não-indígena), 

desconfiados (aquele que usa o cocar) e indiferentes (os outros). Estão nus, com tapa-

sexo (tanga) usam colares, pulseiras nos punhos e braços (algumas enfeitadas por penas 

coloridas) e tornozeleiras. Nas mãos levam lanças e um deles leva um chocalho. Uma 

das crianças está num galho de árvore, ajoelhada. Todos os outros estão em pé. Têm 

cabelos compridos com franjas. Os homens trazem faixas vermelhas pintadas sobre os 

olhos. 

Os não indígenas estão vestidos, alguns com casacos e colar, usam sapatos, 

chapéus – de tipos diferentes e alguns adornados por penas (diferentes das penas dos 

indígenas) –, portam espadas, levam uma bandeira com a Cruz da Ordem de Cristo87, 

suam (representado por gotículas que saem de rostos de dois deles e pelo dedo de um 

deles afastando a gola do pescoço) e aponta para os indígenas. Eles conversam entre si e 

um deles com um indígena. Há também dois religiosos, um deles ajoelhado e sem 

sapato que segura na mão um cajado com a Cruz da Ordem de Cristo na ponta e cordão 

com crucifixo na cintura. Tem também uma criança que aponta para a criança indígena 

escondida atrás da planta e pedra. Os adultos possuem barba longa, bigode ou 

cavanhaque, apenas bigode e tem cabelos compridos, a menos dos religiosos que tem 

corte de cabelo característico de franciscanos da época. Um dos homens leva pelas mãos 

um machado de três pontas (machado, lança e foice). Não tem mulher nesse grupo. 

Na mata se pode perceber uma bananeira, flores (azuis), uma samambaia e uma 

árvore bem frondosa. Da vegetação que compõe o desenho não se distingue mais 

nenhuma espécie conhecida. A menos das flores tudo o mais é verde. 

                                                
87 Cruz originalmente utilizada pela Ordem de Cristo de Portugal tornou -se símbolo daquele país, foi 
usada nas velas das caravelas do tempo  dos descobrimentos e atualmente pela Força Aérea portuguesa. 
“A Ordem de Cristo é uma ordem religiosa e militar, criada no século XIV a partir da extinção da Ordem 
dos Cavaleiros Templários, e herdeira das propriedades e privilégios desta” ( http://pt.wikipédia.org). 
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O desenho, em perspectiva ascendente mostra os não indígenas “entrando” 

(enfileirados) na terra (no espaço) dos indígenas (que estão em bloco – grupo - num 

patamar mais alto) - os navios ao fundo (ancorados) indicam que essas pessoas saíram 

deles. Junto aos adultos existe uma criança, sorrindo, que aponta para criança indígena à 

sua frente indicando presença delas na chegada dos não-indígenas ao continente. 

O desenho sugere hierarquia dos não indígenas verificada nos tipos distintos das 

vestimentas, na posição na fila, e naquele que fala: o primeiro da fila. Mostra, também, 

diversidade de funções – interlocutores, guerreiros (com espada e machado), 

trabalhadores comuns (o último da fila) e religiosos. O religioso ajoelhado sugere 

humildade, respeito ao mesmo tempo em que fica da mesma altura da criança indígena à 

sua frente para onde seu olhar está direcionado – pode-se notar que seu interesse é a 

criança.  

Na parte superior do desenho existe, simetricamente a ele (sacerdote), uma 

figura (criança indígena) numa posição semelhante (ajoelhada num galho de árvore) que 

olha para o falante não indígena, sorrindo. O fato de estar acima deste indica 

superioridade, assim como a posição de todos os indígenas – num patamar mais alto em 

relação à praia. Esta superioridade se dá no número de pessoas e não na “qualidade” 

delas – existem mais indígenas no desenho. 

Estar num galho de árvore indica familiaridade com a mata. Os bichos estão 

junto com os indígenas sugerindo familiaridade e sem representação de perigo, inclusive 

a onça (sentada, com sorriso na cara e olhar para cima). Os indígenas estão posicionados 

em bloco, somente uma criança está isolada, - mais embaixo no desenho -, porém está 

acompanhada de um macaco e um siri – sua posição mais longe de todos mostra a 

autonomia infantil em relação aos seus semelhantes. 
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O indígena que escuta não traz nenhuma indicação hierárquica seja nos adereços 

seja na postura. Atrás dele está o pajé (com cocar e chocalho – símbolo de chefe 

espiritual) que está em postura desconfiada (corpo de lado, cabeça ligeiramente 

inclinada e voltada para cima, olhar para o alto, sério) e segura o chocalho em posição 

de defesa - com o braço dobrado para frente, mão levantada, punho cerrado e todos os 

dedos ao redor do cabo do chocalho; é a figura que mais indica posição de defesa, pela 

postura.  

A pintura vermelha que os homens trazem no rosto faz alusão à etnia bororo, do 

sul da Bahia e MT, como também aos kaiapó – MT/PA e aos munduruku – PA, não 

define, portanto em que lugar do Brasil é a abordagem (encontro) demonstrada no 

desenho.     

O desenho mostra um encontro entre indígenas e não-indígenas, mas não se 

pode saber em que lugar tal encontro se deu e com qual etnia indígena ou etnias 

indígenas o fato aconteceu.  

Pelas pinturas faciais e adereços também não se distingue quais são esses povos 

indicando e reforçando o caráter genérico do indígena brasileiro no sentido de que todos 

eles são iguais, negando, assim sua diversidade. 

 A imagem (8) da página 16 do livro didático não tem identificação de autoria, 

somente da fonte (Coleção Kugel, Paris). Está à esquerda da página numa dimensão (a 

mesma colocada aqui) difícil de ver detalhes. Não foi possível encontrar as referências a 

partir da fonte indicada no livro didático.  
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Imagem 8: Indígenas na mata.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 16. 

 

A imagem 8 mostra cinco indígenas na mata todos adultos sendo uma mulher 

ajoelhada sobre uma pedra e quatro homens em pé; estão sob um clarão de luz sendo 

que um dos homens estende seus braços para cima, dois deles estão de cabeça baixa, um 

deles e mais a mulher olham para frente. Todos estão nus com adornos como braceletes, 

colares e tangas. Têm cocares, porém o da mulher é diferente dos outros e o cocar do 

homem com as mãos pra cima também se diferencia dos demais. Apenas um deles não 

possui adereço na cabeça. A mata é bastante espessa onde aparecem árvores de tronco 

grosso com muitas raízes e cipós. No tronco de uma delas existem orquídeas com flores. 

 Para que se pudesse ver tudo isso com clareza numa imagem deste tamanho, esta 

pesquisadora fez uso de uma lupa, caso contrário muito se perderia.  

 Entende-se que esses indígenas estão numa espécie de ritual (luz incidente; 

braços para cima, etc.) onde um dos homens é o sacerdote; a mulher tem uma 

participação especial (de joelhos e à frente dos demais) e os outros têm participação 

secundária. Isso se dá pela postura dos indígenas retratados e a situação em que se 

encontram na imagem. Não se pode distinguir a etnia deles nem o que estão fazendo 

nesta postura na mata. Nas atividades do livro é pedido que se compare esta imagem à 

outra – de uma vila – e se diga quais as diferenças.  
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 A imagem 9 aparece na página 19 do livro didático acompanhando o texto cujo  

título é “conquistar riquezas e converter povos”. 

 

 
Imagem 9: A Primeira Missa no Brasil.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 19. 

 

 A Primeira Missa no Brasil, pintura de Victor Meirelles (referências estas que 

constam do LD) feita em 1860 é um óleo sobre tela e mede 268 x 356 cm; faz parte do 

arquivo do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro.  

   No livro didático a imagem aparece com sua forma reduzida (foi cortada nas 

duas laterais, em cima e em baixo) a partir do original. Tem referência de autoria, porém 

o nome do autor aparece errado, (Vitor e não Victor como é o correto). Mostra também 

a fonte (à direita da imagem) sem explicar que aquela citação é o lugar onde está o 

original dessa imagem, lembrado que se destina ao 4° ano do Ensino Fundamental cujos 

alunos têm 9/10 anos de idade. 

A imagem mostra sacerdotes não indígenas realizando uma missa (como diz o 

título da pintura), acompanhados por não indígenas (que participam do ritual) e 

indígenas (não participantes). Os participantes estão próximos aos sacerdotes e à cruz, 
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ajoelhados ou com a cabeça baixa, indicando a participação. Vestem roupas diferentes 

inclusive alguns de armadura (com lança na mão) e outro armado de espada. 

Os indígenas estão mais retirados do centro do acontecimento, deitados, como 

que relaxando à sombra de uma árvore. Estão nus com enfeites de penas na cintura e 

apenas um tem enfeite na cabeça. São homens, mulheres e crianças que conversam e 

apontam para a cena que se desenvolve à sua frente. 

Coloca-se a seguir a imagem original obtida através da internet do acervo do 

Museu Nacional de Belas Artes. As informações sob a imagem são inerentes a ela 

quando se retira da internet. 

 

 
Imagem 10: Primeira Missa no Brasil.  
Fonte: Museu Nacional d e Belas Artes, RJ.  

 

 Na pintura original, imagem 10, vê-se muitos outros indígenas no contorno da 

imagem da esquerda para a direita, fazendo um semicírculo como que emoldurando o 
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acontecimento e mostra que estão interessados no que se desenrola. Estão em pé, ou 

sobre as árvores, ou atrás da cruz, olhando e comentando o fato onde também se 

percebe hierarquia entre esses indígenas nos adereços e na localização que estão na 

pintura – os da esquerda estão abaixo dos que estão no centro e à direita. A quantidade 

maior de indígenas (nessa pintura original) denota superioridade populacional entre 

indígenas e não-indígenas na época. 

 Existe, no centro da imagem original, uma arca aberta, com uma cruz apoiada na 

tampa, um manto azul no chão e, sobre ele, uma ânfora. Atrás da arca uma “casinha”. A 

“luz” da pintura incide sobre o sacerdote que realiza o rito, sobre o imediatamente atrás 

deste e à arca no chão, o que indica importância para o ritual. A vegetação abundante é 

muito mais visível no original. 

Dessa imagem compreende-se que os indígenas não fazem parte dessa religião – 

não participam e não estão dando importância ao rito – apenas estão no mesmo espaço 

do acontecimento. A arca pode representar as oferendas e a “casinha” também. 

 A imagem 11, que também está na página 19 do livro acompanha o texto com o 

título de “religiosos em toda parte”. 

Aldeia tapuia88, de Johann Moritz Rugendas, que, segundo consulta à fonte 

(Fundação Biblioteca Nacional/Divisão de Iconografia - FBN, Rio de Janeiro), 

respondeu que “a imagem citada faz parte da obra de Rugendas intitulada Viagem 

Pitoresca através do Brasil. Nosso exemplar é em preto e branco e são litografias. 

Temos um fac-símile colorido. Não tenho conhecimento de quem possua as litografias 

coloridas” (Sonia Alice – FBN).  

                                                
88 Essa imagem foi encontrada com diferentes títulos, como: Aldeia de Tapuios , em CUNHA, 1992, 
p.149; Aldeia Tapuia,  na Fundação Biblioteca Nacional, RJ e Aldeia dos tapuias,  no livro didático 
estudado. Foi também encontrada em preto e branco (CUNHA e FBN) e colorida (livro didático 
estudado).  
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Imagem 11: Aldeia dos tapuias.  
Fonte: MODERNA, 2007,  p. 19. 

 

Coloca-se, também a imagem 12, do acervo da FBN. Nota-se que a imagem da 

FBN está cortada nas laterais, em cima e um pouco abaixo, diferentemente da imagem 

colocada no LD. 

Nessa imagem 12 vê-se, num primeiro plano, indígenas trabalhando com enxada 

e pás – estão vestidos - e, num segundo plano, um sacerdote mostra o serviço deles a 

outros indígenas. Alguns estão vestidos outros nus. São mulheres e crianças; uma delas 

brinca com um cão e outra está de chapéu com uma espécie de balde em uma das mãos.  

Apenas o sacerdote usa sapatos. Mais ao fundo – ao centro - vêem-se outros indígenas 

carregando madeira e à direita mulheres africanas sentadas. Existem algumas casas 

construídas pelo que se imagina um aldeamento. 
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Imagem 12: Aldeia Tapuia.  
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, RJ.  

 

 A leitura da imagem traz indicação de que existem indígenas aculturados – já 

trabalhando - e outros que estão sendo apresentados ao serviço do aldeamento. Percebe-

se a hierarquia onde quem orienta é o sacerdote e os que executam são indígenas e/ou 

africanos. Mostra também a transmissão de alguns costumes – roupas e chapéu - e 

também na maneira de morar – casas construídas com portas, janelas e telhado de duas 

águas. Percebem-se também ruas ao longo do espaço, dispostas linearmente – que se 

nota pela posição das casas ao fundo e à esquerda - o que identifica costume não 

indígena. 

 Quando consultadas outras fontes (indicadas na nota de rodapé sobre o título e a 

cor da imagem), notam-se características não perceptíveis no livro didático, como a 
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pessoa que está de chapéu: ele é negro e, pela musculatura de seu braço, não parece ser 

menino e sim um adulto pequeno89. 

 Na página 22 do livro didático aparece a imagem 13 que está no item 

“atividades”. 

 

 
Imagem 13: Cerimônia dos índios xavantes.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 22. 

 

 Segundo o livro didático refere-se a “cerimônia dos índios xavantes da aldeia 

Pimentel Barbosa, em Canarana, no estado de Mato Grosso”, uma foto do ano de 2000 e 

indica a fonte: Studio R, uma foto de Rosa Gauditano90.  

Na foto vêem-se somente homens sentados em círculo vestidos com calção 

vermelho, com tornozeleiras, colares e pulseiras. Possuem pinturas corporais na cor 

preta, cabelos longos e, no alto da cabeça, um pequeno círculo sem cabelos. No círculo 

existe, também, um não-indígena – à esquerda - igualmente pintado e enfeitado, porém 

                                                
89 No livro História dos Índios do Brasil, com organização de Manuela Carneiro da Cunha, tem essa 
imagem na página 149  (Companhia das Letras, 1992)  onde se pode ver claramente que a pessoa que 
segura o balde e está de chapéu é um homem negro.  
 
90 Rosa Jandira Gauditano (São Paulo SP 1955). Fotógrafa e jornalista estabelece u, em 1989, seu primeiro 
contato com povos indígenas em Altami ra, Pará, e, a partir de então,  documenta comunidades de índios 
karajás, kayapós, tucanos, yanomamis, xavantes, guaranis e pankararus. É autora dos livros Índios. Os 
Primeiros Habitantes, 1998, Raízes do Povo Xavante, 2003, e Festas de Fé, 2004. Desde 1997, dirige a 
agência StudioR, trabalhando nas áreas de publicidade, jornalismo e documentação. Em 2004, em 
parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco criou a 
organização não-governamental Nossa Tribo, dedicad a a projetos voltados a nutrição infantil, edição de 
livros e postais (http://www.studiorimagens.com.br  Acessado em 15/09/2008) . 
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tem cabelos curtos. Todos eles têm, nas mãos, um maracá91 e estão sentados sobre 

esteiras tendo atrás de si uma sacola e uma borduna92.   

Pela posição de suas mãos, percebe-se que estão tocando o maracá é, portanto, 

uma cerimônia onde a percussão (e talvez a música) está presente. Estão numa clareira – 

ao ar livre - e se vê a mata ao fundo. À esquerda da foto, algumas crianças brincam e 

outras observam a cerimônia dos homens adultos, porém nenhuma criança participa 

dessa atividade. 

Esta imagem 13 está inserida em uma página de atividades, no livro didático, 

juntamente com mais duas outras (Missa do Domingo de Páscoa, na Catedral da Sé, 

São Paulo, 2003 e a Festa de Xangô em ritual do candomblé. São Paulo, 1999) e se 

propõe aos alunos observarem todas as três fotos, dizer se existe alguma relação entre 

elas e que tipo de informação obtêm-se a partir dessa observação. 

Novamente se confirma o senso comum de que (todos) os índios moram na 

selva, vivem nus (ou seminus). A questão cerimonial que une as três fotos só se entende 

quando se lê o texto verbal e na comparação das fotos pode-se colocar muito juízo de 

valor (os índios são pobres, são machistas – só homens participam da cerimônia -, etc.) 

que não contribuem com a educação para a tolerância e a diversidade e acentua o 

preconceito. 

 A seqüência das imagens aqui colocadas é a mesma do LD. Observa-se que a 

imagem anterior a esta (imagem 12) é “180 anos atrás” como está no próprio livro 

didático e esta (imagem 13) dos índios xavantes é do ano de 2000. Existe um hiato 
                                                
91 O maracá é um instrumento obtido mediante adaptação a uma cabacinha de um c abo de madeira de 
buritirana, ao qual se prende um cordeal. No interior da cabacinha são colocadas sementes de uma 
variedade de cana índica. É empunhado na mão direita e serve para marcar o ritmo nos contos do WAI'A. 
(http://www.museu.ucdb.br . Acessado em 15/09/2008 - Museu Dom Bosco, MT).  
92 Borduna é uma arma indígena utilizada para ataque, defesa, ou caça. Também acaba sendo utilizada 
pelos índios como bengala, remo e objeto perfurante, quando do tipo de ponta e em rituais. Geralmente é  
cilíndrica e alongada, feita de ma deira dura. 
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muito grande de tempo entre uma e outra enquanto imagem e, também historicamente, 

isto é, o assunto do LD era a “ocupação das terras portuguesas na América” (LD, p. 22) 

e o que se pede como “atividades” é observar fotos do século XX e XXI o que pode 

causar confusão para os alunos. 

 Na página 23 do livro, novamente um desenho, para ilustrar a “carta de Pero Vaz 

de Caminha” que também faz parte das atividades propostas.  

 

 
Imagem 14: A carta de Pero Vaz de Caminha.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 23. 

 

 Considera-se para fins de descrição e leitura apenas a ilustração/desenho e não o 

texto verbal que foi aqui colocado por não se conseguir recortá-lo do boxe como se 

apresenta no livro sem perder detalhes do desenho.   
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 Ao se copiar a imagem, pelo fato do papel do livro ser fino, vê-se impressa 

também a figura da página posterior do livro, mas que não deve ser considerada para 

leitura e descrição.  

 A imagem 14 é um desenho onde se vê um não indígena andando com as mãos - 

de cabeça pra baixo (ponta-cabeça) - e indígenas (uma mulher, um homem e 2 crianças) 

olhando e rindo.  

 O não-indígena está vestindo calça curta, meia ¾, sapato, camisa e colete com 

cinto; tem cabelos e barbas compridas e também sorri. Os indígenas estão de tanga com 

colares, braceletes, pulseiras e tornozeleiras.   

No desenho existem também três bichos: um macaco, um tatu e um siri (ou 

caranguejo) este último sinaliza ser uma cena praieira. Os bichos observam o homem de 

ponta cabeça e riem.  

 Deste desenho apreende-se que existe (ou existia) uma convivência pacífica 

entre indígenas e não indígenas onde havia lugar para brincadeiras. O livro didático 

retoma, assim ao tempo dos primeiros contatos com indígenas no país fazendo uma 

volta no tempo em relação à outra atividade proposta anteriormente.  

 Para a página 26 do livro que tem o título de “os índios chegaram primeiro” foi 

colocada a imagem (15), uma foto de 1991.  
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Imagem 15: Davi Kopenawa em aldeia do estado de Roraima. 
Fonte: MODERNA, 2007,  p. 26. 

 

 Foto de “Davi Kopenawa, em primeiro plano, sentado numa rede na aldeia 

Demini, no Estado de Roraima. Foto de 1991” conforme está no livro didático faz parte 

da segunda unidade deste tema no livro cujo título é “Os índios chegaram primeiro”.  

Nesta foto notam-se 12 homens - adultos e crianças - sentados em redes ou no 

chão (sobre pedaços de pau) e alguns deitados (nas redes).  São várias redes apoiadas 

em pilares de madeira, no mesmo espaço de chão de terra batida. Vê-se claramente que 

dois estão de calção, um com chinelo de borracha, três de colar, um de braçadeira, um 

com pintura corporal preta e um com pintura sobre os olhos em vermelho. Os cabelos 

são curtos e cortados arredondados com franja. Ao fundo, duas crianças estão em pé, 

sem calção, um deles usando uma espécie de tanga.  

A ausência de mulheres sinaliza ser esse ambiente masculino. Não se pode saber 

com certeza se estão dentro de uma oca, porém a descrição acima leva a crer que sim.  

Nesse espaço também tem, pendurado nos pilares de madeira, um cesto. No 

chão, à direita, tem algumas bananas verdes e também cascas de banana, próximos a um 

pilar. O que está mais ao fundo não se vê, pois a foto está escura. Davi segura em uma 
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das mãos o que parece ser um feixe de lápis de cor. Percebe-se, portanto, a mistura de 

culturas – indígena e não-indígena pelos lápis, pelos chinelos e calções.    

 Na página 27, o livro propõe uma atividade com o título de “agora, observe a 

foto e responda”  

 Esta imagem (16), assim como as outras, também foi colocada neste trabalho do 

mesmo tamanho em que aparece no livro didático. Algumas de tamanho muito pequeno 

dificultam sua leitura e outras não, como é o caso desta que está abaixo.  

 

 
Imagem 16: Vista aérea de aldeia ianomâmi, estado de Roraima, 1989.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 27. 

 

A imagem 16 mostra uma “vista aérea da aldeia ianomâmi Demini, no Estado de 

Roraima, em foto de 1989” (livro didático, p. 27) onde se pode ver uma grande 

construção em formato arredondado com abertura no teto por onde se vê seu interior de 

chão de terra.  
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Não se percebe do que é construída e nem coberta, apenas que ela está inserida 

num clarão na mata que é espessa ao seu redor. Não se distingue a variedade de árvores 

ou plantas desta mata, apenas que existem muitas.  

Tem mais três outras “manchas” brancas próximas – talvez telhados - e bem 

menores em relação à principal, porém não se pode afirmar o que sejam.  

Notam-se algumas trilhas de terra que ligam a construção à mata. Não se vê 

nenhum ser humano e nem animais.  

 Esta foto está no livro com a intenção de que se observe e responda a perguntas 

do tipo “de que forma a aldeia ianomâmi está sendo vista na foto?” 

 Na página 28 do livro inicia-se novo conteúdo “O Brasil antes da chegada dos 

portugueses” ilustrado por alguns objetos dos povos indígenas e pela imagem 17. 

 

 

 
Imagem 17: Ataque tupiniquim a uma aldeia tupinambá.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 28. 
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 Esta imagem é uma “gravura (colorizada) de Theodore de Bry feita por volta de 

450 anos atrás” (MODERNA, 2007, p.28). 

Percebe-se que é um ataque de índios contra índios. Os atacantes vieram de 

canoas e estão enfeitados com penas na cintura, no quadril e usam cocares. Tem um 

deles que toca uma espécie de corneta e atacam com arco e flecha. 

 Os que foram atacados estão dentro de um cercado – alto - de madeira em forma 

de círculo onde tem quatro construções dispostas com as portas voltadas para dentro do 

círculo. Nesse espaço estão pessoas que se agitam de um lado para outro onde se vê um 

escrito – Uwattibi.93·.  

Entre as construções e a cerca estão guerreiros que se defendem com arco e 

flecha também. Entre eles existem dois que tocam a mesma espécie de corneta – 

posicionados ao fundo da figura. Percebe-se entre eles um não indígena – à esquerda e 

abaixo – de barba e cabelos compridos – é Staden. Em quatro pilares dianteiros do 

cercado estão fincadas quatro caveiras.  

Na gravura original, em preto e branco – imagem 18 - colocada como disponível 

na web – que está no Museo de la Comunicacion94, vê-se que ela foi utilizada no livro 

didático na sua íntegra, ou seja, não houve cortes na figura. Contém, porém, uma 

informação textual: “os captores de Staden95 são atacados pela tribo inimiga 

Tupinikin”96, importante para o entendimento e maior apreensão do texto não-verbal. 

                                                
93 O nome era “Ubatiba”, como lemos em vários documentos do século XVII, entre outros no “Livro 
primeiro de notas do tabelião de Ubatuba”, que começa em 1645 e que se acha no respectivo cartório 
daquela cidade. Staden escreve “Uwattibi” (STADEN , 1974, p. 87).  
 
94 Acessível em http://www.infoamerica.org/museo.htm   
95 Hans Staden, natural de Hesse, Prússia, era um aventureiro. Frente ao insucesso de sua tentativa de 
embarcar para a Índia, viajou para o Brasil empregando -se como artilheiro numa nau que partiu de 
Lisboa. Visitou por duas vezes a colônia portuguesa. Primeiro em 1547, demorou -se por volta de 
dezenove meses. Sua segunda estadia foi mais longa. Aportou em 1550, permanecendo cinco anos n a 
América, dos quais, nos últimos nove meses, foi prisioneiro de um grupo Tupinambá. De volta à Prússia 
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 Sem o texto verbal somente poder-se-ia ler que são dois grupos indígenas 

guerreando entre si e a referência ao local – Ubatuba, SP – poderá passar desapercebida. 

 

  

Imagem 18: Captores de Stadem são atacados por tribo inimiga Tupiniquim.  
Fonte: Museo de la Comunicación.  

 

Com o título “a mandioca era o principal produto da agricultura tupi, nesta 

página 29, existem duas imagens: uma foto colorida e uma ilustração em preto e branco. 

A foto é recente – ano de 2000 – e a ilustração não tem referência da data, porém no seu 

subtítulo está que foi “extraída do livro de Hans Staden” (livro didático, p. 29) o que, 

pelo repertório do leitor, se saberá ser do século XVI.  

                                                                                                                                          
em 1555, publicou no ano seguinte as suas memórias sobre essas duas viagens à colônia portuguesa, 
retratando particularmente sua experiência entre os ín dios. (CORRÊA, 2006 , p. 8). 
 
96 “Los captores de Staden son atacados por la tribu enemiga Tupinikin” La América de Theodore de Bry, 
livro IIII, 11/27. 
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Primeiramente faz-se a descrição e leitura da foto, em seguida da ilustração. A 

fonte dada no livro didático é de Carlos Terrano, e pertence ao acervo da Kino97 que, 

segundo informações obtidas através da Kino e em correspondência com o fotógrafo, o 

nome é Terrana (com a no final) e não fotografou índias ianomâmis (ver 

correspondência em Anexos). 

 

 
Imagem 19: Preparo da mandioca por índias ianomâmis.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 29. 

 

Vêem-se, nesta foto, mulheres indígenas preparando mandiocas: uma carrega e 

outras três – sentadas no chão sobre a terra - estão ralando. A mandioca já ralada fica 

sobre uma esteira e as outras (inteiras) estão colocadas em cestos atrás de cada uma 

delas e também na esteira à espera de serem raladas. 

Percebe-se que elas estão dentro de uma construção – uma oca – de chão de terra 

batida, com laterais de palha de coqueiro e uma entrada (aberta) na lateral direita da foto 

onde está um cacho de bananas verdes. Existem objetos/utensílios no chão – potes e/ou 

caldeirões.  

                                                
97 Kino Fotoarquivo, criada em 1980 possui atualmente mais de 60 mil imagens já disponíveis para 
pesquisa. Acesso pelo endereço: http://www.kino.com.br . 
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Deitado atrás das trabalhadoras está um cachorro. As índias estão nuas 

enfeitadas com pinturas corporais, brincos, colares, braçadeiras e enfeites na cabeça. Os 

colares e braçadeiras são de contas e os brincos e enfeites de cabeça possuem penas. 

Não se pode perceber claramente qual é o material dos utensílios onde estão as 

mandiocas inteiras e tampouco com o que ralam as mandiocas. 

Por essa foto percebe-se ser um trabalho feminino, coletivo e que é realizado no 

interior da oca. Sabe-se, portanto, que a mandioca faz parte da alimentação desses 

indígenas e que a banana também.  

Essas informações podem ajudar a compor o sistema de vida desses indígenas, 

sua cultura, sua maneira de divisão de trabalho.  

A seguir coloca-se a imagem que ilustra o mesmo tema no livro didático.  

 

 
Imagem 20: Índios na colheita da mandioca.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 29. 

 

A imagem colocada ao lado da foto no livro didático tem como informação 

“extraída do livro de Hans Staden” (MODERNA, 2007, p. 29), porém tem como fonte 

na própria imagem “Rosa Gauditano/Studio R”. Apesar do equivoco de fontes no livro 
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didático, a ilustração pertence ao livro de Hans Staden (STADEN,  

1930, p. 135). 

 Coloca-se a imagem 21, retirada do livro de Staden com as referências da fonte 

originais e com o relato sobre o lugar – aldeia de Ubatuba – e de Staden como 

personagem em quase todas as suas ilustrações – novamente não se puderam retirar 

essas informações da ilustração, pois estão inerentes a ela.  

Mesmo não se tratando de análise de textos verbais, estes auxiliam na 

compreensão do texto não verbal quando colocados junto corretamente ou quando são 

utilizados pelo leitor para aumentar seu repertório de conhecimentos e assim ter uma 

leitura mais completa do texto não-verbal (qualquer que seja ele). 

No livro didático a ilustração está recortada acima e nas duas laterais, como se 

pode ver pela comparação entre as imagens (20 e 21) aqui colocadas. 

Pela imagem do livro didático vêem-se pessoas trabalhando na lavoura e 

carregando madeira; o espaço de moradia – cercado e com quatro construções dentro – e 

uma grande cruz diante da qual está ajoelhado um homem de barbas e cabelos 

compridos – supõe-se que está rezando. 
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Imagem 21: “Relatos” de Hans Staden, 1557.  
Fonte: Biblioteca Nacional do Brasil.  

 

Existe a palavra escrita – Uwattibi: Ubatuba (como já explicado anteriormente 

nesta tese) – acima do cercado das casas. Percebe-se que as pessoas que trabalham na 

lavoura são mulheres indígenas e carregam seus filhos nas costas num cesto; estão nuas 

e têm cabelos longos (parte central e acima do cercado). O homem que reza aos pés da 

cruz não é indígena – sabe-se pela figura original que é Staden. 

Ao cortar a imagem, descaracteriza-se a perspectiva que existe no original que 

indica terreno acidentado (em aclive) onde está a plantação e a distância desta até as 

construções (casas). E também suprimindo a parte do céu, deixa-se de informar sobre as 

condições do tempo: o sol (mesmo que estereotipado), e as nuvens de onde “cai” chuva.  

É uma ilustração feita originalmente em blocos de cenas: o céu; a mata; a 

religião (Staden rezando); a plantação; o transporte, etc. que ficou prejudicada pelos 
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cortes feitos. Quando se suprime dados, como é o caso desta ilustração, muda-se o 

conteúdo do texto.  

 Na mesma página 29 do livro didático encontra-se outra ilustração que 

acompanha novo título – “a guerra era importante para os tupis” 

 

 

 
Imagem 22: Corpos de inimigos sendo preparados por tupinambás.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 29. 

 

Na imagem 22 pode-se ver vários grupos de pessoas: guerreiros – à direita no 

alto – munidos de armas e escudos que conversam entre si; no centro dois homens 

conversando (um indígena – guerreiro - e outro não); uma mulher indígena correndo (ao 

fundo); uma mulher indígena ajoelhada segurando a cabeça de um homem e se 

lamentando e mais dois guerreiros olhando essa cena. Em primeiro plano, à direita, 

mulheres indígenas “trabalham” em um corpo masculino adulto que está no chão, de 

bruços; próximo a elas está um recipiente contendo algum líquido. Bem à esquerda da 

imagem existe um caldeirão com um líquido que ferve numa fogueira.  

Não existem crianças nessa imagem, percebe-se ser um ritual de adultos 

realizado após uma luta – pela presença dos guerreiros. O chão é de terra e ao fundo vê-

se uma porta, indicando que esse ritual realiza-se fora da casa. 
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Na imagem 23 colorizada, pode-se ver novamente Hans Staden, o único não-

indígena da cena – destacado na imagem pela cor branca de seu corpo – que, pela 

seqüência de imagens já descritas neste trabalho, sabe-se que ele está com os 

tupinambás com quem viveu cativo. Essa imagem 23, feita por volta de 1540, por 

Theodore de Bry ilustra a primeira edição do livro de Staden e foi feita a partir de seus 

relatos. Theodore de Bry não presenciou as cenas que ele ilustrou. 

Hans Staden participa também como personagem das imagens das páginas 28 e 

29, deste livro didático. 

 

 
Imagem 23: Ilustração de cena de canibalismo.  
Fonte: luiscardosodafonseca.blospot.com . Acessado em 21/05/2008.  

 

 De acordo com relatos dos primeiros europeus que por aqui passaram, 

principalmente Jean de Léry, um calvinista francês, os Tupinambás comiam seus 

adversários e acreditavam que com isso o espírito guerreiro do inimigo se incorporava 

ao seu. 
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Na página 30 do livro didático novamente se propõe atividades. O título para 

elas é “escreva o que estão fazendo as pessoas”.  A imagem 24 é composta por três 

desenhos colocados lado a lado que mostram atividades indígenas. Não tem referências 

de quem fez os desenhos – sem crédito algum. 

 

 
Imagem 24: Atividades indígenas.  
Fonte: MODERNA, 2007,  p. 30. 

 

O primeiro desenho mostra um homem com braçadeira e enfeite na cintura; com 

um arco nas mãos, esticando o cordão onde está apoiada uma flecha. A flecha está 

voltada para o alto, porém ele não olha para essa direção. Sua pele não é branca, os 

cabelos são cortados com franja e ele está num local de muita vegetação. Parece estar 

fazendo pose e não caçando. 

 O desenho do meio mostra homens, mulheres e crianças indígenas andando em 

fila. Há um homem na frente que leva numa das mãos um arco e na outra uma espécie 

de bastão. Carrega nas costas um cesto cheio de flechas. Ele tem cabelos compridos e 

está de tanga feita de folhas (ou penas). No fim da fila existe um outro homem com 

cesto de flechas nas costas, possui braçadeira em um dos braços.  
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Entre eles estão duas mulheres. Uma delas carrega uma criança nas costas 

apoiadas por uma faixa passando pela cabeça e a outra tem um cesto nas costas, 

possivelmente com alimento. Estão de tanga e colar; uma delas tem braçadeira e carrega 

algo na mão que não dá para distinguir. Andam num chão de terra, sem sapato e tem 

vegetação ao fundo. Seus corpos não são brancos. Nota-se também que as tangas são 

iguais duas a duas – de um homem com uma mulher. 

 No desenho da direita, homens trabalham na vegetação rala e baixa com enxada 

e bastões. Não parece ser uma plantação – apenas limpam o terreno. Estão de tanga, sem 

sapato e um deles tem uma braçadeira; possuem cabelos compridos. Percebe-se atrás 

deles, chão de terra e casa com telhado e janela. Parece ser telhado de palha (fibra 

vegetal). Seus corpos não são brancos. A função do bastão, pela maneira como está 

sendo segurado, parece ser de furar o terreno. 

 A imagem 25, da página 32 ilustra o texto cujo título é “muitos povos indígenas 

não existem mais” é uma foto que tem à sua direita as referências da fonte (no livro 

didático) como sendo “cortesia de Gunter Kroemer/CIMI”. 

 O Conselho Indigenista Missionário – CIMI – foi criado em 1972 e é um 

organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Está 

estruturado em 11 regionais e um Secretariado Nacional, em Brasília. Cada regional tem 

uma estrutura básica que dá apoio, orienta e coordena o trabalho das equipes nas áreas 

indígenas. O Cimi conta atualmente com aproximadamente 418 missionários, 

compondo 114 equipes de área localizadas em várias regiões do país. São leigos e 

religiosos A atuação do Cimi é também junto à Igreja, ao Estado e à sociedade. Gunter 

Kroemer é membro do CIMI regional Amazonas, padre, indigenista e antropólogo.  
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Imagem 25: “Sobreviventes do povo juma”; foto de 1992.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 32. 

 

Nesta imagem estão duas mulheres adultas - sendo uma mais velha que a outra - 

e duas crianças. Três estão sentadas em duas redes distintas de fibra natural penduradas 

em troncos de madeira e uma está em pé. Estão todas sob telhado de palha que também 

se apóia em troncos de madeiras. O chão é de terra.  

A mulher mais idosa tem cabelos compridos e não se percebe se está vestida – 

parece estar sem camisa - e está de costas pra quem fotografou (virou o rosto em direção 

ao fotógrafo para ser fotografada). A outra mulher está de calção e camiseta estampada 

e de mangas curtas; tem tornozeleira e enfeite abaixo do joelho. Sentada ao lado dela 

tem uma criança sem camisa, com saia ou calção (não se percebe), tem colar e cabelos 

compridos. Abraça um pequeno macaco que está sentado na rede também. 

 A criança que está em pé veste calção (preto de bolinhas brancas), camiseta 

regata e tem colar curto. Todas olham para quem tira a fotografia sorrindo levemente e 

estão descalças.  
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 No chão, de terra, tem um tronco pequeno, um pau tipo bastão e pequenos 

gravetos. Existe também algo branco (parecem ser caroços) numa espécie de gamela, ou 

melhor, uma vasilha de madeira no chão em frente à mulher mais velha. 

 Não se pode distinguir se estão dentro ou fora da casa e se estavam fazendo algo 

quando foram chamadas pelo fotógrafo para “posar”. A mulher mais velha poderia estar 

trabalhando nos caroços brancos à sua frente, mas não se pode afirmar. 

Percebe-se a intimidade com os animais “selvagens”, representada aqui pelo 

pequeno macaco que está no colo de uma das crianças.  

 Nesta imagem 26 que está na página 33 do livro – um mapa -, o texto que a 

acompanha titula-se “os portugueses trouxeram novos instrumentos”. O nome do autor 

do mapa aparece com erro, o certo é Battista com dois tês e não com um, como está no 

livro didático.  

A imagem foi recortada para ser colocada no livro como se verá na descrição 

que se segue. 

  

 
Imagem 26: Mapa de Giovani  Battista Ramusio.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 33. 
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 Nesta imagem colocada no livro didático vêem-se vários homens, mulheres e 

crianças, nus, em atividades diversas – supõe-se serem indígenas, pois não estão 

vestidos; existem também dois homens não-indígenas vestidos e com chapéu. Um deles 

segura um arco, e o outro uma espada e uma espécie de taça grande que oferece a um 

indígena que estica o braço em direção como para pegá-la. Esse indígena carrega 

madeiras no ombro. Vários são os índios que cortam e transportam madeiras cortadas 

como tábuas; alguns se dirigem aos não-indígenas. 

 Nesta imagem 26 se vê machado e foice sendo utilizados por indígenas para 

cortar árvores – existem tocos (parte do tronco das árvores já cortadas) ao longo da 

imagem. Dá para ver, também arco e flecha nas mãos de mulher e nas mãos de uma 

criança indígena.  

Duas casas são vistas (uma está quase imperceptível à esquerda e acima da 

figura) onde se percebe naquela mais visível, pessoas deitadas em redes e, também, 

sentadas no chão dentro da casa. A casa parece não ter parede nem porta deste lado 

visível e não dá para saber do que é construída. 

Vários animais são vistos - como macacos e pássaros - soltos e junto aos 

indígenas. Percebe-se o terreno com relevo e algumas elevações. São poucas as árvores 

nesse local.  

Abaixo e à direita da imagem 26 se vê desenho de água e rios (onde dá para ver 

os nomes – R. Real. R. de S. Francelco) e a marcação de locais – C. de todos os Santos; 

C. de S. Agostín, etc.    
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 Esta imagem foi retirada de um mapa98 publicado em Veneza em 1556, porém 

foi usada apenas uma pequena parte e sem cores. Na imagem completa (imagem 27) 

podem-se ver marcações de rios, relevos, terras não descobertas e, curiosamente, um 

vulcão ao centro.  

Aparece também o mar com várias embarcações de médio e grande porte 

(estrangeiras) e um bote (acima e a direita – supõe-se que de indígenas). No mar tem 

muitos peixes de tamanhos grandes e a orientação do norte e sul. O nome Brasil aparece 

no mapa assim como Cabo Frio – escrito no mar, à esquerda e em baixo.  

 Bem acima do mapa está a frase “terra não descoberta”, o que indica que o que 

foi ali desenhado pode não corresponder à realidade. Constam, ainda, no mapa, várias 

outras anotações escritas. 

 A imagem completa, isto é, como foi concebida, instrui e informa muito mais do 

que aquela colocada no livro didático onde – no recorte utilizado - se induz a uma 

leitura fracionada. 

                                                
98 Publicado em Veneza no ano de 1556, talvez este seja o primeiro mapa que mostra o Brasil 
individualmente, embora de forma ainda imprecisa.  Este raro documento faz part e do "Atlas Delle 
Navigazione e Viaggi", de Giovanni Battista Ramusio, e descreve a viagem do piloto francês Jean 
Parmentier na costa brasileira, ressaltando as boas relações dos franceses com os índios, a extração de 
pau-brasil e também a captura de animais silvestres - os maiores pontos de interesse da 
França. (www.serqueira.com.br . Acessado em 12/09/2008).  
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Imagem 27: Mapa de Giovani Battista Ranusio.  
Fonte: www.serqueira.com.br  Acessado em 12/09/2008.  

 

Ilustrando o texto de título “os índios foram praticamente exterminados”, na 

página 34 do livro didático, está a imagem 28. Original em preto e branco como está 

também no livro didático. 

 

 
Imagem 28: Indígenas doentes.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 34.  
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 A imagem mostra mulheres acocoradas se lamentando – mãos no rosto, cabeça 

baixa, mãos na cabeça, etc.; duas delas se apóiam mutuamente. Têm cabelos compridos 

e estão nuas. Homens carregam uma pessoa amarrada com cordas. Esses homens têm 

corte de cabelo característico da etnia xikrin, do estado do Pará.   

 À esquerda existe um homem deitado numa rede (apoiada num tronco ao ar 

livre) e outro em pé ao seu lado segurando um chocalho, o que leva a crer ser um 

curandeiro.  

 A gravura de Theodore de Bry (Brasil Histórico e Geográfico, [2000?]), ilustra a 

doença de um indígena carijó, escravo dos tupinambás que pediram a Staden que o 

curasse. Como isso não foi possível, resolveram matá-lo: “ele quer morrer, vamos, pois 

matá-lo antes que morra” (idem, p. 31) então “levaram-no para frente de uma cabana 

com dois a sustentá-lo” (idem, p. 31). Na imagem 29, detalhes da imagem para 

exemplificar e a respectiva fonte99. 

Como está no livro didático parece ser doença na própria comunidade indigena e 

que as mulheres choram por um ente querido da família e não por inimigo capturado. A 

falta de informações ou a eliminação delas acarreta leitura errada e, portanto criação de 

conceitos errados. 

O livro didático, desta forma, contribui para que se obtenham, através do texto 

não-verbal, informações que não condizem com aquelas transmitidas na obra primeira e 

que traduzem uma questão cultural – depois de matar o inimigo carijó “deixaram-no 

assim na cabana e iam comê-lo” (Brasil Histórico e Geográfico, p. 31).  

 

                                                
99 Retirado do Livro Brasil Histórico e Geográfico: O primeiro viajante (De Bry – Hans Staden); O Índio 
(Debret); O Negro (Debret), Série Documentos Históricos, CODIL – Companhia Distribuidora de Livros 
página 31: São Paulo, sd.  
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Imagem 29: Doença do índio carijó.  
Fonte: Brasil Histórico e Geográfico, 1° vol., p. 30/31.  

 

 Na mesma página 34 do livro didático e ilustrando o texto de título “guerra”, 

está a imagem de número 30. 

 

 
Imagem 30: Gravura de Rugendas.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 34. 

 
 Os registros de Rugendas do cotidiano brasileiro formaram uma coletânea de 

cem trabalhos publicada em Paris, em 1835, sob o título de “Voyage Pittoresque au 
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Brésil” (Viagem Pitoresca ao Brasil); essa é uma das gravuras existentes nessa 

coletânea. Gravura que foi realizada em 1820 e faz parte do acervo da Fundação 

Biblioteca Nacional, como consta na referência da fonte no livro didático. 

O que se vê são indígenas e não indígenas guerreando. Os não-indígenas – 

brancos e negros e em menor número - estão com armas de fogo munidas de baioneta e 

os índios com arco e flecha. Entre os indígenas existem mulheres e crianças, algumas 

carregam seus doentes e fogem mata adentro, outra jaz morta com sua criança abraçada 

ao pescoço. O embate acontece na mata. Os brancos estão vestidos com calça, camisa, 

bota e chapéu. Os negros estão de calça com o dorso nu e os índios totalmente nus. 

Essa imagem foi cortada na parte superior – árvores – e também na parte inferior 

em relação à original. O sentido principal do texto, porém não foi comprometido uma 

vez que o interesse está na guerra em si e não na densidade da mata que se percebe na 

gravura original. 

Resolveu-se, por isso, não colocar a gravura original para comparação nesta tese. 

 Na página 35 do livro didático, a imagem 31 ilustra o texto intitulado “a luta dos 

povos indígenas continua” e se refere à Festa do Quarup no Parque Nacional do Xingu.  

O Quarup (ou Kuarup) é um ritual de homenagem aos mortos ilustres celebrado 

pelos povos indígenas da região do Xingu, norte do Estado do Mato Grosso, no Brasil. 

 O rito é centrado na figura de Mawutzinin (Mavutsinim), o demiurgo e primeiro 

homem do mundo da sua mitologia. Kuarup também é o nome de uma madeira. Em sua 

origem o Quarup teria sido um rito que objetivava trazer os mortos de novo à vida. 
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Imagem 31: “Festa do Quarup, no Parque Nacional do Xingu” , MT, 1998.  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 35. 

 

 

Mavutsinim queria que seus mortos v oltassem à vida. Foi para o mato, 
cortou três toros de madeira de kuarup, levou para a aldeia e os pintou. 
Depois de pintar adornou os paus com penachos, colares, fios de algodão  e 
braçadeiras de penas de arara. Feito isso, Mavutsinim mandoiu que fincassem 
os paus na praça da aldeia, chamando m seguida o sapo cururu e a cutia (dois 
de cada), para cantar junto dos kuarup. Na mesma ocasião levou para o meio 
da aldeia, peixes e beiju s para serem distribuidos entre o seu pessoal. Os 
maracá-êp [cantadores], sacudindo os chocalhos na mão direita, cantavam 
sem cessar em frente dos kuarup, chamando-os à vida. (Villas -Boas, 1986, p. 
55/56).   

 

Nos dias 19 e 20 de julho de 2003 foi realizado um kuarup em homenagem ao 

sertanista Orlando Villas Boas, falecido em 12 de dezembro de 2002, por seu 

importante papel junto às comunidades indigenas. Atualmente esse ritual continua 

sendo realizado em homenagem a índios respeitados que morreram. 

A imagem 31 é uma foto que mostra uma grande roda feita por indígenas com 

pinturas corporais diferenciadas na cor e na decoração. A grande maioria está nua, 

porém nota-se pelo menos um de sunga (na roda, à direita). Todos usam um cinto largo 

na cintura, alguns têm tornozeleiras e joelheiras. No centro desta roda existem três não 

indígenas vestidos com calças compridas e camiseta junto a um indígena nu. A roda está 
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no centro de uma comunidade indígena, no chão de terra, onde se podem ver algumas 

ocas cobertas de sapé e árvores frondosas, ao fundo. 

 A página 36 do livro didático propõe novamente atividades aos alunos e coloca a 

imagem 32 para que se “observe a gravura e responda” algumas questões do tipo “quem 

são as personagens representadas na imagem?” e “Por que elas estão fazendo isso?”, 

alem de outras três questões. 

 O livro didático indica como fonte: “reprodução”. Explica ser uma “gravura de 

André Thevet de 450 anos atrás”. Não foi possível localizar o original desta gravura, 

portanto não se sabe se é parte de uma imagem maior como aquela da página 33 do 

livro didático já apresentada nesta tese. 

 

 
Imagem 32: “Índios cortando o pau -brasil”. 
Fonte: MODERNA, 2007, p. 36. 

 

Nessa imagem 32, vêm-se três indígenas nus cortando e transportando madeira, 

um deles tem, na cabeça, um cocar. Não parece estarem na selva, pois tem apenas uma 

árvore para ser cortada. O terreno é acidentado – com relevos – e vegetação baixa. 

Pode-se intuir dessa imagem que o corte de pau-brasil foi tanto que o produto ficou 

escasso.    
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 Na página 38 do livro didático aparece uma foto que o texto intitula “o asseio 

com o corpo” 

 A fonte dada pelo livro didático é que é uma foto de Rosa Gauditano, do Studio 

R. O Studio R Imagens, situado na cidade de São Paulo, e fundado pela fotógrafa Rosa 

em 1997, já explicado na página 246 desta tese em nota de rodapé.  

Esta foto – imagem 33 - mostra crianças num rio raso que brincam na água. O 

rio tem águas limpas – pode-se ver o fundo - e as crianças estão de bermudas o que não 

indica estarem “tomando banho” como cita o livro didático.  

 

 
Imagem 33: “Crianças xavantes tomando banho no rio, Mato Grosso, em 1999”  
Fonte: MODERNA, 2007, p. 38. 

 

Pode indicar a proximidade de suas casas com o rio e a intimidade que têm com 

ele já que, na foto, as crianças aparecem sem a companhia de adultos. A questão do 

“asseio com o corpo” título proposto no livro didático e que tem como exemplo esta 

foto fica sem respaldo, pois nota-se claramente que as crianças estão brincando.  
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 Lê-se, porém, neste texto de 1999 que as culturas indígenas e não-indígenas 

estão em harmonia - as crianças estão no rio de bermudas e não nuas – indicando, ao 

menos, proximidade com a cultura não-indígena. 

 Sob o título de “a população indígena de hoje” o texto da página 39 do livro 

apresenta a imagem 34, uma foto de Rosa Gauditano/ Studio R no ano em que o Brasil 

comemorou 500 anos de “descobrimento”.  

 

 

Imagem 34: “Conferência indígena em Porto Seguro, estado da Bahia, no ano de 2 000”. 
Fonte: MODERNA, 2007, p. 39. 

 

Na foto – imagem 34 - aparecem mulheres indígenas que escutam uma delas que 

fala ao microfone – no primeiro plano. A pessoa que fala está em pé e carregando uma 

criança. Todas elas estão de vestidos, colares e pulseiras. Têm cabelos compridos sendo 

que algumas delas os matem presos. Não sorriem, estão com o semblante bem sério. 

Portam crachá, o que denota estarem participando de algum evento onde se identificar é 

necessário. Atrás delas tem alguns homens que também escutam. Há interação com a 

cultura não-indígena percebida pelo uso do microfone, dos crachás e dos vestidos.  
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As imagens sobre indígenas no livro didático adotado pelas escolas pesquisadas 

terminam com esta da página 39 do livro. O que se percebeu é que se apresentam aos 

alunos imagens criadas por artistas do século XVI que nem sempre tiveram contato com 

indígenas brasileiros (10, ao todo) e fizeram as imagens a partir de relatos; cinco são 

ilustrações (desenhos) da própria editora – sem créditos ao desenhista e seis são fotos 

atuais (do ano de 1991 até 2000) sendo que uma delas tem os créditos dados 

erroneamente a Carlos Terrana (escrito Terrano no livro didático), que, segundo contato 

com a fonte registrada no livro obteve-se a seguinte resposta: “Você poderia enviar-nos 

uma amostra da foto, pois o Terrana (autor) não tem fotos de índias?” 100 

  Pode ser que a foto seja de Carlos Serrano – antropólogo – porém não se 

conseguiu confirmação desta suposição. Notou-se, porém, que a fonte dada pelo livro 

didático nem sempre é confiável o que se tratando de livro didático é preocupante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
100 [kino@kino.com.br] . Enviado em 15 de setembro de 2008 , às 09:33h. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Assim, também entre a população é freqüente associar -se minorias a 
“não ser brasileiro”, ou seja, a outras nacionalidades, seja pela religião , como 
no caso dos judeus e muçulmanos, seja pela aparência externa, a face, como 
no caso, em particular, de orientais. Quanto às populações indígenas, não é 
rara uma atitude de desconfiança e medo, como se estivessem “fora de lugar” 
(Fischmann, 1996, p. 181). 

 

O caminho percorrido por esta pesquisa permitiu o aprimoramento e 

aprofundamento de conhecimentos anteriores e a obtenção de novos. Educação e cultura 

não são temas que se esgotam, pelo contrário, quanto mais se estuda mais elementos se 

encontram para mais buscar e mais saber. 

Neste trabalho, chega-se a algumas conclusões e abrem-se caminhos para novos 

questionamentos que poderão resultar em novas investigações. Da linha de pesquisa 

escolhida para trabalhar, do tema proposto à investigação, passando pelo título e 

finalmente pela hipótese a ser confirmada ou negada, um leque enorme de caminhos 

foram abertos – difícil selecionar – não o melhor nem o mais fácil, porém o mais 

adequado para se trilhar. 

Igualmente difícil foi encontrar o melhor espaço para a pesquisa de campo, 

espaço esse que congregasse todas (ou quase todas) as características que se pretendia 

em consonância com o tema proposto, e outras, que singularizassem o espaço 

geográfico recortado para a investigação. 

Escolheu-se, então, São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista e suas 

escolas municipais de Ensino Fundamental determinando dois itens para entrevista com 

professores, coordenadores e/ou diretores: Dia do Índio e Dia do Desafio – pensados e 
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propostos para que se obtivessem subsídios para reflexões e análises juntamente com o 

que foi levantado na pesquisa bibliográfica. 

Educação Básica no Brasil; Educação Escolar Indígena no Brasil e Imagem 

(indígena) foram temas estudados. Levantamentos da história, da evolução e da 

educação na cidade de São José dos Campos foram realizados. Instrumentos 

pedagógicos que ajudam na construção da imagem-identidade do indígena brasileiro 

foram detectados, estudados e analisados.  

Assim, se pôde refletir e concluir sobre a hipótese sugerida - a escola apresenta 

conteúdos estagnados, estereotipados referentes à imagem-identidade do indígena 

brasileiro - como sendo verdadeira.  

 No desenvolvimento desta pesquisa e em cada um de seus “braços” de 

investigação - seus capítulos: Implantação histórica e legal da escolarização brasileira; 

De como a aldeia indígena se transformou em megalópoles; Em campo, as observações 

e reflexões; Imagem - identidade dos indígenas brasileiros procurou-se estruturar e 

contextualizar cada parte como sendo um todo com começo, meio e fim para, 

finalmente, unir todos os conteúdos levantados e investigados na reflexão e conclusão 

final. 

 Reafirma-se o que foi dito na apresentação deste sobre a não linearidade deste 

trabalho, característica do tema a que se refere, e também da formação desta 

pesquisadora, diferenciada e plural, daí ter-se adotado essa conformação de capítulos 

independentes ao longo da investigação para reuni-los no final, na conclusão.  

Com o título Imagem-identidade indígena: construção e transmissão em escolas 

não-indígenas e a hipótese para investigação: a escola apresenta conteúdos estagnados, 
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estereotipados, referentes à imagem-identidade do indígena brasileiro, foram sendo 

traçados os caminhos a serem trilhados nessa empreitada.   

 Procurou-se, então um local para a pesquisa de campo que fosse ao mesmo 

tempo singular e pudesse servir, depois de concluídas as investigações, de paradigma. 

Elegeu-se, então, para espaço geográfico, o município de São José dos Campos no 

Estado de São Paulo que atenderia aos requisitos necessários. 

 As perguntas que emergiram ao se preparar o tema de investigação foram 

muitas: como a escola não-indígena trata a temática indígena, sobretudo no que se refere 

à imagem/identidade dos indígenas? Está a atualização, o movimento vivo das 

sociedades indígenas presente na escola? O alto desenvolvimento tecnológico do 

município de São José dos Campos e sua constante modernização se refletem na 

educação municipal? Como isso interfere, ou não, na construção da imagem-identidade 

dos indígenas? 

 Para responder a essas questões desenvolveu-se, então esta pesquisa que 

investigou como escolas não-indígenas, no Ensino Fundamental do município eleito, 

vêem e tratam as questões indígenas, tanto nos conteúdos programáticos como nas 

vivências cotidianas, em referências que se apresentem ou eventos que sejam propostos.  

Primeiramente definiu-se e justificou-se o tema, onde se faz uma introdução 

sobre os percursos da pesquisa indicando o surgimento do interesse pelo tema e a 

reestruturação de uma primeira idéia até se chegar à forma atual colocando-se os eixos 

estruturadores desta tese e as opções teórico-metodológicas, como a hipótese a ser 

investigada. Finalizando a parte em questão, enfatiza-se ser uma pesquisa qualitativa, 

com abordagem teórica e de campo na qual foram empregadas técnicas de observação e 

de análise dos resultados.  
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No primeiro capítulo, colocou-se o histórico e a legislação educacional brasileira 

referente às escolas não indígenas e também às escolas indígenas. A estrutura e 

organização da educação escolar indígena no Brasil com breve histórico, legislação 

federal e estadual (SP) assim como as conquistas indígenas significativas na área da 

educação escolar estão aqui contempladas. Constam, também, informações sobre as 

escolas não-indígenas brasileiras, a história e desenvolvimento da educação básica 

enfatizando-se o Ensino Fundamental.  

Referências sobre o Ensino Fundamental no Estado de São Paulo, no município 

de São José dos Campos e levantamento de todas as escolas deste município vêm a 

seguir. 

No segundo capítulo, estão os resultados dos levantamentos e estudos 

bibliográficos e breve história sobre o município de São José dos Campos: localização, 

divisão político-administrativa, fases do desenvolvimento por que passou a cidade, a 

presença de indígenas no Vale do Paraíba atestadas pelas jazidas arqueológicas 

encontradas na região; seus costumes deixados no artesanato, em crendices, mitos, 

medicina natural, etc. e na toponímia de serras, rios, cidades, bairros que serviram para 

melhor analisar a questão da construção da imagem-identidade dos indígenas observada 

nas escolas do Ensino Fundamental do município de São José dos Campos. A seguir são 

colocadas informações sobre os habitantes da cidade e como se desenvolveu o ensino 

em São José dos Campos. 

No terceiro capítulo está a pesquisa de campo com as impressões e reflexões 

sobre o que foi colhido. Iniciou-se com o processo de escolha das escolas, definindo-se 

depois a estrutura física e de pessoal de cada uma daquelas definidas para investigação.  

Essa parte engloba exercício comparativa entre o Dia do Índio e o Dia do 

Desafio para se entender as participações e atividades desenvolvidas em cada um deles.  
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    Abordou-se então a história da criação do Dia do Desafio, seu lugar de origem, a 

chegada ao continente americano, o Dia do Desafio no Brasil e, finalmente, como são 

realizadas as atividades neste dia nas escolas municipais de São José dos Campos. 

Passa-se, na sequencia, a contextualizar o Dia do Índio com o histórico de sua criação e 

como é festejado (ou não) nas escolas municipais de São José dos Campos. 

Um exemplo da temática indígena na sala de aula, as parcerias e projetos 

apresentados nas escolas também fazem parte deste capítulo que se completa com 

questões sobre livros didáticos e explicações sobre o Plano Nacional do Livro Didático, 

a contextualização histórica brasileira, a utilização, processo de escolha e distribuição 

dos livros didáticos e finaliza-se com os livros didáticos adotados nas escolas 

municipais pesquisadas. 

Para o quarto capítulo ficaram reservadas as reflexões e teorias sobre imagem, 

identidade e a imagem-identidade que foi construída dos indígenas brasileiros a partir da 

arte pictórica do século XIX e aquelas que constam dos livros didáticos ainda hoje.  

Contém esclarecimentos sobre imagem como representação visual e mental, 

sobre a diversidade sociocultural dos indígenas brasileiros e a imagem que era veiculada 

desses povos no século XIX, com informações sobre livros didáticos (fonte de 

veiculação de imagens nas escolas) e as imagens de indígenas que constam nos livros de 

história e em livros didáticos e o resultado das análises dessas imagens. Completando 

esse bloco de informações coloca-se um exemplo da não estratificação da sociedade 

indígena onde se abordou o caso da Reserva de Araribá (no Estado de São Paulo).  

Finaliza-se esse capítulo com as imagens indígenas veiculadas na mídia e nos 

livros didáticos adotados pelas escolas pesquisadas e as análises dessas imagens.   
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Eleito e contextualizado o local para as investigações de campo, faz-se a 

explanação do tema - indígenas brasileiros e suas conquistas referentes à escolarização; 

desenvolvimento da educação escolar no Brasil; importância das imagens como 

formadoras e geradoras de conceitos (ou preconceitos) entende-se o fato de que essas 

imagens são veiculadas nas escolas basicamente através dos livros didáticos, daí então 

procede-se ao estudo das imagens que neles são veiculadas e como foram criadas e 

transmitidas desde o século XIX – época de intensa criação e veiculação de imagens 

sobre os indígenas brasileiros. 

O exemplo das constantes mudanças na sociedade indígena brasileira que foi 

colocado fortalece a argumentação na medida em que mostra que a sociedade indígena 

está em constante modificação e, portanto atualização, criando, inclusive nova etnia 

como é o caso da etnia Tereguá exposta neste trabalho. 

Ao se focar os indígenas do Vale do Paraíba teve-se como objetivo perceber se 

houve e ainda há influências de povos indígenas na região e se essas influências são 

sentidas, comentadas, estudadas nas escolas do município de São José dos Campos. 

O problema que se propôs para esta pesquisa foi entender como a escola não-

indígena trata a temática indígena, tendo como sujeitos da pesquisa professores e 

coordenadores da rede municipal do Ensino Fundamental. Observou-se um limite 

temporal (para a temática indígena) onde se partiu das conquistas legais conseguidas 

pelos indígenas, tomando em especial dispositivos da Constituição de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº. 9394/96. 

São José dos Campos, interior do Estado de São Paulo, no Vale do Paraíba foi 

tomada como estudo de caso, cidade essa iniciada como aldeia indígena e que está 

permanentemente em constantes e intensas transformações urbanas e sociais sendo 
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apontada como megalópoles em formação no sudeste brasileiro – eixo Rio de 

Janeiro/São Paulo.  

O objeto dessa pesquisa é a temática indígena nos materiais pedagógicos e livros 

didáticos utilizados nas escolas municipais que foram escolhidas respeitando-se os 

critérios levantados como parte da pesquisa. Como objetivo geral propôs-se analisar a 

relação entre a construção da imagem-identidade dos indígenas que se faz nas escolas 

não-indígenas no Ensino Fundamental e levantar possíveis atitudes que estejam se 

desenvolvendo nos alunos. Propôs-se, portanto, buscar compreender que atitudes 

emanam dos próprios professores e das práticas escolares.  

Detectar se, como, quando e quanto as escolas têm desenvolvido ou 

desenvolveram trabalhos sobre a temática indígena; perceber se e como a Pluralidade 

Cultural está sendo trabalhada e/ou vivenciada nessas escolas e identificar 

manifestações de tolerância/intolerância nas escolas estudadas, foi observado.   

 Para confirmar a hipótese colocada para essa investigação - a escola apresenta 

conteúdos estagnados, estereotipados referentes à imagem – identidade do indígena 

brasileiro constrói-se esta conclusão.     

 Nas visitas às escolas municipais de São José dos Campos, percebeu-se, em 

primeiro lugar que estão muito bem cuidadas tanto no seu aspecto físico como também 

profissional e que estão abertas a projetos de diferentes tipos e oriundos de diferentes 

fontes (Embraer, Petrobrás, Nova Dutra, etc.). Notou-se, porém que as escolas não 

criam seus próprios projetos, restringindo-se a cumprir basicamente o currículo de 

conteúdos propostos no livro didático adotado pela unidade escolar e aos projetos que 

eventualmente vem de outras fontes. 
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Sobre o Dia do Desafio proposto para investigação, não é diferente. A escola 

“comemora” esse dia por ser um projeto que vem de fora para dentro, isto é, um projeto 

criado, programado e organizado por outra instituição que não a escolar e levado às 

escolas pelos organizadores que orientam, incentivam, explicam a todos os 

componentes da unidade escolar os objetivos e propósitos dessa comemoração e aí 

então os professores de Educação Física se responsabilizam por apresentarem alguma 

atividade física naquele dia que tenha duração de ao menos 15 minutos. 

Para se “comemorar” o Dia do Índio, por sua vez, é preciso, em primeiro lugar, 

conhecimento sobre a temática indígena brasileira, depois planejamento, organização, 

estruturação interna de cada escola ou da Secretaria Municipal de Educação para se 

elaborar projetos e passar a todas as escolas da rede ou ainda, que algum indígena ou 

grupo de indígenas elaborassem um projeto para a Secretaria que seria enviado às 

escolas depois de avaliado e aprovado. Isso não é feito. O Dia do Índio sequer consta do 

calendário escolar da Secretaria Municipal, confirmado nos anos de 2008 e 2009. 

Esse é um dos aspectos que dá a perceber a importância de outros estudos a 

serem feitos. 

Existe, portanto uma lacuna a ser preenchida por algum grupo – seja ele oficial 

ou não – que esteja ligado às questões e temática indígena e ciente das suas conquistas 

para elaborar projetos que esclarecessem sobre a atualidade das sociedades indígenas, 

suas conquistas, localização, línguas faladas, etc. a serem enviados para aprovação à 

Secretaria Municipal de Educação que os distribuirá às escolas.  

A distância existente entre as conquistas indígenas, na área da educação 

especialmente, e o conhecimento por parte das escolas não-indígenas dessas conquistas 

contribui para que se difundam imagens estereotipadas dos indígenas.  
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O índio para as escolas não-indígenas faz parte da história passada (extração do 

pau-brasil, canibalismo, nudismo, etc.) e na história atual, contemporânea, aparece nos 

conflitos (de terra, normalmente) e localizados, na maioria das vezes na região norte, 

aparecendo também, porém menos, nas regiões nordeste ou centro-oeste do país. Mantê-

los no passado e situá-los (quase) sempre na mesma região brasileira aumenta a 

distância entre indígenas e não-indígenas - pois os colocamos na selva – o que promove 

a discriminação, a intolerância e o fortalecimento de estereótipos. 

O fato de São José dos Campos estar situada a menos de 100 km de uma aldeia 

indígena – no litoral norte do estado de São Paulo – poderia ser atenuante para os fatos 

colocados acima, mas não é o que acontece. Foi constatado que em apenas um ano um 

indígena esteve em uma das escolas municipais para falar sobre seu povo e por 

iniciativa própria, porém essa atitude não teve continuidade.  

A cidade – dinâmica, moderna, tecnológica, bem cuidada – leva para as escolas 

municipais o espírito de bem cuidar: escolas limpas, pintadas, com espaço de lazer, de 

leitura, informática, com corpo docente qualificado e bons funcionários praticantes da 

tolerância (convívio na diferença), porém carece de projetos de informação, estudo e 

divulgação para professores a respeito de questões indígenas. Se, nas Horas de Trabalho 

Coletivo – HTC, houvesse o desenvolvimento de um projeto de estudo com essa 

temática – indígena – criado por indivíduo ou instituição que entendesse do assunto, a 

imagem do indígena estaria sendo colocada para reflexão e discussão o que certamente 

modificaria o discurso final que é levado aos alunos. 

A legislação sobre a temática é desconhecida nas escolas – a regulamentação 

jurídica é importante assim como a atuação prática, falta diálogo entre as partes 

(indígenas e não-indígenas); a atuação dos governos sejam eles federal, estadual e/ou 

municipal, precisa ser mais contundente na questão de dispor materiais pedagógicos nas 
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escolas sobre essa temática para que se possa promover a correta e ampla informação 

sobre as sociedades indígenas e falta, finalmente, iniciativa dos grupos indígenas no 

sentido de se dar a conhecer. 

Existem dois aspectos de um mesmo país: um é do país da legislação e o outro é 

aquele que existe na realidade escolar, isto é, as leis ajudam a mostrar o respeito aos 

indígenas, porém a prática na escola mostra a indiferença. Forma-se, então o que 

Fischmann (1999, p. 100) chamou de “esquizofrenia pedagógica” quando “há órgãos da 

Secretaria de Educação que funcionam como se a escola não existisse, e outros que se 

dedicam a tentar construir pontes entre a identidade burocrática e a idealizada, por meio 

de uma identidade técnica”.  

A imagem então que se divulga sobre os indígenas fica restrita àquela que está 

nos livros didáticos e na mídia sendo que esta só aparecerá para discussão se algum 

aluno trouxer a questão para a sala de aula, como se constatou (em campo). Novamente 

relembra-se que o que aparece na mídia são basicamente conflitos de terra envolvendo 

indígenas do centro norte e norte do país, os indígenas de outras regiões brasileiras 

raramente aparecem. 

 Da única experiência registrada nesta tese que leva a temática indígena para a 

sala de aula, iniciativa de uma professora e que não contou com a adesão da escola ou 

de outros colegas de trabalho, conclui-se que a falta de conhecimento e/ou capacitação 

dos docentes leva a que se cometam diversos deslizes na condução do trabalho com os 

alunos. Misturam-se conceitos de povos/tribos/etnias/grupos indígenas brasileiras e de 

outros países; misturam-se textos escritos por indígenas nacionais e internacionais; 

criam-se vestimentas e adereços para representar indígenas que nem sempre são 

próprios, enfim, reforçam-se os estereótipos mesmo que – no caso registrado – a 

intenção, a vontade e a ação da professora sejam louváveis. 
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 Faltam materiais bibliográficos nas escolas. Faltam profissionais que elucidem 

sobre a temática. Faltam imagens de indígenas do Brasil todo e não somente os do 

norte, nordeste e centro-oeste. Falta capacitação dos docentes para minimamente 

assegurarem-se de transmitir corretamente informações. 

 Apesar de não se discutir sobre a qualidade dos livros didáticos nesta tese, 

observaram-se confusões na apresentação da temática indígena, nas referências de 

fontes utilizadas e também a ausência de imagens e/ou citações sobre as etnias nacionais 

que abrangessem o país todo nesses livros que, como já se disse aqui, em alguns casos é 

o único material pedagógico disponível nas escolas para se desenvolver um tema. 

 Livros para-didáticos feitos e criados por indígenas não são do conhecimento das 

escolas e não constam de suas bibliotecas ou salas de leitura. O Programa Parâmetros 

em Ação elaborado pela Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do Ministério da 

Educação, e do qual faz parte também os Referenciais para a Educação Escolar Indígena 

deveriam ser do conhecimento das escolas - de todas, mesmo que isso seja 

aparentemente difícil - mas não impossível. Pensando que já existe a distribuição que o 

MEC faz dos livros didáticos, inserir para cada escola esse material não seria 

impraticável. 

 Também os indígenas, na ânsia de apresentar (nas escolas) suas culturas, dão 

ênfase às danças e músicas o que acaba por marcar mais do que as informações textuais, 

o texto não-verbal se sobrepõe ao verbal, neste caso.  

As histórias, os costumes, a religião, a língua, o cotidiano, etc. ficam por isso em 

segundo plano. Apresentarem-se paramentados, com colares, chocalhos, saias de palha, 

etc. é muito mais impactante e é o que fica na memória dos alunos (ver o exemplo da 

página 230 desta tese). Isso também pode contribuir para o estereótipo que se cria dos 

indígenas brasileiros. Os índios urbanos, aqueles que vivem, trabalham e/ou estudam 
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nas cidades, por exemplo, parece que não existem neste país, mesmo sendo eles que 

apresentam as danças nas escolas.   

 Assim, a hipótese se demonstra: a escola “apresenta conteúdos estagnados, 

estereotipados, referentes à imagem - identidade do indígena brasileiro”. E isso se 

concretiza através dos livros didáticos, da mídia, da desinformação dos professores e 

dos próprios indígenas em “apresentações” que fazem nas escolas.  

Os professores, por sua vez, não contam com outros materiais pedagógicos – 

além dos livros didáticos – para completarem seus conhecimentos sobre a temática 

indígena, dificultando o processo de aprendizagem sobre os diferentes grupos, etnias, 

línguas, costumes, etc. ficando à mercê do que vêem na mídia e, como já visto nesta tese 

no capítulo 4, o que está na mídia atualmente, na maioria das vezes, é sobre disputas de 

terras numa única região brasileira. 

Mesmo num município como São José dos Campos moderno, altamente 

tecnológico e em constantes modificações – o que se reflete em suas escolas municipais 

–, não conta com programas e/ou projetos de capacitação de seus docentes na temática 

indígena. A especificidade do município, garantida pela posição geográfica, pela 

história de sua criação, pela alta tecnologia e pela assistência às escolas municipais - o 

que o torna singular - traz, na temática estudada, ausência de informação e, portanto, de 

conhecimento, dependendo para tanto dos livros didáticos – o que pode ser uma 

tendência geral no Brasil – acena, porém, com a possibilidade de receber projetos.  

Finalmente cabe fazer ainda algumas recomendações. Trazer a realidade 

próxima à escola está contemplado nos Referenciais Curriculares, assim, neste Estado 

de São Paulo, que foi o espaço geográfico escolhido para esta tese, trazer os índios do 

litoral norte e sul do estado que vivem em aldeias - Ubatuba, Bertioga, Mongaguá, 

Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Iguape, Pariquera-Açu, Cananéia e Sete Barras assim como 
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os também aldeados do centro-oeste de Avaí, Braúna e Arco-Íris às escolas não-

indígenas próximas (às aldeias) se faz importante. 

Igualmente importante é trazer para as escolas não-indígenas próximas os 

indígenas da Grande São Paulo que vivem em aldeias urbanas (Aldeia Jaraguá, Aldeia 

Morro da Saudade e Aldeia Krukutu) com informações diferentes daqueles do litoral ou 

do centro-oeste, para passar aos alunos não só pelas diferentes etnias – costumes, 

línguas, etc. - mas também pela maneira como vivem atualmente.  

Desta maneira, se completa e se demonstra a pluralidade cultural existente no 

estado (ou país) e contribui-se para a não criação de estereótipos e preconceitos 

formando cidadãos conscientemente tolerantes. Daí a importância do diálogo entre as 

partes.  

Portanto, um trabalho conjunto entre Secretarias da Educação – Federal, 

Estadual e Municipal – se faz necessário para que se pense em projetos e programas de 

capacitação de professores não-indígenas sobre a temática indígena e sobre a 

distribuição de materiais pedagógicos suprindo a lacuna que se encontra nas escolas. O 

diálogo entre professores indígenas e não-indígenas contribuirá para que se traga a 

realidade desses povos às escolas contribuindo também para a não criação de 

estereótipos, trazendo (às escolas e, consequentemente às pessoas) a real imagem-

identidade dos indígenas brasileiros. Desse diálogo resultará uma melhor capacitação de 

ambas as partes e, consequentemente na melhoria da educação nacional como um todo. 

A pluralidade cultural compreendida e vivenciada na sua diversidade e riqueza e 

reconhecida como parte inseparável da identidade nacional ajuda a superar qualquer 

tipo de descriminação e contribui para o “fortalecimento dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social” como previsto na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  



 298

REFERÊNCIAS 

 

AGÊ JUNIOR. São José dos Campos de 1900 a 1980. São José dos Campos, SP: 
Editora Santuário, 1981. 

 

Álbum de São José dos Campos, organizado por Jamil Mattar e Edward Simões, [s.n.], 
1951. 
 

ALENCAR, Francisco, Lúcia C. Ramalho e Marcus V. T. Ribeiro. História da 
Sociedade brasileira. 14ª ed. Rio de janeiro: Ao Livro Técnico, 1996. 

 
ALVES, João Teodoro. Paraíba do Sul: rio sagrado: ensaio fotográfico sobre a cultura 
piraquara no Vale do Paraíba. São José dos Campos, SP: J. T. Aves, 1997. 
 

ALVES, Kátia C. Peixoto e Regina Célia de M. G. Belisário. Diálogos com a história. 
Curitiba, PR: Editora Positivo, [2000 ?]. 

 
AMOROSO, Marta Rosa. Nimuendajú às voltas com a história. Rev. 
Antropologia, vol.44 nº. 2. São Paulo, 2001. 
 

ANCHIETA, José de. Minhas cartas. São Paulo: Melhoramentos, 2004. 
 

ANTUNES, J. L. F, Eliseu A. W e M de Moraes. A tuberculose através do século: 
ícones canônicos e signos do combate à enfermidade. Ciência e Saúde Coletiva, vol. 5 
nº. 2, Rio de Janeiro, 2000. 
 

BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil: a História das rupturas. Pedagogia 
em Foco: Rio de Janeiro, 2001. Retirado de < 
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm >. Acesso em: 19/06/2007. 
 

BERTOLLI FILHO, C.: ‘Antropologia da doença e do doente: percepções e estratégias 
de vida dos tuberculosos’. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, VI (3): 493-522 
nov. 1999 - fev. 2000. 
 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. 2004. Em Foco: História, produção e 
memória do livro didático. Educação e Pesquisa 30 (3): 471-473. 

 



 299

BITTENCOURT, Tania Mara Motta. Arquitetura sanatorial São José dos Campos. São 
José dos Campos, SP: T. M. M. Bittencourt, 1998. 
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
Pluralidade cultural, orientação sexual / Secretaria de Educação Fundamental. – 
Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 
 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Referenciais 
para a formação de professores. Brasília: A Secretaria, 1999. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. As Leis e a 
Educação Escolar Indígena. Brasília: MEC/SEF, 2001. 
 

BRASIL. Quem são, quantos são e onde estão os povos indígenas e suas escolas no 
Brasil? Luis Donisete Benzi Grupioni (org.). Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Fundamental, 2002. 
 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
 
Brasil Histórico e Geográfico. São Paulo: Codil - Companhia Distribuidora de Livros. 
Primeiro Volume, [2000?]. 

 
CAMPOS, Raymundo. DE MANUAIS DE HISTORIA. Em Aberto: Brasília: INEP, 
1996. Da p. 61 a 65. 
 
CANCLINNI, Néstor. Entrevista retirada de < NEXartes-berlim.de > em 2008.  

 
CASTRO, Eduardo Viveiros. in As lendas da criação e destruição do mundo como 
fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. Curt Nimuendaju Unkel. São Paulo: 
HUCITEC; Editora da Universidade de São Paulo, 1987. 

 

CEE – Conselho Estadual de Educação. Parecer nº 124/2000. 

 
CESCO, Nelly de Toledo. São José dos Campos: uma visão da fase sanatorial. São 
José dos Campos, SP: Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 1992. 



 300

CHOPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. 
Educação e Pesquisa, vol.30 nº. 3. São Paulo Sept./Dec. 2004. 
 

CIMI – Conselho Indigenista Missionário. História dos povos indígenas: 500 anos de 
luta no Brasil. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 

 
CORRÊA, Dora Shellard. Historiadores e cronistas e a paisagem da colônia Brasil. 
Revista Brasileira de História. Vol. 26, n. 51. São Paulo: jan/jun. 2006. 
 

CUNHA, Luiz Antonio. Ensino superior e universidade no Brasil. In: 500 anos de 
educação no Brasil. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 151-204. 

 
CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. 
 

D’ÁVILA, Nícia R. Semiótica Visual: o rítmo estático, a síncopa e a figuralidade. In 
SIMÕES, Darcília (org.). Semiótica e Semiologia em Questão. Rio de Janeiro: 
Dialogarts, 1999, p. 101-120. 
 

DELORS, Jacques (org.). Educação: um tesouro a descobrir. 8ª ed. São Paulo: Cortez; 
Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2003. 

 
DIAS, Augusto. Um tempo na vida em São José dos Campos. São José dos Campos, 
SP: JAC Gráfica e Editora, 2000. 
 

DURKHEIM, Émile, Educação e sociologia, trad. Lourenço Filho, Edições 
Melhoramentos, São Paulo, 4ª ed., 1955, pp. 25.56.  

 
FAYET, Ana Luiza. Ciência e Arte nas imagens etnográficas de viajantes alemães no 
Brasil do Século XIX. Retirado de < http://www.ifch.unicamp.br >. Acessado em maio 
de 2007, p. 1-20.  

 
FERNANDES, Marilne Thomazello Mendes. Macrosegregação residencial: o 
deslocamento das áreas residenciais da classe de alta renda em São José dos Campos. 
Dissertação de mestrado. São José dos Campos: UNIVAP, 2002. 

 

FERRARA, Lucrecia D’Aléssio. Leituras sem palavras. São Paulo: Ática, 1993. 

 



 301

FISCHMANN, Roseli. Educação, Direitos Humanos, tolerância e Paz. Paidéia – 
Cadernos de Psicologia e Educação, FFCLRP – USP, v 11, n. 20, p.67-77, jan/jun. 
2002. 

_______. Educação, democracia e a questão dos valores culturais. In: MUNANGA, 
Kabengele (Org.). Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação Racial. São 
Paulo: Estação Ciência, 1996. 
______. Identidade, identidades – indivíduo, escola: passividade, ruptura, construção. 
In: Azoilda Loretto da Trindade, Rafael dos Santos (orgs.). Multiculturalismo mil e uma 
faces da Escola. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 

______. Relevância da Dimensão Cultural na Pesquisa Educacional: uma proposta de 
transversalidade. EccoS – Revista Científica, São Paulo, Unin, v. 7, n. 1, p.41-56, jun. 
2005. 
 

FRANKL, V. Emil. Psicoterapia e sentido da vida. São Paulo: Quadrante, 1989. 
 

FREIRE, José R. Bessa. A imagem do índio e o mito da escola . In:   MARFAN, Marilda 
A. (Org.). Congresso Brasileiro de Qualidade na Educação - Formação de professores: 
educação escolar indígena.   (Brasília: MEC, 2002c, p. 93-99.). 
 

GOFFMAN, Erving. Estigma. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. 
4ªed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988. 

 
GOTTMANN, Jean. Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United 
States. New York: The Twentieth Century Fund, 1961. 
 

GRASSI, Leila Gasperazzo Ignatius. Arariw’a: Araribá e a educação escolar na 
Reserva Indígena de Avaí no Estado de São Paulo, 2004. 160 p. Dissertação (Mestrado 
em Educação, Arte e História da Cultura) Mackenzie. São Paulo. 
_______. Educação e folclore: histórias familiares dando suporte ao conteúdo. São 
José dos Campos, SP: Fundação Cultural Cassiano Ricardo/Centro de Estudos da 
Cultura Popular, 2006. 

 
GREIMAS, A. J. Semiótica: dicionário. São Paulo: Cultrix, 1979 (edição original). 

 
GRUPIONI, Luís D. B., Lux B. Vidal e Roseli Fischmann (organizadores). Povos 
Indígenas e Tolerância: Construindo Práticas de Respeito e Solidariedade. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2001.  

 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2005. 
 



 302

IBGE. Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.  

 
INDICAÇÃO CEE nº.  8/2001 – CEF –  Aprovada  em  25.4.2001 Assunto: Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.  
 

KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 

 
LAING, R. D. O eu e os outros: o relacionamento interpessoal. Petrópolis: Vozes, 
Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1986. 
 
LAJOLO, Marisa. Org. Livro didático um (quase) manual de usuário. Em Aberto: 
Brasília: INEP, 1996. Da p. 1 à p. 7. 
 
LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia do poderoso império: Portugal e Brasil: 
bastidores da política 1798-1822. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. 
 

LOPEZ, Emilio Carlos Rodriguez. Festas públicas, memórias e representação: um 
estudo sobre as manifestações políticas na Corte do Rio de janeiro, 1808-1822. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, 2004. 
 

MACHADO, Nilson José. SOBRE LIVROS DIDÁTICOS: quatro pontos. In Em Aberto: 
Brasília: INEP, 1996. Da p. 22 até p. 29. 

 
MARTINS, Isabel, Guaracira Gouvêa e Cláudia Piccinini. Aprendendo com imagens. 
Ciência e Cultura, vol. 57, n.4. São Paulo, outubro/dezembro 2005. 
 

MELLO, Evaldo, Cabral de. Um imenso Portugal: história e historiografia. São Paulo: 
Editora 34, 2002. 
 

MICHAHELLES, Kristina. O índio alemão: etnologia brasileira celebra centenário da 
chegada de seu criador ao Brasil. N E X O, setembro de 2003, da p. 12/14. 

 
MIRANDA, Sonia Regina e Tânia Regina de Luca. O livro didático de história hoje: 
um Panorama a partir do PNLD. Revista Brasileira de História, v. 24; n. 48 São Paulo, 
2004. P. 123 à p. 144. 

 

MODERNA, Editora. Projeto Pitanguá – História. Ensino Fundamental, 4º ano. São 
Paulo: Editora Moderna, 2007. 2ª ed. 
 



 303

MONTEIRO, John Manuel et. al. Índios no Estado de São Paulo: Resistência e 
transfiguração. São Paulo: Yankatu Editora Ltda, 1984. 
 

MOTA, Myriam B e Patrícia R. Braick. História: das cavernas ao terceiro milênio. São 
Paulo: Editora Moderna, [2000?]. 

 
MUNDURUKU, Daniel. O banquete dos Deuses: conversa sobre a origem da cultura 
brasileira. São Paulo: Editora Angra, 2002, 2ª. ed. 
 

NIMUENDAJU, Curt. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos 
da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Editora Hucitec, Editora da 
Universidade de São Paulo, 1987. 
 

PAPALI, Maria Aparecida, Maria José Acedo del Olmo e Valéria Zanetti de Almeida.  
Colonização da Região de São Paulo: Índios, colonos, jesuítas e bandeirantes. Univap, 
Projeto Pró-memória. 
 

PASIN, José Luiz. Índios do Vale do Paraíba. 2001. Retirado do site: < 
www.regiaodasagulhasnegras.com.br > , em 2007. 

______. Algumas notas para a história do vale do Paraíba (Desbravamento e 
Povoamento). São Paulo: CEC/SCCT, 1997. 

 

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Análise do texto visual: a construção da imagem. 
São Paulo: Contexto, 2007. 

 

PNLD. Guia de Livros Didáticos (5ª a 8ª séries). Brasília, DF: MEC, 1999. 

______. Guia de Livros Didáticos (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano). Brasília, DF: MEC, 
2008. 

 
POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos: Rio de Janeiro, 
vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212. 
 

PORTAL SECAD. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – 
SECAD –Retirado de <  http://portal.mec.gov.br/secad > em 2008.  

 

RADCLIFFE-BROWN, A. F. (1974). Introducción. En Estructura y función en la 
sociedad primitiva (pp. 9-23). Barecelona: Ediciones península. 
 



 304

RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995.  
 

ROCHA, João Cezar de Castro (org.). Nenhum Brasil existe: pequena enciclopédia. Rio 
de Janeiro: Top Books, UERJ, UniverCidade Editora, 2003. Disponível no site: < 
http://www.dezenovevinte.net > (sem número de página) Acessado em 2008.  

 

ROSA, Hilário. Desvios no Processo Aculturativo da Comunidade Indígena de Araribá, 
1985. 153 p. Dissertação ( Mestrado em Ciências Sociais) FESP. São Paulo. 

 
ROTAS DO VALE: Memórias do Comércio do Vale do Paraíba. São Paulo: Museu da 
Pessoa: SESC, 2004. 
 

SANTAELLA, Lúcia e Winfried Nöth. Imagem cognição, semiótica, mídia. São Paulo: 
Editora Iluminuras Ltda., 1998. 

 

SANTOS, Ademir Pereira dos. Arquitetura industrial: São José dos Campos. São José 
dos Campos, SP: A. P. Santos, 2006. 
 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Diretrizes e bases da educação nacional: legislação e normas básicas 
para sua implementação. Compilação e Organização de Leslie Maria José da Silva 
Rama. São Paulo: SE/CENP, 2006. 4ª ed. Tomo I. 

 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Grupo Técnico de Recursos Legais. Organização Curricular da Educação 
Escolar Indígena Subsídios Legais. São Paulo, 2004. 

 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Romantismo tropical ou o Imperador e seu círculo 
ilustrado. Retirado de < http://biliotecavirtual.clacso.org.ar > em 11/06/2007, às 
10h26min. 

______. Império desenha país civilizado e exótico. Folha online – Brasil 500. Acesso 
em 13/07/2007 às 11h44min.  

 
SESC. Rotas do Vale: memórias do comércio do Vale do Paraíba. Pesquisa e 
iconografia Museu da Pessoa. Textos Luiz Ruffato. São Paulo: Museu da Pessoa: SESC, 
2004.  

 
 SESCSP. Dia do Desafio: driblando a inatividade. São Paulo: SESC, 2008. 

______. O desafio do movimento. São Paulo: SESC, 2005. 



 305

SILVA, Aracy Lopes da. (org.). A questão indígena na sala de aula: subsídios para 
professores de 1º e 2º graus. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
______ e Luís Donisete Benzi Grupioni. A temática indígena na escola: novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília, MEC/MARI/UNESCO, 1995. 
______ e Mariana Kawall Leal Ferreira (organizadoras). Práticas pedagógicas na 
escola indígena. São Paulo: Global, 2001. 

 
SILVA, Ezequiel Theodoro da. LIVRO DIDÁTICO: do ritual de passagem à 
ultrapassagem. Em Aberto. Brasília: INEP, 1996. Da p. 8 `p. 11. 

 

SILVA, J. R., C.A. Zamai e Joseane S. F. da Silva. As reformas educacionais no Brasil. 
Movimento & Percepção. Espírito Santo do Pinhal, SP, vol. 8, n. 11 jul/dez 2007, p. 
200/216. 
 

SILVA, Marcio. Linguagem e parentesco. Revista de Antropologia. V. 42. nº. 1-2. São 
Paulo, 1999. 

 
SIQUEIRA, Jairo César de. Nossa cidade de São José dos Campos. São José dos 
Campos: Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 1991. 
 

SOARES, Magda. Livro didático CONTRA ou a FAVOR? Retirado do site < 
www.colegiosaofrancisco.com.br > dia 14 de janeiro de 2009, 10h22min. 

 
SOUSA, Ana Maria Santos e Luiz Laerte Soares. Modernidade e urbanismo sanitário 
São José dos Campos. São José dos Campos, SP: A. M. S. Sousa: L. L. Soares, 2002.  
 

STADEN, Hans, séc. 16. Duas viagens ao Brasil. Tradução de Guiomar de Carvalho 
Franco (transcrito do alemão moderno por Carlos Fouquet, prefácio de Mário 
Guimarães Ferri, introdução e notas de Francisco de Assis Carvalho Franco). Belo 
Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade de São Paulo, 1974.  

______. Viagem ao Brasil. - Rio de Janeiro: Academia Brasileira, 1930. 
 

TEIXEIRA, Francisco M. P. Brasil história e sociedade. São Paulo: Ática, 2000. 

 
TERENA, Marcos. Declaração Indígena de Bertioga. Retirado do site < 
www.funai.gov.br > em 17/07/2008 às 11h00min. Texto da III Festa Nacional do Índio 
em Bertioga de 2003. 

 



 306

TYLOR, E. B. La ciencia de la cultura. En Kahn, J. S. (Comp.), El concepto de cultura 
(pp. 29-46). Barcelona: Anagrama, 1975. 
 

VILLAS-BOAS, Orlando. Xingu: os índios, seus mitos. Porto Alegre: Kuarup, 7ª ed. 

1986. 

ZILBERMAN, Regina. No Começo, A Leitura. Em Aberto. Brasília: INEP, 1996. Da p. 
12 à p. 21. 



 307

ANEXOS 

 
ANEXO A - Dados do IBGE sobre São José dos Campos em 01/02/2007, às 10:50h 

 
 
São José dos Campos código: 354990  
 
Descrição,Valor,Unidade 
Pessoas residentes - resultados da amostra, 539313,habitantes  
Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo,18976,habitantes  
Óbitos hospitalares - Homens,  768 óbitos 
Óbitos hospitalares - Mulheres,  568 óbitos 
Óbitos hospitalares - Doenças infecciosas e parasitárias,  75 óbitos 
Óbitos hospitalares - Causas externas,  0 óbitos 
Estabelecimentos de saúde - Total, 171 estabelecimentos 
Leitos hospitalares,  1427 leitos 
Leitos hospitalares disponíveis ao SUS,  954 leitos 
Matrícula - Ensino fundamental - 2004, 86380 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio - 2004, 32123 Matrículas 
Docentes - Ensino Fundamental,  4031 Docentes 
Docentes - Ensino Médio, 1743 Docentes 
Nascidos vivos - registros no ano - lugar de registro, 9592 pessoas 
Casamentos - registros no ano -  lugar do registro,  3321 casamentos 
Separações judiciais - registros no ano - lugar da ação do processo,  576 separações 
Eleição Municipal - Partido do candidato eleito,  045 Partido 
Eleição Municipal - Número de eleitores,  377700 Eleitores 
Agências bancárias,  61 Agências 
Valor do Fundo de Participação dos Municípios,  1670899077 Reais 
Valor do Imposto Territorial Rural,  7608262 Reais 
Área da unidade territorial,  109961, Km² 

 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  código: 354990  
 
Descrição,Valor,Unidade 
Matrícula - Ensino fundamental - 2004 (1),  86380  Matrículas 
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2004 (1) 43029 Matrículas 
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2004 (1) 0  Matrículas 
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2004 (1), 31746 Matrículas 
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2004 (1) 11605 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio - 2004 (1), 32123 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2004 (1),  24863 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2004 (1), 0 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2004 (1), 0 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2004 (1),  7260 Matrículas 
Matrícula - Ensino pré-escolar - 2004 (1), 19616 Matrículas 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública est adual - 2004 (1), 0 Matrículas 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2004 (1), 0 Matrículas 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2004 (1), 14406 Matrículas 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2004 (1),  5210 Matrículas 
Docentes - Ensino fundamental - 2004 (1), 4031 Docentes 
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Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadua l - 2004 (1), 2066 Docentes 
Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2004 (1), 0 Docentes 
Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2004 (1), 1088 Docentes 
Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2004 (1), 877 Docentes 
Docentes - Ensino médio - 2004 (1), 1743 Docentes 
Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2004 (1), 1215 Docentes 
Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2004 (1), 0 Docentes 
Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2004 (1), 0 Docentes 
Docentes - Ensino médio - escola privada - 2004 (1), 528 Docentes 
Docentes - Ensino pré-escolar - 2004 (1),  967 Docentes 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2004 (1), 0 Docentes 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2004 (1),  0 Docentes 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2004 (1), 544 Docentes 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2004 (1), 423 Docentes 
Escolas - Ensino fundamental - 2004 (1), 173 Escolas 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2004 (1),  87 Escolas 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2004 (1), 0 Escolas 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2004 (1), 38 Escolas 
Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2004 (1), 48 Escolas 
Escolas - Ensino médio - 2004 (1), 69 Escolas 
Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2004 (1), 44 Escolas 
Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2004 (1), 0 Escolas 
Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2004 (1), 0 Escolas 
Escolas - Ensino médio - escola privada - 2004 (1), 25 Escolas 
Escolas - Ensino pré-escolar - 2004 (1), 204 Escolas 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2004 (1), 0 Escolas 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2004 (1) 0 Escolas 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2004 (1), 83 Escolas 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2004 (1), 121 Escolas 
Matrícula - Ensino superior - 2003 (2), 17936 Matrículas 
Matrícula - Ensino superior - escola pública estadual - 2003 (2), 344 Matrículas 
Matrícula - Ensino superior - escola pública federal - 2003 (2), 746 Matrículas 
Matrícula - Ensino superior - escola publica municipal - 2003 (2), 0 Matrículas 
Matrícula - Ensino superior - escola privada - 2003 (2), 16846 Matrículas 
Docentes - Ensino super ior - 2003 (2), 694 Docentes 
Docentes - Ensino superior - escola pública estadual - 2003 (2), 0 Docentes 
Docentes - Ensino superior - escola pública federal - 2003 (2),  114 Docentes 
Docentes - Ensino superior - escola pública municipal - 2003 (2),  0 Docentes 
Docentes - Ensino superior - escola privada - 2003 (2), 580 Docentes 
Escolas - Ensino superior - 2003 (2), 4 Escolas 
Escolas - Ensino superior - escola pública estadual - 2003 (2), 0 Escolas 
Escolas - Ensino superior - escola pública federal - 2003 (2), 1 Escolas 
Escolas - Ensino superior - escola pública municipal - 2003 (2), 0 Escolas 
Escolas - Ensino superior - escola privada - 2003 (2),  3 Escolas 
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ANEXO B - Livros recomendados pelo PNLD 2008 – datas de publicação de 2002 a 

2006 

 

1) Serie Link do tempo: História 00012COLO6. Denise Mattos Marino e Léo 

Stampacchio. Edições Escala Educacional. 

2) História por eixos temáticos 00061COL06. Antonio Pedro e Lizânias de Souza Lima. 

Ed. FTD. 

3) História Temática 00104COL06 - Andréa Rodrigues Dias Montellato; Conceição 

Aparecida Cabrini e Roberto Catelli Jr . Ed. Scipione. 

4) Historiar - Fazendo, contando e narrando a História 00105COL06. Dora Schmidt.  

Ed. Scipione. 

5) Por dentro da História 00013COL06. Célia Regina Cerqueira Vicentino; Maria 

Aparecida Cosomano Cotrim e Pedro Santiago. Edições Escala Educacional. 

6) História em projetos 00033COL06. Andréa Paula; Carla Miucci Ferraresi e 

Conceição de Oliveira. Editora Ática. 

7) Projeto Araribá – História 00075COL06. Editora Moderna. 

8) História: Das cavernas ao terceiro milênio 00076COL06. Myrian Becho Mota; 

Patrícia Ramos Braick. Editora Moderna. 

9) Diálogos com a História 00088COL06. Kátia Corrêia Peixoto Alves; Regina Célia de 

Moura Gomide Belisário. Editora Positivo. 

10) Navegando pela História 00140COL06. Maria Luíza Vaz e Silvia Panazzo. Quinteto 

Editorial. 

11) História: conceitos e procedimentos 00151COL06. Eliete Toledo; Ricardo Dreguer. 

Editora Saraiva. 

12) História e vida integrada 00029COL06. Claudino Piletti e Nelson Piletti. Editora 

Ática. 

13) História Hoje 00032COL06. Oldimar  Pontes Cardoso. Editora Ática. 
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14) História em documento: imagem e texto 00060COL06. Joelza Ester Rodrigues. 

Editora FTD. 

15) História, sociedade e cidadania 00062COL06. Alfredo Boulos Júnior. Editora FTD.  

16) Encontros com a História 00089COL06. Carla Maria Junho Anastásia e Vanise 

Maria Ribeiro. Editora Positivo. 

17) Construindo consciências – História 00103COL06. Leonel Itaussu de Almeida 

Mello e Luís César Amad Costa. Editora Scipione. 

18) Saber e fazer História 00152COL06. Gilberto Cotrim. Editora Saraiva.  

19) Descobrindo a História 00030COL06. Sônia Maria Mozer e Vera Lúcia Pereira 

Telles Nunes. Editora Ática.  
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ANEXO C - Alguns projetos aplicados nas escolas municipais de São José dos Campos  

 

Escola: EMEF. “Profa. Ana Berling Macedo”  

Projeto: “Brincando e Aprendendo na Escola” 

Objetivo: Construção de um parque p/ alunos de 06 a 10 alunos e reparos nas    quadras 

esportivas visando proporcionar momentos de interação e socialização dos alunos. 

Valor:    R$ 11.600,00 

 

Escola: EE. “Profa. Suely Antunes de Mello” 

Projeto: “Aprendendo a Ser e a Conviver” 

Objetivo: Oferta de atividades esportivas e culturais para contribuir na construção de um 

ambiente atrativo e agradável p/ a convivência dos alunos (dança, informática, música e 

artesanato). 

Valor: R$ 9.500,00 

 

Escola: EMEF. “Profa. Norma de Conti Simão” 

Projeto: “Ler com Prazer para Crescer e Aprender” 

Objetivo: Aquisição de livros para aumento do acervo da sala de leitura, possibilitando 

alavancar o projeto já existente cujo objetivo é tornar a leitura um ato prazeroso. 

Valor: R$ 10.000,00 

 

Escola: EE. “Profa. Maria Dolores Veríssimo Madureira” 

Projeto: “Reflorescer” 

Objetivo: Desenvolvimento de uma estufa e viveiro para cultivo de plantas, as quais 

serão utilizadas no reflorestamento do Córrego Senhorinha, revitalização do paisagismo 

da escola, da praça e do bairro, incrementando o projeto de conscientização ambiental.  

Valor:    R$ 19.567,20 

Escola: EMEF. “Profa. Sonia Maria Pereira da Silva” 
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Projeto: “Florescendo a Vida” 

Objetivo: Conscientização da comunidade escolar quanto aos problemas ambientais 

existentes na própria escola e implantação de oficinas para trabalhar essas questões.  

Valor: R$ 11.846,00 

 

Escola: EE. “Profa. Márcia Helena Barbosa Lino” 

Projeto: “Mídia e Motivação na Escola” 

Objetivo: Utilização da mídia (rádio, televisão e jornal) como instrumento atrativo de 

aprendizagem visando maior envolvimento dos alunos e a diminuição da evasão escolar.  

Valor: R$ 19.130,80 

 

Escola: EE. “Sant´Ana do Paraíba” 

Projeto: “Nas Ondas da Rádio Rebeldes” 

Objetivo: Incrementação das atividades da rádio visando despertar o interesse dos 

alunos em obter novos conhecimentos por meio de uma metodologia diferenciada, 

tendo o aluno como protagonista do processo. 

Valor:    R$ 6.846,00 

 

Escola: EE. “Profa. Najla Jamile Santos” 

Projeto: “Quadra de Esportes” 

Objetivo: Construção de uma quadra de esportes contribuindo de forma efetiva na 

criação de opção de atividades de esporte e lazer para a comunidade escolar e entorno. 

Valor: R$ 8.058,40 

 

Escola: EMEF. “Profa. Luiza Levina Aparecida Borges” 

Projeto: “Centro Educativo Ambiental e Cultural” 

Objetivo: Criação de um espaço dotado de bosque com quiosques, área de recreação e 

sala de multimeios para uso escolar e comunitário, tornando a escola um local agradável 

e acolhedor para todos. 
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Valor:    R$ 17.000,00 

 

Escola: EE. “Prof. João Ferreira dos Santos” 

Projeto: “Ler é Bom” 

Objetivo: Montagem de uma biblioteca móvel p/ utilização em vários ambientes da 

escola, permitindo a implementação de prática pedagógica visando suprir as carências 

de aprendizagem relacionadas à leitura e interpretação. 

Valor: R$ 15.100,00 

 

Escola: EMEF. “Profa. Vera Lúcia Carnevalli Barreto” 

Projeto: “Meio Meu” 

Objetivo: Desenvolvimento de atividades atrativas em grupo visando a conscientização 

do aluno como parte integrante e interativa do meio ambiente. 

Valor: R$ 18.000,00 

 

Escola: EE. “Profa. Francisca Moura Luz Pereira”  (Caçapava) 

Projeto: “Biblioteca Escolar” 

Objetivo: Construir uma biblioteca visando ter um espaço apropriado e agradável para 

os alunos e a comunidade, incentivando o hábito da leitura.  

Valor: R$ 19.510,94 

 

Escola: EE. “Elmano Ferreira Veloso”   

Projeto: “A Escola que eu Sonho, Começa Aqui” 

Objetivo: Oferecer recursos para tornar a escola um ambiente cuidado, limpo e 

prazeroso, com espaços adequados e atraentes para a convivência. 

Valor: R$ 19.203,00 

  

Escola: EE. “Olímpio Catão”   
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Projeto: “Melhoria da Qualidade de Ensino na Escola de Tempo Integral” 

Objetivo: Oferecer recursos didáticos que permitam manter um ambiente saudável, 

criativo e dinâmico para os alunos do ensino fundamental em tempo integral na escola, 

e que proporcionem ensino qualitativo para os alunos do ensino médio. 

Valor: R$ 19.826,00 

 

Escola: EE. “Profa. Ayr Picanço Barbosa de Almeida” 

Projeto: “Escola e Vida – A Leitura e a Escrita em Sintonia com o Universo Escolar e o 

Mundo”. 

Objetivo: Ampliar espaços na escola para o desenvolvimento da prática da leitura e da 

escrita como a produção e publicação de um jornal escolar, oficinas de contadores de 

estórias, teatro de fantoche, sarau poético e concurso de poesias.  

Valor: R$ 11.690,00 

 

Escola: EE. “Profª. Maria Dolores Veríssimo Madureira”   

Projeto: “Aprender com Prazer” 

Objetivo: Construir um espaço de cultura e lazer adequado visando a melhoria da 

qualidade de ensino. 

Valor: R$ 19.904,00 

 

Escola: EE. “Profª. Dinorá Pereira Ramos de Brito”   

Projeto: “Mão na Terra” 

Objetivo: Realizar atividades e ações programadas visando promover a sensibilização 

dos alunos e da comunidade sobre os problemas ambientais e a importância e 

necessidade da preservação do meio ambiente.  

Valor: R$ 18.166,00 

Escola: EE. “Prof. Dorival Monteiro de Oliveira”   

Projeto: “Abrindo Novos Caminhos à Aprendizagem.” 
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Objetivo: Adequar fisicamente três salas por áreas do conhecimento p/ promover o 

enriquecimento das aulas, de forma que o aluno possa relacionar o conhecimento 

teórico científico com sua realidade e aplicá-lo no dia-a-dia. 

Valor: R$  17.000,00 

 

Escola: EE. “Profª. Júlia Bernardes Rodrigues”   

Projeto: “Minha Escola tem um Jardim” 

Objetivo: Criar uma área verde para propiciar uma convivência maior das crianças com 

a natureza e desenvolver atividades diversas visando a conscientização do aluno como 

parte integrante e interativa do meio  ambiente. 

Valor: R$ 18.000,00 

 

Escola: EMEF. “Profª. Elizabete de Paula Honorato”   

Projeto: “Arte Literária em Movimento” 

Objetivo: Desenvolver atividades diversas visando estimular a expressão escrita, oral e 

leitura. 

Valor: R$ 14.910,00 

 

Escola: EMEF. “Profª. Ana Berling Macedo”   

Projeto: “Na Era do Conhecimento” 

Objetivo: Criar um espaço físico adequado para palestras, reuniões, apresentações de 

projetos e aulas diferenciadas. 

Valor: R$ 15.044,00 
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ANEXO D - Carta de Marcos Terena 

Vôo de Índio, Marcos Terena 

Março 18, 2008 por B.  

Na terça-feira, 26 de julho de 1990, o JORNAL DO BRASIL publicou, na coluna Zózimo, uma 
nota afirmando que o líder indígena Marcos Terena estaria procurando emprego. A nota 
acrescentava que Terena acabara de ser demitido da Funai, onde exercia a fun ção de piloto – 
mesmo não tendo freqüentado avião senão como passageiro, e mesmo assim tremendo de 
medo. A esse propósito, Terena enviou ao JB uma carta que, pelo excepcional interesse e 
altivez, aqui se publica.  

Íntegra da carta de Marcos Terena.  Brasília, julho de 1990.   

Senhor Jornalista: Sou um dos 240 mil índios brasileiros e um dos seus interlocutores junto ao 
homem branco, e como tal tenho que acompanhar o raciocínio, os pontos de vista e as 
observações relativas às nossas questões. Por isso, sou ass íduo leitor do JORNAL DO BRASIL, 
inclusive assinante, por considerá -lo veículo conceituado e aliado da verdade na formação da 
opinião pública nacional.  

Quando tinha ainda nove anos, fui levado a conhecer o mundo, a civilização do homem 
branco. Era preciso ler, escrever e falar o português. Um dia, a professora me pôs de castigo, 
não sabia por quê, mas obedeci. Me colocaram de joelhos e fui proibido de sair para o 
recreio. Fiquei olhando para o quadro -negro e de costas para a sala. Quando meus colegas 
entraram, todos morreram de rir. Não sabia o motivo, mas sentia -me orgulhoso por fazê-los 
felizes. Eles riam porque havia descoberto meu segredo: meu sapato não tinha sola, apenas 
um grande buraco, amarrado por pequenos pedaços de arame. Naquele momento, porém, 
sem querer, acabei descobrindo um dos segredos do homem civilizado: suas crianças não 
eram apenas crianças. Uma palavra, apenas uma palavra as separa uma das outras: pobreza.  

A relação com esta sociedade foi muita dura, doída mesmo. Por isso, um dia quando  me 
chamaram de “japonês”, decidi adotar essa identidade, e fiz isso por 14 anos. Depois de 
concluir o científico, fui aprovado nos exames intelectuais, físicos e psicológicos da Força 
Aérea Brasileira, onde aprendi a pilotar e a sonhar com um futuro que m e possibilitasse 
comandar um dos grandes Boeings que cruzam os céus do Brasil, muitos deles pilotados hoje 
por ex-colegas. Há doze anos, porém, ao chagar a Brasília, conheci a Funai e descobri que era 
“tutelado”. Conheci também grandes chefes indígenas que  falavam de suas lutas pela 
demarcação de suas terras, uma linguagem que eu não conhecia. Chefes como Kretan dos 
Kaingangues, já assassinado, Marçal Guarani, também já assassinado, Megaron Txucarramãe, 
Mário Xavante. Eles me pediram: explica -nos a lei. Expliquei e fui acorrentado. Pelos índios, 
como irmãos. Pela Funai como subversivo da ordem e dos costumes.  

Entre voltar a ser branco e continuar piloto, e voltar a ser índio, mesmo sendo subversivo, 
optei pela volta às minhas origens e me senti um verdadeiro  filho pródigo. Sabia ler, escrever, 
falar o português, o espanhol e interpretar o inglês, o francês. Sabia analisar a situação 
política,econômica e social do nosso país. Por isso não pude ser enquadrado como o índio 
padronizado na cabeça dos dirigentes do  órgão tutor, e como castigo vi por três anos ser 
impossível pilotar mesmo nas aeronaves do órgão, pois, segundo eles, era impossível admitir 
um índio pilotando. Afinal, o índio era incapaz perante a lei.  

Há seis anos consegui que o Ministério da Aeronáuti ca desse um parecer favorável ao meu 
brevê. Com isso, provei ao meu tutor que, mesmo sendo índio, estava apto para as atividades 
aéreas, e me tornei, com orgulho, o primeiro comandante indígena. Enquanto isso não se 
definia, pude sentir de perto, com outro s patrícios, o que é coragem, o que é confiança 
mútua, o que é solidariedade, e, por isso, um dia decidi e fundamos o único movimento 
indígena do Brasil: a União das Nações Indígenas.  
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Hoje, porém, descobrimos, depois de ver muitos de nossos irmãos dizimado s, ao largo de mais 
de quatro séculos, que não podemos caminhar sozinhos. É preciso descobrir aliados junto à 
sociedade de 140 milhões de brasileiros, para a nossa causa, para a sobrevivência de nossos 
180 povos. 

Foi com profunda tristeza que, no último di a 26, li e reli uma nota na coluna de Zózimo 
intitulada: “Procura -se”. Meditei muito sobre ela e, por isso, decidi escrever esta carta. 
Farejo nas entrelinhas do texto o mesmo odor deixado pelas ratazanas da Funai. Elas são 
covardes, incompetentes e, infel izmente, induziram o editor a acreditar nas suas meias 
verdades. Nenhum piloto foi demitido da Funai, nem mesmo aqueles que faziam vôos 
clandestinos e de interesse pessoal do presidente do órgão e seus assessores. Não existe 
nenhum cacique à procura de emp rego. Não existe nenhum piloto de avião chamado cacique 
Marcos Terena -, ou se é cacique, ou se é piloto.  

Talvez a fonte quisesse se referir de forma invejosas, e até mesmo preconceituosa, à minha 
pessoa, porquanto sou o único piloto -índio do Brasil, dific ilmente escalado para vôos da 
Funai, por isso mesmo no nível mais baixo entre os demais pilotos, o nível 8.D. Não vejo mal 
algum em ganhar os citados 120 mil cruzeiros, desde que seja dignamente, com o suor de 
nossos rostos, como recomenda a Bíblia. Estamo s levantando todos os vôos clandestinos da 
Funai paralelamente com o TCU e pretendemos nomear esses parasitas da nação, pois muitos 
deles empregaram no órgão esposas e afilhados que nem precisam comparecer ao local do 
trabalho, a não ser no dia do pagament o. Não somos caçadores de marajás, mas quem fez isso 
em nome do índio deve, no mínimo, pagar por essa falta de lealdade com os primeiros 
moradores dessas terras.  

Não fui demitido, apenas colocado em disponibilidade. Não é a primeira vez que isso ocorre. 
Era previsível, pois as pessoas que estão elaborando essa listagem são as mesmas que, no 
governo Sarney, diminuíram as terras indígenas, fizeram contratos ilegais de madeiras, 
permitiram a entrada de garimpeiros em área como a dos Yanomamis. Não houve nenhum  
critério para essa seleção; por isso estamos aqui e eles continuam lá. No meu caso pessoal, o 
critério é de cunho exclusivamente político, pois estou sempre os questionando pessoal e 
publicamente, até que um dia a justiça se faça.  

Quando menino, meus antepassados me ensinaram a temer apenas o Ituko -óviti, o grande 
criador da natureza. Nunca tive medo de morrer, caminho natural de todos nós. É apenas uma 
questão de tempo. Na Funai como piloto, sempre me escalaram para vôos conflituosos, pois 
outros pilotos temiam os índios. Foi assim com os Krahôs no norte de Goiás, quando eles 
prenderam alguns federais: como os Apinajés no Bico do Papagaio, quando eles queriam suas 
terras e brigaram com os posseiros e o temido Getat; com os Guajajara no Maranhão, com os 
Kaiapós no sul do Pará, com os temidos Txucarramãe em Bang -Bang, no Mato Grosso. Também 
transportei índios doentes, gasolina, gás de cozinha etc.  

Talvez por isso, em plena campanha presidencial, Marcos Coimbra, atual secretário -geral de 
Collor de Mello, tenha me pedido sugestões para a questão indígena, embora soubesse que eu 
era PT. Talvez por isso, os índios americanos solicitaram minha presença para ajudá -los na 
conservação de seu território, junto ao Congresso Americano.  

Nunca tive medo de mostrar a minha cara, muito menos de morrer, ou de entrar num avião… 
Aliás, a bem da verdade, em dois momentos de minha atividade aviatória, fiquei com medo. 
Primeiro quando fui escalado para fazer vôos para o litoral brasileiro nos fins de semana, 
levando assessores e secretários para tomar sol, na época do atual candidato ao Senado e ex -
presidente da Funai, Romero Jucá Filho. E, em seguida, quando pilotei aviões para Imperatriz 
e Montes Claros, levando o então presidente da Funai e atual diretor de administração do 
Ministro Cabrera, Íris Pedro de Oliveira, e seus familiares, para passar os fins de semana em 
suas fazendas. Agora, quem autorizou esse tipo de missão não está em disponibilidade, e 
provavelmente não será demitido. Essa é a nossa história.  
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Não guardo rancor pel a nota. Pelo contrário, foi uma oportunidade de fazer valer a nossa voz 
como índio, como funcionário público e pessoa preocupada na busca de novos aliados a nossa 
causa. Gostaria que Zózimo Barroso se inteirasse dessas informações rápidas e soubesse da 
minha vontade de tê-lo como amigo. Talvez um dia vocês do JORNAL DO BRASIL possam 
conhecer uma de nossas aldeias, e gostaria inclusive de estar pilotando a aeronave que os 
fosse levar, esclarecendo que são vôos segundo padrões da selva: pista no meio da mata,  
pista curta, um verdadeiro programa, ou melhor, vôo de índio!”  

Marcos Terena – Piloto de Funai em disponibilidade.  

Retirado de: http://biakushnir.wordpress.com/2008/03/18/voo-de-indio-marcos-terena/  
Em 03/06/2009, às 11:38h. 
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ANEXO E - Carta do Cacique Seattle  

 

Em 1855, o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do Estado de Washington, 

enviou esta carta ao presidente dos Estados Unidos (Francis Pierce), depois de o 

Governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por 

aqueles índios. Faz mais de um século e meio. Mas o desabafo do cacique tem uma 

incrível atualidade. A carta: 

 

    "O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O 

grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua 

parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua 

oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a 

nossa terra. O grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe Seattle diz 

com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das 

estações do ano. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. 

Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal idéia é estranha. Nós não 

somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de 

nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o 

meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas 

florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e 

na crença do meu povo. 

    Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele 

um torrão de terra é igual ao outro. Porque ele é um estranho, que vem de noite e rouba 

da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua amiga, e depois de 

exaurí-la ele vai embora. Deixa para trás o túmulo de seu pai sem remorsos. Rouba a 

terra de seus filhos, nada respeita. Esquece os antepassados e os direitos dos filhos. Sua 

ganância empobrece a terra e deixa atrás de si os desertos. Suas cidades são um 

tormento para os olhos do homem vermelho, mas talvez seja assim por ser o homem 

vermelho um selvagem que nada compreende. 

Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco. Nem lugar onde se 

possa ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou o zunir das asas dos insetos. 

Talvez por ser um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é terrível para os 
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meus ouvidos. E que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do 

corvo noturno ou a conversa dos sapos no brejo à noite? Um índio prefere o suave 

sussurro do vento sobre o espelho d'água e o próprio cheiro do vento, purificado pela 

chuva do meio-dia e com aroma de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho, 

porque todos os seres vivos respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece 

que o homem branco se importe com o ar que respira. Como um moribundo, ele é 

insensível ao mau cheiro. 

Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição: o homem branco deve tratar 

os animais como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo que possa 

ser de outra forma. Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias abandonados pelo 

homem branco que os abatia a tiros disparados do trem. Sou um selvagem e não 

compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso que um bisão, 

que nós, peles vermelhas matamos apenas para sustentar a nossa própria vida. O que é o 

homem sem os animais? Se todos os animais acabassem os homens morreriam de 

solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos animais pode também afetar os 

homens. Tudo quanto fere a terra fere também os filhos da terra. 

   Os nossos filhos viram os pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros 

sucumbem sob o peso da vergonha. E depois da derrota passam o tempo em ócio e 

envenenam seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Não tem grande 

importância onde passaremos os nossos últimos dias. Eles não são muitos. Mais 

algumas horas ou até mesmo alguns invernos e nenhum dos filhos das grandes tribos 

que viveram nestas terras ou que tem vagueado em pequenos bandos pelos bosques, 

sobrará para chorar, sobre os túmulos, um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de 

confiança como o nosso. 

De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha a um dia descobrir: o nosso 

Deus é o mesmo Deus. Julga, talvez, que pode ser dono Dele da mesma maneira como 

deseja possuir a nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de todos. E quer bem da mesma 

maneira ao homem vermelho como ao branco. A terra é amada por Ele. Causar dano à 

terra é demonstrar desprezo pelo Criador. O homem branco também vai desaparecer, 

talvez mais depressa do que as outras raças. Continua sujando a sua própria cama e há 

de morrer, uma noite, sufocado nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último 

bisão e domados todos os cavalos selvagens, quando as matas misteriosas federem à 

gente, quando as colinas escarpadas se encherem de fios que falam, onde ficarão então 
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os sertões? Terão acabado. E as águias? Terão ido embora. Restará dar adeus à 

andorinha da torre e à caça; o fim da vida e o começo pela luta pela sobrevivência.  

  Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco se soubéssemos 

quais as esperanças transmite a seus filhos nas longas noites de inverno, quais visões do 

futuro oferecem para que possam ser formados os desejos do dia de amanhã. Mas nós 

somos selvagens. Os sonhos do homem branco são ocultos para nós. E por serem 

ocultos temos que escolher o nosso próprio caminho. Se consentirmos na venda é para 

garantir as reservas que nos prometeste. Lá talvez possamos viver os nossos últimos 

dias como desejamos. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua 

lembrança não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do 

meu povo continuará a viver nestas florestas e praias, porque nós as amamos como um 

recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Se te vendermos a nossa terra, ama-a 

como nós a amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. Nunca esqueça como era a 

terra quando dela tomou posse. E com toda a sua força, o seu poder, e todo o seu 

coração, conserva-a para os seus filhos, e ama-a como Deus nos ama a todos. Uma coisa 

sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus. Esta terra é querida por Ele. Nem mesmo o 

homem branco pode evitar o nosso destino comum."  

 

Retirado de: http://www.culturabrasil.pro.br/seattle1.htm em 03/06/2009, às 11:47h 
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ANEXO F - Algumas correspondências trocadas com fontes utilizadas nesta pesquisa 
 
 
De: terrana@terrana.com.br 
Enviado em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 21:18 
Para: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi 
Assunto: Re: foto da Aldeia Demini 
 
Oi Leila, desculpe a demora para a resposta, mas é que estou fora de Brasília e conecto 
mais esporadicamente. Realmente o pessoal da Kino está correto, o meu sobrenome é 
Terrana, mas as fotos que vc viu não são minhas, tenho fotos de índias Parakanãs, feitas 
no Pará. Bem, pode haver uma troca de legendas. Eu poderia certificar para vc se visse a 
foto. Se tiver como vc mandar, mesmo em baixa resolução eu falo. 
Achei muito interessante a sua pesquisa, gostaria de saber mais depois. 
aguardo 
C.Terrana 
 
On Tue, 27 Jan 2009 11:03:23 -0300, "Leila Gasperazzo Ignatius Grassi" 
leila@leilagrassi.com.br> wrote: 
 Bom dia sr. Carlos 
  
 Estou pesquisando livros didáticos e em um deles (Projeto Pitanguá, História da Ed. 
Moderna, p.29; 4. ano) encontrei uma foto de índias ianomâmis da aldeia Demini do 
estado de Roraima, com créditos para Carlos Terrano/Kino. Entrei em contato com Kino 
e fui informada que: o nome é Terrana e que não têm fotos de índias. 
Gostaria de me certificar disso, pois são dados muito importantes para minha pesquisa 
os créditos colocados nos livros. 
Agradeço sua atenção e fico aguardando resposta.  
Leila Grassi 
Doutoranda em Educação ? USP, SP 
 
 
De: kino [kino@kino.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 15 de setembro de 2008 09:33 
Para: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi 
Assunto: Re: foto de Carlos Terreno 
 
Olá Leila, 
Você poderia enviar-nos uma amostra da foto pois o Terrana (autor ) não tem fotos de 
índias? 
 Abs 
 Jacek 
  
  
----- Original Message -----  
From: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi  
To: 'kino'  
Sent: Monday, September 15, 2008 9:20 AM 
Subject: RES: foto de Carlos Terreno 
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Bom dia, Jacek. O livro didático faz parte do Projeto Pitanguá, da Editora Moderna – 
História – Ensino Fundamental, 4. ano. A foto que menciono está na página 29. 
Agradeço se puder me dizer a etnia das índias da foto e se, realmente, é de vocês. 
Obrigada. Leila  

 

 De: kino [mailto:kino@kino.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 15 de setembro de 2008 08:29 
Para: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi 
Assunto: Re: foto de Carlos Terreno 

 Prezada Leila, 

 Estranhei seu e-mail, pois não temos fotos dos índios Ianomamis. Você poderia 
informar-nos qual a Editora para corrigirmos estes créditos? 
Em todo caso obrigado pelo contato e bom trabalho. 
 Atenciosamente 
 jacek Iwanicki 
 
Jacek@kino.com.br 
www.kino.com.br 
Tel.:(11)4418-2424 

 

 ----- Original Message -----  

From: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi  
To: kino@kino.com.br  
Sent: Friday, September 12, 2008 11:29 AM 
Subject: foto de Carlos Terreno 

 Bom dia, senhores. Estou pesquisando livros didáticos e em um deles consta uma foto 
de Carlos Terreno/Kino – “preparo de mandioca por índias ianomâmis”. Gostaria de 
conhecer o original para comparação e análise relacionada ao meu trabalho de pesquisa. 
Agradeço a atenção e espero resposta. Obrigada.  

Leila Grassi  

De: terrana@terrana.com.br 
Enviado em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 09:22 
Para: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi 
Assunto: Re: RES: RES: foto da Aldeia Demini 
 
Oi Leila, com certeza o seu trabalho é super importante para nós, fico no aguardo... 
abraço 
Carlos Terrana 
On Mon, 9 Feb 2009 09:25:07 -0300, "Leila Gasperazzo Ignatius Grassi" 
<leila@leilagrassi.com.br> wrote: 
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 Bom dia, Carlos.  
 
Sua informação é de grande valia para meu trabalho. Assim que tiver mais conteúdo 
sobre as imagens envio a você um resumo do que foi obtido como resultado. 
Tenho encontrado diversas irregularidades que já foram denunciadas por mim com 
trabalho apresentado em Simpósio sobre livro didático na USP em 2008. 
Com este trabalho espero estar contribuindo também com o aumento do respeito pelos 
profissionais da imagem em geral. 
 Novamente obrigada pela atenção 
 Leila 

 

 -----Mensagem original----- 
 De: terrana@terrana.com.br [mailto:terrana@terrana.com.br] Enviada em:  
 sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 21:01 
 Para: Leila Gasperazzo Ignatius Grassi 
 Assunto: Re: RES: foto da Aldeia Demini 
 
Oi Leila, realmente essa foto não é minha. Estranho, de alguma forma houve algum 
engano, não sei exatamente em que parte do processo, provavelmente o responsável 
pela diagramação dos livros e revistas, e geralmente quando é feita a revisão de texto 
antes da impressão final, não se dá muita atenção aos créditos, no sentido de revisá-los. 
Muitas vezes as fotos saem sem crédito algum, e mais raramente com créditos trocados. 
Por isso me interessei pelo tema de sua tese, pois os fotógrafos vivem apreensivos 
sempre com essa questão dos créditos. Mas essa foto não é minha não,.. 
 att 
 C.Terrana 

 

 On Thu, 5 Feb 2009 14:26:37 -0300, "Leila Gasperazzo Ignatius Grassi" 
 <leila@leilagrassi.com.br> wrote: 
 
Boa tarde, Carlos Terrana. Obrigada por responder. 
Estou enviando a foto como está no livro didático com a fonte (do lado direito dela). 
Essa é uma parte da minha tese de doutorado que estou terminando na USP, na área de 
Educação, Cultura e Organização. Se quiser saber mais podemos continuar esse papo. 
Agradeço sua atenção e aguardo resposta. 
Leila 

 

Correspondência recebida da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

De: sonia alice monteiro caldas [soniacaldas@bn.br] 
Enviado em: segunda-feira, 18 de agosto de 2008 13:31 
Para: leila@leilagrassi.com.br 
Cc: dinf@bn.br 
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Prezada Sra.Leila, 

A imagem citada faz parte da obra de Rugendas intitulada Viagem Pitoresca através do 
Brasil. Nosso exemplar é em preto e branco e são litografias. Temos um fac-símile 
colorido.Não tenho conhecimento de quem possua as litografias coloridas. 
Att., 
Sonia Alice 

 
p/Léia Pereira da Cruz  
Responsável pela Área de Iconografia / FBN  
(21) 3095-3867 
 
 
 


