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Apresentação

APRESENTAÇÃO

Esta publicação traz consigo a importante finalidade de 
apresentar a efetivação do desenvolvimento de ensino, pesquisa 
e extensão no ensino superior, que é a base de sustentação das 
ações acadêmicas. Neste aspecto, o presente Dossiê reúne ações 
de pesquisa e extensão desenvolvidas no Instituto de Estudos do 
Trópico Úmido, em Xinguara, da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará, destacando que este Instituto foi criado em 2013, 
iniciando suas atividades em 2014, fruto do desmembramento da 
Universidade Federal do Pará.

Assim, os trabalhos aqui reunidos, são resultados de ações 
desenvolvidas entre 2017 e 2018, por docentes e técnico-admi-
nistrativo, com a colaboração de discentes bolsistas do curso de 
História que estiveram colaborando com as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, de acordo com a discriminação de cada 
projeto. Nesta conjuntura, são apresentadas ações de ensino e 
pesquisa, nas quais os autores realizam explanações e constata-
ções do trabalho realizado em sala de aula, mas também fora dela 
e ações extensionistas, as quais os autores dialogam diretamente 
com a comunidade local, buscando contribuir e retribuir através de 
uma ação acadêmico-científica. 

Levando em consideração que as ações desenvolvidas no IETU/
UNIFESSPA, devem dialogar com o Programa de Desenvolvimento 
Institucional, bem como com o Projeto Pedagógico do Curso, todos os 
textos foram desenvolvidos na linha de História, com vieses distintos, 
dadas as abordagens temáticas desenvolvidas.  E, outros, de forma 
interdisciplinar, associam à História outros saberes, buscando realizar 
o estudo do objeto em questão, sob o viés de saberes distintos.
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Nesse sentido, muitos trabalhos aqui apresentados são resul-
tados de ações desenvolvidas em torno do curso de História, por 
isso, vários artigos aqui apresentados fazem referência à Educação 
Básica e o Livro Didático, haja vista que buscam verificar como a 
educação básica vem sendo ofertada em relação a determinada 
temática; averiguando também qual a proposta apresentada pelo 
livro didático, tendo em visa que é a principal fonte de pesquisa 
dos alunos da rede pública de ensino e garantia da integridade 
psicológica desses grupos. Assim, foram subsidiados por teóricos 
que garantem a sustentação das abordagens discutidas, dado o 
aprofundamento científico dos mesmos. É importante mencionar 
que alguns dos textos presentes também são desdobramentos de 
monografias de conclusão do curso de História.

Nessa coletânea os pesquisadores e pesquisadoras fazem 
abordagens diversas acerca de temáticas em sua maior parte inter-
ligadas à Amazônia, seja partindo dos projetos de desenvolvimento, 
objetos de pesquisa envolvendo questões indígenas e africanas no 
ensino. Tal diversidade perpassa toda a coletânea, seja ao abordar 
a territorialidade, seja ao apresentar sujeitos diversos como os 
apresentados nos artigos relacionados a história das mulheres ou 
ao protagonismo indígena na constituinte de 1988 ou discutindo 
a memória e o esquecimento em relação as religiões de matriz 
de matriz afro-indígena; além de trabalhos interdisciplinares que 
dialogam com a História, como a geografia, a literatura, a linguística 
e as artes (cinema e música).

O primeiro capítulo “Entre as Lighting Company e os grandes 
projetos de infraestrutura: o setor energético na Amazônia oriental”, 
de autoria dos professores Andrey Minin Martin e Luciana Riça M. 
Borges, que foi desenvolvido com o objetivo de mapear a historio-
grafia da produção de energia elétrica na Amazônia Oriental, bem 
como realizar uma reflexão acerca da territorialização das ações 
públicas federais nessa região e seus efeitos sobre nesse mesmo 
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território. Ainda na perspectiva de desenvolvimento regional foi 
realizado o trabalho, Um velho Oeste no sul do Pará: construção 
do passado e da memória de “Chapéu de Couro” de autoria das 
professoras Anna Carolina de Abreu Coelho e Fabricia Cristina Freire 
que dialoga com as questões relacionadas ao desenvolvimento 
da Amazônia, retratando um contexto de conflitos relacionados 
à questão das terras inerente a fundação da cidade de Xinguara, 
antes conhecida como Entroncamento do Xingu.  

Outro trabalho relacionado aos projetos de desenvolvimento 
da Amazônia é o  “Protagonismo indígena por meio do Aconteceu 
Boletim (1980-1987): lutas, tensões e perspectivas no processo 
de redemocratização”, escrito pelos professores Rafael Rogério 
Nascimento dos Santos e Ronny Pyterson Romano dos Santos 
que demarca, nos últimos anos, a participação dos indígenas na 
condição de protagonistas de sua própria história  e tem ganhado 
espaço nos estudos historiográficos. A partir, dessa perspectiva o 
trabalho analisa como os povos indígenas foram representados 
nas páginas do boletim Aconteceu e como o periódico evidencia 
o protagonismo indígena na luta por sua participação na demo-
cracia que estava sendo construída no Brasil. Nesta perspectiva são 
representados enquanto sujeitos envolvidos em mecanismos que 
propiciariam mudanças significativas nas condições de vida, sendo 
construído um leque de oportunidades para os indígenas lutarem 
pela manutenção dos direitos outrora adquiridos com muita luta, 
bem como buscarem a inclusão de novos direitos que modifiquem 
sua condição segundo os seus anseios e suas lógicas.

Nesta coletânea foram reunidos também trabalhos com 
temáticas relacionadas a História das Mulheres, Religiosidade 
e Linguagem, em que foram abordados dentro de um recorte 
temporal. A respeito da história das mulheres, o artigo “O Jornal 
Fêmea e suas possibilidades de pesquisa”, de autoria dos profes-
sores Eduardo de Melo Salgueiro e Oziel Washington David 
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Moreira,  apresentou a história e atuação do jornal feminista Fêmea, 
que circulou entre os anos de 1992 e 2014, reunindo num recorte 
temporal os anos de 1992 a 1994, no intuito de tornar-se um canal 
de comunicação para aproximação dos parlamentares das reivin-
dicações feministas que resultaram, na inserção de demandas das 
mulheres na Constituição de 1988. 

A respeito da religiosidade, o artigo “Novas “Raízes”, outros 
“Pioneiros”: memória oficial, esquecimento e religiosidade afro-in-
dígena em Xinguara-Pa, de autoria das professoras  Jaqueliny da 
Silva Velozo e Anna Carolina de Abreu Coelho teve como objetivo 
a problematização de uma memória oficial construída através das 
narrativas dos memorialistas locais em relação à religiosidade cristã 
na cidade de Xinguara-PA, que foi se reafirmando e construindo 
identidades nos espaços urbanos impondo o cristianismo como a 
única forma de religiosidade aceitável. 

Sobre linguagem, destacamos o trabalho Embates e embaraços 
no processo de Implantação da Língua Portuguesa no Período Colonial, 
que é uma nota de pesquisa, oriunda do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação Científica sob a autoria da servidora Eliane Miranda 
Machado e a discente Raiane. 

A próxima discussão está relacionada aos temas Educação, 
Ensino e Diversidade, em que buscamos englobar os trabalhos 
de ensino, pesquisa e extensão direcionados a educação básica, 
com vertentes de discussões acerca da inclusão étnico-racial, das 
análises do livro didático, bem como dos desafios para a efetivação 
do ensino contribuindo com os desdobramentos referenciais desen-
volvidos pela escola. 

Neste foram agrupados: Perspectiva Histórica da Inclusão 
étnico-racial: de Castro Alves à ressignificação da cultura negra no 
livro didático, de autoria dos professores Oziel Washington David 
Moreira e  Eliane Miranda Machado; que faz uma análise do ensino 
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de história no espaço escolar da escola Dom Luiz de Moura Palha 
(Xinguara-PA), em especial, buscando como a história e cultura 
negra é representada nos livros didáticos utilizados nesta instituição. 
O tema foi apresentado em uma conexão discursiva que interliga 
o papel dos negros na formação nacional, tal como foi pensado 
pelo poeta romântico Castro Alves, ao importante significado da 
lei 10.639/2003 para a construção de uma sociedade mais justa e 
inclusiva no tempo presente.  

Além deste, o trabalho História e historiografia indígena em 
perspectiva, sob a autoria dos professores Bruno da Silva e Mileide 
Macedo Dias Souza,  busca entender o porquê da presença dos 
estereótipos indígenas em textos didáticos, refletindo sobre a 
história da historiografia indígena nas Américas partindo da litera-
tura de viagem do século XVI às obras consideradas clássicas da 
historiografia brasileira como a de Caio Prado Junior.  Fazendo uma 
história das projeções europeias que se imprimiram nas represen-
tações indígenas, o artigo demonstra que as mudanças propostas 
por leis como a 11.645/2008 e o surgimento de uma historiografia 
que privilegia o protagonismo indígena foram consequência das 
lutas de grupos das mais diversas etnias pelos seus direitos polí-
ticos, civis e sociais. 

Ainda sobre este tema, o artigo Prisioneiros da “Oca”: narra-
tivas (re)produzidas sobre os povos indígenas em escolas de branco, 
de autoria do professor Rafael Rogério Nascimento dos Santos, 
em parceria com a discente Iolanda de Araújo Mendes que resulta 
do projeto de extensão a respeito da temática indígena no espaço 
escolar de Xinguara-PA. O artigo  aborda as representações  produ-
zidas por  alunos da educação básica acerca dos povos indígenas 
do Brasil, após dez anos da implementação da Lei 11.645 de março 
de 2008, que tornou obrigatório o ensino de história e culturas indí-
genas nas escolas de ensino médio e fundamental, verificando 
assim a aplicabilidade da lei na região.
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Corroborando com a temática das representações indígenas 
no ensino de história, o trabalho  Os Indígenas na Amazônia Oriental: 
Representações sobre os Povos Indígenas nos Livros Didáticos do 
Ensino Médio e Oralidades dos Professores da Rede Pública Estadual 
em Xinguara - PA (2017-2018), de autoria do professor Bernard 
Arthur Silva da Silva,  que analisou a coleção “Ser Protagonista: 
História”, coleção voltada para o ensino médio e utilizada ampla-
mente pelas escolas rede pública estadual localizadas no município 
de Xinguara-PA, buscando problematizar as imagens, as formas 
discursivas utilizadas na apresentação da Amazônia e, em especial, 
das sociedades indígenas.

Além da questão indígena, a temática africana também foi 
retratada, por meio do trabalho “Tipo Assim, pra nós, no dia, porque 
o aluno presta mais atenção, né?”: Música Negra e Cinema Negro 
na E.E.E.M. Raimundo Henrique de Miranda enquanto Linguagens 
do Ensino de História Africana e Afro-Brasileira, de autoria dos 
professores Bernard Arthur Silva da Silva, Claudemir Chaves, com 
a colaboração da discente Elany Ribeiro de Oliveira, que traz à 
tona, os resultados alcançados na Monitoria da disciplina História 
das Sociedades Africanas, ministrada na Turma 2016 (Matutino) 
do Curso de Licenciatura em História, da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA/Campus Xinguara), e também, 
nas ações de extensão acerca do ensino e pesquisa do Projeto de 
Extensão envolvendo o Cinema e a Música Negra na universidade e 
educação em Xinguara-PA (sul do estado do Pará). 

Ainda a respeito das interfaces entre história e educação 
a nota de pesquisa em andamento da professora Lorén Graziela 
Carneiro Lima intitulada Educação e(m) Movimento - Frei Henri Burin 
Dês Roziers, a Comissão Pastoral da Terra e as práticas educativas no 
campo no sul do Pará,  trata de um tema essencial para discutir um 
território conflituoso como o sul e sudeste do Pará que é a análise 
das práticas educacionais presentes nas ações do dominicano 
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francês Frei Henri Burin Dês Roziers, junto à Comissão Pastoral da 
Terra/Xinguara na região sul do Pará, buscando comparar as ações 
de Frei Henri com os métodos propostos na obra da Pedagogia do 
Oprimido de Paulo Freire.  

 



Capítulo I

ENTRE AS LIGHTING COMPANY E OS GRANDES 
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA: O SETOR 

ENERGÉTICO NA AMAZÔNIA ORIENTAL

Andrey Minin Martin

Luciana Riça M. Borges1
Entre as Lighting Company 

e os Grandes Projetos 
de Infraestrutura: 

o setor energético 
na Amazônia Oriental

Andrey Minin Martin
Luciana Riça M. Borges
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Entre as Lighting Company e os Grandes Projetos de Infraestrutura

S U M Á R I O

Resumo:
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mapear a 
historiografia da produção de energia elétrica na Amazônia Oriental, 
bem como realizar uma reflexão acerca da territorialização das 
ações públicas federais nessa região e seus efeitos sobre nesse 
mesmo território. A partir de uma perspectiva histórica, observamos 
que as formas de inserção do capital produtivo no contexto amazô-
nico através de ações estatais de infraestrutura remontam ao século 
XIX, mas são, contudo, reproduzidas até os tempos atuais.

Palavras-chaves:
Energia elétrica – Historiografia - Amazônia 
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Entre as Lighting Company e os Grandes Projetos de Infraestrutura

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Partimos de alguns pressupostos fundamentais para a 
análise aqui realizada: 1) A produção de energia na Amazônia 
Oriental esteve atrelada aos processos de desenvolvimento e 
exploração econômica das principais localidades; 2) Muito embora 
o Pará tenha adquirido autonomia para a produção e distribuição 
de energia, as relações de dependência que caracterizam um 
contexto centro-periferia (sudeste-norte) reproduzem o modelo de 
desenvolvimento e exploração dos territórios, não atendendo às 
necessidades das populações locais; 3) Mudanças na estrutura 
do Estado (com a criação de órgãos, leis, instituições, etc.) se 
refletiram na configuração da produção e distribuição de energia 
na região amazônica, bem como nas lógicas sociais e produtivas 
locais; 4) A construção de diversos complexos hidrelétricos na 
Amazônia atualmente está associada à idealização de projetos 
governamentais de grande envergadura, tais como Jirau, Santo 
Antônio e Belo Monte. São projetos que foram pensados em âmbito 
estatal durante o século XX para o desenvolvimento econômico do 
país, que estão sendo executados atualmente, gerando diversos 
impactos em numerosos aspectos: ambientais, sociais, políticos, 
econômicos, etc.

Desse modo, buscamos compreender, a segui as principais 
ações ao longo do tempo, voltadas para o setor elétrico do Brasil, 
porém tendo a Amazônia como locus e território, no qual se 
refletem diretamente os efeitos dessas políticas associadas ao 
setor econômico.
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ENERGIA E ESPECIFICIDADES REGIONAIS NA 
REPÚBLICA AMAZÔNICA 

As experiências de produção e distribuição de energia 
elétrica no Brasil remontam fins do século XIX, quando os primeiros 
empreendimentos iniciaram suas atividades na região sudeste. 
Como já debatido pela historiografia (TURAZZI, 1989; MAGALHÃES, 
2000; CABRAL et al, 2006) este processo não se deu de forma 
homogênea nesse território, possuindo especificidades de acordos 
com os próprios interesses políticos, seja do império e posteriormente 
republicanos, assim como do capital industrial privado. 

No caso da região norte e o estado do Pará, central nesta 
análise histórica, historiográfica e geográfica, a produção energética 
se desenvolve ainda dentro de um contexto em que a borracha 
se transformou no principal produto de exportação amazônico 
(WEINSTEIN, 1983; FURTADO, 1986). Além de transformações 
ligadas a navegação à vapor e a intensa migração, principalmente 
nordestina, cidades como Manaus e Belém adentravam uma nova 
fase de melhoramentos urbanos, gerados pelo acúmulo de capitais 
da borracha. Manaus, ainda no auge da produção, desenvolveria 
suas primeiras experiências energéticas em 1896, mas que seriam 
diretamente interrompidas com a crise deste produto, decorrente 
da reestruturação da produção mundial, principalmente no oriente. 
Tal descompasso na produção energética marcaria o contexto da 
própria região Norte nesse setor, mesmo após a década de 1970/80, 
quando adentraria os grandes projetos hidrelétricos. 

Em localidades como Belém, o desenvolvimento energético 
seria marcado pela introdução de iluminação a gás e posteriormente 
de termelétricas, emaranhado no conjunto de transformações 
decorrentes do “surto” modernizador de fins do século XIX. Ainda 
neste contexto o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro chegara 
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a promover um debate sobre a possibilidade de aproveitamento 
hidráulico no rio Amazonas, para o abastecimento energético da 
ferrovia Madeira-Mamoré, bem como visando a regularização da 
navegação no rio Branco. Infelizmente tais projetos não tomaram 
continuidade e não chegaram a se concretizar, em meio a crise da 
produção da borracha (CACHAPUZ, 2001).

De forma geral, o início da produção energética na região 
Norte conecta-se diretamente ao processo de urbanização e 
exploração econômicas em algumas localidades. Obras de 
saneamento e infraestrutura, transporte e comunicação se 
tornaram imperativos em uma diversidade de espaços em todo 
mundo, em que o contato com cidades como Paris e Londres 
induziam as possibilidades para novos espaços como Belém 
(chamada naquele contexto de Cidade do Pará) e Manaus. E uma 
gama de empresários, principalmente ingleses, dedicaram-se a 
tecer novas relações econômicas nestas regiões, dedicando-se 
diretamente aos setores de infraestrutura, como a construção 
de portos em Belém e a instalação dos primeiros projetos de 
fornecimento elétrico1.

Empresas como a Pará Gas Company, Limited (1862) Manaós 
Tramways & Light Company (1898), Pará Electric Railways and 
Lighting Company Limited(1905) Cie D’Entreprises Electriques de 
Pará (1899), de origens inglesas e esta última belga, desenvolviam 
em fins do século XIX os sistemas de iluminação nos estados 
amazônicos, alterando gradualmente o sistema de fornecimento 
de iluminação pública a gás líquido de carvão, em cidades como 
Belém, desde 1851 (LEMOS, 2007). Porém, mesmo com a existência 

1. Como observado nos estudos apresentados por Chélen Lemos (cf. LEMOS, 2007), entre fins 
do século XIX e primeiras décadas do XX é notório o domínio do capital inglês no desenvolvi-
mento das principais empresas de serviços urbanos em toda Amazônia, que correspondia desde 
empresas de fornecimento de gás, passando pelos serviços de transporte até empresas de 
crédito e bancos. 
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destas empresas este período foi marcado por problemas na 
manutenção do sistema energético, caracterizado por elevadas 
despesas contratando com baixa qualidade de iluminação, que 
levaria a criação de novas estruturas de fiscalização e apoio técnico 
governamentais para o setor2.

Com a Proclamação da República, em 1889, o setor passa 
gradualmente a uma maior autonomia federativa e por parte dos 
municípios, proporcionando que cidades como Belém assumissem 
a administração destes serviços. (SILVA, 2005)3. E é neste contexto 
de transformações que nasceriam as primeiras empresas de 
fornecimento direto de energia elétrica. Podemos considerar o ano 
de 1893 como um dos marcos de desenvolvimento da energia 
elétrica no estado do Pará, tendo destaque a Companhia Urbana de 
Estrada de Ferro Paraense, Companhia de Luz Elétrica Paraense e 
a Companhia Urbana, empresas que disputavam as licitações para 
fornecimento em usos domésticos, comerciais e industriais. Dentre 
estas a Companhia de Luz Elétrica Paraense se destaca por ser a 
primeira a centrar-se diretamente na oferta de energia elétrica.

Enquanto Manaus tornava-se em 1899 a terceira cidade 
brasileira possuidora de bondes elétricos, com a Manaós Railway 
Company, Belém ainda estava envolvida nas disputas judiciais 
entre suas companhias energéticas, fato que somente teve novo 
encaminhamento com a criação da mencionada Pará Electric 
Railways and Lighting Company, Limited, em 1905. Cabe ressaltar 
que a criação desta empresa não foi suficiente para sanar os 
problemas básicos que até então eram evidenciados, tais como o 

2. Um dos imperativos para tal situação era decorrente do uso de moeda estrangeira como base 
para o pagamento dos serviços, que variavam constantemente com o câmbio.  

3. Em cidades como Manaus a problemática envolvendo a passagem do fornecimento de energia 
a gás para elétrica começou a ser resolvido em contratos a partir de 1893, inaugurada em 1896, 
sendo inicialmente custeado pelo estado. Mesmo sendo inaugurada após cidades como Belém, 
seu sistema ganha destaque pela potencial de 327 lâmpadas de arco voltaico, um dos melhores 
do país (LEMOS, 2007, p. 98).
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alto preço do fornecimento e as constantes interrupções no sistema. 
Ainda sim, o estado do Pará era o detentor de maior número de 
cidades possuidoras de energia do norte, mas sendo precário o 
serviço de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, 
concentrando-se na porção norte do estado. Sendo dados do 
Censo realizado em 1920, organizado por Lemos (2007) apenas 
as cidades de Bragança, Mazagão e Santarém possuíam serviços 
elétricos até a referida data. Nas próximas décadas tal montante 
aumentaria intimamente, decorrente principalmente de experiências 
em núcleos empresariais, como a “fordilândia”4, projetos de 
exploração de minérios e bases militares.

      Figura 01: Obras de aterro e construção do Cais. À esquerda a empresa 
Parah Electric Railwaysand Lighting Company Ltd. Belém, 1911. Fonte: FAU/UFPA.

Interessante observar que até a década de 1940, do 
montante total de municípios e vilas possuidores de energia elétrica 
no Pará, em apenas uma unidade era movida por força hídrica, 

4. Conforme Grandin (2010) Henri Ford construiu duas cidades no interior da Amazônia, junto 
ao rio Tapajós, visando a exploração do látex para sua indústria. Para tanto construiu uma usina 
elétrica geradora de 20 mil volts. O projeto foi encerrado em 1945.   
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sendo sua produção marcada em maioria pela estruturação da 
iniciativa privada, como já observado em outras localidades do 
país neste mesmo período. A intervenção estatal no setor, que já 
ocorrera pontualmente, ganha notoriedade a partir de 1947, por 
meio do Departamento Municipal de Força e Luz, em Belém. Estas 
mudanças sinalizavam as transformações em âmbito público que 
se iniciaram nacionalmente na década anterior.

No Brasil, estas importantes alterações se iniciaram em dois 
momentos distintos: na década de 1930, primeiramente a partir das 
alterações legislativas estabelecidas pelo Código de Águas5, em 
1934 e com a criação do Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (CNAEE), em 1939, ambas diretrizes que centralizavam 
o controle da produção energética estatal, juntamente com a 
implantação de tributos para o setor. Tais transformações seriam 
sentidas diretamente pelo setor privado, que conseguira até então 
cercear a aprovação de tais mudanças, tramitadas no Congresso até 
este momento. O segundo conjunto de mudanças ocorreria a partir 
de meados da década de 1940, como um desdobramento direto 
deste primeiro. Estimuladas pelo aparto legislativo, assistiríamos a 
ampliação da produção energética de caráter nacional, não mais 
somente por meio de Pequenas Centrais Hidrelétricas, as PCHs, 
mas pela ampliação dos quilowatts. 

Era dos grandes projetos hidrelétricos, as décadas 
subsequentes seriam marcadas pela gradual estruturação do 
setor pela consolidação do aparato estatal, com a criação do 
Fundo Federal de Eletrificação, do Plano Nacional de Eletrificação 
(aprovado em partes), e o projeto de instalação da Eletrobras, que, 
proposta em 1954, seria efetivamente consolidada somente em 
1962. Assim, projetos de planejamento regional, criação de novas 

5. Por meio do Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934 ficava estabelecida a federalização do 
uso e controle do aproveitamento dos cursos fluviais e quedas d’água.
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entidades e autarquias de energia elétrica, acordos de cooperação 
nacional e internacionais e trocas de experiências técnicas e 
tecnológicas marcariam este contexto, desenhando o que seria o 
know how da construção nacional no setor6.

No caso da região norte, o desenvolvimento de grandes 
projetos hidrelétricos ocorreu atrelado diretamente a própria 
expansão do mercado industrial nacional, que necessitava cada 
vez mais da produção de energia elétrica. Assim, estados como o 
Pará passaram de um fornecimento energético empresarial local, de 
baixo potencial hidráulico para subsidiário de grandes projetos que 
não atendiam diretamente suas demandas, etapas significativas de 
seu processo de eletrificação e direcionando para o abastecimento 
de regiões como o nordeste e sudeste.

Ainda na década de 1940 observamos o início da 
intervenção federal com o intuito de realizar mapeamentos e 
estudos centralizados em questões regionais. Por meio do artigo 
199 na constituição de 1946 fica estabelecido um planejamento 
centralizado nos problemas regionais, de forma que “na execução 
do plano de valorização econômica da Amazônia, a União aplicará, 
durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior 
a três por cento da sua renda tributária”, sendo alterado em 1966 
para intervenção de caráter permanente7. Neste aspecto devemos 
ressaltar e ter o claro entendimento que estas ações não se resumiam 
apenas as intenções nacionais em desenvolver e proteger a região 
norte, tampouco estimular a produção energética para os mesmos, 
mas sim cumprir os compromissos assumidos pelo país junto aos 
acordos de Washington, que visava promover a cooperação com 
os EUA no fornecimento de matérias-primas e demais elementos 
centrais para indústria bélica deste país.

6. Como exemplo, podemos destacar a criação de grupos como a Cemig (Minas Gerais,1952), 
Uselpa (São Paulo, 1953), Escelsa (Espírito Santo, 1956), Copel (Paraná,1954), Celg (Goiás,1956), 
Celesc (Santa Catarina, 1956), Cea (Amapá, 1957), Furnas (Minas Gerais, 1957), Cemat (Mato 
Grosso, 1958), Cemar (Maranhão,1959) e Coelba (Bahia, 1960), Celpa (Pará, 1962).

7. BRASIL. Constituição (1946) Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1946. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em 
14 de maio 2018.
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E para execução destas novas ações foi criada a Super-
intendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA), em janeiro de 1953, uma das primeiras agências 
de desenvolvimento regional do Brasil, estabelecendo uma 
estrutura descentralizada (sedes em Belém, Manaus e Cuiabá) 
e diretamente subordinada à presidência da República.  
Segundo Trindade e Oliveira (2014) possíveis direcionamentos 
desta superintendência, conjuntamente com a ausência de 
uma coordenação efetiva, de caráter executor e planejador, 
que dependia diretamente do Congresso para aprovação de 
ações contribuíram para seu insucesso. Em seu lugar seria 
criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), em outubro de 1966, centrada em elaborar políticas 
de incentivo industrial e agrícolas, programas de auxílio técnico 
de desenvolvimento de projetos regionais e promoção direta e 
indireta de assistência federal nestes espaços8.

Mesmo com o estabelecimento destes programas que 
já demonstravam as intenções e propostas para a região, o 
desenvolvimento energético ainda possuía pouca centralidade 
e efetividade, demandando ainda na década de 1960 do 
estabelecimento de novas diretrizes para o setor. No contexto da 
crise destes programas de planejamento regional, nasceria o Comitê 
Coordenador dos Estudos Energéticos da Amazônia, ENERAM, um 
dos primeiros programas centrados no aproveitamento energético, 
que, sob coordenação da Eletrobrás reunia empresas de consultoria 
nacional para realização de novos estudos e mapeamentos.  Por 
meio de seu funcionamento, entre os anos de 1968 e 1971 foram 
realizadas análises do potencial hidráulico dos principais rios e 
afluentes e sua relação com possíveis polos de desenvolvimento 

8. Na década de 1950 ainda seriam criados centros de pesquisa e instituições dedicadas a 
fomentação de pesquisas e laboratórios, tais como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, 
o INPA e a Universidade Federal do Pará, UFPA.  
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regional e suas demandas energéticas. Destes estudos foram 
constatados, entre outros aspectos, mais de vinte locais para de 
aproveitamento energético, tendo destaque para o estado do Pará, 
assim como para a demanda de polos como Belém e Manaus9. 
Estes estudos, mesmo que aquém de todas as metas iniciais, 
contribuíram para mapear as possibilidades de produção energética 
no norte assim como colaborar para estudos junto a empresas 
energéticas que já atuavam nestas regiões, tal como as Centrais 
Elétricas do Pará, CELPA, criada em 1962. 

A partir da década de 1970, enquanto regiões como sul 
e sudeste já materializavam a instalação de grandes projetos 
hidrelétricos e finalizavam estudos por meio de comissões e entidades 
como a Canambra, na região norte os estudos de mapeamento 
ainda prosseguiam, centrados em inventariar as potencialidades de 
suas bacias, como as dos rios Tocantins, Araguaia e Amazonas. 
Sendo estes estudos conduzidos pela Eletrobras até 1972 ocorre 
por recomendação da ENERAM a criação as Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S/A, a Eletronorte, em 1973, que assumiria a partir 
desta data a incumbência de organizar estes estudos, absorver a 
demanda de obras já em desenvolvimento assim como dar início a 
novos projetos hidrelétricos10.

De forma geral, até meados da década de 1970 o parque 
energético da região norte era exclusivamente abastecido por 
pequenas unidades térmicas, sendo estas movidas à diesel e óleo 
combustível, gerando aproximadamente 276 MW de potência, 

9. CACHAPUZ, Paulo Brandi de Barros (Coord.). Centro de Memória da Eletricidade no Brasil. 
Panorama do setor de energia elétrica no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade, 
2006. 

10. As Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte foi estabelecida pelo então presidente 
Emílio Médici em Lei nº 5.824 de 14 de novembro de 1972 e constituída em 20 de junho de 1973, 
por meio do Decreto nº 72. 548. Inicialmente instalado no Rio de janeiro, teve sua sede transfe-
rida para Brasília dois anos depois.  Eletronorte 20 anos: Energia Elétrica no Desenvolvimento da 
Amazônia. Departamento de Relações Públicas, Eletronorte, 1993.
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mantidos pelos municípios, empresas estaduais e federais 
(FEARNSIDE, 2015). E visando difundir novas estratégias para o 
desenvolvimento nacional, baseados agora em um planejamento 
territorial mais centralizado, se observa o início do período dos 
grandes projetos hidrelétricos na região norte, mesmo não estando 
para o desenvolvimento direto deste espaço. Assim, a partir de 
1975, com a conclusão da Hidrelétrica de Coaracy Nunes, no 
Amapá e a UHE Curuaá-Uma, a sudeste de Santarém, no Pará 
seriam construídos mais de treze grandes empreendimentos nos 
próximos quarenta anos, tendo destaque as hidrelétricas de Tucuruí, 
Belo Monte, Jirau e Santo Antônio.

Em um estudo sobre o setor energético na região, Broggio 
et. al. (2014) analisa com profundidade as mudanças ocorridas, 
pelo menos, nos últimos trinta anos, nas matrizes energéticas na 
Amazônia brasileira. Atualmente, a principal fonte de energia no Brasil 
em escala nacional é a hidráulica. Na região amazônica, verificamos 
que as fontes são térmicas ou de biocombustíveis e combustíveis 
fósseis, porém, nos últimos anos, segundos os autores, tem havido 
uma transição energética na própria região. Podemos verificar tal 
questão a partir dos interesses governamentais e empresariais na 
construção de grandes barragens, por exemplo. 

Conforme Broggio et. al. (2014), existem pelo menos dois 
caminhos observados nessa transição: Enquanto o estado do 
Amazonas tem se munido de energia à base de gás natural nos 
últimos anos, o estado do Pará ainda permanece com o modelo 
“monohidroelétrico”, caracterizado por muitas tensões, com bem 
visto anteriormente. Desse modo, Belo Monte se torna protagonista 
nesse processo e é construída nesse contexto de grande demanda 
por parte do setor elétrico brasileiro. No entanto, as necessidades 
e ações impactantes da inserção desses projetos nessa região 
precisam ser revistas, bem como em outras localidades do mundo.
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A INSERÇÃO DA AMAZÔNIA ORIENTAL NO 
CONTEXTO DE GRANDES PROJETOS: O CASO 
DAS HIDRELÉTRICAS11

A região amazônica vivência desde o século XIX a inserção 
de diversos grandes projetos econômicos e de infraestrutura. São 
ações governamentais que foram pensadas para a Amazônia em 
contextos desenvolvimentistas, executadas por um Estado política 
e economicamente forte, com seus próprios investimentos, mas 
também com densos aportes financeiros de bancos ou grandes 
empresas. Contudo, especificamente no séc. XX, sobretudo a partir 
da década de 1950, com o Plano de Metas do Governo Kubistchek, 
passaram a surgir programas ainda mais largos em termos de 
envergadura política e territorial. Tais ações consistiram nos Planos 
Nacionais de Desenvolvimento I e II; Programa de Integração 
Nacional; Plano de Metas; Polamazônia; Programa Grande Carajás; 
Polonoroeste, entre outros (BORGES, 2012; 2014; BECKER, 2001; 
2005; KOHLHEPP, 2002).

Nossa principal hipótese é a de que os projetos inseridos 
nesse contexto do séc. XX e que não foram executados, têm sido 
resgatados em ações governamentais posteriores, o que denota 
uma sucessão de políticas públicas de infraestrutura, como a 
energética, por exemplo. Trazendo como estudo de caso, temos 
dois programas com configurações semelhantes, porém realizados 
em períodos distintos: o Plano 2010 e o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

11. Esse tópico é parte das reflexões da tese de doutorado intitulada “Políticas territoriais e o setor 
elétrico no Brasil: análise dos efeitos da construção de hidrelétricas na Amazônia pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento no período de 2007 a 2014. 2018” (BORGES, 2018), apresen-
tada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo. O 
trabalho foi realizado com os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São 
Paulo (Fapesp), processo: 2015/07297-4.
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O Plano 2010, ou Plano Nacional de Energia Elétrica 
1987/2010, foi elaborado em conjunto entre a Eletrobrás e o Ministério 
de Minas e Energia, tendo como principal objetivo a expansão do 
setor elétrico do país em longo prazo, e previa, além de outras 
fontes, a construção de hidrelétricas, sobretudo na Amazônia. 
(BRASIL, 1987). A partir desse plano, foram executados projetos, 
que, posteriormente, passaram a fazer parte do que hoje temos no 
Programa de Aceleração do Crescimento. As hidrelétricas que não 
tinham sido construídas ainda foram inseridas no conjunto de obras 
do PAC, tais como as hidrelétricas do Madeira ou o complexo de 
Belo Monte (FEARNSIDE, 2015; BORGES, 2012; 2018).

O PAC, por sua vez, originalmente surgiu através da Lei 
nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que “[...] dispõe sobre a 
transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC [...] nos exercícios de 2007 
e 2008” (BRASIL, 2007), e, posteriormente, sendo inserido no 
orçamento do Plano Plurianual do ano seguinte (PPA 2008-2011), 
através da Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008.

Embora analisemos um Programa governamental do 
século XXI, por questões de método, necessitamos de elementos 
históricos do século anterior que nos apresentem as transformações 
territoriais ocorridas e que justifiquem a atual configuração da região 
amazônica. Sendo assim, o século XX foi o período de maior inserção 
de capital e de modificações no território amazônico, principalmente 
pelas ações e pelos projetos governamentais de infraestrutura.

Inicialmente, podemos questionar a ideia de energia 
limpa, considerando que a energia gerada por barragens de 
hidroeletricidade apresenta pontos positivos, sendo gerada a 
partir de uma fonte renovável e com menos custos que aquelas 
provenientes do petróleo, por exemplo. No entanto, possui também 
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pontos problemáticos, como a emissão de gases do efeito estufa, 
como CH4, ou o gás metano (FEARNSIDE, 2015).

Há a necessidade de desmatar toda a área de inundação 
para evitar a intensa decomposição de matéria orgânica, como 
explicitado. Contudo, isso se torna também um dos problemas 
drásticos gerados pela construção de uma usina hidrelétrica, pois 
acarreta a retirada de larga extensão de floresta. Mesmo assim, 
ainda persistem os remanescentes que submergem, entrando 
em decomposição e emitindo o gás metano para a atmosfera, 
considerado ainda mais tóxico que o CO2.

Em contexto de uma nova geopolítica mundial estar se 
desenhando atualmente, é necessário incluir alguns parâmetros 
que envolvem a produção de energia de matriz hidráulica na região 
amazônica, sobretudo se pensarmos em função dos grandes 
investimentos inseridos em tais projetos. Podemos mencionar o 
próprio BNDES, porém, ao verificarmos as empresas envolvidas nos 
consórcios, perceberemos grande quantidade de capital estrangeiro 
inserido no processo.

A partir desse ponto, podemos traçar um paralelo com o 
fato de o Brasil ser um parceiro econômico da China, sendo esta 
uma nação em crescimento econômico acelerado, bem como 
da necessidade de produção energética e das demandas por 
energias alternativas e limpas. Esse paralelo se faz pertinente, 
uma vez que aquele país possui a maior hidrelétrica construída 
em todo o mundo, e, muito embora suas características 
geoambientais sejam distintas daquelas existentes na Amazônia, 
os processos de construção da barragem – pelo fato de ser um 
país emergente, tal como o Brasil – podem se assemelhar em 
determinados aspectos (PADOVANI, 2004; FEARNSIDE, 2015; 
FONSECA, 2013; THÉRY & MELLO-THÉRY, 2016).
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De acordo com Théry & Mello-Théry (2016), a potência 
instalada da barragem de Três Gargantas, construída no rio Yangtze, 
é de 18.200MW, sendo a maior potência do mundo em relação às 
demais grandes barragens com grandes potências (incluindo a 
de Tucuruí, a terceira maior do mundo após a construção de Três 
Gargantas). No entanto, não é possível aproveitar todo o seu 
potencial devido às irregularidades de vazão hídrica, tendo uma 
média de geração nos seus melhores anos inferior a Itaipu, segunda 
maior hidrelétrica do mundo, localizada no estado do Paraná. 

Por sua vez, o rio Madeira (onde estão as barragens de 
Jirau e Santo Antônio) tem uma vazão média de 17.686m³/s 
em Jirau, sendo 24% maior em relação à do rio Yangzi. O maior 
problema relacionado a Três Gargantas está nas inundações, cujo 
deslocamento de grandes massas chega a compor cerca de dois 
milhões de pessoas, camponeses com poucas condições de vida, 
com baixa escolaridade e renda. Essas pessoas geralmente vivem 
da pesca e da agricultura, atividades que são afetadas também 
pelo lago da barragem (FEARNSIDE, 2015; PADOVANI, 2004).

Entre os anos de 2000 e 2001 foi realizado na Suíça o 
Fórum Econômico Mundial, com a participação de diversos 
economistas mundiais, que afirmaram que um dos indicadores de 
sustentabilidade ambiental de um determinado país é a capacidade 
produtiva e a geração de energia hidrelétrica (ZHOURI & OLIVEIRA, 
2007). Essa concepção nos direciona à ideia de que para se 
atingirem níveis de desenvolvimento sustentável esperados pelas 
agências internacionais, é necessário o incremento na rede de 
geração de energia hidrelétrica do país, o que implica a construção 
de mais usinas, bem como a ampliação da malha de distribuição.

Contudo, a maior parte da produção energética do Brasil já 
é derivada de fonte hidráulica, classificando o país, dessa forma, 
no índice de sustentabilidade internacional. No entanto, faz-se 
necessário ponderar sobre os reais rebatimentos territoriais gerados 
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pela energia hidrelétrica em função da construção de barragens. 
Os principais problemas estão relacionados às inundações, ao 
desmatamento, à emissão de gases poluentes do efeito estufa 
devido à decomposição de matéria orgânica submergida, bem como 
relacionados às questões sociais como a quantidade de famílias 
desalojadas de suas casas de origem, aumento da criminalidade e 
do tráfico de drogas, além de problemas de saúde. Tais fatos nos 
remetem a questionar a ideia de energia limpa e de sustentabilidade, 
sendo essa uma de nossas principais argumentações, relacionada 
à construção de hidrelétricas. 

No PPA e na Lei Orçamentária de 2012, estima-se inventariar 
12 rios para um potencial de 5.000 MW, sendo que destes, 09 
pertencem à Bacia Amazônica e 02 à Bacia Araguaia-Tocantins 
(além das demais bacias). Além disso, também estão previstos 24 
projetos na Bacia Amazônica e 01 na Bacia Araguaia-Tocantins, 
para a produção de 12.000 MW (INESC, 2012).

Já os empréstimos do BNDES para os projetos em 2011, 
foram de cerca de R$20 bilhões para hidrelétricas na Amazônia, 
sendo “[...] R$7,22 bilhões para UHE Jirau; R$6,13 bilhões para 
UHE Santo Antônio; R$4,77 bilhões para Belo Monte [...] e R$450 
milhões para UHE Teles Pires” (INESC, 2012).

Embora os investimentos governamentais no PAC sejam 
predominantes em hidrelétricas, existem ainda outras fontes de 
produção de energia também previstas no programa, tais como a 
construção de gasodutos e termelétricas, além da exploração de 
outros combustíveis fósseis e, não menos importante, do petróleo.

No mapa a seguir, verificamos a distribuição territorial dos 
projetos hidrelétricos (projetados, em fase de estudos, em construção 
ou concluídos), estando em destaque, porém, as barragens de Jirau, 
Santo Antônio, São Luiz do Tapajós e Belo Monte:
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Podemos observar que há uma direção do fluxo de trans-
missão de energia elétrica de fonte hidráulica que parte da região 
Norte do país para as regiões Nordeste e Centro-Sul (Sudeste e 
Sul, em específico). Nas duas últimas mencionadas, verificamos 
a concentração das redes de distribuição, que coincide com 
a malha viária, sendo nessas regiões a concentração, também, 
dos setores produtivos que possuem maior dinâmica econômica 
(indústria e agronegócio).

Em seu contexto geral, essas ações caracterizam a atual 
configuração brasileira em relação aos aspectos quanto sociais, 
políticos, econômicos, regionais e territoriais. Considerando 
o contexto histórico de políticas públicas no país, verificamos 
momentos de aquecimento e de decrescimento relacionados a 
vários fatores tais como crises internas e externas, alternância de 
governos, democracia e ditadura militar.
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Com isso, o Brasil se transforma em um imenso canteiro de 
obras, materializando ideologias de Poder governamental, tendo 
como instrumento principal o próprio PAC. Contudo, observamos que 
há uma disparidade entre o discurso oficial do Governo e as realidades 
locais das obras específicas dos projetos. Podemos observar que tal 
discurso, que tem como base o desenvolvimento econômico nacional, 
não contempla, necessariamente, as complexidades que envolvem o 
PAC em escala local, mascarando seus efeitos, sobretudo sociais, 
nas localidades que recebem suas obras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se pode observar a partir deste marco histórico para 
o processo de produção energética no norte consiste na gradual 
incorporação de novas problemáticas a uma região já marcada 
historicamente. Em estados como o Pará, caracterizados pelos 
conflitos fundiários camponeses e de demarcações de terras indí-
genas, os grandes projetos gestam novos debates socioambien-
tais e o reordenamento de sua biodiversidade e ecossistema. 
Abastecendo parcialmente centros industriais como Belém, porém 
centrado em um projeto maior de integração energética nacional, o 
histórico mapeamento das potencialidades naturais, deste estado, 
aqui traduzidas no manancial energético relegaria para segundo 
plano o próprio desenvolvimento regional. 

Dessa forma, entendemos que há uma ligeira transição de dinâ-
micas no território atuais, e, assim, podemos sugerir como sendo uma 
primeira faixa – o Arco do Desmatamento – herdada das primeiras 
frentes de expansão do capital agrícola e das políticas de reforma 
agrária, sucedida, agora, por um novo ciclo de grandes projetos, sendo 
a expansão de uma frente energética, fomentada pelas atuais políticas 
territoriais voltadas para a produção de energia elétrica.
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Assim, a fronteira consolidada12 se torna palco de novas 
políticas, novas ações governamentais, pressionando, porém, as 
áreas ainda pouco utilizadas, que são, atualmente, protegidas e 
resguardadas devido aos programas de ordenamento territorial 
e conservação das áreas florestais, além das reservas quilom-
bolas e indígenas que também restringem as ações mais inci-
sivas sobre a floresta.
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Resumo:
Este artigo pretende analisar a memória sobre o fundador da cidade 
de Xinguara-PA, José Ferreira da Silva, o Chapéu de Couro. As 
representações desse sujeito se configuram pela inserção nos mitos 
mnemônicos do Oeste norte-americano. Buscamos pensar nesse 
sujeito articulando as lembranças e esquecimentos do processo de 
emancipação da cidade de Xinguara entre 1970 – 2001.

Palavras-Chaves:
Memória – Oeste – Chapéu de Couro
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Primeiro, faremos um velho Oeste na Amazônia, e aí chamaremos 
o xerife13

Esta frase foi dita pelo ex-ministro do planejamento Antônio 
Delfim Neto em um contexto de conflitos relacionados à questão das 
terras inerente a fundação da cidade de Xinguara, antes conhecida 
como Entroncamento do Xingu. Desde a década de 1970, vários 
sujeitos começam a chegar à região em busca de melhores 
condições de vida, influenciados pela grande demanda de terras, 
e principalmente pelo incentivo do governo federal. A questão 
da integração propiciada pelos grandes projetos da Amazônia 
demandava, segundo a frase de Delfim Neto, homens que usassem 
de força para manter a ordem nessas áreas de fronteira ou “xerifes”. 

(SHIMINK & WOOD, 2012)

Para a pesquisadora chilena Ana Pizarro um dos aspectos 
importantes a respeito da Amazônia é sua construção discursiva 
que partiu de imagens transmitidas pelo ideário ocidental nos relatos 
de viajantes, crônicas de missionários, relatórios científicos entre 
outros textos que criaram imagens relacionadas com a dualidade 
inferno/paraíso a respeito da natureza amazônica que de certa forma 
repercutem nas outras formações discursivas sobre esse espaço 
que passou a contar com uma multiplicidade de vozes somente 
no século XIX. (PIZARRO, 2012, p.31-35).  Pensando na complexa 
teia discursiva envolvendo a região, voltemos a indagar: o que faz 
o “velho oeste” estadunidense em uma fala sobre a Amazônia nas 
décadas de 1970 e 1980?

Recuemos um pouco no século XX, entre 1930 e 1940. 
Nessa época outro discurso ganha importância: o da integração 
dos espaços vazios; este foi bem expresso na obra A Marcha 

13. A fala Antonio Delfim Neto data de 08 de março de 1978. Ver: SHIMINK, Marianne. WOOD, 
Charles. Conflitos Sociais e a Formação da Amazônia. Tradução de Noemi Miysaka e Raimundo 
Moura. Belém: ed. UFPA, 2012.
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para o Oeste de Cassiano Ricardo que procurou estabelecer uma 
continuidade entre as bandeiras (ocorridas entre os séculos XVII e 
XVIII), a expansão no planalto paulista no planalto e o projeto do 
Estado Novo. Influenciado pelo livro de Frederick Jackson Turner 
The frontier in American history, Cassiano Ricardo elaborou o 
conceito de “bandeirismo” como explicação de uma afirmação da 
identidade nacional onde o verdadeiro sentido da brasilidade estava 
na “marcha para o Oeste”. Deve-se ressaltar que a revista Cultura 
Política era uma divulgadora da “marcha para Oeste” este periódico 
era formada por um grupo heterogêneo de colaboradores como 
Nelson Wernek Sodré, Ademar Vidal, Péricles de Melo Carvalho 
entre outros. (SECRETO, 2010, p. 255-260). 

Entre os espaços que precisavam expandir estava a região 
amazônica. Os discursos de Getúlio Vargas, em Belém (1933) e em 
Manaus (1940), enfatizavam que era preciso povoar os espaços 
vazios, colonizar, fixar o homem a terra e incorporar definitivamente 
a região ao corpo nacional. A Amazônia devia deixar de ser história 
natural e tornar-se “um dos capítulos da história da civilização”. 
(SECRETO, 2010, p. 262)

Oeste, vazio e fronteira; formas discursivas que acabam 
se conectando ao mito do oeste norte americano, afinal a nação 
precisava se integrar e nos sertões estava essa identidade. O mito 
do Oeste e seus pioneiros é uma das mais expressivas construções 
da memória como lembra a historiadora Régine Robin, em sua obra 
Memória Saturada:

Às vezes, é a ficção que inventa o passado, a história retificando 
os aportes lendários. Outras vezes é a história que constrói o mito, 
o discurso político, reforçando-o, dando origem um “passado” que 
se afunda em distâncias fabulosas. Acontece ainda de ser a ficção 
a desconstruir esse passado opaco. (...) O Oeste é um dos grandes 
mitos, se não o maior mito da América, dos Estados Unidos. Ele 
assombra a memória americana. Nada foi tão representado, escrito, 
cantado filmado, estudado quanto o Oeste, e isso desde que os 
pioneiros cruzaram os Apalaches, depois o Mississipi, para seguir 
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em carruagem, evitando um encontro inesperado com os índios. 
(ROBIN, 2016, p.68)

Régine Robin define Oeste  como um dos mitos fundadores 
da americanidade que foi lido, relido e representado na literatura e 
no cinema numa continuidade do Oeste da fronteira de Tuner e o 
Oeste de hoje a conquista desse espaço significou “história de lutas 
pela posse de terras, (...), o extermínio dos índios e a constituição 
depois de seu fracasso e sua expropriação de reservas, a negação 
de sua cultura, (...). (ROBIN, 2016, p.74)

Inferimos que essa mítica discursiva do Oeste foi importante 
na construção da memória em uma pequena cidade do “vazio” 
amazônico que se configurava como um lugar de violência 
para os que buscavam sobreviver nesse “faroeste Amazônico”,  
espacialidade, que como lembrou o padre Ricardo Rezende  onde 
não há  lugar para  a conciliação e as coisas são “resolvidas à bala”:

No Pará não se discute; tudo se resolve à bala. Não é aconselhável 
divergir de vaqueiro, gato ou gerente de fazenda: eles têm costume 
de ir logo atirando. Seu companheiro de viagem concorda e afirma ter 
aprendido que, nas viagens, estando em lugar estranho, a pessoa “não 
se governa”, e isso é perigoso. No Pará se parte logo para a ação e 
é melhor não oferecer “má resposta para ninguém” (FIGUEIRA, 2004)

Daí a fala do ex-ministro Delfin Neto a respeito da necessidade 
de um Xerife para o entroncamento do Xingu (posteriormente 
Xinguara). A palavra Xerife segundo o dicionário online de português 
significa um título de honra dos soberanos islâmicos que descendem 
de Maomé; uma autoridade policial ou legal que, nos Estados Unidos 
e na Inglaterra, possui um cargo eletivo, sendo responsável por 
questões administrativas e judiciais de um município ou condado e 
de um jogador que defende a sua área através da violência.

A palavra Xerife expressa uma figura de autoridade que 
submete um lugar a ordem através da força e da truculência. 
Sendo um título que bem podemos associar a José Ferreira 
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da Silva, o Chapéu de Couro, que foi o primeiro administrador 
do Entroncamento do Xingu tendo sua função delegada pelo 
prefeito da cidade de Conceição do Araguaia Giovane Queiroz. 
Fazia parte de sua função como administrador a distribuição 
de lotes de terras para os migrantes que chegavam em grande 
número na região do sul e sudeste do Pará, mas especificamente 
no Entroncamento do Xingu. 

Para Charles H. Wood e Marianne Shimink sujeitos violentos, 
controladores e carismáticos como Chapéu de Couro foram 
importantes no processo de formação da cidade: “indivíduos 
bastante carismáticos passaram a controlar o povoado. Bem ao estilo 
da fronteira, eles utilizavam uma mescla de violência e clientelismo 
para estabelecer sua autoridade”. (SHIMINK & WOOD, 2012, p.228)

O lado administrador e carismático do Xerife era expresso 
em ações como a criação de uma instituição educacional logo no 
início da formação da cidade nos anos iniciais de 1976. Na fala 
do memorialista Gerald Macedo “Consciência cívica, não era de 
todo ausente em chapéu de couro”; pois organizou a distribuição 
de lotes urbanos e foi “ele que mais tarde construiu a primeira 
escola do povoado”:

As primeiras escolas da cidade de Xinguara foram a do Chapéu de 
couro, senhor Antônio Cantanhede. Ele lecionava na rua Rio Tapajós, 
e depois, juntamente com Dona Francisca Alves Amaral, na Rua dos 
Pioneiros, em um “rancho” de palhas de babaçu, que mais tarde 
venderam para o pastor Erisval Moura, da igreja Cristã Evangélica.

A escola passou a chamar-se Colégio Castro Alves, e funcionava nos 
fundos do barracão da casa do Rubão, na Rua Vinicius de Moraes 
esquina com a Rua Duque de Caxias. (MACEDO, 2012, p.67) 

Prosseguindo no aspecto carismático e controlador da 
ordem, Marianne Shimink e Charles Wood, observaram que o hotel 
de Chapéu de Couro foi o local onde o mesmo recebia visitas, 
deitado em uma rede e rodeado dos seus capangas: 
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Nos dias iniciais do assentamento, Chapéu de couro era um 
personagem familiar em Xinguara. No final da tarde, ele podia ser 
encontrado recebendo as pessoas, deitado em uma rede pendurada 
a um canto da varanda do decrepito hotel que possuía. Ele se 
encontrava quase sempre rodeado de vários capangas valentões, 
também nordestinos. (SHIMINK & WOOD, 2012) 

A imagem de Chapéu de Couro e seus capangas nordestinos 
remete a representação de força bruta em se embrenhar na floresta, 
abrir trilhas e talhar as árvores de látex, manifestando o “instinto 
de pioneiro” mencionado por Vargas em seu famoso Discurso 
do Amazonas. (SECRETO, 2010, p.262).  Além do atendimento à 
população em seu hotel Chapéu de Couro participou da equipe de 
medição do perímetro urbano do Entroncamento do Xingu, ou seja, 
o poder da escolha das terras perpassava pelas mãos do “fiscal” 

O capitão Brasil, chefe dos topógrafos, fiscal “chapéu de couro” 
e Dr. Eloy, junto com eles o subprefeito, senhor Policarpo Ribeiro 
Nascimento e Noronha, mediram um perímetro urbano de vinte e 
quatro mil metros quadrados e formou a cidade. (MACEDO, 2012, 
p.19)

Podemos pensar a identidade da cidade de Xinguara e 
do indivíduo Chapéu de Couro dialogando com a abordagem 
elaborada pela autora Beatriz de Castro Sanches; que para tentar 
“compreender o personagem ‘Camisa de Couro’, as relações de 
poder que o envolveram e o que ele representava para as pessoas 
que vivem ou viveram na cidade de três Lagoas e que guardaram 
‘Camisa de Couro’ na memória”.  Em concordância com a autora 
Beatriz de Castro, não se tem a intencionalidade de rotulação como 
“vilão” muito menos como “mocinho”, mas, busca-se entender a 
memória construída em torno de uma figura que saiba se impor, uma 
figura que causava medo e que conseguia apaziguar a “desordem” 
por meio da imposição de sua figura vista da seguinte forma pelas 
autoridades locais e regionais:

Que insistiam em alimentar a imagem e a figura do “bandido”, com 
o objetivo de disfarçar ou encobrir as frequentes manifestações de 
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violência e os conflitos sociais onde se fazia presente o banditismo 
organizado, a luta pela terra, a luta de classes e a disputa de poderes. 
A nosso ver, ao alimentar a imagem do “bandido”, as autoridades 
locais e regionais ocultavam a responsabilidade pela violência por 
atos arbitrários cometidos. (ARAÚJO, 2008, p.15)

Mesmo que a  memória da violência mencionada pela autora 
Beatriz Araújo acerca de seu biografado possa ajudar a pensar 
Chapéu de Couro, deve-se diferenciar que o administrador de 
Xinguara colocava a violência como forma de imposição da ordem, 
representando uma figura de autoridade que foi concedida pelo 
prefeito da cidade de Conceição do Araguaia, estava a seu cargo 
a importante atribuição da distribuição de lotes de terras, como 
organizador de um espaço de fronteira, um espaço violento como 
menciona um dos entrevistados

  eu queria comprar um pedaço de terra, e a informação que eu tinha 
era que o INCRA tava dando terra pro pessoal e pra quem quisesse 
trabalhar né, eu vim naquele ititude de ganhar uns 20 alqueires de 
terra ou que seja, comprar baratinho ,porque naquela época era 
barato ,não tinha serviço né eu cheguei aqui com esse tanto de 
conflito que só via era gente morrer, morrer, e morria gente e aí eu 
fiquei com medo e não fui, eu tinha um monte de filho pra criar, tudo 
estudando tudo pequeno  e.....desisti de , só vendo aquilo só vendo 
todos os passados e não participei com medo, não quis arrumar 
terra com medo14

É perceptível que a violência está presente nessa memória 
como afirmação de um passado cheio de percalços. O entrevistado 
que era acostumado a trabalhar no campo se vê obrigado a se 
manter fora dele, por temer a morte, e busca meios de trabalho em 
que possa esquivar-se da violência. No começo da formação do 
Entroncamento do Xingu a impunidade era muito grande, há inclusive 
autores como Airton dos Reis Pereira e Ricardo Rezende que falam 
sobre instituições ligadas as esferas federais que eram coniventes 
com a facilitação de fugas de pistoleiros por uma questão de trocas 

14. Seu Zé (apelido), preferi me resguardar sobre a verdadeira identidade do entrevistado apenas 
por cautela/ Entrevista concedida no dia 20 de março de 2018, na cidade de Xinguara-PA.
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de favores, levando a figura de impunidade em relação aos crimes 
cometidos por pistoleiros a nunca serem julgados. (PEREIRA, 2015; 
REZENDE, 2004)

A memória construída sobre a fronteira paraense mescla a 
imagética do Oeste (mocinho x bandido), dialogando com a figura 
do temido jagunço, também dual. O Frei dominicano José M. Audrin 
na obra Os Sertanejos que eu conheci caracteriza alguns tipos de 
jagunços da seguinte forma:

O jagunço, pelo contrário, pode ser um homem pacato, ordeiro, traba-
lhador, um bom pai de família, um vaqueiro ou roceiro honesto, que 
nunca sonhara com violências roubos e mortes. Mas, eis que, um 
dia, surge grave desavença entre dois chefes locais ou entre duas 
poderosas famílias da região. Pegam então em armas com presteza, 
pois sabem quanto lhes seria difícil apelar para a justiça, sendo-lhes, 
também, impossível valer-se da polícia. (AUDRIN, 1963, p.193)

Essa fala do Frei Audrin naturaliza aos crimes cometidos por 
“justa causa”. Essa prática de reação do jagunço é colocada como 
o que conhecemos por legitima defesa, de algo que se reage para 
se prevalecer sua dignidade, como alguém que apenas se defende 
de um possível atentado de morte. Essa forma de pensar era muito 
comum no começo da formação de Xinguara, pois nos depoimentos 
das fontes orais é possível perceber a violência narrada com certa 
naturalidade, como uma alternativa para a resolução de problemas 
de uma forma mais rápida, ou seja, sem recorrer aos meios legais.

Nesse sentido, Airton Reis deixa claro a forma como os advo-
gados defendiam sujeitos com denominação de pistoleiros, tanto 
é que alguns pistoleiros autores de várias mortes que se deram no 
âmbito relacionados aos conflitos de terras, nunca foram julgados 
por tais crimes; cita o caso de um dos pistoleiros mais conhecidos 
como é o do Sebastião da Terezona e os argumentos que seu advo-
gado usa para fazer sua defesa em uma ocultação das efetivas 
práticas da pistolagem. A pistolagem ganha outra roupagem para 
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mascarar a contratação de pistoleiros ou de intermediários e a 
violência é justificável quando ocorre para a defesa da propriedade 
e da ordem no depoimento abaixo: 

Um coitado que só matou duas pessoas na vida, mas por acidente 
e outra em legitima defesa. Por pistolagem, querem fazer dele agora 
um supervilão” argumentou ao jornal do Brasil, em 08 de dezembro 
de 1985, Dr. João Nunes seu advogado e advogado de diversos 
proprietários de terra. Nesse território, a ação exercida por Sebastião 
da Teresona era também conhecida como “fiscal de fazenda”, deno-
minação que os empresários e proprietários rurais apresentavam a 
justiça e a imprensa como forma de dizer que não contratavam pisto-
leiros, mas simplesmente empregados que zelavam das fazendas.  
(PEREIRA, 2015, p.200)

Nesse sentido, de uma percepção “mais branda” da pisto-
lagem citamos uma entrevista feita para este trabalho, com uma 
figura bem conhecida da região, proprietário de terras, fomos surpre-
endidos por uma interrupção que causou um tremendo mal-estar, 
alguém interrompeu a entrevista com uma discussão “do porquê 
falar de um pistoleiro, quando se podia falar de um pioneiro?” Isso 
causou no entrevistado um ímpeto de revolta que expressou de 
forma segura na seguinte frase sobre Chapéu de Couro: “Ele não 
era pistoleiro, ele era empreiteiro de pistolagem”.15

Chapéu de Couro foi definido nas fontes orais como: chefe 
de fazenda, administrador de fazenda, pistoleiro e um dos mais 
perigosos. Em fontes judiciais não foi possível encontrar conexões 
diretas à pistolagem, por ser mandante e administrador não se 
envolveria diretamente em ações violentas, contava com o apoio 
de seu “fiel escudeiro” Chapéu de Aço, uma dupla que impunha a 
ordem em Xinguara através da violência; na fala abaixo percebe-se 
a parceria dos dois:

(...) chapéu de couro e com ele tinha o comparsa dele que era o 
chapéu de aço que morava, que só via eles juntos lá no hotel deles, 

15. C.V (sigla fictícia) Entrevista concedida no dia 20 de março de 2018, na cidade de Xinguara-PA.
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eu subia na Xingu e via eles na calçada conversando lá fora, mas 
que eu nunca entrei lá para dentro não, só passava e via eles juntos 
as vezes tinha uma pessoa conhecida nova conversava lá e vendo 
o movimento dele lá, mais eu nunca entrei dentro da do hotel deles 
lá não16.

Airton dos Reis Pereira analisou a ampla engrenagem em que 
está imbuída a pistolagem, mencionou casos em que há um inter-
mediário que negocia o contrato, além da figura do executor e do 
contratante (autor intelectual); nesses casos podemos entender a 
posição de Chapéu de Couro, como administrador e “empreiteiro 
de pistolagem”. (PEREIRA, 2015, p.196).

Entendendo o sul do Pará, como uma terra em que, nos 
dizeres do padre Ricardo Rezende Figueira, tornava-se verdadei-
ramente “uma terra sem lei, onde a lei que imperava era a da bala” 
(FIGUEIRA, 2004). A insatisfação daqueles que buscavam se firmar 
nessa lógica estava distante de ser pacífica e toda a estrutura de 
uma sociedade da pistolagem começou a se desenvolver nessa 
região. Dado o cenário de conflitos onde o de maior poder econô-
mico, acabava ditando as regras nesse espaço de “velho Oeste”, 
não fica difícil entender como José Ferreira da Silva / chapéu de 
couro o “xerife” se torna essa figura emblemática e misteriosa, ora 
vista como perigosa, ora vista como carismática. Ele é fruto do 
meio pelo qual está inserido, encontra nesse espaço um meio para 
emergir socialmente já que sua primeira tentativa de se tornar um 
político parece se frustrar, então outras oportunidades se tornam 
acessíveis a esse sujeito.

Tece uma cadeia de relações sociais, com os mais variados 
sujeitos e assume o papel do homem popular, e ambíguo o admi-
nistrador, figura de ordem, “xerife”, ou homem muito perigoso, 
“bandido”.  Personagem emblemático, que estava inserido dentro 

16. Seu Zé (apelido) Entrevista concedida no dia 20 de março de 2018, na cidade de Xinguara-PA.



48

Um Velho Oeste no Sul do Pará

S U M Á R I O

do contexto de formação do Entroncamento do Xingu. Há quem 
conteste as fontes orais, nesse sentido ao qual citei acima, mas 
pensamos com autora Verena Alberti  

(...) acreditamos que a principal característica do documento de 
história oral não consiste no ineditismo de alguma informação, nem 
tão pouco no preenchimento de lacunas de que se ressentem os 
arquivos de documentos escritos ou iconográficos, por exemplo. 
Sua peculiaridade – e a história oral como um todo – decorre de 
toda uma postura em relação à história e as configurações sócios – 
culturais, que privilegia a recuperação do vivido conforme concebido 
por quem viveu. É nesse sentido que não se pode pensar em história 
oral, sem pensar em biografia e memória. (ALBERTI, 1989, p.5) 

Entre as narrativas orais algumas focaram em seu papel na 
distribuição de terras de forma injusta, sendo que um dos entre-
vistados o descreveu como pistoleiro, vagabundo, bandoleiro; 
contando inclusive a respeito da compra de uma moça por Chapéu 
de Couro fez. Os objetos utilizados na compra foram por um opala 
e dois rolos de arame. 17

O mesmo entrevistado chegou a relatar que o Chapéu tinha 
um filho, mas que morreu bem pequeno atropelado em frente ao 
hotel em que morava, onde hoje se localiza atualmente a igreja 
assembleia de Deus. E que o motorista que matou seu filho, foi 
pego por ele antes que fugisse e que quando saiu com o autor 
do acidente para levá-lo a delegacia em Rio Maria, teria matado o 
mesmo antes de chegar ao local destinado.

Todas essas histórias fazem parte de uma memória que sele-
ciona o chapéu de couro como o “Bandido”.  Em outras o mesmo 
entrevistado foca no lado “mocinho” e paternal do homem “tipo de 
avô e de pai” com “fibra de cidadão xinguarense” que “não dava 
trégua para vagabundo”, como podemos visualizar no trecho da 
entrevista de Pablo:

17. Pablo (nome fictício) entrevista concedida no dia 20 de março de 2018 na cidade de Xinguara-PA
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Tivemos curiosidade de saber quem era o chapéu de couro porque 
lá na nossa cidade existia um chapéu de couro o qual por coinci-
dência era parente dele ne, assim ... a gente foi emendando as coisas, 
não essa pessoa é parente da gente e aí, eu tive aquela amizade de 
conhecer os netos alguns dos filhos (...) ele acolheu a gente assim 
como amigos (...) e eu criança observava aquilo por que criança é 
bicho curioso que a gente escuta as conversas e  eu era curioso eu 
muito criança e ouvia a radio Brasil central eu falava um dia eu vou 
ser um locutor ce ta entendendo? Quando eu via um cara chegar 
com aquela bagaceira o chapéu de couro ia ao encontro não podia 
pagar para ficar ele dizia  tu fica  arranja um serviço  que eu vou te 
ajudar eu posso fazer isso por você (...) e com os neto a gente tinha 
uma lembrança gigante porque ele era aquele pessoa tipo de vô e de 
pai que não dava trégua  pra o  moleque ser vagabundo entendeu , 
então foi um homem que teve uma fibra de cidadão xinguarense o 
qual cedeu o espaço para nossa escola que quando eu cheguei foi a 
escola que eu estudei foi a  tio patinhas que era ligado as casas dele, 
que ele cedeu esse espaço para gente, entendeu ? 18

A memória é seletiva, observem trechos da fala que mostram 
que o próprio entrevistado diz que ele, ou seja, o chapéu de couro 
era um “cidadão xinguarense de fibra”, ao contrário do que fala 
o memorialista Firmino de Lima e outras fontes orais, que timida-
mente mencionam o papel do polêmico e violento “fundador” do 
Entroncamento do Xingu. A verdade tal como é nunca poderá ser 
vista de uma maneira única, pois cada pessoa fala de suas percep-
ções individuais de forma bem subjetiva, vislumbramos represen-
tações de uma memória que associa este sujeito a uma referência 
discursiva ligada ao velho oeste o “Xerife ou o Bandido” no velho 
Oeste da Amazônia.  (ROBIN, 2016; SECRETO,2010).

As experiências e depoimentos ouvidos a respeito do início 
da cidade de Conceição do Araguaia foram essenciais para 
entender como a cidade de Xinguara se formou e que os sujeitos 
que aqui se fixaram, passaram por situações bem complexas, 
tendo que se rearranjar com os meios de sobrevivência que aqui 
encontravam. Alguns desses imigrantes vinham motivados por um 

18. Pablo (nome fictício). Entrevista concebida em Xinguara no dia 21 de abril de 2018.
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discurso do governo federal para o desenvolvimento da Amazônia 
que faziam suas expectativas crescerem em relação à região sul 
do Estado do Pará. A formação de cidade se dá dentro deste 
complexo “faroeste” amazônico. 

José Ferreira da Silva, nos ajuda a pensar nesse contexto que 
envolveu escravidão, pistolagem, ocultações e proteção daqueles 
que precisavam dos serviços de sujeitos como ele, que sempre de 
maneira cordial se prontificava a fazer o trabalho considerado “sujo” 
para aqueles que se interessassem. Assim a construção de uma 
memória social de Chapéu de Couro, pode nos ajudar a pensar nas 
relações entre indivíduo, sociedade, identidade e memória.

A memória sobre Chapéu de Couro orbita entre as imagens 
de Xerife/Pistoleiro nas entrevistas. O xerife surge dentro desse 
espaço como a figura relacionada ao controle na formação da 
cidade, aquele que poria “ordem na casa”, sua principal atribuição 
na formação dessa cidade chamada Xinguara.  Esse sujeito se 
configura como uma figura vinculada ao mito, inserido nos mitos 
mnemônicos do Oeste, buscamos pensar nesse sujeito articulando 
as lembranças e esquecimentos do processo de emancipação da 
cidade de Xinguara entre 1970 – 2001. 
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Resumo:
Nos últimos anos a participação dos indígenas na condição de 
protagonistas de sua própria história tem ganhado espaço nos 
estudos historiográficos. A partir, dessa perspectiva o trabalho 
analisa como os povos indígenas foram representados nas páginas 
do boletim Aconteceu e como o periódico evidencia o protagonismo 
indígena na luta por sua participação na democracia que estava 
sendo construída no Brasil.19 

Palavras-chaves:
Boletim Aconteceu – Protagonismo Indígena - redemocratização

19. Esse trabalho é uma versão da monografia de conclusão de curso defendida por Ronny 
Pyterson Romano dos Santos Agradecemos especialmente a professora Drª. Anna Carolina de 
Abreu Coelho por sua orientação no processo de construção da monografia.
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Por meio do boletim destacasse a maneira que algumas 
etnias (Arara, Nambiquara, Apurinã, Parakanã, Bororo, Suruí, 
Cinta Larga, Tapirapé, Gavião, Tembé, Gorotire, Tikuna, Guajá, 
Txukahamãe, Guajajara, Tenetehara, Uru-weu-wau-wau, Karajá, 
Waimiri-atroari, Kaxinawá, Xavante, Krikati, Xerente, Maku, Xikrin, 
Palikur-galibí, Coxodoá (Marimã), Karipuna, Makuxi, Yanomami e 
Sataré-maué, Potiguara, Kapináva, Fulniô, Tingui, Pankararu, Wassu, 
Xukuru-Kariri, Xakriabá,  Xokó-kariri, Maxakali,  Xokó, Krenack,  Tuxá,  
Tupiniquim,  Pankararé,  Guarani, Kaimbé, Pataxó e Kiriri, Kaingang, 
Guarani, Terena, Xokléng e Kadiwé),  presentes no território brasi-
leiro, atuaram no processo de constituinte.

Entendendo que as distintas etnias não estão somente 
buscando meios legais de obter seus direitos mas sim participando 
significativamente na construção de uma legislação que os valorize, 
guardada as devidas proporções, a voz indígena ecoa nos debates 
da constituinte brasileira, seus direitos negados e seus anseios 
futuros fazem-se presente nas discussões, não vindo de um 
representante, mas sim do próprio “índio” que se organiza como 
outros setores da sociedade em busca de seus direitos como fez ao 
longo de toda a história brasileira20.

Serão abordados no corpo desse texto alguns aspectos 
reconhecendo que para além de protagonistas das distintas 
decisões, arranjos, lutas e trajetórias histórias que estão envolvidos, 
os indígenas têm papel fundamental na construção da sociedade 
atual, sendo eles verdadeiros partícipes que são negligenciados 
pelo senso comum21.

20. Cunha, Manuela Carneiro da (org.). 1992. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, FAPESP, 1992.

21. Para uma definição e discussão teórica sobre o sentido dessa expressão, ver:  GEERTZ, Clifford 
James. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 7 ed. Petrópolis, RJ. Ed. 
Vozes, 2009. pp.111-141.
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Destaca-se que as etnias que são representadas no 
corpo deste texto são indígenas do século XX o que implica no 
entendimento que são séculos de relacionamento com a sociedade 
e suas legislações, fazendo com que a partir dessa relação os 
indígenas desenvolvam mecanismos e uma percepção apurada 
de momentos oportunos em que possam obter transformações 
significativas nas condições em vivem. O processo aqui analisado 
se demonstra instável via que é um período de redemocratização, 
ou seja, o futuro da nação está sendo construído o que abre um 
leque de oportunidades para os indígenas lutarem pela manutenção 
dos direitos outrora adquiridos com muita luta, bem como buscarem 
a inclusão de novos direitos que modifiquem sua condição segundo 
os seus anseios e suas lógicas.

As evidências presentes no boletim Aconteceu Povos Indí-
genas, propiciam-nos problematizar os fatos e acontecimentos 
no processo de redemocratização, bem como perceber um 
momento de instabilidade nacional, destacando os mecanismos 
utilizados pelas distintas etnias que vão desde manifestações 
em Brasília, criação de cartas denunciando os crimes sofridos, 
manifestos, documentos associações e tomadas da sede da 
FUNAI, mecanismos esses utilizados por distintas etnias que 
ajudaram na luta por melhores condições é construção de parte 
de uma legislação especifica presente nas leis do atual no Brasil.

Entende-se que há uma luta por valorização cultural e por 
direitos parte de uma relação conflituosa, que dá-se de uma relação 
de alteridade entre a cultura dos não índios e seus valores e a cultura 
indígena, ligar esse processo a busca de melhores condições de 
vida tem propiciado para os indígenas um crescimento populacional, 
destacando que tais fatos são contrários as aparências e que esse 
crescimento não é simplesmente um crescimento demográfico 
depois de anos de genocídios de etnias inteiras22.

22. MELATTI, Júlio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007. 
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No corpo do boletim “Aconteceu” são vinculadas notícias e 
eventos do ano anterior, exemplo, a publicação “Aconteceu Povos 
Indígenas no Brasil 1980” somente é publicada no ano de 1981, 
mesmo contendo massivamente os acontecimentos do ano de 
1980 e alguns acontecimentos anteriores, como eventos que o 
boletim julga ser importantes no ano de 1979, sempre seguia essa 
ordem publicação uma edição relatando os acontecimentos do ano 
anterior, isso a nível nacional visto algumas publicações voltadas 
para eventos ocorridos a nível regional como a edição de número 8 
Povos Indígenas no Brasil Sudeste do Pará (Tocantins).

Essa estrutura de publicação perpassa até o ano de 
1986, visto que publicação de número 17 contém os eventos 
e acontecimentos do ano de 1985 e 1986, publicada em 18 de 
Dezembro de 1986. Até o findar da pesquisa que corroborou para 
a construção desse texto, foi impossível afirmar o motivo de não 
ocorrer uma publicação separada do dano de 1985 e outra do ano 
de 1986, porém alguns apontamentos podem ser citados: pode 
ter ocorrido um desvio de foco visto as publicações com temáticas 
locais, da publicação de número 15 para a de número 17 temos 
mudanças estruturais (aumento de conteúdo, imagens e detalhes 
de impressão) o que pode levar há uma demora de publicação e 
por fim entraves jurídicos.

Entender essa trajetória e perceber que a imprensa ao longo 
do relacionamento com diversos setores da sociedade se molda e 
adota posicionamentos distintos, ainda levando em consideração 
as mudanças que na maioria das vezes se deram de forma 
paulatina e sistemática tendo na sua organização continuidades 
e rupturas que são frutos do relacionamento com a sociedade, 
mercado ou Estado. Devemos ressaltar a maneira significativa que 
a imprensa interage com as especificidades do século XX, visto que 
até o século mencionado sua produção era de maneira rudimentar, 
sendo significativas as mudanças nos aspectos voltados para 
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a profissionalização de mão-de-obra, avanços tecnológicos e 
dinamização do mercado como vemos na citação abaixo:

É possível dizer, contudo, que, mesmo com o avanço profissional e 
técnico da imprensa brasileira, até o início da segunda metade do 
século XX, duas características ainda eram marcantes; a primeira 
reside no fato de que o modelo de escrita estava ainda muito ligado 
à opinião, mesmo dando indícios de uma mudança, uma vez que, 
os “posicionamentos políticos-ideológicos passaram a exigir, no 
entanto, um pouco mais de sutileza”. Em segundo lugar, a literatura 
permanecia fortemente ligada aos impressos periódicos até por 
conta da “ausência de mercado editorial forte” (livreiro), que obrigava 
os “escritores a ter que trabalhar em outras ocupações para garantir 
a sobrevivência, certamente, o jornal e a revista eram as grandes 
possibilidades”.23

As mudanças na lógica e estrutura que envolvia os 
periódicos são significativas nesse período, já que elas ocorrem 
no modelo de escrita e de intencionalidade, visto que não somente 
seus posicionamentos políticos exigem mudanças, temos a 
imprensa como produto de consumo que exige cada vez mais a 
profissionalização uma exigência do mercado jornalístico24.

É preciso, portanto, se atentar para as disputas políticas 
e sociais que estão nas narrativas de uma revista ou outro perió-
dico. Segundo Carlos Fico, todo historiador o cientista que trabalha 
com periódicos deve entender as intencionalidades por traz das 
narrativas encontradas em matérias, já que o próprio fato narrado 
pela imprensa passa pela mão de muitos profissionais antes de 
chegar ao mercado.  Entender toda a cosmogonia ou boa parte das 
tensões que o periódico, livro ou revista está inserido, é perceber 
que em suas narrativas contém paixões, lutas ideológicas, partida-
rismos e estereótipos, sendo as informações vinculadas, eventos, 

23. SALGUEIRO, Eduardo de Melo. “O maior projeto em prol de Mato Grosso”: uma análise da 
revista Brasil-Oeste (1956-1967). Tese de Doutorado em História. Universidade Federal Grande 
Dourados, Dourados- MS, 2011. p.32.

24.Idem. 
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fatos e catástrofes nas páginas de qualquer material impresso uma 
seleção cheia de intencionalidades seja ela do campo editorial, 
autor ou instituição que a produz sendo todos os eventos mencio-
nados acima uma terceira força que acaba por influenciar a escrita 
do autor, grupo editorial ou historiador25. 

O boletim Aconteceu, edição especial, tem como conteúdo 
de suas páginas, acontecimentos veiculados na grande e pequena 
mídia. Fatos organizados de maneira sistemática, no caso da 
temática indígena são separados por etnias, território e período de 
publicação da notícia. Assim, os acontecimentos são apresentados 
secundariamente, o que implica em dizer que a revista se apropria 
das informações para legitimar a luta indígena, afinal o principal 
objetivo da revista era de informar seu público alvo composto de: 
trabalhadores do campo, operários, índios, lideranças sindicais e 
agentes de pastoral.26

Perceber como as narrativas do boletim foram construídas 
ao longo de suas publicações implica em perceber as inten-
cionalidades contidas em cada página, um bom exemplo e maneira 
que os autores faziam questão de mencionar a intenção de suas 
publicações, já que o foco estava em informar a sociedade e os 
indígenas do surgimento de uma consciência indígena27, bem como 
de uma organização nacional dos povos indígenas, isso é justificado 
através da sistematização de informações ligadas ao surgimento de 
distintas entidades militantes a temática.

Essa edição especial estará envolvida em um contexto 
político e econômico, a significativa melhora que o periódico vai 
demonstrando em cada ano de publicação demonstra o empenho 

25. FICO, Carlos. Além do Golpe: Versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2014. p.18

26.Aconteceu. Boletim: Povos indígenas no Brasil. 1980, 1981, p. 1.

27. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil. 1980, 1981, p. 1
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do corpo editorial em informar a sociedade sobre os acontecimentos 
no Brasil e o seu empenho em apresentar um material competitivo 
e de qualidade, sendo no ano de 1981 a sua primeira publicação 
com o destaque para o emaranhado de informações apresentado 
de forma sistêmica, visto o avanço nas publicações posteriores ao 
ano de 1984 em que o volume de informações e relatos aumenta 
significativamente e o volume de imagens com lideranças políticas 
e indígenas vira figurinha certa nas páginas do aconteceu. Entender 
todos esses aspectos e olhar para o período de redemocratização 
no Brasil via boletim Aconteceu, destacando que isso não ocorreu 
de forma pacífica, diversos setores da sociedade lutaram por seus 
direitos enfrentando barreiras institucionais, ideológicas e cíveis.

ACONTECEU BOLETIM: POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

O periódico analisado pode ser encontrado no acervo do 
projeto “Memórias Ecumênicas Protestantes no Brasil”28 no Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) e o Centro 
Evangélico de Informações (CEI) têm seus trabalhos publicados 
entre 1964-1994, o surgimento de ambas as instituições está 
ligado com um movimento ambíguo de cunho político que ocorrerá 
dentro das igrejas na Europa nas décadas de 1950 e ganha 
ressignificações e cunho próprio ao chegar no Brasil, embora 
seja notória a influência sofrida pelas igrejas no Brasil, nas quais 
há uma valorização e ambivalência de foco (Espiritual/Social) 
das instituições eclesiásticas, fazendo com que estas instituições 
desenvolvam práticas sociais próprias e distintas de outras épocas 
como vemos na citação abaixo.29

28. Disponível em: http://www.koinonia.org.br/protestantes/acervo Acessado em: 12 de maio de 
2018.

29. BITTENCOURT FILHO, José. Protestantismo: avanços e tropeções. Tempo e Presença, Rio de 
Janeiro: CEDI, 12(249), jan./fev. 1990. p. 32.
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Envolvido em um contexto de mudança dentro do movimento 
teológico, atentaremos para o caráter político da instituição, 
evidenciando que não desprezamos o caráter religioso na formação 
do CEDI, porém, a sua formação está ligada com uma conjuntura 
política que acaba por exigir de diversos setores da sociedade uma 
organização coletiva como vemos na citação abaixo.30

Entendemos que em sua formação o CEDI ultrapassa o 
caráter teológico já que em seu quadro de construção encontramos 
intelectuais de áreas distintas, percebemos que há uma cisão 
dentro da própria Igreja, dividindo entre Conservadores (ligados ao 
regime militar no Brasil) e Liberais (ligados à oposição e as lutas 
pela democracia).

Não nos atentaremos para as mudanças do CEI, já que o 
periódico passou a ser chamado de “Tempo e Presença” – tal como 
permanece hoje. Queremos deixar claro que o boletim aconteceu tem 
vinculado nesse acervo de 183 edições, algumas temáticas como: 
trabalhadores rurais no Brasil (13 edições), educação no Brasil (19 
edições) ainda tem o Aconteceu fatos vinculados a imprensa (192 
edições), Aconteceu no mundo evangélico (88 edições) e índios no 
Brasil. Nosso enfoque será a análise dos números especiais sobre 
os povos indígenas, analisaremos apenas a edições do ano 1980 
“edição especial de número seis” até a “edição especial de número 
dezessete” 1985/1986.

O valor da assinatura anual do Aconteceu que era de; Cr$ 
300,00 pagáveis em cheque, assinatura de apoio de Cr$ 1.200,00 e 
o preço desse Aconteceu unitário era de Cr$ 100,00 que era vendido 
avulso. A produtora do periódico era a Tempo e Presença Ltda. em 
que o diretor da obra era Domício Pereira de Matos, o coordenador 

30. ABREU, Fábio Henrique de. Do ecumenismo libertador à libertação ecumênica: uma análise 
do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (1974-1994). Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Religião) Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010 p.148.
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Paulo Cesar loureiro Botas, o conselho editorial era composto de 
Carlos Alberto Ricardo, Letícia Cotrim, Zwinglio Mota dias Carlos 
Rodrigues Brandão, Jether Pereira Ramalho, Eliseu Lopes, Carlos 
Mesters e Beatriz Araújo Martins. O Aconteceu especial teve como 
editor José Ricardo Ramalho.31 

Essa edição especial surge do anseio de setores “do campo 
político pró-índio” e uma preocupação da situação indígena no país 
como vemos na citação abaixo;

Uma profunda preocupação político-metodológica que viabilizasse 
a cooperação de vários segmentos do campo político pró-índio, 
levou o CEDI à consolidação de uma extensa rede de colaboradores 
voluntários, não só para fornecer um mapeamento fidedigno da 
situação indígena no país, como também para apoiá-los em seus 
projetos de futuro. Esta rede de colaboradores do programa chegou 
a possuir mais de mil participantes do país e do exterior, entre 
antropólogos, linguistas, missionários, fotógrafos e profissionais de 
saúde, procedentes de diferentes vinculações institucionais.32

O material analisado, portanto, é uma produção de 
colaboradores que acompanhavam distintos acontecimentos 
na imprensa e em suas regiões. Nas páginas do Aconteceu são 
relatados acontecimentos em todas as regiões do país e em 
distintas temporalidades, mostrando um panorama das situações 
das inúmeras etnias no Brasil. Apesar de não conseguirem 
quantificar todos os eventos envolvendo os indígenas no Brasil, 
visto a inviabilidade de tal lavamento, tem-se no de 1980 mais 
de 250 casos catalogados, seja um periódico como  A Crítica de 
Manaus ou Folha da Tarde de São Paulo, as etnias são catalogadas 
e distribuídas da seguinte maneira no Brasil no ano de 1980;

31.Aconteceu. Boletim: Povos indígenas no Brasil. 1980, 1981, p. 1  

32. ABREU, Fábio Henrique de. Do ecumenismo libertador à libertação ecumênica: uma análise 
do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (1974-1994). Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Religião) Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010 p.172.
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Ainda destaca-se a organização do layout do boletim, ou seja 
de como a notícia e fornecida a seu assinante, já que as mesmas 
são estruturadas por tempo (dia e mês), região e etnia exemplo:

33

Como representado no trecho destacado acima, o 
Aconteceu coletava as informações a partir da sua rede de 
colaboradores, sistematizava essas informações juntamente 
com discursos, reivindicações e encontros e produzia um 
material em que para além de informar servia como mecanismo 
de propagação da luta pela causa indígenas, supõem-se que 
os indígenas viam no boletim uma forma de trazer notoriedade 
aos problemas enfrentados, destacando que o grau de 
conscientização e politização desses grupos.

O ano de 1980 é repleto de tensões no campo e na cidade, 
a maneira em que as informações no boletim Aconteceu são 
apresentadas são um exemplo da movimentação dos indígenas em 
busca de seus direitos, visto que a grande maioria dos conflitos que 
foram apresentados são representados na dicotomia estado/etnias 
ou de um lado indígenas do outros proprietários de terras. Tensões 
de cunho Político demonstram a autonomia dos indígenas quando 
a defesa de seus interesses, exemplo da fundação de organizações 
ou reivindicação de cárter político, seja ele individual ou coletivo, 
exemplo da notícia; Índios “Apurinã não concordam com comissão 

33. Imagem retirada do Aconteceu (Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p. 5)
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mista”34 em que dois líderes dessa mesma etnia foram detidos e 
impedidos de chegar até Brasília, sendo destacado a negação dos 
mesmos de se formar uma comissão pela FUNAI e Instituto Nacional 
de Reforma Agraria  - INCRA35 aqui expõe a insatisfação dos 
indígenas em serem representados por outrem ou por instituições 
que estão contrários a seus interesses.

Ainda temos uma parcela significativa de tensões envolvendo 
a Terra como propriedade, os acontecimentos em que a propriedade 
é o objeto de conflito se demonstra rotineiro nesse momento de 
instabilidade no país, sendo relatado e denunciado por diversas 
etnias aos órgãos competentes exemplo na notícia intitulada “Líder 
indígena denuncia demarcação errada de suas terras” na qual é 
relatado que o líder Tuxaua Ponciano da Silva, encaminhou uma 
carta aberta a FUNAI sobre os limites invadidos de suas terras;

36

E por fim destacamos a violência mútua da relação entre 
índios e não índios, o que gera vários eventos de cunho criminal, 
destacamos que essa violência pode ocorrer tanto por agressão 

34. Aconteceu (Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p. 5)

35. Aconteceu (Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p. 9)

36. Imagem retirada do Aconteceu (Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p. 11)
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física quanto por simbólica,37 a exemplo dos índios da etnia 
Txukahamãe, do Parque Nacional do Xingu, que mataram a golpes 
de borduna, na rodovia BR-080 invasores de suas propriedades. 
Esse conflito foi contra os trabalhadores que tinham sido contratados 
para desmatamento da área na margem do rio Xingu38 região que se 
tornou volátil por ser divisa de reservas indígenas. Ainda destaca-se 
casos semelhantes ao da etnia Pankararé, em que a aldeia se 
reuniu para conseguir fomentos para alguns representantes irem 
até Brasília para comunicar o assassinato de seu líder, nesse caso 
há um acontecimento criminal ligado a terra como patrimônio, visto 
a morte do Cacique Ângelo Pereira Xavier ser motivada por um 
conflito de interesses do privado e do coletivo. 

Descodificando os acontecimentos contidos nas páginas 
do boletim Aconteceu, nota-se uma maior presença de 
características envolvendo as tensões tanto no ano de 1980 tal 
como nos anos seguintes, partindo do pressuposto que se pode 
mensurar esses acontecimentos a partir de eixos temáticos, visto  
que a maioria deles  envolvem  terra (tensões por demarcações 
ou invasões), violência seja ela contra o indivíduo(índio) ou o 
coletivo (grupos de índios ou não índios, como garimpeiros e 
seringalistas) e político (que necessita da parte dos indígenas 
uma organização política), no Aconteceu publicado no ano de 
1981 temos mais de 250 acontecimentos registrados em vários 
segmentos da imprensa brasileira, sendo assim é proposto um 
gráfico que minimamente traça o panorama do contexto vivido 
pelos indígenas nesse processo de redemocratização: 

37. A nota do Aconteceu é a seguinte “Índios emboscam peões e matam 10 no Xingu”

38. Aconteceu (Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p. 16)
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No gráfico temos 18% dos casos relacionados com crimes 
ao indivíduo ou coletivo, 30% evolvendo notícias que evidenciam 
a necessidade de uma organização política e 52% evolvendo a 
terra como patrimônio, os eventos acabam por corroborar com 
violências contra os povos indígenas ou a insatisfação dos mesmos 
em terem seus direitos negligenciados, principalmente o direito à 
propriedade como demonstra o gráfico, já que os acontecimentos 
no Brasil no ano de 1980 estão relacionados com a terra e a 
manutenção dela como propriedade é inegável a articulação 
indígena pela manutenção de seu direito a propriedade, temos 
aspectos em alguns acontecimentos que evidenciam o seu papel 
principal em negociações envolvendo seus interesses como na 
notícia a seguir presente no Boletim39:

39. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p.11
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A notícia acima evidencia o poder de argumentação dos 
indígenas mediante  denúncia à FUNAI, o argumento de autoridade 
utilizado pelos indígenas para terem seus anseios atendidos 
parte ao exporem as lideranças políticas locais, mediante serem 
partidários às vontades daqueles que têm dinheiro é denunciando 
a carência de alimentação e assistência, a denúncia parte de um 
lógica indígena, visto que o Governo local não garante os direitos 
básicos a vida é agora retiram o direito de propriedade atrapalhando 
as demarcações de terras.

Os inúmeros casos envolvendo a violência no campo 
decorrente do relacionamento conflituoso entre os indígenas e os 
interesses das grandes empresas do ramo energético, mineral 
e pecuário tem gerado inúmeras chacinas no campo, visto que 
essas empresas acabam invadindo as terras indígenas seja para 
instalação de usinas, quanto para a construção de estradas que 
cortam as reservas violando as demarcações. Destaca-se o evento 
na região Norte, em que envolve a indenização recebida pelos índios 
Gavião40. Nele foi firmado um acordo entre a empresa Eletronorte 
e os indígenas, tanto nesse caso como em outros percebe-se o 

40.  Aconteceu. Boletim: Povos indígenas no Brasil. 1980, 1981, p. 7
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protagonismo indígena, visto que a maneira que essa etnia lida com 
as propostas que lhe são ofertadas se demonstram únicas, já que 
tanto a perspectiva indígena quanto aplicabilidade dos fomentos 
estão contidas dentro de uma lógica própria indígena, em que o 
coletivo (etnia) está acima de qualquer outro interesse.

Primeiramente tem-se uma demonstração de planejamento, 
bem como de projeção futura, visto o poder de negociação, 
articulação e aplicação do recurso adquirido na negociação entre 
ambas as partes, uma clara demonstração do protagonismo indígena 
está no momento de acerto das quantias, já que é pedido pelos 
Gavião 83 milhões de cruzeiros contrapondo a oferta da empresa 
que afirmava ser de no máximo 30 milhões mas toda a madeira 
que fosse cortada para a instalação das linhas de transmissão de 
energia da hidrelétrica de Tucuruí. O acordo acaba por ser firmado 
em 40 milhões de cruzeiros sendo o ponto interessante não o fato de 
ser pago a indenização mas sim como é utilizado o recurso já que 
a comunidade utiliza destina 10 milhões em benfeitorias na aldeia, 
sendo até 6 milhões utilizados imediatamente é 30 milhões aplicado 
na caderneta de poupança da Caixa Econômica de Marabá.

O gráfico ainda nos fornece o quantitativo de 30% dos casos 
serem relacionados com tensões que necessitam de uma organização 
política. O ano de 1980 acaba por se tornar singular na devido o 
surgimento de diversas organizações, entende-se que isso ocorre de 
uma necessidade de representação indígena em um momento de 
instabilidade Nacional, um bom exemplo é a reivindicação do cacique 
Xavante Mário Juruna41, que nesse momento trava um embate 
com a entidade FUNAI, o líder reivindica a auto representatividade, 
negando ser emancipado já que para ele a partir de estudos sobre a 
responsabilidade civil do índio seria viável que os próprios indígenas 
criassem sua federação como existe em outras nações. 

41. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p.39
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Aqui importante é compreender que a partir da fala do 
Juruna há um anseio e um clamor para a independência política 
dos indígenas, ou subentende-se que ansiavam por se auto 
representar, o que era visto de maneira negativa por alguns setores, 
principalmente das autoridades que estavam envolvidas com o 
tema, já que para alguns se tratava de uma insurreição dos povos 
indígenas contra a soberania do Estado42.

Um dos casos mais emblemáticos estava na tentativa de 
uma união política, já que setores da sociedade e parte de algumas 
etnias militavam para uma organização dos indígenas, exemplo 
das quinze nações indígenas que apoiam a criação da UNI (União 
das Nações Indígenas) essa discussão bem como a formulação 
do projeto é encabeçada por Mário Juruna (Xavante), Domingos 
Veríssimo Marcos (Bororó), Paulo Miriacureu (Terena) e José 
Augusto (Potiguara), para eles a UNI seria a fusão da Unind, criada 
por estudantes indígenas de Brasília com o projeto da federação 
dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, o interessante e que 
nesse momento os indígenas pedem o apoio da FUNAI afirmando 
que não dependem da mesma para a aprovação de seus projetos 
mas que haja um posicionamento por parte da entidade. 43

Não deve-se entender que a maioria das instituições que 
estavam ligadas a temática têm um pensamento hegemônico, 
favorável e linear a causa indígenas, já que temos exemplos como o 
do delegado da 12° delegacia da FUNAI, em Bauru, Villas Boas que 
via união dos indígenas como uma organização inconstitucional; 
segundo ele “O Brasil é divido em Estados, Territórios e um Distrito 
Federal, e depois vem a divisão em municípios. Se todos resolvessem 
fundar uma confederação, poderiam surgir confederações dos 
italianos, dos japoneses e outras”44. 

42. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p.37

43. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p.38.

44. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1980, 1981, p.38
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Percebe-se que Villas Boas vê na organização dos indígenas 
uma ameaça à soberania nacional, abrindo legalidade para pessoas 
que possuem traços e ancestralidades em comum possam fundar 
suas próprias federações. Aqui entendemos que a união das etnias 
está entrelaçada com uma defesa comum, ou seja, as organizações 
pressupunham uma luta em defesas de seus direitos e não a 
independência e soberania como nação abrupta da brasileira. 

Para evidenciar esse anseio por participação política 
destaca-se no ano de 1985 algumas reivindicações dos indígenas 
no processo de Constituinte:

Finalmente para terminarmos este nosso documento, conclamamos ao 
país para que nosso movimento indígena possa participar dos grandes 
debates e simpósios públicos sobre a constituinte, porque nós também 
queremos mudar as leis relativas aos nossos povos indígenas. Pelas 
atuais leis vigentes somos considerados relativamente incapazes e 
tutelados pela Funai que tem história, vergonhosa. 45

Os indígenas clamam por independência política, tendo aqui 
sua própria leitura da lei, entendendo que a legislação vigente não 
o beneficia, negando sua vontade e outorgando as decisões a seu 
respeito a um órgão que aos seus olhos tem caráter duvidoso, para 
os indígenas a instituição herdara todos os defeitos e desmandos 
do antigo SPI sendo necessária a modificação dessa situação. 
Sendo necessário um apoio por parte do Governo Federal como 
vemos na citação abaixo:

Solicitamos o apoio do Governo Federal, do Senado e Congresso 
Nacional, especialmente a comissão do Índio, para executar 
reestruturação total da FUNAI, e que os novos responsáveis por 
esse órgão indigenista não pague pelos abusos de corrupção e de 
incompetência dos administrativos da velha Republica. Na certeza 
de sermos compreendidos no Senado e no Congresso Nacional, a 
UNI exige para os representantes do povo brasileiro, independente 
de partido, analisem a nossa questão com delicadeza e carinho para 
edificação da Nova República.46

45.  Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1984, 1985, p.15

46.  Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1984, 1985, p.16.



70

Protagonismo Indígena por meio do Aconteceu Boletim (1980-1987)

S U M Á R I O

A partir das reivindicações e denúncias por parte dos indí-
genas, consegue-se extrair duas características sobre o protago-
nismo indígena, primeiramente a percepção das disputas políticas 
por parte das distintas etnias, fazendo com que os mesmos evoquem 
o passado em suas narrativas, ao citar a velha republica e ditadura 
militar, já a segunda característica tem a ver com o anseio de parti-
cipação no momento de construção do futuro de sua nação, vista 
que percebendo o momento oportuno suas manifestações ganham 
cada vez mais um teor político que visa a independência ideológica 
fugindo da curatela. Sendo assim nesse momento de construção da 
constituição de 1988 os indígenas buscaram mecanismos legislativos 
e políticos que garantissem sua participação fazendo que diversas 
etnias se organizassem para lutar como uma coletividade apesar das 
distintas características entre elas.

É como se momentaneamente as rivalidades, disputas e 
diferenças dessem lugar a um sentimento de oportunidade de 
mudança estrutural, o que implica em dizer que nesse momento 
etnias distintas lutaram por uma causa maior, “os índios”, ressalvando 
que o movimento não era coeso e muito menos pressupunha 
uma totalidade, o que destacamos é que a grande maioria dos 
povos indígenas buscou a inclusão de direitos que valorizassem a 
diversidade cultural dos povos indígenas47.

Ao se aproximar da consolidação da Constituição, as 
reivindicações dos povos indígenas se tornam cada vez mais 
sistematizadas e coesas, nesse momento querem garantir aspectos 
democráticos como no mínimo a garantia dos seus direitos na 
constituinte, neles destacasse reivindicações fundamentais que 
valorizem o direito a território, cultura, participação na vida do 
país. A União das Nações Indígenas (UNI) com apoio de outras 

47. MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990). São 
Paulo, Paulinas, 2012
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organizações formula cinco reivindicações: reconhecimento dos 
direitos territoriais em que os mesmos devem ter garantia de viver 
em suas propriedades de maneira que sua cultura seja valorizada; 
demarcação e garantia das terras indígenas com base na Lei N° 
6.001/73, com o prazo findado para a demarcação de todas as 
terras indígenas em 21 de dezembro de 1978 no ano de 1986 
apenas 1/3 delas tinham sido demarcadas é evidenciado por parte 
dos indígenas que não somente e necessário demarcar porém 
sejam garantidas já que são constantes as invasões48.

Usufruto exclusivo pelos povos indígenas das riquezas 
existentes no solo e subsolo dos seus territórios, visto que para 
os indígenas de nada vale a demarcação se eles como povo 
diferenciado não podem usufruir da riqueza em seus territórios; 
reassentamento, em condições dignas e justas, dos posseiros, um 
das questões aqui e com os trabalhadores rurais pobres, que com 
a ligação do movimento indigenista com os outros movimentos 
sociais os indígenas ressalvam a manutenção dessa parcela da 
sociedade no campo; e por fim, reconhecimento e respeito as 
organizações sociais e culturais, as 170 etnias presente nesse 
processo almejam a manutenção de suas tradições a partir da 
garantia de seus direitos ou seja do reconhecimento das suas 
organizações sociais e culturais.

Em suma as reivindicações dos indígenas culminam no texto 
aprovado pela Comissão provisória de estudos constitucionais nos 
dias 02 de junho de 1986 e 01 de julho de 1988 nesse processo 
destacamos o Art. 28 segundo ele fica declarado que:

O Governo Federal, reconhece as populações indígenas como parte 
integrante da comunidade nacional, elaborará legislação específica 
com vistas à proteção destas populações e de Seus direitos 
originários. Parágrafo único — Esta legislação compreenderá 
medidas tendentes a: I — Permitir que as referidas populações se 

48. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1986/1987, 1988
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beneficiem em condições de igualdade, dos direitos e possibilidades 
que a legislação brasileira assegura aos demais segmentos da 
população, sem prejuízo dos seus usos e costumes específicos. II 
— Promover o apoio social e econômico às referidas populações, 
garantindo a devida proteção às terras, às instituições, às pessoas, 
aos bens e ao trabalho dos índios, bem como a preservação de sua 
identidade. III — O apoio de que trata o inciso anterior ficará a cargo 
de um órgão de administração federal. 49

Ainda no Art. 29 implica no pagamento não inferior 5% do 
faturamento quanto a exploração de recursos minerais em terras 
indígenas. As reivindicações dos povos indígenas no processo de 
constituinte demonstram seu poder de compreensão do momento 
em que estão inseridos o seu protagonismo o que evidencia seu 
protagonismo desconstruindo a representação de um indígena 
guiado por vontades externas e passivo aos interesses alheios, 
visto que seus interesses que são únicos dos povos indígenas são 
retratados tanto nas falas dos seus líderes quanto no conjunto de 
reivindicações fazendo com que a legislação mude, embora as 
mazelas e crimes cometidos contra a vida dos povos indígenas 
fiquem evidentes quando analisamos a sua trajetória. 

O processo de constituinte exigiu dos povos indígenas um 
poder de organização, já que o momento se demonstrou propício a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Na constituição 
1988 tida por muitos como a “constituição cidadã”, onde diversos 
aspectos, como defesa a vida, educação e saúde evidenciam a 
participação da sociedade no processo de sua construção, como 
foram os povos indígenas em que seus anseios, reivindicações e 
disputas nesse processo foram minimamente evidenciados através 
da leitura do boletim Aconteceu.

O processo aqui analisado, a respeito do protagonismo indígena 
partindo de um estudo do periódico Aconteceu, leva a algumas 

49. Aconteceu Boletim: Povos indígenas no Brasil 1986/1987, 1988, p.15.
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conclusões, uma delas é que é possível visibilizar as relações e 
dinâmicas no processo de redemocratização que evidencia a atuação 
dos indígenas, demonstrando sua astúcia e poder de organização em 
meio a um momento instável da trajetória da nação brasileira.

As consequências negativas sofridas pelos povos indígenas 
decorrentes do avanço do capitalismo no campo causaram danos 
incalculáveis e imensuráveis, visto o extermínio de etnias e a migração 
forcada de diversos povos que tiveram suas áreas inundadas ou 
invadidas por grandes empresas. Porém, no processo aqui analisado 
os povos indígenas não aceitaram passivamente esse avanço, 
agindo de duas frentes de defesa, a primeira denunciando violações 
cometidas contra os povos indígenas via imprensa ou autoridades 
locais, a segunda frente e a maneira que se organizam como 
coletividade para ganhar força política e representativa.   

Alguns exemplos demonstram o relacionamento estado/
indígenas de maneira em que percebe-se que as políticas 
desenvolvimentistas na ditadura militar acabaram por se chocar com 
as demarcações das terras indígenas, o que despertou por parte dos 
indígenas o sentimento de união. As reuniões das distintas etnias no 
processo de constituinte era plural e com significativas mudanças 
na maneira de representar os povos indígenas, destacamos que 
tais reuniões continham etnias de todas as regiões do Brasil como 
vemos abaixo em um momento de reivindicação de seus direitos;
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50

Em suma este trabalho demonstra como os indígenas 
Brasileiros atuaram no processo de redemocratização, entendendo 
que os mesmos foram verdadeiros participes da constituinte utilizando 
de seu poder de articulação, organização e luta, atuaram em diversas 
regiões do território brasileiro para agalgar direitos antes conquistados 
e construir uma legislação que os valorize tanto na cultura quanto 
nas decisões políticas, embora uma carga negativa que é suplantada 
em sua história, os indígenas brasileiros tem construído um trajetória 
marcada por lutas, o que desperta cada vez mais nos historiadores a 
vontade de contar essa brilhante história. 
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Resumo:
Este trabalho apresenta brevemente a história e atuação do jornal 
feminista Fêmea, que circulou entre os anos de 1992 e 2014. 
Nosso recorte temporal, no entanto, resume-se aos anos de 1992 a 
1994. Esse periódico publicado pelo Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria (CFEMEA) que, por sua vez, surgiu sob o signo da 
imprensa alternativa, almejando se tornar um canal de comuni-
cação que aproximasse as (os) parlamentares das reivindicações 
feministas.

Palavras-chaves:
Imprensa alternativa – Fêmea - Constituinte
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INTRODUÇÃO

No contexto da assembleia constituinte, por exemplo, as 
pressões feministas obtiveram frutos e as demandas das mulheres 
foram inseridas na Constituição de 1988. No entanto, alguns anos 
após sua promulgação, as mulheres viram seus direitos amea-
çados no então Congresso Revisor (1993). O CFEMEA, temendo 
um retrocesso nos direitos da mulher mobilizou nacionalmente 
os movimentos feministas e, com o slogan: “por nenhum direito a 
menos, se possível, alguns a mais”, articulou-se com alguns parla-
mentares para defender a permanência dos direitos da mulher no 
bojo constitucional. 

Ademais, tentaremos mostrar ao leitor e leitora que este 
periódico apresenta-se como fonte riquíssima de informações 
sobre os direitos das mulheres no contexto de sua existência e que 
historiadores e historiadoras devem observá-lo mais atentamente 
quando se busca compreender a história das mulheres no Brasil.

O DISCURSO FEMINISTA COMO ESPAÇO DE 
RESISTÊNCIA NA MÍDIA ALTERNATIVA

A sociedade é dividida em grupos heterogêneos que, muitas 
vezes, são antagônicos e produzem discursos contrários entre si. 
No entanto, há alguns deles que “predominam sobre seus contrários 
numa dada época, refletindo os interesses de grupos dominantes: 
os discursos hegemônicos” (PINTO, 2004, p. 106). Cientes desses 
discursos pautados em jogos de poder, os grupos feministas proli-
feraram suas argumentações acerca do gênero e das diferenças 
sociais e econômicas entre homens e mulheres.
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Como nas sociedades a produção discursiva é controlada, 
selecionada, organizada e distribuída por uma série de procedi-
mentos, que têm por função conjurar e “controlar” (FOUCAULT, 
1996) os indivíduos, seja através da televisão, dos jornais e de outros 
meios midiáticos. Não tardou para que as feministas de segunda 
onda,51 compreendessem o papel da mídia enquanto espaço legi-
timador de opinião, bem como um lugar propício para resistência, 
reflexão e desconstrução de discursos dominantes, entre outros 
aspectos (TELES, 1999).

As feministas, ao perceberam na mídia esse espaço de legiti-
mação, produção das discriminações de gênero e também advindo 
da necessidade de estabelecer o diálogo e, provocar mudanças 
(WOITOWICZ, 2008), criaram seus próprios jornais, nos quais as 
questões da mulher era a principal pauta. Entre as experiências de 
jornais feministas, podemos destacar os jornais: Brasil Mulher (1975-
1979), Nós Mulheres (1976-1978), Mulherio (1981-1987) e Fêmea 
(1992-2014). Tais jornais tiveram uma relevante contribuição ao 
debater as diferenças entre os sexos, em uma sociedade marcada 
pelo peso das estruturas patriarcais. 

Na produção de seus discursos, as feministas buscaram 
enfrentar os problemas relacionados com as diferenças de igual-
dade de direitos entre homens e mulheres. Neste aspecto, diversas 
parcerias foram fundamentais para consolidar o discurso femi-
nista, fazendo com que sua força estivesse relacionada com o fato 
de ser um discurso interdisciplinar. Dialogando com os diversos 
campos de conhecimento, expondo dessa forma as contradições 
dos discursos hegemônicos acerca da sexualidade, políticas 
públicas, identidades, etc. 

51.A segunda onda do feminismo está localizada no final dos anos de 1960, advindo dos movi-
mentos políticos do ano de 1968. Ela buscou dar prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao 
prazer e contra o patriarcado, onde este é entendido como “o poder dos homens na subordi-
nação das mulheres” (PEDRO, 2005, p. 79.).
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Assim sendo, o discurso feminista pode ser identificado de 
forma institucional, operando com palavras, proposições e expres-
sões que colocaram em cena às diferenças entre homens e mulheres. 
Ele também produz saberes e posições ideológicas distintos, “na 
subversão de uma ordem clássica do discurso fechado em si 
mesmo numa tipologia” (PINTO, 2004). Desta maneira, deve-se 
entender às publicações feministas como espaços discursivos que 
exercem o poder pelas mãos das próprias mulheres. 

Os grupos feministas, organizados em ONGs buscaram 
proliferar seus discursos contra-hegemônicos. Para tal atuação, 
alguns deles passaram a fazer publicações de periódicos, textos, 
livros e jornais. Essas publicações, sobretudo as de cunho jorna-
lísticas, estavam inseridas no contexto da imprensa alternativa.52 
É válido salientar que esta, se entrelaça com a trajetória do movi-
mento feminista. As publicações feministas tinham como norte 
discutir pautas prementes no seio do movimento feminista, temá-
ticas como: trabalho feminino, participação da mulher na política, 
liberdade sexual, aborto e igualdade de direitos. Dentre esses 
jornais, podemos destacar o caso do Fêmea, publicado pelo Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). 

JORNAL FÊMEA E A PESQUISA ACADÊMICA 

Antes de abordarmos especificamente o jornal Fêmea, 
convém apresentarmos como ele se situa no âmbito das pesquisas 

52.O termo alternativo refere-se às publicações surgidas no Brasil nos anos de 1960. A imprensa 
alternativa buscou encontrar canais “para um discurso que deve circular à margem da comuni-
cação de massa” (GRINBERG, 1987, p. 19), criticando o pensamento dominante e a compla-
cência dos grandes conglomerados jornalísticos a ditadura militar (KUCINSKI, 2001). Neste 
trabalho, mídia alternativa é compreendida a partir do seu caráter contra-hegemônico, diferindo 
dos grandes jornais no que tangencia à sua produção, consumo e circulação. Considerando 
ainda, a mídia alternativa como produção de grupos e movimentos sociais.
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acadêmicas de modo geral. Conforme ressalta Ana Maria de 
Almeida Camargo, o jornal é um tipo de documento que dá 
aos historiadores a medida mais próxima que homens e 
mulheres possuem de sua época e de seus problemas. A autora 
afirma que “a imprensa, como meio de expressão das mais 
diferentes tendências reivindicatórias, apresenta os problemas como 
foram vistos e sentidos pelos participantes – coloridos, portanto, 
pela própria vivência da situação” (CAMARGO, 1971, p. 225). 

Desta maneira, ao optar por trabalhar um jornal como fonte 
histórica, deve-se entendê-lo como portador de uma linguagem 
constitutiva do social, detentora de uma “historicidade e peculiari-
dades próprias, e requer ser trabalhada e compreendida como tal, 
desvendando, a cada momento, as relações imprensa/sociedade, 
e os movimentos de constituição e instituição do social que esta 
relação propõe” (CRUZ; PEIXOTO, 2007, p. 258). Isso porque os 
jornais sofrem pressões do lugar social no qual estão inseridos e 
a escolha do seu nome, a disposição das reportagens, as propa-
gandas feitas em suas páginas, são demonstrativos do seu meio 
social e da influência que determinado grupo age sobre ele.

Diversos trabalhos acadêmicos (monografias, dissertações e 
artigos), tanto na área da História como do Jornalismo, utilizaram o 
jornal Fêmea como fonte de informação. Daniela Silva Patrício, em 
sua dissertação, buscou analisar as publicações feministas brasi-
leiras feitas pelas ONGs feministas. Para isso, a autora utilizou o 
jornal Fêmea e o Jornal da Rede (PATRÍCIO, 2010).

Elizabeth da P. Cardoso, em sua pesquisa de mestrado em 
Ciências da Comunicação, apresentou a trajetória da imprensa 
feminista no Brasil a partir dos anos de 1974, buscando identificar 
como as transformações ocorridas no movimento feminista rever-
beraram nos projetos editoriais de cada jornal. Devido a essas alte-
rações, para a autora, a imprensa feminista pôde ser dividida em 
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duas gerações: a primeira, “contemporânea dos jornais alternativos 
e, de forma geral, voltada para a questão de classe, e a segunda 
geração, foram os grupos de periódicos feministas editados a 
partir de 1981, de forma geral, voltada para a questão de gênero” 
(CARDOSO, 2004). As temáticas da segunda geração estavam dire-
tamente relacionadas com as mulheres, aprofundando as discus-
sões entorno de temas como: sexualidade, planejamento familiar, 
igualdade salarial, violência contra a mulher, etc.

Viviane Gonçalves Freitas e Maria Mesquita (2017) utilizaram 
o Fêmea e outros periódicos – Nós Mulheres, Mulherio, Nzinga 
Informativo – como subsídio para analisar a agenda dos jornais, 
atentando-se para a luta deles em prol da superação da opressão e 
desigualdades entre homens e mulheres.53 Em outro artigo, Freitas 
utilizou-se do Fêmea para salientar o debate acerca do aborto, tema 
central na agenda feminista e que ganhou relevo nas edições do 
jornal Fêmea (FREITAS; MESQUISTA, 2016).

Outra pesquisa que utilizou o jornal Fêmea como uma de 
suas fontes, foi feita por Karina Janz Woitowicz e Joana Maria 
Pedro. Lançando mão dos jornais Fêmea, Fazendo Gênero, Jornal 
da Rede e Folha Feminista, as autoras analisaram os principais 
aspectos técnicos e editoriais desses jornais, discutindo a sua 
inserção no campo da imprensa alternativa (WOITOWICZ; PEDRO, 
2010). Ademais, Oziel W. D. Moreira teve a oportunidade de utilizar 
o jornal Fêmea como fonte e objeto de pesquisa em trabalho recen-
temente concluído (MOREIRA, 2018). Esse foi o único trabalho que 
avaliou o Fêmea como fonte/objeto, uma vez que fez uma avaliação 
geral do periódico e o relacionou a questões pertinentes à Revisão 
Constitucional de 1993/1994.

Como podemos observar, foram poucas as pesquisas que 
se debruçaram em avaliar o Fêmea. A seguir, buscamos apresentar 

53.FREITAS, Viviane Gonçalves. De Qual Feminismo Estamos Falando? Construções e reconstru-
ções das mulheres, via imprensa feminista brasileira, nas décadas de 1970 a 2010. Brasília, 2017.



83

O Jornal Fêmea e suas Possibilidades de Pesquisa

S U M Á R I O

algumas informações preliminares que podem ser úteis a pesqui-
sadores e pesquisadoras que, por ventura, venham a se interessar 
pelo periódico em tela.

O CFEMEA E O JORNAL FÊMEA: APONTAMENTOS

O Fêmea foi publicado pelo Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria (CFEMEA) que, por sua vez, é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1989, tendo 

sua sede em Brasília-DF. Conforme informações retiradas da página 

online desta ONG, o feminismo, “os direitos humanos, a democracia 

e a igualdade racial são [seus] marcos políticos e teóricos”.54 O 

CFEMEA é parte da geração de organizações feministas da década 

de 1980 que lutaram pelo processo de redemocratização do Brasil, 

“propondo leis e políticas públicas, em uma atuação que está na 

origem do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)”.55

O CFEMEA -- organização não governamental feminista e antir-
racista, de caráter público e sem fins lucrativos -- foi fundada em 
Brasília, em julho de 1989, por um grupo de mulheres feministas, 
que assumiram a luta pela regulamentação de novos direitos 
conquistados na Constituição Federal de 1988. Para o desenvolvi-
mento do seu trabalho, o Centro adotou, ao longo dos últimos 25 
anos, algumas estratégias que envolvem: sensibilização e conscien-
tização; articulação e mobilização; advocacy (promoção e defesa de 
ideias); comunicação política; acompanhamento e controle social. 
Desenvolve, ainda, a difusão das plataformas feministas na mídia 
e em seus veículos próprios de comunicação, e produz textos para 
reflexão e expansão do debate feminista.56

54. CFEMEA. Quem Somos. Disponível em: <http://www.cfemea.org.br/index.php/cfemea/
quem-somos>. Acesso em: 23 fev. 2018.

55. CFEMEA. Nasce o CFEMEA – 1989. Disponível em: < http://www.cfemea.org.br/index.php/
plataforma-25-anos>. Acesso em: 23 fev. 2018.

56. CFEMEA. Nossa História. Disponível em: <http://www.cfemea.org.br/index.php/cfemea/
nossa-historia>. Acesso em: 23 fev. 2018.
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O CFEMEA foi fundado por cinco ex-funcionárias do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM): Gilda Cabral (adminis-
tradora de empresas), Guacira Cesar de Oliveira (socióloga), Iáris 
Ramalho Cortês (advogada), Malô Ligocki e Marlene Libardoni 
(economistas). Em entrevista pela comemoração dos 25 anos do 
CFEMEA, uma das fundadoras do centro, a socióloga Guacira C. 
de Oliveira informa que,

o CFEMEA surgiu porque havia uma lacuna a ser preenchida. 
Trabalhávamos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e 
desenvolvemos uma série de articulações e ações para que os 
direitos das mulheres fossem respeitados na Constituinte. Depois, 
estávamos totalmente compromissadas com esta valiosa experi-
ência, e foi o que bastou para dar início ao trabalho que deu origem 
ao CFEMEA.57

Assim, desde sua criação, o CFEMEA tornou-se um “cata-
lisador” político, mantendo diálogos com os (as) parlamentares 
acerca das demandas feministas em contexto nacional. Por contar 
inicialmente com parcos recursos, a marca inicial da presença do 
Centro, no Congresso Nacional, “foi o trabalho militante, reforçado 
pela adesão de novas colaboradoras, todas elas mulheres enga-
jadas no ativismo político ou do meio acadêmico”.58 

O CFEMEA contava com a colaboração de congressistas 
para manter contatos com as demais organizações de mulheres 
pelo país. Dessa maneira, desenvolveu “metodologias de compar-
tilhamento sistemático de experiências e opiniões, e práticas cole-
tivas de resolução de problemas, num exercício cotidiano para 
manter-se como ator político coletivo atuando sobre a realidade”.59

57. OLIVEIRA, Guacira C. Grupo fundador: entrevista. Disponível em: < http://www.cfemea.org.br/
index.php/plataforma-25-anos>. Acesso em: 23 fev. 2018.

58. CFEMEA. Primeiros desafios – 1990. Disponível em: < http://www.cfemea.org.br/index.php/
plataforma-25-anos>. Acesso em: 23 fev. 2018. 

59. Idem, ibidem. 
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No ano de 1992, o CFEMEA expandiu suas atuações, bus- 
cando atingir o maior número possível de organizações feministas 
e entidades que militavam em prol das demandas das mulheres. 
Assim, a organização lançou o jornal Fêmea, editado mensal-
mente e distribuído de forma gratuita. Este, por sua vez, oferecia 
um balanço periódico das discussões legislativas que beneficia-
riam ou prejudicariam as mulheres.

O jornal Fêmea teve sua produção voltada para a ação polí-
tica, buscando disseminar propostas, ideias, conceitos e ques-
tões que contribuíssem “para o aprimoramento e a renovação 
de propostas e discursos políticos sobre a condição da mulher” 
(MELO, 2003, p. 298). Sua linha editorial estava vinculada com os 
objetivos do CFEMEA, tais objetivos concerniam à “comunicação 
sobre os direitos das mulheres e igualdade de gênero, visando 
socializar e democratizar as informações referentes ao Legislativo à 
luta feminista, inclusive junto aos meios de comunicação de massa 
(BARBOSA, 2004, p. 14, grifos da autora).

Conforme aponta a bibliografia especializada em história da 
imprensa (CRUZ; PEIXOTO, 2007, LUCA, 2007), é muito significativo 
identificarmos seus idealizadores e colaboradores. No Quadro 1, 
podemos ver quem eram as pessoas mais relacionadas ao jornal. 

“Expediente Fêmea 1992-1994”

Equipe 
Responsável

Grupo 
de Ação 
Parlamentar*

Conselho 
Consultivo

Comitê de 
Especialistas

Colaboradores**

Marlene 
Libardoni

Eva Maria D. 
Chiavon

Benedita da 
Silva

Ana M. Costa Benedita da Silva

Gilda Cabral Kátia Souto
Jandira 
Feghali

Doris L. de C. 
Neves

Márcia Turcato  

Guacira C. 
de Oliveira

Márcia C. da 
Silva

Luci 
Choinacki

Eleonora M. 
de Oliveira

Graças Campos  
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Iáris 
Ramalhos 
Cortês

Maria 
Carmem C. 
Souza

Maria L. 
Fontenele

Elizabeth 
Garcez

Álvaro V. 
Azevedo  

Malô S. 
Lopes 
Ligock

Maria das G. 
Campos

Marilu 
Guimarães

Floriza 
Verucci

Silvia Pimentel   

Maria L. 
Amado

Rita Camata Isabel Grein
Rosiska D. de 
Oliveira  

Sandra 
Starling

Leilah B. da 
Costa

Luci Choinacki   

Socorro 
Gomes

Márcia 
Camargo

Branca M. Alves 

José 
Genoino

Maria do C. 
Menezes

Salete Maccalóz  

Nelson 
Jobim

Maria do S. 
Jô Moraes

Rita Camata  

Marluce 
Pinto

Paola C. 
Giuliane

Maria L. 
Fontenele  

José P. Bisol
Sarah 
Sorrentino

Jandira Feghali 

Dóris de C. 
Neves

Silvia 
Pimentel

Elza Berquió  

Florisa 
Verucci

Sônia Correa   

Gilse 
Consenza

Sueli 
Carneiro

Heleieth 
Saffioti

Lídice da 
Mata

Marah Régia

Maria B. G. 
Delgado

Maria B. 
Ávila
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Maria T. 
Augusti

Rosiska D. 
de Oliveira

Silvia 
Pimentel

Sueli 
Carneiro

Zulayê C. 
Ribeiro

*Essa listagem está presente somente nas edições de maio e julho de 1992. 
**O Fêmea passou a contar com colaboradores a partir da edição de julho de 1992. 

Como podemos observar, era grande o número de pessoas 
envolvidas no Jornal. Numa análise preliminar, delimitada para os 
anos de 1992 a 1994, percebe-se a presença de pessoas ligadas 
a partidos políticos de centro-esquerda, além de intelectuais e mili-
tantes. Contudo, faz-se necessário uma avaliação mais profunda 
dos colaboradores e partícipes do projeto editorial do jornal. Se 
observarmos as cinco pessoas diretamente ligadas à “Equipe 
Responsável” que, por sua vez, também foram criadoras do 
CFEMEA, observaremos os nomes já citados e suas respectivas 
profissões de Gilda Cabral, Guacira Cesar de Oliveira, Iáris Ramalho 
Cortês, Malô Ligocki e Marlene Libardoni. Ademais, em termos de 
grupo de colaboradores, o jornal contava com expressivo número 
de 53 partícipes, divididos em “Equipe responsável”, “Grupo de 
Ação Parlamentar”, “Conselho Consultivo”, “Comitê de especia-
listas” e “Colaboradores”. Outra observação que pode ser feita é 
que se tratava de um grupo de pessoas de vários partidos políticos, 
assentados no campo da centro-esquerda política.

Em seu editorial de nº 0, o Jornal Fêmea deixava explícito 
quais eram suas intenções em seu “manifesto-programa”,

nossa vontade é que ele seja bimensal e tentaremos cumprir com 
este compromisso. 
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O FEMEA nasceu junto com o Projeto “Direitos da Mulher na Lei 
e na Vida”.

O projeto se propõe a manter o movimento organizado de mulheres 
informado sobre as proposições em tramitação no Congresso 
Nacional que dizem respeito à mulher, fornecendo subsídios às 
mulheres, seus grupos e aos parlamentares para a discussão e 
elaboração de projetos que assegurem a igualdade de direitos.

Este boletim pretende fazer esta ponte: parlamentares x movimento 
e organismos de mulheres, autônomos e institucionais.

Queremos ver esse boletim voando de norte a sul, de leste a 
oeste, cumprindo seu papel, não apenas de informar, mas, princi-
palmente de articulação do que acontece com as diversas Marias 
em todo nosso país.60

Pelo seu editorial é possível perceber o plano de ação do Fêmea 
e a sua preocupação em manter o foco direcionado para as demandas 
das mulheres, concomitante à cobertura dos Projetos de Leis que 
beneficiassem ou retrocedessem em relação aos direitos da mulher.

Como já foi dito anteriormente, é possível perceber que o 
Fêmea agrega características da segunda geração da imprensa femi-
nista: primeiro, porque é editado por uma ONG; segundo, ele é finan-
ciado pelo Estado e por entidades internacionais (como a Fundação 
Ford, MacArthur, United Nations Devolopment Fund of Women), e 
terceiro, o Fêmea faz uma abordagem das questões legislativas no 
Congresso Nacional e que envolve as mulheres, “ou seja, uma abor-
dagem legislativa da questão de gênero” (CARDOSO, 2004).

Apesar de dirigido a todos (as) os (as) parlamentares fede-
rais, buscando informar e dar visibilidade as lutas feministas, de 
acordo com Elizabeth Cardoso, o Fêmea.

atinge grupos extremamente diversificados em relação aos objetivos 
e temáticas, formas de organização e localização geográfica: 
grupos de mulheres negras, lésbicas, lideranças vinculadas ao 
trabalho de comunidades, a sindicatos e centrais sindicais, a 
partidos políticos, a universidades públicas e privadas; e grupos 

60. Fêmea, Editorial, Ano I, Nº 0, fevereiro de 1992.
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profissionais discriminados, como o das empregadas domésticas e 
das trabalhadoras rurais” (CARDOSO, 2004).

Essa diversificação de entidades que recebem as edições 
do Fêmea possibilita que, cada vez mais, informações sobre 
as demandas legislativas e as discussões feitas no âmbito do 
Congresso Nacional concernentes às mulheres, sejam democrati-
zadas, buscando atingir, desta forma, um maior público.61 

Por ser financiado por entidades internacionais (a Fundação 
Ford foi a única financiadora até a edição de nº 3 de outubro de 
1992, quando o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher – 
NEPEM, passa também a financiar o jornal), as edições do Fêmea 
não possuíam anúncios, nem cadernos especiais ou colunas fixas 
assinadas. No Quadro 2, apresentamos a lista de financiadores e o 
ano que eles entraram e saíram do jornal. 

Quadro 2 

Nome do apoiador Mês/ano de entrada/saída

Fundação Ford 05/1992 – 12/1994*

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a 
Mulher (NEPEM) 

10/1992 - 02/1993

Fundação Mac Arthur 04/1993 – 12/1994

Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher (UNIFEM)

11/1993 - 02/1994**

Rede Nacional do Movimento de Mulheres 
na Revisão (REDE REVI)

01/1994 - 02/1994

Lista de financiadores do jornal Fêmea, entre 1992-1994
* A Fundação Ford e a Mac Arthur, continuaram financiando o jornal posteriormente. 
** O UNIFEM mostrou certa intermitência no apoio ao Fêmea. Ele financiou o jornal 
nos meses de: Maio, Julho, Agosto, Setembro e Outubro, após esse período, ele 
deixou de financiá-lo. 

61. É importante observar, no entanto, em uma pesquisa mais aprofundada, qual era o real 
alcance do jornal e qual era seu efetivo público leitor. 
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De acordo com a temática em pauta, o Fêmea abria espaço 
para artigos de políticos, advogados (as) ou médicos (as), bem 
como de líderes militantes que discorressem sobre os avanços e 
retrocessos legislativos acerca das demandas das mulheres com 
relação ao trabalho ou sobre a saúde da mulher. 

Entre os anos de 1992-1994, o jornal Fêmea publicou um total 
de 170 reportagens, um número significativo, considerando que em 
seus dois primeiros anos, o jornal possuía uma tiragem bimensal. 
Reportagens envolvendo temas como: aborto, direitos reprodutivos, 
planejamento familiar, foram constantes em suas páginas, como 
podemos observar a seguir. 

Quadro 3 - Temas abordados no Jornal Fêmea (1992-1994)

Temas Abordados Número de reportagens %

Saúde da Mulher 26 27

Igualdade 5 5

Trabalho 5 5

Legislação 25 26

Violência 6 6

Planejamento Familiar 6 6

Revisão Constitucional 23 24

TOTAL  96 100

Durante o ano de 1992, os principias temas das reportagens 
do Fêmea estavam relacionados à temática “saúde da mulher”. No 
ano de 1993, as matérias, foram direcionadas para o âmbito das 
questões políticas que eram debatidas no Congresso Nacional. 
Totalizando 58 reportagens nas edições de 1993, delas, 45% 
estavam relacionadas com as aprovações de projetos de leis e 
discussões concernentes às mulheres. Tal temática tornou-se 
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recorrente no Fêmea devido à revisão da Constituição Federal, à 
época, pois estava prestes a ter seus trabalhos iniciados naquele 
ano (MOREIRA, 2018).

Como mencionado, o tema Saúde da Mulher ocupou 27% 
das reportagens do Fêmea. Dentro desse tópico, existiam assuntos 
sensíveis que constavam entre as reivindicações dos movimentos 
feministas, como por exemplo, a questão acerca da descriminalização 
do aborto. Tal questão necessita de uma pesquisa mais aprofundada, 
a ser feita nos exemplares do Fêmea, no entanto, em uma análise 
preliminar algumas considerações são possíveis. 

O aborto foi uma das pautas mais debatidas ao longo 
das publicações do Fêmea, o jornal publicou por volta de 170 
textos, matérias, artigos, entrevistas e notas, que tratavam sobre 
o abortamento no país e, no exterior (FREITAS, 2016). Em seu 
editorial de fevereiro de 1993, o Fêmea chamava atenção para as 
diferenças sociais e econômicas entre as mulheres que cometiam 
o aborto. Já que as mulheres pobres, diferentemente das mulheres 
mais abastadas, morriam em decorrência do aborto, pois eram 
submetidas a procedimentos insalubres. 

Sobre o aborto, a realidade é cruel. Muitas mulheres morrem por 
praticá-lo em condições inadequadas ou através de métodos 
inadequados. Apesar de sua prática ser considerada criminosa, 
as mulheres que dispõem de recursos submetem-se a abortos em 
clínicas e hospitais, assistidas por médicos competentes, com o 
mínimo risco para a saúde. A questão então, não é moral, é social.62

É interessante perceber que uma das grandes atuações do 
jornal Fêmea, foi erguer a bandeira em prol da descriminalização do 
aborto. Em pesquisa levantada por Freitas (2016, p. 16), a autora 
aponta que total da coleção do jornal, dos mais de 2.000 textos 
publicados pelo jornal, mais de 5% discorriam acerca do aborto.

62.Fêmea. Editorial. Ano II, nº 5, fevereiro de 1993. p. 2.
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Para ter suas publicações embasadas teoricamente, o 
Fêmea usou como estratégia ter vários de seus artigos assinados 
por homens e mulheres de distintas atuações (médicos, políticos, 
advogados) com o intuito de demonstrar que as reivindicações das 
mulheres não eram restritivas apenas às ONGs feministas. O direito 
ao aborto colocou na ribalta dos acontecimentos políticos a diferença 
de acesso igual entre homens e mulheres à cidadania. Defensores de 
sua legalização ou de sua criminalização podiam ser encontrados em 
diversos ambientes. Tal característica, sinaliza Miguel (2012, p. 662), 
“não se trata de uma questão que, de acordo com o senso comum 
do campo, defina uma posição política ou ideológica”.

Na edição de abril de 1994, o Fêmea63 ressaltou que havia 
uma guinada conservadora no Congresso Nacional, que estava 
ameaçando o direito ao aborto, mesmo nos casos previstos em lei. 
O jornal considerou esta ameaça um retrocesso e, concomitante, 
ampliação do cerceamento dos direitos da mulher, ao passo em 
que eram criminalizadas. Desta maneira, era necessário que os 
movimentos feministas intervissem junto aos parlamentares para 
que tal direito fosse garantido em lei. Ao longo de sua atuação, o 
Fêmea permaneceu defendendo a descriminalização do aborto. 
Todavia, passados mais de duas décadas do primeiro exemplar 
do jornal que foi impresso, falar sobre aborto ainda é um assunto 
polêmico, capaz de suscitar até ameaças de morte.64

Outro tema frequente no Fêmea, diz respeito às legislações  
em prol das mulheres. Essa temática esteve presente em mais 45% 
das reportagens do jornal entre 1993 e 1994, reportagens sobre 
licença-maternidade, divórcio, aposentadoria, pulularam nas páginas 

63.Fêmea. Conservadores querem que a Constituição proíba o aborto. Ano III, nº 14, abril de 1994.

64.Debora Diniz, docente da UnB, sofreu ameaças e ofensas graves, após ser divulgado que a 
mesma, discursaria no Supremo Tribuna Federal em defesa da descriminalização do aborto. Ver 
PAULA, Alexandre de. Professora da UnB registra boletim de ocorrência após ser ameaçada de 
morte. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/professora-da-unb-registra-boletim-de-ocor-
rencia-apos-ser-ameacada-de-morte/>. Acesso em: 08 set. 2018. 
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do periódico. Tais reivindicações por igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres, coadunaram-se nas reportagens acerca da 
revisão constitucional (1994). Nesse ano, 46% das reportagens 
versaram sobre a revisão. 

Essa questão foi pesquisada com afinco em nosso trabalho, 
já mencionado anteriormente (MOREIRA, 2018). O que podemos 
dizer é que foi perceptível que o principal temor do Fêmea era 
com relação ao risco de retrocesso nos direitos das mulheres, que 
estavam inseridos na Constituição de 1988. Assim, o periódico não 
se privou em organizar movimentos contra a revisão constitucional, 
pois para as editoras do jornal, o momento era inoportuno para 
iniciar os trabalhos. Porém, no Editorial de 1993, o Fêmea destacou 
que se ocorresse o processo revisional, as organizações feministas 
estavam preparadas “para organizadamente atuarmos e intervimos 
se de fato o Congresso for transformar-se em Assembleia Revisora”.65 

Não tardou para que as propostas revisoras tentassem atingir 
diretamente os direitos das mulheres, artigos presentes no bojo 
constitucional e que versavam acerca da pensão alimentícia, direitos 
da trabalhadora, incentivos ao mercado de trabalho da mulher, fossem 
alvos das proposituras conservadoras. Todavia, os movimentos 
organizados de mulheres articularam-se com os (as) parlamentares 
para propor emendas supressivas, para todas as propostas. 

Durante o congresso revisor, foram aprovadas apenas seis 
emendas das 17.246 propostas apresentadas. Assim, foi somente 
no mês de abril de 1994, que o Congresso obteve quórum para 
a aprovação das propostas. De acordo com o Fêmea, essa 
“abstenção” representava o pensamento político dos (as) parlamen-
tares que estavam receosos em modificar a Carta de 1988.66 Entre as 
propostas aprovadas na revisão, estavam a permissão para dupla 

65.Fêmea. Editorial, Ano II, nº 9, outubro de 1993, Brasília - DF. p. 2. 

66.Fêmea. Ano, III, nº 15, maio de 1994, Brasília - DF. p. 2.
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nacionalidade; novas exigências para eleger candidatos, levando 
em conta sua vida pregressa; redução de mandato presidencial de 
cinco para quatro anos, entre outros.

A revisão encontrou o seu fim, morrendo paulatinamente “pela 
falta de quórum, pela obstrução dos contras e pela incapacidade 
de definir uma agenda mínima de trabalho”.67 Mesmo tendo um 
trabalho módico, representou uma grande ameaça aos direitos da 
mulher, garantidos na Constituição de 1988, graças aos movimentos 
feministas e sua pressão política. Como na Constituinte que contou 
com participação de grupos organizados de mulheres, lutando em 
prol da inserção dos seus direitos no futuro texto constitucional, no 
período revisional ocorreu o mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns trabalhos utilizaram o jornal Fêmea como fonte de 
pesquisa, tendo como norte sua atuação e pautas defendidas. Nos 
trabalhos acadêmicos, o Fêmea aparece como um dentre outros 
jornais feministas de renome. Ele foi um exemplar da imprensa 
alternativa feminista que resistiu até 2014, todavia, sua utilização 
– em boa medida – ficou circunscrita apenas à sua luta em prol 
da descriminalização do aborto. A maioria dos trabalhos que 
utilizaram o Fêmea como objeto de análise é da área das Ciências 
da Comunicação, sendo poucos os trabalhos historiográficos que 
utilizaram o Fêmea. 

Desta maneira, os futuros trabalhos, preocupados em debater 
e refletir acerca da imprensa alternativa feminista, da democracia, 
cidadania e igualdade de direitos entre homens e mulheres, poderão 

67.Fêmea, Ano III, nº 15, maio de 1994, Brasília - DF. p. 11.
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utilizar o Fêmea enquanto objeto de análise, ampliando o foco e 
buscando entender o jornal propriamente dito e suas mais diversas 
pautas. Futuras pesquisas certamente poderão somar às que foram 
desenvolvidas em torno desse jornal até o momento, pois ainda são 
escassos os estudos acerca desse periódico no campo da história. 
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Resumo:
Este artigo tem por objetivo problematizar uma memória oficial cons-
truída através das narrativas dos memorialistas locais em relação à 
religiosidade cristã na cidade de Xinguara-PA, que foi se reafirmando 
e construindo identidades nos espaços urbanos impondo o cristia-
nismo como a única forma de religiosidade aceitável. Como fonte 
analisamos as obras memorialistas Raízes de Xinguara de Gerald 
Macedo e História Documentária de Xinguara e seus Pioneiros de 
Antônio Firmino.

Palavras-chaves: 
Memória – Religiosidade - Identidades
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Para estudar as formas de representação social da cidade de 
Xinguara o percurso teórico orienta-se pelas abordagens referentes 
à memória social e aos lugares da memória. Procura-se perceber 
a memória como uma construção historicamente construída por 
grupos sociais dentro da dinâmica das lembranças.68 

O município de Xinguara no sul do estado do Pará, região 
norte do Brasil teve sua emancipação política em maio de 1982, 
anteriormente fazia parte de Conceição do Araguaia como uma sede 
e centralidade política. No século início do século XX o município 
de Conceição do Araguaia possuía uma economia pautada pelo 
extrativismo (em especial do Caucho), na agricultura e na pecuária.  
Nas décadas de 50 inicia-se um a criação de novos projetos de 
integração da Amazônia, a construção de Belém-Brasília em 1955, 
com uma mobilidade de pessoas para a Amazônia em busca de 
terras devolutas e assim começam a aparecer vilas, povoados e 
cidades no estado do Pará.

Segundo Octávio Ianni, (1978), ao longo dos anos 60 o 
que predominou a economia no município foi o campesinato 
e a economia do autoconsumo, mas as modificações nesse 
cenário iam aparecendo, pois à medida que se desenvolvia a 
lógica capitalista industrial no modelo do centro-sul do país iam 
se modificando as estruturas agrárias, ganhando um dinamismo 
populacional do nordeste se dirigindo ao Pará pelas terras devolutas, 
e com a construção da Belém-Brasília e as medidas da SUDAM 

68. Alguns textos fundamentais para essa discussão: BACZKO, Bronislaw. Imaginação social. In: 
Enciclopédia Einaudi, s. 1. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, Editora Portuguesa, 1985; 
HALBWACHS, M. A Memória coletiva.  São Paulo: Vértice, 1990; MOTA, Márcia Maria Menendes. 
História, Memória e Tempo Presente. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Novos 
Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012; NORA, Pierre. Entre memória e história: a 
problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo: PUC/SP, n. 10, 1993, POLLAK, M. Memória, 
esquecimento, silêncio. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989; ROSSI, Paolo. O 
passado, a memória e o esquecimento. Seis ensaios de história das ideias. São Paulo: UNESP, 2010; 
JABLONKA, Ivan. O tesouro dos Ephrussi – Literatura e História Conectada. In: BOUCHERON, 
Patrick; DELALANDE, Nicolas. Por uma História Mundo. Belo Horizonte, Autêntica, 2015; REVEL, 
Jacques. Proposições – Ensaios de História e Historiografia. Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 2007.
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(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) em 1975 
concedendo projetos agropecuários e incentivos fiscais começou 
uma corrida as terras paraenses.

De acordo com Tavares (2008), isso provocou um surto 
de municipalização do estado, foram criados e recriados novos 
municípios, entre eles, Benevides, Bonito, Capitão Poço, Jacundá, 
Limoeiro do Ajuru, Magalhaes Barata, Peixe-Boi, Primavera, Santa 
Cruz do Arari, Santana do Araguaia, Santa Maria do Pará, Santarém 
Novo e São Félix do Xingu, todos em 1961 e a maioria deles sob 
a influência de Belém-Brasília, com isso percebemos a intenção 
do governo em atrair o desenvolvimento para a Amazônia com 
investimentos capitalistas, pois já que a região amazônica era vista 
como um “vazio demográfico”, ou seja, um discurso produzido por 
parte do governo criando esse imaginário e com fortes propagandas 
politicas excluindo a existência de indígenas, camponeses e outras 
comunidades organizadas da região norte do Brasil. 

Ao mesmo tempo em que a SUDAM incentivava os projetos 
agropecuários, começaram a se formar empresas visando o lucro 
atuando cada vez mais intensamente gerando e dinamizando 
atividades agropecuárias em toda a Amazônia onde fortes grupos 
econômicos do sul do país títulos enormes de extensão de terras 
expropriando assim os pequenos produtores rurais de exercer suas 
atividades de subsistências e rearranjos econômicos.

Com a ligação de Conceição do Araguaia a cidades como 
Marabá, Anápolis, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo 
e outras pela rodovia iniciou-se um processo de mobilidade 
populacional em busca de empregos e terras para viverem, e nesse 
breve cenário as cidades da Amazônia. 

Segundo Leila Mourão (2007), as cidades da Amazônia 
foram se formando pelas com atividades exploradoras das drogas 
do sertão, cacau, borracha, e se tornando contemporâneas 
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da exploração da madeira, minérios, hidrelétricas e indústrias, 
claro resultantes de tensões entre processos de mudanças entre 
sociedade e natureza, ou seja, grupos sociais de acordo com 
seus interesses a constroem reconstroem e nela se estabelecem 
nos fazendo perceber uma tensão permanente nesse processo de 
transformação das cidades. 

RAÍZES E PIONEIROS DE XINGUARA

Após essa contextualização passemos ao estudo das obras 
escritas acerca da memória da cidade de Xinguara, buscando 
sob o prisma da religiosidade que tipos de representações são 
produzidas. Escolhemos como objeto de pesquisa as obras dos 
memorialistas Gerald Macedo (Raízes de Xinguara, publicado em 
2012), e Antônio Firmino (História Documentária de Xinguara e seus 
Pioneiros publicado em 1992). Nelas, os autores seguem abordando 
com detalhes cada família que aqui se instalou e dando início ao 
povoado de Xinguara, que são importantes para se compreender 
a formação social, cultural e econômica dessas consideradas 
“primeiras famílias” do município.

O memorialista local Antônio Firmino entrelaça em seu 
discurso passado e presente ao descrever e comparar Xinguara 
com a Mesopotâmia, considerada o berço dos Impérios, e 
terra entre rios: “Ninguém segura mais o progresso da região 
mesopotâmica dos dois grandes caudais líquidos Araguaia e 
Xingu”. (FIRMINO, 1992, p.5) 

A exaltação da formação da cidade é nítida nas palavras 
escrita pelo autor de Antônio Firmino, transmitindo positividade em 
sua narrativa e atraindo ao leitor a ter o gosto de saber como é a 
cidade de Xinguara inicialmente e como se estivesse na essência 
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dos “primeiros” habitantes a heroicidade e que não importassem 
o que encontrariam no caminho estariam prontos a enfrentarem 
animais ferozes peçonhentos e doenças como a malária conforme 
descritos na narrativa memorialista: 

A imensidão das distancias, a força abrupta que havia por baixo 
daquelas copas de arvores milenares, por toda uma incalculável 
área, estavam intactas, escondidas á espera dos destemidos 
pioneiros, homens de tempera comprovada que dariam suas 
vidas sem nada desejarem em troca, pois apenas teriam o prazer 
de conhecer o impenetrável, desafiar o perigo, deixar-se levar pela 
emoção. (FIRMINO, 1992, p.8)            

As memórias que buscavam forjar uma identidade nova que 
se distanciava do passado (antes da emancipação de Conceição do 
Araguaia) foram criadas, produzidas, construídas nesses discursos 
sobre a formação do município emancipado. O passado é esquecido 
e ocorre o enfrentamento da natureza/vazio pelos pioneiros.

Firmino segue nomeando os primeiros comércios, escolas, 
igrejas, bancos, enfim construindo uma memória através da escrita 
por parte de grupos que se “destacaram” e mostrando ao leitor 
como foi à trajetória “difícil” e desbravadora desses “heróis” ao 
chegar a uma cidade trazendo “civilização e modernidade”, e é 
esse sentimento que transmitem as leituras desses memorialistas 
que mesmo ocorrendo o perigo de uma história única com a 
supervalorização de uma cultura em seu aspecto geral, o que 
a torna uma história única nas duas narrativas encontradas e 
ditas oficiais ligadas a política e como a relação de poder nessas 
narrativas como nos alerta Chimamanda Adichie.69 Com isso a 
história única reafirma lideranças políticas, demarcam lugares da 
memória sendo uma narrativa de cunho nacionalista, patriótica e 
uma ideia de desbravamento, uma história evolutiva e factual vindo 

69.ADICHIE, Chimamanda. O perigo da história única.  Versão Brasileira Eclipse. TED Ideas Worth 
Streading. Padrão Youtube. 18 min. 28 de Abril de 2012. Disponível: https://youtu.be/qDovHZV-
dyVQ acessado em 15 de novembro de 2017 às 18h30min. 

https://youtu.be/qDovHZVdyVQ
https://youtu.be/qDovHZVdyVQ
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de ações de sujeitos, e como são escritores locais e pertencem a 
uma elite local, essas memórias estão firmadas nas histórias sobre 
essa elite. A obra de Firmino está ligada ao elogio do político Jader 
Barbalho, ligado ao poder no estado do Pará em especial no período 
da redemocratização na década de 80. 

O início de sua escrita há uma exaltação pela construção 
das rodovias PA-279 e a PA-150 no estado do Pará, destacando 
as construções de estradas e consequentemente o povoamento 
dessa região ligado a investimentos desses projetos de integração 
da região ao nacional. O autor local, ao longo das suas 125 páginas 
escritas, denomina em todos os capítulos sempre como “Primeira 
Casa, primeiras igrejas, primeira padaria, primeiro açougue, primeiro 
colégio, primeiro comércio” e assim todos os títulos vem trazendo 
uma descrição detalhada de como foram surgindo um aspecto de 
“civilização e modernidade no município através desses pioneiros”.  
(FIRMINO, 1992)

Raízes de Xinguara, escrita por Gerald Macedo e publicado 
em 2012, com recorte temporal de 1970 a 1990 tem como propostas 
dos autores “resgatar a memória” dos primeiros habitantes 
xinguarenses. O autor está ligado à um grupo político de ordem 
municipal, sua obra foi escrita no contexto de um projeto de cidade 
elaborado pelo ex-prefeito José Davi Passos. A tendência da 
ligação a grupos políticos é algo perceptível nas duas narrativas (a 
elaborada por Macedo e por Firmino).

Nesse contexto observam-se duas linhas formadoras de 
identidade histórica. A primeira voltada para os fatos oficiais, para o 
que é material e, portanto, palpável; e a segunda que se refere à cultura 
imaterial, “não palpável”. A história oral no processo de formação 
das identidades locais servirá como ferramenta neste contexto, para 
interligar estes elementos e construir uma memória que apesar de 
em alguns casos não ser a oficial, possui sua legitimidade. Memória, 
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enquanto capacidade de preservação de elementos coletivos nos 
remete a manutenção de ícones da trajetória histórica do lugar 
que não devem ser esquecidos, mais reconhecidos como partes 
integrantes na formação de uma sociedade. Os elementos históricos 
informativos da memória são registrados, guardados e se convertem 
em documentos. A memória arquivada, documentada, se torna 
oficial, portanto é necessária uma investigação social daquilo que 
está na oralidade como forma de obtermos novas interpretações do 
passado, ressignificando identidades que perderam espaço porque 
são considerados “inferiores”. 

Nas obras dos memorialistas ocorre a busca de uma repre- 
sentação da relacionada a religiosidade cristã.  Essas relações são 
citadas e mostradas com fotos: os primeiros padres, os primeiros 
batismos de pessoas, o trabalho social realizado pela igreja católica 
juntamente com a pastoral da terra, fotos de primeiras igrejas, 
menções de crenças e descrição da Folia dos Santos Reis e Folia 
do Divino Espirito Santo realizada na cidade no ano de 1976. 
Mencionando, sem muita profundidade, as crenças que existiam 
desde a fundação da cidade como mostram o quadro de imagens 
na próxima página. 

Uma delas exibe uma fotografia do primeiro padre a realizar uma 
missa em Xinguara, colocada no meio texto como “descanso visual” 
sem problematiza-la reafirmando ainda mais a construção de uma 
cidade cristã, juntamente com seu na fundação da cidade surgimento 
como mostra as figuras abaixo retratando um pequeno fragmento da 
realidade da época de acordo com o auto Gerald Macedo.

E assim em toda obra há imagens soltas e galerias de 
fotos de reafirmações do município de Xinguara, à medida que se 
desenvolvia as igrejas mais se crescia a quantidade de pessoas 
com suas crenças demostrando que tanto o catolicismo quanto 
o protestantismo eram presentes no processo de urbanização e 
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conforme as outras instituições iam se formando, como as primeiras 
escolas, empresas públicas e privadas, cinemas, primeiras famílias 
e assim por diante como uma propaganda e exaltação “de grandes 
feitos” pelo ex-prefeito Davi Passos. 

CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DE UMA CIDADE 
CRISTÃ: FOTOS DA OBRA RAÍZES DE XINGUARA.

Ocorre na obra a menção de “grandes nomes da religiosi-
dade”, numa memória que  tem reflexo nos espaços urbanos que  
expressam o poder das instituições religiosas na sociedade demar-

Figura 1 - Retirada do Livro “Raízes de 
Xinguara” retratando o primeiro Padre a 

realizar uma missa no entroncamento p.50

Figura 3 - Retirada do livro “Raízes de 
Xinguara” p.88  retratando a primeira cons-
trução da Assembleia de Deus, Ciadseta 

em 1970. 

Figura 2 - retirada do Livro “Raízes de 
Xinguara p.185 retratando o primeiro 

batizado no Municipio. 

 Figura 4 - retirada do Livro “ raízes de 
Xinguara” p. 90 retrando uma caminhada 
de evangelicos no municipio de Xinguara 

em 1981.
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cando lugares de memórias como a “Praça da Bíblia”, e monu-
mento dedicado a São José Carpinteiro, santo padroeiro da cidade, 
(provavelmente essa escolha tenha sido feita por ser Xinguara 
uma cidade com a economia voltada a grandes madeireiras nas 
décadas de 80). Construindo reafirmando lugares de memória e ao 
mesmo tempo se torna uma disputa de poder, pois representam 
uma quantidade de pessoas, e como afirma Le Goff: “esses monu-
mentos ligam-se ao poder de perpetuação, voluntária e involuntária 
das dessas sociedades, se tornando um legado da memória cole-
tiva e reenvia o seu testemunho”. (LE GOFF, 2003) 

Um fato interessante na obra “Raízes de Xinguara, há uma 
menção de que existiam outras formas de religiosidades afro-
brasileiras em Xinguara, mas o autor não aprofunda em enfatizar a 
presença de tal prática como mostra a citação abaixo: 

 [..] em Xinguara, o primeiro terreiro de Umbanda foi dos senhores 
Leon, o senhor Nicodemos, Tomé e Wilson da Torre, ainda em 
atividade. Até os anos 90, existiam 175 terreiros de Umbanda em 
Xinguara [..] ele me disse que o objetivo da associação era servir 
bem as pessoas. (MACEDO, 2012, p. 91-92)

Instiga perguntas a afirmação acima. O que aconteceu com a 
quantidade de terreiros existentes como afirma o autor? E se existem 
ainda pessoas em atividades da religião afro-brasileira porque ele 
menciona apenas três nomes?  E de acordo com o próprio nome do 
livro nas “Raízes de Xinguara” não mereciam fotos em sua galeria 
para sobre a atuação dessa associação? Já que ao longo das 
páginas ele cita várias associações atuantes no município, mas não 
deixa clara a atuação dessa instituição onde o próprio autor destaca 
“o objetivo da associação era servir bem as pessoas”. (MACEDO, 
2012, p. 91-92)

Retomando a obra de Antônio Firmino podemos perceber 
uma menção negativa da tal prática e que de fato existiam 
umbandistas nesta citação: 
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[..] mas como a história versa sobre em torno dos pioneiros 
dessa terra, mencionamos o primeiro a ser sepultado, que sem 
querer, estava inaugurando aquele local, nada menos com seu 
corpo, com sua morte, sempre o desejável. [..], pois Elizeu 
Martins dos Santos, perdendo a cabeça, tornou-se um criminoso 
famoso. Morava em sua casinha simples, pobre, a vida parecia 
lhe mais pobre quando a desgraça bateu-lhe a porta. A amada 
(sua mulher) o estava o traindo e, e para a sua maior desgraça, 
recorrendo à feitiçaria, para que ele a deixasse mais rápido o 
possível, deixando assim, na “rua da amargura” a mulher não se 
sabe o nome, ficaria no bem bom [..] e não suportando os ciúmes 
abateu a companheira a pauladas traiçoeiramente tornando-se 
um fato inusitado até então. (FIRMINO, 1992, p.13) 

Dessa forma percebemos uma atuação de outra religiosidade 
a não ser cristã no município e ainda apresentando uma justificação 
do homicídio de Elizeu Martins contra sua esposa, pois já que ela 
tinha ido à busca de “feiticeiros” para fazer com que o abandonassem 
como se fosse a pior a desgraça até mesmo do que a traição, 
mostrando assim atitudes preconceituosas e machistas no homicídio 
de se sua esposa, plenamente justificados pelo memorialista.

Diante disso, as duas obras apresentam de forma indireta e 
direta outras práticas religiosas, uma de forma negativa justificando 
um crime e outra timidamente abordando como uma associação. Mas, 
não é mencionada no quadro de associações existente no município; 
ocultando sua atuação participação no processo de construção social 
do município. Quem anda pelas ruas de Xinguara, adornada pelos 
monumentos cristãos, nem imagina que essa Associação não cristã, 
era fortemente organizada e que ainda participava economicamente 
da formação do município nas décadas de 80. 

As práticas de cultos afro-brasileiros não foram inscrita nas 
narrativas, nem seus devotos surgem como sujeitos participativos 
na formação de Xinguara, pois os traços que foram deixados nas 
obras dos memorialistas, são como caixas abertas para irmos mais 
além dessa negatividade impressa nas obras, como se fossem 
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histórias ruins; depreciação fruto da expansão católica e evangélica 
no município, um crescimento deixado evidente, principalmente 
nas galerias de fotos, a reafirmação de uma identidade cristã. Nas 
narrativas memorialistas aparecem rastros da Associação.

Se o nome faz jus, o termo associação é um conjunto de 
pessoas em busca do mesmo objetivo, em uma das narrativas oficiais 
apenas um nome foi citado e nenhuma foto foi atribuída, ocultando 
esses sujeitos porque simplesmente não interessariam a ninguém.

E como encontramos rastros dessa associação? Porque não 
existem mais no meio social? A historiadora Régine Robin contribui 
nesta reflexão ao dissertar sobre os acontecimentos; 

Há acontecimentos que deixam traços em cujos arquivos, são 
conservados, mas nenhuma narrativa lhe é incorporada, porque 
elas não interessam a ninguém, a nenhum historiador, a nenhum 
curioso. As pilhas e caixas de arquivos estão à espera, mas não 
há ninguém para abri-los ou consulta-los. Eles não são abertos e 
nem consultados, porque ninguém apareceu para tirar os seres do 
anonimato e os fatores da submersão, para fazer história daquilo 
que um dia aconteceu. (ROBIN, 2016, p.86) 

Ao abrir a “caixa do anonimato” encontramos sujeitos 
escondidos que eram membros ou frequentadores da Associação 
Cultural Beneficente Espírita e Umbandista e dos Cultos Afro- 
Brasileiro de Xinguara e do Sul do Pará; fundada em 15 de julho 
de 1985, dois anos após a emancipação política do município de 
Xinguara em 13 de maio de 1982; é importante ressaltar que mesmo 
antes da institucionalização da associação ela atuava na década 
de 80 (de acordo com o depoimento de dona Maria, entrevistada e 
ex-tesoureira da mesma) (Dona Maria. Entrevista realizada no dia 12 
de agosto de 2017, na cidade de Xinguara-Pa).

A Associação com suas práticas de cultos foi invisibilizada 
posto que suas crenças que iam à contramão do que foi construído 
historicamente sobre uma cidade cristã tanto nas narrativas e quanto 
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pela representação patrimonial nos espaços públicos reafirmando 
uma cristandade católica e protestante nos monumentos como 
Praça da Bíblia e monumento do Santo José Carpinteiro. Ambos 
podendo ser visualizados como representação material dos 
“pioneiros” do município de Xinguara que agiam reafirmando sua 
identidade em determinados espaços.  

Para conhecermos mais sobre a atuação da Associação 
Cultural Beneficente Espírita e Umbandista e dos Cultos Afro-
Brasileiro de Xinguara e do Sul do Pará precisamos conhecer seu 
contexto histórico e a qual instituição normatizadora estava ligada. 

A federação Espirita e Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiro 
do Estado do Pará (FEUCABEP) eram responsáveis pela emissão 
de diplomas, licença de funcionamentos de cultos afro-brasileiros, 
e criação de associações como forma de proteção e legitimidade 
a essas religiões para expressar suas formas de culto. Sendo uma 
das primeiras instituições civil a ser fundada no Pará, no ano de 
1966, foi criada no contexto de ditadura militar no Pará, onde os 
ditadores governamentais viam nos “batuques” uma forma de 
desordem e bagunças, criando repressão a esse sons , algo que 
eram  propagado pelos jornais escritos da época, então a Federação 
passou a organizar as formas de cultos (LEAL, 2014).

Pesquisadores como Diana Brawn, Maria Helena Vilas Boas 
Cancone, Lísias Negrão, Patrícia Birman e outros no ano de 1985 
ligados ao ISER (Institutos de Estudos “Umbanda e Política”), atribuíram 
o surgimento da Umbanda como religião nacional sob a tutela de 
Federações surgidas em meio ao contexto da ditadura Vargas como 
espécies de “sindicatos da Umbanda” normatizando seus cultos 
concedendo alvarás de funcionamento e licença (LUCA, 2013).

Isso se explica pelo debate sobre o surgimento da Umbanda 
sendo de cunho nacional. De acordo com a leitura de Prandi (1995-
96) o surgimento desta religião ocorreu no início do século XX entre 
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as décadas de 1920-30, gestada em um contexto totalmente urbano, 
surgindo assim a partir do encontro entre tradições kardecistas, 
católicas, indígenas e africanas, “diminuindo” suas raízes africanas 
e reivindicando uma identidade mestiça e como uma tentativa de 
“branqueamento” (PRANDI, 1995, 1996).

Esse “branqueamento” da cultura negra, foi explicado por 
Roger Bastide (1976) da seguinte forma, o negro subjugado ao 
regime de escravidão, não podendo ascender socialmente dentro 
dos padrões formados por uma cultura branca fazendo com que o 
recuse sua cultura africana para ser aceito na sociedade cujo estava 
se construindo uma identidade nacional com contribuições políticas 
através da imprensa com os movimentos intelectuais procurando 
estabelecer essa unidade nacional (ORTIZ, 1976). 

Desta forma, mesmo que a umbanda se declarasse longe 
de suas africanidades, como afirma Prandi, que poderia estar 
de alguma forma ligado ao discurso de “embranqueamento” e 
mestiçagem, mas certamente se configurava como uma religião 
de raízes africanas em seus símbolos e concepções estruturais 

(PRANDI, 1995, 1996).

A existência de uma Associação Umbandista em Xinguara 
insere a cidade nos debates da construção de uma religião 
sincrética, nos anos 1930. Infere uma “antiguidade” não desejada 
pela narrativa da exaltação dos “pioneiros” em meio ao “vazio” e a 
“natureza”, sugerindo uma religiosidade atrelada a Pajelança.   

Essa expressão de religiosidade popular pode ser encontrada 
no espaço urbano da chamada Belle Époque paraense, e remete 
a tradições sincréticas, onde o elemento ameríndio chamando 
a atenção de literatos e jornalistas, demostrando assim um dos 
primeiros aspectos de cultos formados pela pajelança.  Para o 
historiador Aldrin Figueiredo, neste período as categorias “pajé” e 
“feiticeiros” estiveram muito mais presente na imprensa local do 
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que qualquer referência a terreiros ou pais de santo, demostrando 
a popularidade maior de crenças firmadas na pajelança e nos 
“feiticeiros” (FIGUEIREDO, 2008).

É possível perceber que os saberes que contribuíram para 
formar o que chamamos de Religiões de Matrizes Africanas na 
Amazônia sofrendo influência do xamanismo indígena, conhecido 
como pajelança (o xamanismo indígena caracterizado pelo culto às 
forças da natureza, que se incorporam no pajé através dos caruanas 
ou encantados, para realizar trabalhos de cura). Esses saberes, de 
acordo Daniela Santos com foram absorvidos e modificados pela 
população cabocla que se formou nas vilas e cidades da Amazônia 
e chegaram até Belém do século XIX, quando se tem notícias de 
que começaram a ser sincretizados com as práticas do Tambor 
de Mina, trazidas por migrantes maranhenses (SANTOS, 2012). 
É importante mencionar que os imigrantes maranhenses são um 
grupo muito expressivo nas migrações mais recentes (segunda 
metade do século XX) no sul e sudeste do Pará (SILVA, 2010). 

Estamos tratando aqui de religião de matriz africana, com 
elementos indígenas como a pajelança e aspectos kardecistas, 
pelo próprio nome da associação percebemos esse sincretismo. O 
presente trabalho não pretende discutir o sincretismo religioso que 
houve com religiões afro-amazônicas e sim mostrar a atuação de 
outras formas de cultos em um espaço que se diz e se reafirma 
cristão desde a sua formação social e econômica.

A presença dessa associação nos dá possibilidades de 
desfazer o que é homogêneo nas narrativas escritas nos permitindo 
conhecer esses sujeitos, seus perfis, de onde vieram, e como houve 
esse processo de se associação em questão, e porque foram 
invisibilizados na construção da memória social de uma cidade 
localizada no sul do Pará.
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Sendo assim, lembramos Régine Robin, ao se referir que o 
apagamento do passado se dá pelo silencio e pela formação dos 
“tabus” que ainda existem na sociedade e que são construídos 
socialmente com discursos conservadores (ROBIN, 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim é perceptível que grupos religiosos fizeram 
sua história através da escrita desses memorialistas transmitindo 
assim um aspecto de cidade cristã desde a sua fundação impondo 
sua crença como única e verdadeira chegando à comunidade 
local de forma indireta e ocultando uma memória de umas das 
práticas religiosas mais antigas que existem no estado do Pará, a 
Umbanda.  Essas disputas estão atreladas por busca de poderes 
e reconhecimento sociais que entendem a religiosidade de matriz 
africana e indígena como inferior. De acordo com Pinheiro, essas 
práticas de repressão às religiões afro-amazônicas ocorrem 
especialmente desde 1938, quando o Estado Novo proibia a 
liberdade de culto de religiões africanas refletindo nas narrativas 
existentes sobre a história do município (PINHEIRO, 2014).

Buscamos com esse artigo expor através da análise de 
documentos a atuação de uma religiosidade não mencionada 
nas narrativas escritas e silenciada pelos monumentos existentes 
em Xinguara; abrir possibilidades de análises sobre o seu 
desaparecimento atual; entender até quando resistiram e suas 
formas de resistências em meio a um campo cristianizado. E 
assim, refletir sobre uma história de sujeitos que fizeram parte da 
construção social de uma cidade, mas que não se ligaram a uma 
cultura dominante propagada e reafirmada.
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No entanto, através de fontes escrita é notada a preocupação 
dos membros da Associação umbandista em formalizar cada 
reunião, cada decisão tomada em trocas de secretários, diretores, 
tesoureiros, os temas de consulta (material e espiritual). Essa procura 
de inserção na legalidade ocorre em um contexto em que era 
necessário um apoio institucional para resistir.  Esse esquecimento por 
parte das narrativas locais é fruto dessa cidade cristã construída no 
apagamento da memória das religiões de matriz africana. Atualmente 
há um aumento do número de cristãos evangélicos refletido até 
mesmo na contagem do IBGE no censo de 2010 (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas). Será que esses sujeitos se converteram 
ao cristianismo? Abandonaram suas convicções de fé devido ao 
crescimento de Igrejas evangélicas simbolicamente construídas 
por cima de Terreiros como forma de fazer uma limpeza na cidade?  
As indagações do presente nos levaram a busca de entender as 
expressões de religiosidade no período de emancipação da cidade. 
E afinal, como reagiriam os moradores ao descobrir que Xinguara foi 
espaço dinâmico de religiões afro? 
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Resumo:
Este artigo apresenta as possibilidades de pesquisa a respeito do 
processo de implantação da língua portuguesa no período colonial, 
produzindo um debate das leituras acerca do tema no âmbito da 
linguística, pretendendo conhecer gradativamente, em cada período 
histórico a apropriação do uso da língua portuguesa, juntamente com 
suas variantes, consequentes das misturas entre os grupos falantes.

Palavras-chaves: 
Língua portuguesa – Período colonial – Variantes linguísticas
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INTRODUÇÃO

Pensar o processo de implantação da língua portuguesa no 
Brasil, bem como a fixação do idioma, enquanto língua nacional, é 
realizar uma análise sob o viés da história e da linguística, com vistas 
a contemplar o panorama de implantação da língua portuguesa, 
tendo em vista que o território “descoberto” pelos europeus já era 
habitado por falantes indígenas de diferentes etnias. Diante disso, é 
necessária a analise sob os dois vieses, no intuito de compreender 
se houve um processo de implantação, ou de usurpação das 
línguas já existentes. 

Nesse contexto, cabe destacar que para a efetiva implantação 
da língua portuguesa, houveram momentos históricos cruciais, que 
foram referenciais para isso, dentre eles estão o primeiro contato dos 
europeus com os nativos indígenas até a saída dos holandeses no 
Brasil; em seguida ocorre a chegada da Família Real portuguesa ao 
Brasil; o terceiro momento encerra com a independência do Brasil, 
em 1822. E, o último momento, inicia em 1826 com a transformação 
da língua do colonizador em língua oficial brasileira e o processo de 
imigração brasileira.

Assim, verifica-se a necessidade de envolvimento entre a 
historiografia e a linguística, no sentido de aprofundar as análises 
desses períodos, que foram demarcados como decisivos para a 
implantação da língua portuguesa no Brasil, levantando abordagens 
históricas que apresentam a interação comunicativa entre nativos e 
europeus, que narram o processo de chegada dos colonizadores, 
bem como, os recursos estabelecidos para a interação comunicativa. 
Além disso, deve se levar em consideração que os momentos 
demarcados estão diretamente ligados a contextos históricos 
vivenciados pelo Brasil colônia, até sua independência, dando 
ênfase a demarcação da presença de vários povos imigrantes que 
se instalaram no Brasil por determinado período, deixando como 
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vestígios de sua estadia, descendentes e resquícios culturais que 
foram incorporados à cultura brasileira que ora vinha sendo criada.

Nesse contexto, justifica-se a realização desta pesquisa, 
que visa analisar as discussões historiográficas e linguísticas no 
tocante à implantação da língua portuguesa no Brasil, verificando 
as contribuições desse processo de miscigenação na formação 
das variantes da língua. Para isso, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica, de caráter descritivo, para dissecar teóricos que 
discutem a temática acerca da história da língua portuguesa no 
Brasil, bem como o processo de implantação da mesma.

A CHEGADA DOS PORTUGUESES E A RELAÇÃO 
COMUNICATIVA ENTRE OS POVOS

Levando em consideração o processo de implantação da 
língua portuguesa no Brasil, é necessário salientar em primeira 
instância, os primeiros contatos dos europeus com os povos 
indígenas, haja vista que o processo de “descoberta”, faz menção a 
fatores geográficos. Logo, já existiam nativos que se comunicavam, 
através da língua dos troncos indígenas.

Sem levar em consideração as línguas já existentes dos 
povos indígenas, o projeto de colonização europeu, preocupou-se 
em elaborar linguagens que buscasse separar colonizadores e 
colonizados, dando ênfase ao primeiro, haja vista que a língua 
oficial se tornaria a língua portuguesa, para comunicação e o 
estabelecimento de relações comerciais. Ratificando esta afirmativa, 
as línguas gerais, que a princípio foi utilizada na mediação da 
linguagem entre os grupos de falantes envolvidos no processo de 
colonização, foi extinta para a implantação da língua portuguesa, 
como língua oficial, forçando com isso, a apropriação dos nativos e 
de outros povos, na apreensão da língua portuguesa. 
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No tocante à linguística, para Mariane (2004, p. 210):

Até o século XVIII, a linguagem, enquanto elemento simbólico 
constitutivo de qualquer comunidade linguística era um elemento 
de diferenciação da colônia brasileira relativamente à metrópole 
portuguesa. Porém, devido à cultura de seu próprio tempo, os 
colonizadores portugueses não compreendiam dessa forma. Sem 
dúvida, a língua portuguesa era a língua da elite administrativa, das 
autoridades jurídicas e eclesiásticas, dos donatários das capitanias 
hereditárias e, nessa medida, compartilhada com a corte.

Dessa forma, é possível detalhar o processo de comunicação 
entre os grupos, em que as manifestações linguísticas passaram a 
distanciar uma das outras em detrimento do grupo social, político 
e econômico. Com isso, foram surgindo também os dialetos, em 
decorrência da mistura de línguas, entre indígenas, africanos e, com o 
passar do tempo, outros povos, como franceses, espanhóis e outros. 

Buscando conhecer o processo de implantação da língua, 
bem como o surgimento das variantes na língua, observa-se que 
com a chegada dos portugueses ao Brasil, havia um processo 
comunicativo, oriundo dos contatos com povos de diferentes 
culturas. Como destaca Naro (2007):

Todos os grupos étnicos - índios de diversas tribos, europeus e 
africanos – sabiam se comunicar usando esse sistema tupi, sem 
dúvida com conhecimentos mais ou menos profundos, segundo 
as circunstâncias individuais de cada um. A partir do século XVIII, 
entretanto, a língua portuguesa começa a se espalhar entre a 
população brasileira até chegar à situação atual de seu predomínio 
maciço, mesmo entre populações com pouca ou nenhuma 
ascendência lusa (cf., também, Rodrigues, 1983). (p. 28).

Nesse sentido, verifica-se que ainda que houvesse a situação 
de imposição da língua portuguesa, enquanto língua oficial, isso 
não limita, a inserção de traços linguísticos inerentes a cada falante 
na língua portuguesa apreendida na colônia. Com isso, inicia-se os 
distanciamentos entre a língua portuguesa falada em Portugal e a 
língua portuguesa falada no Brasil. Tendo em vista as influências que 
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cada uma recebe. A primeira com influências francesas e a última, 
com influências indígenas, africanas e outras, que constituirão a 
identidade da língua portuguesa falada no Brasil.

Diante do exposto, verifica-se que os colonizadores europeus 
não deram importância ao potencial cultural representado pelo uso 
da linguagem à sociedade. Dessa forma, em virtude de a língua 
portuguesa, ser disseminada entre importantes setores da sociedade 
europeia, optou-se por impor o uso dessa língua na colônia e, para 
tal, alguns procedimentos foram tomados para que houvesse de fato 
a implantação da mesma. Como afirma Mariane (2004):

Os efeitos ideológicos da colonização materializam-se em 
consonância com um processo de colonização linguísticas, que 
supõe a imposição de ideias linguísticas vigentes na metrópole 
e um imaginário colonizador enlaçando língua e nação em um 
projeto único. É com uma imagem de coletividade política nacional, 
defensora da expansão do catolicismo, e associada a um imaginário 
de unidade do português como língua de Estado e, que os 
portugueses se lançam através do Atlântico (p. 25).

Nesse contexto, verifica-se que a ideologia de colonização já 
pressupõe o domínio linguístico do colonizado, assim, como ocorre 
com a chegada dos Portugueses ao território brasileiro, haja vista que 
o projeto de nação da Europa inclui também o código linguístico. Logo, 
cabe destacar que assim, como a origem da língua portuguesa deriva 
de uma mistura originada pelo processo de migração e mistura de 
povos que, por muitas décadas, representava a disputa de territórios 
em prol da detenção de poder, a língua portuguesa falada no Brasil 
também parte dessa premissa, tendo em vista que o período colonial 
foi o divisor de águas na formação linguística do país, processo que 
se inicia com a “descoberta das índias” e catequização dos índios, 
nativos da região, e perdura por todo o período de colonização pela 
potência econômica da época, Portugal.

 Cabe salientar ainda que, assim como a língua portuguesa 
originou-se do latim-vulgar falado pelo povo e, de uma mistura de 
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línguas que se fundem no longo processo de colonização de regiões 
que, gradativamente, vem sofrendo modificações justificadas pelos 
processos migratórios de diferentes países e também pela evolução 
cognitiva dos falantes, levando em consideração que a língua é 
viva e, está em constante transformação, que são definidas pelos 
grupos de falantes. Por tais motivos, a língua portuguesa falada no 
Brasil, na contemporaneidade, também sofre mudanças com esse 
processo de migração vivenciado pelo Brasil colônia, o qual foi 
ocupado para exploração e, para tal, houve também o processo de 
“domínio”, sobre os povos, suas culturas e suas linguagens, para 
que se colocassem a serviço da coroa.

Assim, fatos históricos permitem ratificar que os colonizadores 
se depararam com uma diversidade linguística já usada entre os 
nativos, dentre as que mais se destacaram estavam a tupi, guarani 
e tupinambá, as quais não eram de domínio dos portugueses que 
se instalaram na colônia. Assim, de modo a garantir a hegemonia 
e o controle político e econômico do local a ser dominado, a coroa 
portuguesa inicia o processo de implantação da Língua Portuguesa 
enquanto língua oficial para a realização do processo de catequização 
foi necessária uma adaptação linguística com base nas raízes 
latinas e termos de origem tupi para que pudesse se estabelecer a 
comunicação entre nativos e portugueses. Contudo, a língua oficial 
para o registro de documentos, era a portuguesa. Dessa mistura 
linguística criada, denominou-se língua geral, que fora usada por longo 
período, no estabelecimento da comunicação. A partir da difusão da 
língua geral, com o aumento da população portuguesa na colônia 
oriundas de diferentes regiões e com peculiaridades linguísticas fez 
com que gradativamente a língua portuguesa fosse disseminada, se 
prevalecendo sobre as línguas nativas.

Nesse contexto, conclui-se que a chegada dos portugueses 
no Brasil, com sua língua e seus costumes frente aos nativos 
indígenas, que também tinham suas peculiaridades linguísticas e 
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culturais foi, de certa forma devastador, levando em consideração 
que os colonizadores agiram como se estivessem diante de seres 
sem “civilização” e sem “cultura”, dos quais, foram retirados por 
meio da política de catequização dos jesuítas. 

Segundo Mariani (2004):

As ideias religiosas e linguísticas que circulavam na Europa tornam-se 
discursos não apenas no relato de viajantes e missionários que vão 
ao Novo Mundo, mas também podem ser depreendidas nos assim 
chamados relatos históricos que, muitas vezes por encomenda, têm 
a tarefa de fazer a história do Brasil. Entre os séculos XVI e XVIII, 
o conjunto destes textos, um conjunto marcado por repetições 
e comentários, vai constituindo um discurso histórico sobre o 
processo da colonização, deixando entrever diferentes sentidos 
atribuídos à diversidade linguística, sobretudo àquela referente aos 
povos indígenas (57).

Logo, para amenizar a problemática relacionada a linguagem, 
neste período, criou-se as línguas gerais, para a finalidade de 
estabelecer a comunicação entre os grupos, nativos e não nativos, 
bem como realizar a catequização dos povos indígenas, enquanto 
a língua portuguesa foi usada de forma oficial, para diálogo com 
a coroa portuguesa. Nesse contexto, já se verifica que a distinção 
de valoração entre as línguas nesse contexto, já era a premissa 
da extinção das línguas naturais dos troncos indígenas, tendo em 
vista que o objetivo era alcançar o processo de “domesticação” 
e catequização, que logo em seguida, seria acompanhado da 
implantação da língua portuguesa em toda a colônia.

Diante disso, percebe-se um forte preconceito acerca da 
língua falada pelos nativos e africanos, em detrimento da língua 
dos brancos, através do qual, tais grupos não eram considerados 
dignos de uso da língua portuguesa, como se confirma na fala de 
diferentes teóricos.
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IMPLANTAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
NO BRASIL E AS VARIANTES ORIUNDAS DA 
MISCIGENAÇÃO

Levando em consideração a estrutura da língua portuguesa, 
atualmente língua oficial do Brasil, permeada por variantes regionais 
oriundas de fatores que estão diretamente ligadas às peculiaridades 
de cada grupo de falantes. Levando em consideração ainda 
as discussões levantadas por linguistas e gramáticos que se 
contrapõem no tocante ao uso da língua. 

Tal distanciamento, advém do período colonial, com a implan- 
tação da língua portuguesa, como reforça Oliveira Neto (1950):

Que as línguas faladas no Brasil diferem das portuguesas é fato 
indiscutível e natural, porque a língua corrente varia de acordo, não 
só com os lugares, como também com as pessoas, as épocas, 
e até com as circunstâncias (...) mas, como superior produto de 
intercomunicação, refinado pelos esforços de gerações sucessivas, 
existe a língua escrita, poderoso reflexo de cultura e mantenedor da 
unidade. Ela é, ao mesmo tempo, disciplina e seleção – não pode 
apresentar-se com a gama infinita da língua falada (p. 15, 16).

Nesse sentido, o autor reforça que, embora a língua por- 
tuguesa tenha sido implantada na colônia brasileira, a mesma será 
distinta, em detrimento dos diferentes contatos linguísticos entre 
os povos que contribuíram no processo de colonização. Logo, 
ainda destaca que para unificar as variantes e manter a unidade 
da língua, existe a língua escrita, que exige a aproximação com a 
norma padrão da língua. Daí o distanciamento entre linguistas e 
gramáticos, que na contemporaneidade, vem dividindo o ensino da 
língua materna em duas áreas distintas. A primeira, dando ênfase 
as variantes existentes e a segunda dando ênfase à norma padrão.

Logo, cabe destacar que a presente pesquisa se insere na 
busca de reconstruir o percurso feito para a implantação da língua 
portuguesa no Brasil, já que segundo vários teóricos houveram 
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retaliações linguísticas e culturais, perante os nativos que já conviviam 
em grupos; além de propor uma ruptura com a língua usada na colônia 
pelos nativos, inclusive a língua geral, termo usado para a linguagem 
mediadora entre colonizadores e nativos e até mesmo pelos jesuítas, 
no desenvolvimento de atividades de catequização. Para Biderman, 
(2002, p.68), por exemplo, “o português não se impôs aos nativos de 
modo violento. Impôs-se por causa de seu prestígio e por representar 
uma civilização mais avançada que a dos aborígenes. E também 
porque era a língua da escola, da administração e da comunicação 
com o resto do mundo.”

Nesse aspecto, para a autora, a implantação da língua 
europeia, ainda no período colonial, deveu-se ao fato de ser a língua 
usada para comunicar com demais segmentos da sociedade, 
como as instituições educacionais, a administração da coroa e 
dos intercâmbios realizados com outros continentes, com quem 
mantinham relações comerciais.

Ainda em relação as questões de prestígio da língua, teóricos 
seguem descrevendo, os motivos que levaram a disseminação da 
língua portuguesa no Brasil:

O ensino do português aos índios pelos jesuítas, por exemplo, 
desencadeou o processo de aculturação das populações nativas que 
culminou na substituição das línguas faladas pelas diferentes etnias 
pelo português. Isso em consequência, não só do contato entre 
línguas na comunicação cotidiana e do processo de catequização, 
mas também de decisões políticas do governo imperial quanto à 
obrigatoriedade do uso do português e à consequente proibição da 
comunicação por meio da língua materna das diferentes etnias.

Nesse aspecto, percebe-se uma oposição de ideias em 
relação a implantação da língua portuguesa, sendo que alguns 
teóricos defendem a ideologia de implantação em virtude do 
prestígio da língua. Enquanto outros defendem a ideia de usurpação 
da língua nacional/nativa, por uma língua europeia que foi colocada 
como obrigatória em usos cotidianos e, também no processo de 
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catequização dos índios. Consequentemente, tal atitude provocou 
também um processo de aculturação de diversas etnias, que 
passaram a fazer uso da língua portuguesa.

Por este motivo, Mariani (2004), afirma que:

A situação linguística no território brasileiro traz à tona a tensão 
constitutiva do processo colonizador, realizado tanto pelo governo 
português quanto pela catequese jesuítica: para fazer frente à 
diversidade de línguas e culturas existente, era necessário impor 
uma unidade. Para a metrópole portuguesa, o exercício de uma 
política unitária de imposição da língua portuguesa representava a 
possibilidade de domesticação e absorção das diferenças de povos 
e culturas indígenas que se encontravam fora dos parâmetros do 
que se entendia como civilização na época (p.95).

Assim, o processo de implantação da língua europeia na 
colônia, desencadeia a aculturação e, ao mesmo tempo, de 
miscigenação da língua, tendo em vista que os nativos se apropriaram 
da língua catequizadora, porém, esse processo não consegue fazer 
uma transferência total da linguagem usada pelo grupo de nativos, 
os quais estarão fazendo uso da língua apreendida, permeada de 
dialetos próprios da etnia.

Tal procedimento permite perceber, a partir desse ato de 
implantação da língua na catequização dos nativos e pretendendo 
estudar as variantes linguísticas a partir do período colonial 
é necessário um aporte teórico a respeito da pesquisa em 
historiografias e teorias linguísticas que discutem acerca do período 
colonial, bem como o processo de implantação da língua nacional. 
Para, a partir disso conhecer gradativamente, em cada período 
histórico a apropriação do uso da língua portuguesa, juntamente 
com suas variantes, consequentes das misturas entre os grupos 
falantes, pois como explana Noll (2004, p. 13), houveram oito tipos 
de variedades relativas à língua portuguesa no Brasil, desde o 
século XVI, em virtude da mistura de povos:



127

Embates e Embaraços no Processo de Implantação 
da Língua Portuguesa no Período Colonial  

S U M Á R I O

(...) o português europeu escrito/impresso; as variedades dos 
colonos oriundos das diferentes regiões; o Português dos índios 
integrados em contato permanente com os portugueses; o 
português dos mamelucos nascidos da união de brancos e índios; 
o português dos negros boçais chegados da África; o português 
dos negros crioulos e mulatos; o português falado no complexo da 
casa-grande e da senzala e o português das populações citadinas.

Nesse caso, destacou-se o texto em tela, do autor Volker Noll 
(2004), que discute as primeiras variantes da língua portuguesa, 
originadas por grupo de falantes específicos, os quais trazem dialetos 
peculiares que atendem as situações comunicativas do grupo.

O que se acrescenta com Naro (2007): 

É importante notar que não estamos querendo afirmar que os 
falantes nativos de línguas africanas ou indígenas do Brasil tenham 
adquirido a língua portuguesa com fluência nativa, nem que os 
falantes nativos de português não tenham introduzido em sua fala 
traços africanos, indígenas, pidginizantes ou não, das línguas gerais 
e até mesmo da chamada “língua de preto”, esta última bastante 
arraigada em Portugal, pelo menos desde o século XV, e usada para 
comunicação com africanos tanto na África como na Europa, como 
já observamos (p. 29).

Em conformidade com o autor, o contato com os diferentes 
povos que constituíram sujeitos determinantes na formação da nação 
brasileira, contribuíram também com a formação linguística do país, 
sendo responsabilizados também pelo processo de miscigenação 
da língua e provocando variantes que fogem à norma.

Tal povoamento e ocupação territorial deu continuidade, por 
um longo período de tempo, o que provocou em diferentes regiões 
do país, o contato com nações diversas, consequentemente com 
linguagem e cultura distintas, que continuou contribuindo para a 
diversidade linguística do país na contemporaneidade. 

As observações de Silva Neto (1986, p. 595), explica que 
desde o período colonial, já surgiam duas vertentes da língua: “a) 
uma deriva bastante conservadora, que se desenvolve lentamente 
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e b) uma deriva a que condições sociais próprias imprimem 
velocidade inesperada”.

No primeiro caso temos o falar de uma população proveniente de 
vários pontos de Portugal que, postas em contacto num meio tão 
diverso, elaborou um denominador comum que não participava das 
mudanças operadas na metrópole e que, por isso mesmo, era muito 
conservador. No segundo, pelo contrário, temos o falar de grandes 
massas que tiveram de aprender a língua dos senhores de modo 
imperfeito e muito rapidamente. (SILVA NETO, 1986, p. 595).

Diante desse contexto, pode se dizer que a implantação da 
língua portuguesa no Brasil, foi massiva, tendo em vista que impôs 
uma nova língua, como denominador comum para a comunicação 
entre os sujeitos envolvidos no processo de colonização, nativos 
e europeus, ao ponto de forçar a apreensão da língua, de 
qualquer maneira, simplesmente para atender os anseios da 
coroa portuguesa. Nessa absorção da língua, permanecem vários 
dialetos, em decorrência da mistura de línguas, o que fez com que 
as variantes já estivessem presentes nos linguajares desenvolvidos 
no Brasil colônia. Tais variantes, ao longo do tempo, aumentou 
em decorrência do contato com outras línguas que, com o passar 
do tempo, se deu devido as influências de outros países que 
mantiveram contato com a colônia.

O que se confirma com o posicionamento de Naro (2007):

Para o século XVII, temos o depoimento do Pe. Antônio Vieira, que nos 
diz que as várias nações da Ásia sabem falar a língua portuguesa, 
“mas cada um a seu modo, como no Brasil os de Angola e da terra”. 
Um século antes, João de Barros dissera: “Podemos dizer que as 
nações de África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam quando querem 
imitar a nossa [língua]”, onde por “barbarizam” ele entende “não 
podem formar a linguagem”. E no século XVIII um viajante diz dos 
índios caiapó que, embora soubessem falar o português, o faziam 
com “um sotaque tão fastidioso e ingrato que fazia fugir”. Mas nem 
por isso os brasileiros não indígenas deixavam de ser influenciados 
pelos idiomas da terra, o que não é de surpreender, dada a expansão 
da língua geral no país (p. 29).
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Nesse contexto, verifica-se uma grande diversidade de dia- 
letos e línguas em uma mesma comunidade de falantes, o que 
dificulta o diálogo entre os grupos e, também, a manipulação dos 
nativos pelos colonizadores. 

Tal fator, justifica a heterogeneidade linguística existente no 
Português falado no Brasil, em decorrência do contato linguístico 
com diferentes povos, pois devido ao fato de se apropriar de uma 
segunda língua, neste caso, a língua portuguesa, associou a ela 
elementos específicos oriundos da mistura das línguas e, a partir 
disso acrescentou dialetos que passaram a constituir o léxico da 
língua portuguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da pesquisa sobre o levantamento histórico da 
implantação da língua portuguesa no Brasil colônia, traz importantes 
contribuições, no sentido de verificar o processo de construção 
da identidade linguística no Brasil, levando em consideração os 
aspectos historiográficos e linguísticos que contribuíram para a 
implantação desta língua.

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o processo 
histórico da colonização para, a partir disso, conhecer a influência 
dos fatores históricos na construção de uma língua heterogênea, 
que na contemporaneidade é perceptível, em cada região do Brasil. 
Assim, ainda é perceptível também a tentativa de unificar esta língua, 
através do ensino da norma padrão, o que tem tornado o ensino 
da língua materna deficitário, haja vista que não se tem levado em 
conta o conhecimento linguístico do educando que este adquire 
na convivência social, com a família, com a comunidade e demais 
relações de convivência, até a chegada na escola. 
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Diante dos levantamentos realizados, podemos constatar 
que os povos africanos e os indígenas, tiveram boa parcela de 
contribuição na construção do léxico da língua portuguesa falada 
no Brasil e, detectamos também que o processo de implantação 
da língua, tem relação direta com as relações de poder, haja vista 
que a coroa portuguesa impôs total domínio à colônia brasileira, 
com a implantação da  língua, no espaço onde haviam diversas 
manifestações linguísticas oriundas das etnias indígenas que já 
ocupavam o Brasil neste período. 

Nesta perspectiva, vale ressaltar que este artigo é resultante 
de um projeto de pesquisa, que está em andamento, e que ainda tem 
buscado fontes linguísticas para subsídios dos objetivos propostos. 
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Resumo:
Este artigo procura analisar o ensino de história no espaço escolar da 
escola Dom Luiz de Moura Palha (Xinguara-PA), buscando como a 
história e cultura negra é representada nos livros didáticos utilizados 
nesta instituição. Parte-se de uma conexão discursiva que interliga 
o papel dos negros na formação nacional, tal como foi pensado 
pelo poeta romântico Castro Alves, ao importante significado da lei 
10.639/2003.

Palavras-chaves: 
Literatura – História - Lei 10.639/2003
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DE CASTRO ALVES À INCLUSÃO ÉTNICO-RACIAL: 
ABORDAGENS E CONCEPÇÕES

Pensar o processo de inclusão étnico-racial, atualmente 
sendo praticado em cumprimento à leis como a 10639/2003, através 
da reformulação de conteúdos aplicados em materiais didáticos, 
bem como as demais ações afirmativas em prol desta inclusão 
é analisar uma retrospectiva histórica engendrada por cidadãos 
comuns que incomodados com a política escravista do século 
XVIII, passa a questionar por meio de suas atividades intelectuais 
a realidade  vivenciada pelos negros e indígenas ante os trabalhos 
braçais desenvolvidos forçadamente.

É nesse contexto que Castro Alves, que se apresenta 
envolvido no movimento Romântico, Condoreiro, faz referência a 
estas temáticas em seus poemas, como forma de manifestação 
e crítica ao regime de escravidão, ainda que sua ideologia se 
apresente na contramão do movimento literário em tela.

(...) para se compreender a atitude de Castro Alves, a partir de 1865, de 
um lado diante do que sua geração começava a compreender como 
“missão do poeta”, e de outro, diante do que sua mesma geração 
começava a denunciar como erros gritantes e até mesmo terríveis de 
nossa estrutura política e social: um monarquismo, que se não era 
absolutista e tirânico, era, contudo, surdo aos reclamos de justiça e 
de igualdade, por parte do povo; uma aristocracia, uma teocracia e 
uma plutocracia, privilegiadas, poderosas e insensíveis à miséria do 
povo e à pungente tragédia dos escravos. Investindo-se, portanto, 
como todos os moços de sua geração, sobretudo acadêmicos, 
de uma “missão revolucionária”, desenvolveu (...) uma desabrida 
campanha a favor dos novos ideais políticos do republicanismo, dos 
novos ideais de liberdade do espírito e da palavra, e mais veemente 
e insistentemente, porque o momento pedia, em favor dos ideais da 
abolição da escravatura (Amora, 1973, p. 190).

Nesse contexto de crise política evidenciada pelo Brasil nesse 
período, e pelos anseios da Proclamação da República, bem como 
do alargamento dos ideais de liberdade na luta abolicionista, já 
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encampados pela Revolução Francesa, Castro Alves, através do poema 
“Navio Negreiro”, principia as lutas pela igualdade de direitos entre os 
sujeitos, como denúncia ao tráfico de pessoas, do trabalho escravo, 
e das condições de vida e trabalho, aos quais eram submetidos os 
negros e indígenas. Logo Santos ainda acrescenta que:

em todo o Romantismo, mesmo com o movimento abolicionista, a 
temática dominante não era a pessoa do negro escravizado, mas 
a instituição. (...) Mas só Castro Alves iria vê-lo como ser humano 
integral, com paixões, heroísmos, fraquezas, revoltas. Está, então, 
lançada, pode-se dizer, a semente efetiva de uma possível aceitação 
do negro como ‘grupo étnico’, formador também da identidade 
nacional (Santos, 2000, p. 34).

Assim, Castro Alves vai em contrapartida dos ideais predo- 
minantes no período romântico, tendo em vista que sua análise 
e posicionamento parte do pressuposto de que a escravidão 
se sustenta sobre seres humanos, e não mercadorias a serem 
negociadas para a servidão. O poeta verifica no negro, parte 
da formação da identidade do país, haja vista que são seres 
envolvidos de culturas, crenças e valores que contribuíram para o 
desenvolvimento da nação.

Dessa forma, verifica-se que os literatos em cada movimento 
artístico tiveram posicionamentos diversos, dentro da perspectiva 
e dos ideais do grupo, buscando ao mesmo tempo cumprir com 
“obrigações” estéticas e, também manifestar-se socialmente, através 
de sua arte. Com isso, Castro Alves posiciona-se contra os atos 
de escravidão para com os negros, demonstrando sua resistência 
quanto à política escravagista e, além disso, dá início a uma longa 
jornada de lutas para a inserção do negro enquanto sujeito ativo 
na construção da nação brasileira, que atualmente, por força de 
leis como a 10.639/03 que prevê a alteração da Lei de Diretrizes e 
Bases, com observância nos conteúdos curriculares (obrigatoriedade 
do ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras nas 
escolas públicas e particulares dos ensinos fundamental e médio), 
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verifica-se a necessidade de mudança de concepções bem como de 
posicionamento acerca do ensino da cultura negra.

Além desta lei, outros elementos foram elaborados com 
o propósito de aprimorar a inclusão étnico-racial, viabilizando a 
erradicação do preconceito racial em todos os espaços sociais, 
com cuidado especial às escolas, por meio dos materiais didáticos 
de uso dos alunos, como o livro didático, tendo em vista que é a 
literatura utilizada pelos alunos no dia a dia para acompanhamento 
dos conteúdos e é o ambiente de educação formal, onde os alunos 
são levados a refletir sobre a ciência, a sociedade e todos os fatores 
inseridos nesses elementos.

ENSINO DE HISTÓRIA E O LIVRO DIDÁTICO 

Através das atividades realizadas na Escola foi possível 
perceber uma série de fatores que compromete o desenvolvimento 
do educando, dentre eles estão o desinteresse dos (as) alunos (as) 
pelas aulas de história e às vezes o próprio (a) docente acaba se 
“limitando” na sua metodologia. Tal limitação – em alguns casos – 
não precisa ter relação com sua formação acadêmica. A formação 
docente segundo Selva Guimarães Fonseca é contínua, pois, 
“ninguém nasce professor, nem há um ponto determinado na vida 
em que o sujeito se torna professor”.70

Antes da tarefa docente de ensinar, no âmbito da Escola, este 
deve assumir como uma de suas principais tarefas “o trabalho de 
refletir sobre sua intencionalidade educativa”71, como aponta Veiga.

70.FONSECA, Selva Guimarães; CARLETO, Eliana Aparecida. A formação continuada como 
espaço de formação leitora. Olhares e Trilhas. Ano XVII, Número 21 (janeiro/junho 2015). p. 85

71.VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico e gestão democrática: novos 
marcos para a educação de qualidade. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 163-171, 
jan./jun. 2009.
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Segundo a autora, para que a escola seja um espaço autô-
nomo de investigação e inovação, torna-se necessária a escolha de 
um referencial teórico-metodológico que auxilie na construção, exer-
cendo “seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à 
solidariedade e à participação”.72

Refletindo acerca do ensino de história na escola Dom 
Luiz de Moura Palha, percebemos que os conteúdos estudados 
na disciplina de história, são organizados de forma cronológica, 
destacando sempre no topo da pirâmide as civilizações e as 
contribuições europeias. Tal forma de divisão histórica datada, 
apesar de não ser recente perdura nas aulas de história, ainda não 
mantendo a prática do civismo, as aulas de história possuem um 
“caráter de conhecimentos que deveriam ser memorizados”.73

O ensino de história na referida escola, não foge dos 
esquemas cronológicos baseados na divisão quadripartite da 
história, onde esta, é periodizada em quatro grandes períodos 
(História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea). É válido 
lembrar que tal periodização toma como base os acontecimentos 
históricos ocorridos no continente europeu.74 Mesmo sofrendo 
críticas, esta divisão não abandona os currículos de história, “a 
implementação de políticas públicas que procuravam quebrar a 
linha evolutiva e cronológica não foi suficiente para quebrar a sólida 
tradição escolar, que escorava na utilização de cronologia”.75

Para além da cronologia, houve um recrudescimento de 
uma História eurocêntrica na sala de aula, “os indícios de tal forta-

72.Idem, ibidem, p. 165.

73.ABUD, Katia Maria. A História Nossa de Cada Dia: saber escolar acadêmico na sala de aula. In: 
MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO, Arlette Medeiros; MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Orgs.). 
Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2007. p. 112.

74.HEINSFELD, Adelar. O que é História. In: ______. Sob a Inspiração de Clio. 2. ed. São Paulo: 
DPP Editora, 2013. p. 50-51

75.ABUD, Katia Maria. Op. cit., p. 113.
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lecimento podem ser encontrados, entre outras fontes, nos livros 
didáticos aprovados nas análises do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), na observação da sala de aula e nos conteúdos 
de avaliações internas e externas à escola básica”.76 Em relação 
aos livros didáticos, o que se vê é um “bombardeamento” de 
conteúdos relacionados à Europa e poucas páginas de conteúdos 
relacionados com a América e, sobretudo, com a África. América 
(Brasil) e África só passam a existir no livro didático a partir da 
colonização, como aponta Abud, a “história do Brasil se inicia, na 
grande maioria das coleções, no momento em que a Europa toma 
conhecimento da possibilidade de existência de terras e povos, que 
até então desconhecia”.77 Em relação à história do continente afri-
cano, o caso é mais tenso, pois, aquele aparece no livro didático 
apenas nos conteúdos relacionados com o período colonial.

O livro didático é um dos dispositivos fundamentais da 
educação escolar, ele é produto de um mercado de consumo 
pedagógico, tendo durante sua produção e consequente divulgação 
um jogo de interesses. Deve-se ter em mente que enquanto produto 
do mercado editorial, os livros didáticos são perecíveis perdendo 
todo o “valor de mercado assim que uma mudança nos métodos 
ou nos programas deixa sua prescrição ou [...] quando fatos atuais 
lhes impõem modificações”.78

O livro didático não pode ser visto de forma ingênua, como 
sendo “um simples conjunto de ideias e valores que deveriam 
ser condenados (ou aprovados) segundo uma certa ortodoxia”.79 

Segundo Chopin, aquele veicula de forma sutil um sistema de valores 

76.Idem, ibidem, p. 113.

77.Idem, ibidem, p. 114.

78.CHOPIN, Alain. O Historiador e o Livro Escolar. História da Educação. ASPHE/FeE/UFPel, 
Pelotas (11):5- 24, Abr. 02. p. 6-7.

79.MUNAKATA, Kazumi. O livro didático: alguns temas de pesquisa. Rev. bras. hist. educ., 
Campinas-SP, v. 12, n. 3 (30), p. 179-197, set./dez. 2012. p. 183.
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políticos, morais, religiosos, em suma, uma “ideologia que conduz 
ao grupo social de que ele é a emanação”.80 Contudo, como uma 
“mercadoria”, o livro didático precisa acompanhar as tendências do 
mercado. Segundo Munakata, 

o livro didático precisa adaptar-se à demanda. Se a ventura 
sopra a favor das reivindicações democráticas, progressistas e 
até mesmo esquerdistas; [...] na valorização de abordagens que 
presumivelmente propiciem a “reflexão”, a “crítica” [...] a empresa 
capitalista que produz livros a esse respeito prefere atender a essa 
demanda do que permanecer fiel à sua suposta “ideologia”.81 

Ao analisar o livro didático enquanto fonte pode-se observar 
as transformações ocorridas no material (papel), nas ilustrações, 
tipografia etc. Como a produção dos manuais não se esgota 
jamais, o pesquisador poderia, por exemplo, analisar a guisa da 
10.639/2003, as formas que os conteúdos relacionados ao ensino 
de história, cultura afro-brasileira vem sendo esboçados nos livros 
didáticos e como tais conteúdos são abordados em sala de aula.82

Para Erinaldo Cavalcante, o livro didático é filho de muitos 
pais e muitas mães, isso porque segundo o autor: “inúmeros 
profissionais atuam na construção desse material. Profissionais 
ligados à pesquisa iconográfica, revisores, diagramadores e 
editores. Todos eles de diferentes maneiras desempenham a 
função de autor”.83 Com a atuação de uma gama de profissionais, 
as editoras fabricam seu livro e se submetem a triagem avaliativa do 
Ministério da Educação (MEC).

As editoras dependendo das exigências de seu maior com- 
prador (Governo/MEC) podem incluir alterações em suas obras 

80.CHOPIN, Alain. Op. cit., p. 14. 

81.Ver MUNAKATA, Kazumi. Op. cit.

82.CHOPIN, Alain. Op. cit., p. 15.

83.CAVALCANTI, Erinaldo. Livro didático: produção, possibilidades e desafios para o ensino de 
História. Revista História Hoje, v. 5, nº9, p. 262-284, 2016. p. 269.
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didáticas enquadrando-as aos desejos do cliente. Conteúdos são 
inseridos ou retirados, toda a estrutura do livro busca transformá-lo 
em um bom livro didático. Para que um livro seja bom, segundo Jorn 
Rüsen, ele deve conter quatro características, “um formato claro e 
estruturado; estrutura didática clara; relação produtiva com o aluno; e 
relação com a prática da aula”.84

Sobre o livro didático de História do 2º ano, são necessárias 
algumas considerações, sobretudo acerca do conteúdo referente 
às questões étnico-raciais. Como já referendado, o (a) negro (a) 
aparece no livro didático “somente” nos conteúdos relacionados ao 
período colonial/imperial brasileiro.

A abordagem relacionada aos africanos é feita em poucas 
páginas. Para além da questão quantitativa, deve-se refletir 
acerca da questão qualitativa. Todavia, é sintomático o espaço 
que é reservado para abordar a temática africana, como destaca 
Anderson Ribeiro Oliva.85 Ainda com o autor, este nos diz que 
os assuntos relacionados com a história europeia (Idade Média, 
Renascimento, Absolutismo, Reforma Religiosa), ocupam “em 
média, de dez a trinta páginas, cada um, e possuem vasta 
bibliografia, seria de se esperar que a abordagem da história 
africana recebesse uma atenção, [...] proporcional”.86

Ocorre (principalmente com conteúdos relacionados à história 
africana) uma simplificação de sua história. Onde salienta-se a 
divisão clássica da África em do Norte e Subsaariana, assim sendo, 
poucos parágrafos foram destinados a explicar de forma simplista 

84.RÜSEN, Jörn. O livro didático ideal. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, 
Estevão de Rezende (Org.). Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: Ed. UFPR, 2011. p. 116.

85.OLIVA, Anderson Ribeiro. Lições Sobre a África: diálogos entre as representações dos afri-
canos no imaginário Ocidental e o ensino da história da África no Mundo Atlântico (1990-2005). 
Brasília: UnB, 2007.   pp. 273. 

86.Idem, ibidem, pp. 273.
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tal divisão geopolítica. A explicação para a “existência” de duas 
Áfricas não menciona divisão natural feita pelo deserto do Saara, 
que desde o medievo vem ocorrendo às separações entre Norte e 
Sul, onde o “paraíso terrestre aparecia sempre ao Norte, no topo, 
distante dos homens, [...]. A Europa, cuja população descendia de 
Jafet, primogênito de Noé, ficava à esquerda. [...] Ao Sul aparece 
‘o continente negro e monstruoso, a África. Suas gentes eram 
descendentes de Cam, o mais moreno dos filhos de Noé”.87

As reflexões não abordam os interesses dos países 
desenvolvidos, que hora chamam a África do Norte de África 
branca. A explicação não expõe a discriminação que envolve a 
denominada África Negra. O texto não problematiza a colonização 
do continente pelos europeus, ocorrendo dessa maneira uma nova 
configuração do mapa geopolítico da África anterior ao século XVI, 
como ressalta Munanga.88

Outro ponto a ser destacado, diz respeito à utilização 
de imagens como mero descanso visual, sem ocorrer sua 
problematização. A utilização de imagens coadunadas aos textos 
do livro didático não é recente, segundo Circe Bittencourt, gravuras, 
fotos, mapas e imagens diversas “têm sido utilizados, há algum 
tempo, como recurso pedagógico no ensino de História. Os livros 
de História, já em meados do século XIX, possuíam litogravuras de 
cenas históricas intercaladas aos textos escritos”.89 

A presença de imagens em um livro didático para além de 
concretizar e representar os elementos presentes dentro do texto 

87.OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. Representação e impre-
cisões na literatura didática. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, nº 3, 2003, pp. 421-461. pp. 435.

88.MUNANGA, Kabengele. Divisões geopolíticas do continente africano e suas ilhas. In: _____. 
Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e civilizações. São Paulo: 
Global, 2009. pp. 13.

89.BITTENCOURT, Circe. Livros Didáticos entre Textos e Imagens. In: _______. O Saber Histórico 
na Sala de Aula. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2004. pp. 69.
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didático, elas podem em alguns casos reproduzirem e reafirmarem 
estereótipos. Pois, os “textos e ilustrações de obras didáticas 
transmitem estereótipos e valores dos grupos dominantes, 
generalizando temas, como família, criança, etnia, de acordo com 
os preceitos da sociedade”90 dominante. Bittencourt, ainda aponta 
que a utilização de imagens, possibilita também a concretização da 
noção abstrata de tempo.91

No livro de História do 2º ano, no capítulo que versa sobre a 
colonização portuguesa do Brasil, são dispostas algumas imagens 
de escravos negros: ora trabalhando em lavouras, ora sendo 
castigados pelos seus senhores. Tais representações contribuem 
para a consolidação de pensamentos que negam uma reação 
ativa (e em certos casos) violenta do escravo diante do sistema 
escravista. A problemática acerca da superficialidade com que 
tal temática é tratada no livro didático acentua-se sobremaneira, 
quando na página seguinte, que encerra o estudo sobre a África, 
encontra-se um texto versando acerca da religiosidade indígena. 

Os livros didáticos ao colocarem questões que discutem 
superficialmente a história e cultura afro-brasileira e indígena, 
visam apenas o cumprimento da 10.639/03 e 11.645/08.92 A forma 
como tais conteúdos serão recepcionados e a forma como o livro 
retrata os povos africanos e indígenas, parecem não fazer parte das 
preocupações das editoras. 

90.Idem, ibidem, pp. 72.

91.Idem, ibidem, pp. 73.

92.Lei promulgada em 2008 estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-
-brasileira e indígena, tais conteúdos referentes a esses povos serão ministrados ao longo de 
todo o currículo escolar, em especial nas disciplinas de educação artística, literatura e história. Ver 
BITTENCOURT, Circe.História das populações indígenas na escola: memórias e esquecimentos. 
In: PEREIRA, Amilcar Araujo; MONTEIRO, Ana Maria (Org.). Ensino de Histórias afro-brasileiras e 
indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.
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DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO LIVRO DIDÁTICO

O livro didático é um dos instrumentos mais utilizados nas 
escolas, em certos casos, ele é o único recurso que o (a) docente e 
discentes têm acesso. Desta maneira, torna-se premente que o (a) 
professor (a) saiba utiliza-lo de forma adequada, já que muitas vezes, 
o próprio livro didático é reprodutor de preconceitos e discriminações. 
Sobretudo, ao salientar (em alguns casos) a “predominância da 
cultura branca em detrimento à negra, em que na maioria dos livros 
didáticos, aparece apenas como fragilizada que não contribuem/ram 
com feitos importantes para a história da população”.93

Para Andersom Ribeiro Oliva, o silêncio, o desconhecimento 
e as representações eurocêntricas, definem a compreensão acerca 
da História da África nos livros didáticos.94 Ainda segundo o autor, a 
África aparece “apenas como um figurante que passa despercebido 
em cena, sendo mencionada como um apêndice misterioso e pouco 
interessante de outras temáticas”.95

Aliás, o estudo da história e cultura africana não é feito de forma 
aprofundada, apenas algumas páginas são relegadas a temática 
negra. O (a) negro (a) aparece apenas como escravo (a) no livro 
didático, em conteúdos que versam sobre o tráfico negreiro e o período 
colonial brasileiro. Tal presença é descrita de forma estereotipada 
e preconceituosa. Em que o negro é representado como massa de 
manobra nas mãos do colonizador branco, o (a) escravo (a) negro (a) 
não é colocado como agente histórico de sua própria história. 

93.CASTRO, Adriana Rosicléia Ferreira et al. Racismo na Escola: o livro didático em 
discussão. Disponível em: <http://www.editorarealize.com.br/revistas/setepe/trabalhos/
Modalidade_1datahora_27_09_2014_13_03_03_idinscrito_590_15c1e78642cbe72d-
9819ff3699a750e4.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2018. (Paginação Irregular).

94.OLIVA, Andersom Ribeiro. A História da África nos bancos escolares: representações e impre-
cisões na literatura didática. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, nº3, 2003, pp. 421-461. p. 429.

95.Idem, ibidem, p. 429.
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No livro didático, segundo Ana Célia da Silva, o (a) negro 
(a) é representado (a) sem cidadania, sem humanidade.96 Para a 
autora, tais características são dispensadas “ao homem branco e 
de classe média. A mulher, e o negro, os povos indígenas, entre 
outros, são descritos pela cor da pele ou pelo gênero, para registrar 
sua existência”.97

Ao representar de forma estereotipada e negativa o negro, 
em detrimento de uma representação positiva do branco, “o livro 
didático está expandido à ideologia de branqueamento, que se 
alimenta das ideologias, das teorias e estereótipos de inferioridade/
superioridade raciais”.98 Tais representações circundadas de 
preconceitos e discriminações raciais, foram alvos de estudos 
desde a década de 1950, foi nessa época “que se iniciaram os 
primeiros estudos sobre ‘preconceitos e estereótipos’ raciais em 
livros didáticos no Brasil”.99

Já nos anos de 1970-1980, novos estudos trataram 
diretamente acerca da temática. Tais estudos perceberam que nos 
livros didáticos, o branco é representado de forma mais frequente, 
estando na maioria das vezes em posição de destaque. Salientaram 
ainda, que os (as) negros (as) e mestiços (as) desempenhavam 
posições em geral de menor prestígio e poder, eles (as) eram 
personagens em posição de coadjuvantes, contrapondo aos 
protagonistas brancos, que possuíam maior autonomia.

96.SILVA, Ana Célia da. A Desconstrução da Discriminação no Livro Didático. In: MUNANGA, 
Kabengele. Superando o Racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 

97.Idem, ibidem, p. 21.

98.Idem, ibidem, p. 23.

99. ROSEMBERG, Fúlvia et al. Racismo em livros didáticos brasileiros e seu combate: uma 
revisão da literatura. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 125-146, jan./jun. 2003. p. 
132.
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Todavia, foi no final da década de 1980 e no início da década 
de 1990, que a historiografia que versava acerca da Escravidão 
Negra no Brasil, começou a se modificar. A principal alteração, 
segundo Hezrom Lima, ocorreu no campo epistemológico, “quando 
homens e mulheres na condição de cativos passaram a ser perce-
bidos como sujeitos históricos participantes do processo histórico”.100

Os estudos que versavam sobre a escravidão negra no Brasil, 
deixaram de se preocupar com sua conceituação teórica e em alguns 
casos generalizantes do tema. Os (as) estudiosos (as) da temática 
redirecionaram suas análises, “delimitando a dinâmica interna da 
sociedade como ponto nodal das transformações históricas”,101 o 
papel histórico desempenhado por escravos e escravas foi revisto 
e estes (as) passaram a ser estudados como importantes agentes 
históricos no processo de formação da sociedade brasileira.

O combate às discriminações raciais nos livros didáticos, 
compreenderam uma série de ações desenvolvidas pelos 
movimentos negros. Desde o manifesto lançado em 1979, pelo 
Movimento Negro Unificado, perpassando as ONGs negras, o 
combate ao racismo esteve presente “na pauta de propostas e 
reivindicações do movimento negro”.102 Percebendo a (re) produção 
da discriminação racial contra os (as) negros (as) no sistema de 
ensino brasileiro, os movimentos negros passaram a reivindicar 
junto ao Estado, o estudo acerca da história do continente africano, 
sua cultura e, sua participação na formação da sociedade brasileira. 

Certos pontos das reivindicações dos movimentos negros 
foram atendidos pelo Estado. Na década de 1990, segundo Sales 

100.LIMA, Hezrom V. Costa. Escravidão E(M) Quadrinhos: um diálogo entre historiografia e a 
cultura histórica das HQ´s. História e Cultura, Franca, v.5, n.2, p. 183-204, set. 2016.  p. 183.

101.MACHADO, Maria Helena. Em torno da autonomia escrava: uma nova direção para a história 
social da escravidão. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 8, n. 16, p. 143-160, 1988. p. 144

102.SILVA, Ana Célia da. Op. cit., p. 138.
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Augusto dos Santos, ocorreu à revisão de livros didáticos e até 
mesmo a “eliminação de vários livros didáticos que os negros 
apareciam de forma estereotipada, ou seja, eram representados 
como subservientes, racialmente inferiores, entre outras 
características negativa”.103 As pressões feitas pelos movimentos 
negros surtiram efeito, sua articulação juntamente com políticos 
sensíveis as questões raciais, resultaram na inclusão, através de 
leis, de disciplinas sobre a História da África e, dos Negros no 
Brasil. Ocorreram também, alterações em legislaturas estaduais e 
municipais, como aponta Santos.104

Para Juliana Souza Kraus e Júlio Cesar Rosa, a promulgação 
da 10.639/2003 ocorreu em um contexto educacional abrangente, 
transformado pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996, onde 
esta “afirma modificações educacionais importantes, como a 
flexibilidade curricular, a conscientização e o valor da inclusão e 
da diversidade na educação, reafirmando também a autonomia do 
docente”.105 A partir da criação da lei tornou-se obrigatório o ensino 
de história e cultura afro-brasileira, bem como o estudo da história 
da África e dos (as) africanos (as), a luta dos (as) negros (as) no 
Brasil e suas contribuições para formação da sociedade brasileira.

A promulgação de tal lei, foi sem dúvidas um avanço no âmbito 
educacional, a seu modo, a lei contempla “o embate da antiga 
crítica ao ensino da história centrado nas narrativas etnocêntricas, 
na qual a história e cultura afro-brasileira aparece em via de regra 
–quando aparece – de forma estereotipada”.106 A lei busca discutir 

103.SANTOS, Sales Augusto. A lei nº 10.639/03 como fruto da luta anti-racista do Movimento 
Negro. In: Educação anti-racista: caminhos abertos pela lei federal nº 10.639/03. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 25.

104.Ver Idem, ibidem, p. 26-32.

105.KRAUS, Juliana Souza; ROSA, Júlio César. A importância da temática de História e Cultura 
Africana e Afro-brasileira nas escolas. Antíteses, vol. 3, n. 6, jul-dez. de 2010, pp. 857-878. p. 857.

106. Idem, ibidem, p. 858.
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e refletir temas relacionados à maneira na “qual são estabelecidas 
as relações interétnicas na nossa sociedade”.107

No entanto, dentro da sala de aula, observamos que os 
(as) discentes possuem visões estereotipadas e carregadas 
de preconceitos acerca dos (as) negro (as) e da África. Os (as) 
não negros (as) enxergam nos afrodescendentes sinônimos de 
inferioridade, “estigmatizando também sua cultura, entendida 
como de menor valor em relação aquela trazida pelo mundo euro-
ocidental”.108 A África é apresentada aos alunos (as) de forma 
europocêntrica, tribal, exótica, onde aquela só teria entrado para a 
história através da colonização europeia.109

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço escolar deve ser visto como um ambiente 
coletivo, de aprendizagem e conhecimento, buscando sempre pela 
valorização e respeito aos distintos sujeitos. No entanto, ocorre o 
contrário, o ensino feito nas escolas visa apenas à futura profissão 
que o (a) aluno (a) terá. Contribuímos para um ensino tecnicista 
voltado para o mercado de trabalho, dizemos para os (as) alunos 
(as) que se eles (as) não estudarem, não prestarem um vestibular e 
cursarem uma faculdade eles (as) não serão reconhecidos (as) pela 
sociedade, que eles (as) não serão alguém.

Estamos tão preocupados em formar alunos (as) que se 
tornarão um adulto apto e competitivo para o mercado de trabalho, 
que acabamos nos esquecendo de ensinar aos alunos (as) coisas 

107.Idem, ibidem, p. 858.

108.Idem, ibidem, p. 858.

109.PEREIRA, Jose Maria Nunes. Colonialismo, Racismo, Descolonização. Estudos Afro-
Asiáticos, 2. Rio de Janeiro, maio-agosto de 1978.
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básicas, como: respeitar o próximo e aceitar as diferenças, já que 
tais preceitos às vezes não são ensinados em casa. As agressões 
que as mulheres, os negros, os LGBTs, os mendigos etc., sofrem “só 
reforçam a necessidade de se investir na formação de professores 
que contribuam para a promoção de relações pautadas firmemente 
no respeito às diferenças”.110 

Grande parte das escolas não reconhecem a cultura e 
história negra, tal temática acaba sendo afastada dos currículos 
e práticas pedagógicas, como sugere Ana Lúcia S. Souza.111 

Quando a história e cultura negra aparecem no livro didático, elas 
são representadas de forma superficial e estereotipada, apenas 
como cumprimento da legislação vigente (10.639/2003).  Negros e 
negras são apresentados pelos livros aos discentes, como meros 
coadjuvantes do processo histórico, pois, o papel principal é 
branco e possui características eurocêntricas. 

Felizmente alguns livros didáticos/editoras alteraram sua 
perspectiva acerca do papel desempenhado pelos negros na história 
brasileira. Ainda com passos tímidos (infelizmente), o negro (a) está 
assumindo seu lugar de direito no fazer histórico. Aos poucos, os 
livros didáticos têm demonstrado que os escravos e escravas, não 
eram marionetes nas mãos do branco, mas sim sujeitos históricos 
conscientes, agindo em benefício próprio. 

110.SILVA, C. B. Formação histórica e narrativas: efeitos de sentido sobre o ensino de história e o 
espaço escolar no estágio supervisionado. p. 164.

111.SOUZA, Ana Lúcia Silva. Ensino Médio. In: Ministério da Educação / Secretaria da 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e Ações para Educação 
das Relações Étnico-Raciais. Brasília: SECAD, 2006. p. 87.
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Resumo: 
O artigo analisa a história da historiografia indígena nas Américas 
partindo da literatura de viagem do século XVI e das projeções 
europeias que se imprimiram nas representações indígenas, para 
entender as permanências dessas visões nos livros didáticos e a 
historicidade das mudanças propostas por leis como a 11. 645/2008.

Palavras-chaves:
História indígena – Historiografia - Representações
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AS REPRESENTAÇÕES DOS POVOS DO NOVO 
MUNDO DESDE A CHEGADA DOS EUROPEUS

Desde que o Bartolomeu de Las Casas afirmou que a América 
era a quarta parte do mundo que, finalmente, conferia totalidade 
à grande obra divina, a questão tem sido a mesma no que diz 
respeito aos habitantes que aqui se encontravam: de onde veio o 
homem americano? Várias foram as hipóteses para se responder a 
essa questão. Cristovão Colombo, talvez o responsável pelo início 
das projeções imperiais a respeito dos índios, ao longo de suas 
viagens, afirmava categoricamente ter chegado às Índias Orientais 
e, portanto, sua insistência em chamar os habitantes daquela região 
do mar do Caribe de índios. 

Em relação ao que seria mais tarde a América portuguesa, a 
antropóloga Manuela Carneiro da Cunha destaca que 

ao chegarem às costas brasileiras, os navegadores pensaram que 
haviam atingido o paraíso terreal: uma região de eterna primavera, 
onde se vivia comumente por mais de cem anos em perpétua 
inocência. Desse paraíso assim descoberto, os portugueses 
eram o novo Adão. A cada lugar conferiram um nome – atividade 
propriamente adâmica –, e a sucessão de nomes era também a 
crônica de uma gênese que se confundia com a mesma viagem. 
A cada lugar, o nome do santo do dia: Todos os Santos, São 
Sebastião, Monte Pascoal. Antes de se batizarem os gentios, 
batizou-se a terra encontrada. De certa maneira, dessa forma o 
Brasil foi simbolicamente criado. Assim, apenas nomeando-o, se 
tornou posse dele, como se fora virgem. Assim também a história do 
Brasil, a canônica, começa invariavelmente pelo “descobrimento”. 
São os “descobridores” que a inauguraram e conferiram aos gentios 
uma entrada – de serviço – no grande curso da História.112  

Os livros didáticos, ainda hoje, guardam muito das repre- 
sentações do povos autóctones que foram formuladas pelos 

112. CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma história indígena. In: PAREDES, Beatriz 
(coordenação). O mundo indígena na América Latina. São Paulo: EDUSP, 2018, p. 139.
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europeus. Aqui, levantamos a ideia das projeções imperiais que 
demonstram que, desde a chegada dos europeus ao que se 
chamaria América113, os atores sociais aqui encontrados nunca 
foram apresentados na sua originalidade. Ao contrário, buscou-se 
entende-los pelos códigos culturais que serviam de base para se 
compreender o mundo europeu. Portanto, por diferentes matizes, 
buscou-se enquadrar esses povos dentro de uma perspectiva 
branca e cristã.

As teorias sobre a origem dos indígenas114, de antemão, 
precisaram passar pelo escrutínio entre saber se os povos 
encontrados na América eram homens ou não. Assim, do ponto 
de vista da escravização dos indígenas, assunto amplamente 
discutido nos domínios da América espanhola, principalmente sob 
a batuta de homens como Las Casas e Sepúlveda,115 pensava-se 
sobre a legitimidade ou não da utilização forçada da mão de obra 
indígena. Juan de Sepúlveda, religioso europeu amplamente ouvido, 
destacava que os autóctones não deveriam ser considerados 
humanos, tampouco atores sociais com história, enfatizando ainda 

Ahora bien, no trato yo de mantener como doctrina el que los 
paganos no son verdaderos dueños de sus cosas que adquirieron 
por medios justos y buenos, pues como dije anteriormente, no creo 
que tal opinión sea verdadera, sino que lo que pretendo es dar a 
entender que ellos son dignos de ser despojados de sus bienes por 
los cristianos, por Derecho público, a causa de los abusos hechos 
y la idolatría con la que se quebranta la ley divina y natural, y se 
encuentran en una situación semejante a aquellos que cometieron 
un crimen condenado con la confiscación de bienes, pero que 
ha sido aún sancionado por la sentencia del juez, y por lo tanto 
pueden hacer uso de sus cosas hasta el momento de a condena y 
confiscación, pues crímenes de esta clase cuyo castigo es la guerra 

113. O’GORMAN, EDMUNDO. A invenção da América. São Paulo: Edunesp, pp. 99-179, 1992. 

114. KALIL, Luis Guilherme Assis. Filhos de Adão: as teorias sobre a origem dos indígenas 
(séculos XVI e XIX). Jundiaí: Paco Editorial, 2015.

115. SEPÚLVEDA, Juan Ginés de (1489-1573). Democrates segundo, o de las Justas causas de 
la guerra contra los indios. Madrid: CSIC, Instituto Francisco de Vitoria, 1984, p.86-92 e 117-124.
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la misma declaración de guerra equivale a la sentencia del juez. Hay 
otra causa y muy justa por cierto y de gran extensión contenida en 
el Derecho de gentes, esto es, en la ley natural y consiste en que 
aquellos que hayan sido vencidos en justa guerra, cualquiera que 
fuera la causa que la originó, tanto ellos como sus bienes pasan a 
ser posesión de los vencedores que elles se apoderen, pues tal es el 
origen de la servidumbre civil.116  

Ou seja, na história que se começa a construir a respeito do 
índios, questiona-se não somente sua humanidade como se pensa 
a retirada de seus bens de suas mãos. A saber, defendemos a 
hipótese que através da ideia de guerra justa117 foi se desenhando 
os conflitos em torno da questão da terra no Novo Mundo. 
Portanto, pelo nosso ponto de vista, a questão fundiária teria um 
fundo mais religioso, conforme aponta a fonte acima, do que 
efetivamente econômico. Na fala de Sepúlveda se vê delineado 
uma problemática que, ao longo dos séculos, estará presente nos 
conflitos envolvendo os “donos da terra” e os europeus que aqui 
chegaram bem como os originários dos Estados que, a partir do 
século XVIII, se formaram nas Américas. 

Do ponto de vista de Bartolomeu de Las Casas, opositor 
de Sepúlveda,

Deus criou todas essas gentes infinitas, de todas as espécies, mui 
simples, sem finura, sem astúcia, sem malícia, mui obedientes e 
mui fiéis a seus Senhores naturais e aos espanhóis a que servem; 
mui humildes, mui pacientes, mui pacíficas e amantes da paz, sem 
contendas, sem perturbações, sem querelas, sem questões, sem ira, 
sem ódio e de forma alguma desejosos de vingança. São também 
umas gentes mui delicadas e ternas; sua compleição é pequena e 
não podem suportar trabalhos; e morrem logo de qualquer doença 
que seja. De sorte que mesmo os filhos de Príncipes e Senhores, 
entre nós nutridos com todas as comodidades, cuidados e delícias, 
não são mais sensíveis que esses, inda que sejam filhos de lavra- 

116. SEPÚLVEDA, Juan Ginés de (1489-1573). Democrates segundo, o de las Justas causas de 
la guerra contra los indios. Madrid: CSIC, Instituto Francisco de Vitoria, 1984, p.48. 

117. Quando os indígenas reagissem às investidas europeias a Guerra era Justa, podiam ser 
aprisionados. 
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dores. São gente pobre, que possuí poucos bens temporais, nem 
mesmo são soberbos, nem ambiciosos, nem invejosos. Seu trajo é 
estarem comumente nus e cobertas somente as partes vergonhosas 
e mesmo quando se cobrem muito não usam mais que um manto de 
algodão da medida de um antebraço e meio ou de dois antebraços 
de tela em quadrado. [...] Tem o entendimento mui nítido e vivo; são 
dóceis e capazes de toda boa doutrina. São muito aptos a receber 
nossa Santa Fé Católica e a serem instruídos em bons e virtuosos 
costumes, tendo para tanto menos empecilhos que qualquer 
outra gente do mundo. [...] E, para terminar, ouvi dizer a diversos 
espanhóis que não podiam negar a bondade natural que viam 
neles. Como essa gente seria feliz se tivesse o conhecimento do 
verdadeiro Deus.118   

Acima, vemos nascer mais uma projeção sobre os indígenas 
dos Novo Mundo, agora uma visão romanceada que os caracteriza 
como dóceis, gentis, humildes e aptos a receberem a fé Católica; 
vê-se que, desde os primeiros contatos, vão se forjando imagens que, 
quase naturalmente, vão retirando o aspecto humano do indígena, 
tornando esses povos em “algo” que os europeus gostariam que 
fossem e não o que eram realmente. Ou seja, esse tipo de projeção 
ainda está presente, embora com menos intensidade, em muitos 
dos materiais veiculados a respeito da história dos índios no Brasil 
e em outras partes da América Latina, como lembramos, as visões 
tanto de Caio Prado Jr. quanto a de Gilberto Freyre, de alguma 
forma, ainda estavam, no século XX, impregnadas com essa 
maneira de ver o mundo das populações indígenas, ora como não 
representativos da nossa atual cultura, ora como partícipes, numa 
maneira bem romanceada, do mundo construído na bifurcação do 
encontro entre europeus, indígenas e africanos. 

Assim, a história indígena que vai se construindo, desde 
Colombo, é a história de projeções. A historiadora Teresa Martínez 

118. LAS CASAS, Frei Bartolomé de. Brevíssima Relação da Destruição das Índias Ocidentais. (1ª 
ed: 1552. Trad.port.) Porto Alegre: L&PM, 1984, pp.27-38.
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Terán, ao analisar o Novo Mundo e os indígenas como um problema 
teórico a ser resolvido, enfatiza a

Construcción fundacional e imaginaria con fines de dominación […]. 
El discurso genealógico ha sido utilizado también por el grupo en 
el poder o por un grupo con aspiraciones políticas como arma o 
instrumento de lucha contra otros grupos […] otro caso en que se 
recurre al origen es cuando se trata de establecer una identidad frente 
a referentes culturales extraños, sean abiertamente hostiles o no. 
Sentimiento motivado por presiones concretas como la imposición 
de una lengua, una religión, un derecho o un gobierno que, por no 
ser los familiares, producen un desequilibrio en las posibilidades de 
inserción […] Pero también el tema de la identidad, en lo individual, 
social o estatal, puede darse como simple manifestación de una 
manera de ser, como expresión de una diferencia en el concierto 
de diversas presencias culturales receptivas, polifónicas; y este uso 
del origen, puesto de manifiesto por la particularidad, conduciría, o 
debería conducir, al aprendizaje de la convivencia con los otros en 
el marco del respeto.119 

Dessa forma, ao longo dos trezentos e poucos anos de 
colonização, de diferentes maneiras, levantou-se várias hipóteses 
para se explicar quem eram os indígenas e o que se deveria fazer 
com eles. E ainda hoje, tanto do ponto de vista da historiografia 
quanto dos livros didáticos que, dentre tantas funções, ainda 
fazem a chamada transposição didática, ainda há dúvidas para se 
responder a respeito dessa temática. O etnólogo e antropólogo 
mexicano Guillermo Bonfil Batalla nos lembra que

Uno de los caminos para eludir el problema de la indianidad 
de México ha sido convertir ideológicamente a un sector de la 
población nacional en el depositario único de los remanentes que, 
a pesar de todo, se admite que persisten de aquel pasado ajeno. 
Los indios, denominados genéricamente, resuelven así el absurdo 
evidente de una civilización muerta por decreto. ¿Qué queda de 
aquello? Esto: los indios. […] Y está aquí, en efecto. En las regiones 
indias se les puede reconocer por los signos externos: las ropas 
que usan, el ‘dialecto’ que hablan, la forma de sus chozas, sus 
fiestas y costumbres. Sin embargo, en general, los mexicanos 

119. TERÁN, Teresa Martinez. Los Antípodas: el origen de los indios en la razón política del siglo 
XVI, 2001, pp.12-13. 
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sabemos poco de los indios, de ‘nuestros’ indios. ¿Cuántos son?, 
¿Cuántos pueblos componen ese abigarrado mosaico étnico que el 
colonizador encubrió bajo el término único de ‘indio’? : el colonizado, 
el vencido?, ¿ cuántas lenguas aborígenes se hablan? Pero más allá 
de estos fríos datos – por otra parte, sintomáticamente difíciles de 
precisar –, la cuestión está en que el rechazo a lo indio nos cierra la 
posibilidad de entender formas diferentes de vida y alternativas. A 
muy pocos parece interesarles qué significa ser indio, vivir la vida y 
la cultura de una comunidad india, padecer sus afanes y gozar sus 
ilusiones. Se reconoce al indio a través del prejuicio fácil: el indio 
flojo, primitivo, ignorante, si acaso pintoresco, pero siempre el lastre 
que nos impide ser el país que debíamos ser.120

Embora a análise do autor acima se centre no México, não 
podemos deixar de ver semelhanças com outros países da América 
Latina atual, nos quais, somente nos últimos anos, e acredito 
que ainda de forma tímida, os indígenas tem sido contemplados 
finalmente como atores sociais e históricos, sendo inclusive 
chamados a escrever suas própria história. Ainda assim, muitos 
livros utilizados pelo alunos da região amazônica bem com as aulas 
sobre o tema em questão, foca-se nas regiões geográficas com 
povos indígenas sem, contudo, explicar, ainda hoje, quem são, onde 
estão, o que fazem. Tampouco vê-se nesses manuais referências de 
trabalhos acadêmicos com foco na história indígena.  

Desse modo, ao longo dos séculos, o que se assistiu foi 
uma série de arquétipos para se explicar a presença do homem 
na América. Ao longo dos primeiros momentos, os religiosos 
acreditavam que os índios eram remanescentes das Dez Tribos de 
Israel que, espalhados pelo mundo no pós-dilúvio, teriam aportado 
no que hoje chamamos de América. Assim, muitos entendiam que 
inclusive uma das tribos que chegou aqui foi trazendo uma série de 
idolatrias que foram aprendendo ao longo do caminho, “pues que 
harian pasando por tantas naciones, tan idolatras, I que con tanta 

120. BATALLA, Guillhermo Bonfil. El indio reconocido. In: In: PAREDES, Beatriz (coordenação). O 
mundo indígena na América Latina. São Paulo: EDUSP, 2018, pp. 111-112.  
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licencia pecaban; I assi es cierto fueron, relaxando la ley, I tomando 
aquellas costumbres, I imitando en gran parte aquel idioma, lo qual 
tambien a socedido en otras naciones que en menos tiempo an 
perdido el idioma natural, i la ley [...]”.121  

Michelangelo Guattini & Dionigi Carli, viajantes que estiveram 
no Brasil no século XVII, entendiam que os povos originários do 
Brasil e da América Meridional eram bárbaros e os portugueses 
foram incapazes de subjugá-los. Eram nações bárbaras com 
hábitos ferozes. No caso do Brasil, sobretudo, os Tapuias eram 
vistos como os mais cruéis. Para os autores, a característica mais 
marcante daqueles povos era a coloração escurecida da pele 
e a maneira como andavam nus. Também chamava a atenção a 
rusticidade das armas utilizados em batalhas e a forma como as 
guerras eram colocadas em prática. Mas alertavam para o fato de 
que “os tapuaias comem carne humana quando podem e não só 
dos inimigos”.122 Logo, destacavam o hábito tido como bárbaro da 
alimentação com a carne humana, mas buscavam justificar que tal 
situação só ocorria em caso de guerras e não conforme quisera 
difundir obras anteriores.

Guattini e Carli entendiam que os Tapuias eram os piores 
seres existentes na face da terra, uma raça de indígenas feios 
na aparência e rudes nos modos.123 Na verdade, os autores se 
assustavam com o fato de que no Brasil as maneiras e os modos 
contra o bom-senso se multiplicassem o tempo todo. Eram modos 
e costumes extravagantes que eram comuns a um “país” composto 
por tantos bárbaros. Mas, se o clima não era danoso para os 

121. ROCHA, Diego Andrés. Tratado unico, y singular del origen de los índios. Lima: en la Imprenta 
de Manuel de los Olives, 1681, p. 78.

122. GUATTINI, Michelangelo & CARLI, Dionigi. Relation curieuse et nouvelle d’un voyage de 
Congo: fait és années 1666 et 1667. Par les RR.PP. Michel Ange de Gattine et Denys de Carli de 
Plaisance, Traduit de l’Italien, 1680, p. 26.

123. GUATTINI, Michelangelo & CARLI, Dionigi. Relation curieuse et nouvelle d’un voyage de 
Congo: fait és années 1666 et 1667. Repro. Par les Michel Ange de Gatinne et Denys de Carli de 
Plaisance, traduit d’Italien, 1680, p. 26-27. 
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nativos, era implacável na degeneração do homem branco que 
por aqui ficava, assim como era cruel para os brancos que aqui se 
estabeleciam por muito tempo.124

Assim, observa-se que os hábitos religiosos indígenas eram 
vistos, desde o início da colonização, como inferiores e bárbaros. 
Hoje, durante o contato com turmas do Ensino Básico no Norte 
do país, ainda percebemos o quanto os alunos carregam esses 
preconceitos a respeito dos indígenas e da sua cultura. Daí nossa 
definição de que o livro didático, sendo muitas das vezes a única 
fonte de conhecimento para uma grande quantidade de alunos, 
deve ser analisado de forma crítica quando se trata do tema aqui 
proposto. Ao fim, há uma série de preconceitos cristalizados que, 
muitas das vezes, são difíceis de serem penetrados sobretudo 
por conta da formação de professores que, muitas das vezes, não 
tiveram a oportunidade de passar por um Ensino Superior no qual 
se desenvolvia questões relacionadas à etnia e as raças.  

No século XVIII, em terras lusitanas, se discutia a origem do 
homem americano e como esse indígena deveria ser caracterizado. 
O cronista pernambucano Loreto Couto destacava que   

A alguns Autores pareceu que com impropriedade eram chamados 
Índios os povos da América, por lhes parecer que este nome 
competia somente aos da Índia Oriental, que do rio Indo tomarão o 
nome; mas he porque ignoram o motivo de serem chamados Índios 
todos os Americanos.125 

O autor levantava várias hipóteses para explicar  a origem 
dos nativos pernambucanos. A bíblia era o passo mais seguro para 
começar a explicação, de tal sorte que o autor chegou a destacar 
o seguinte:

124. GUATTINI, Michelangelo & CARLI, Dionigi. Relation curieuse et nouvelle d’un voyage de 
Congo: fait és années 1666 et 1667. Repro. Par les Michel Ange de Gatinne et Denys de Carli de 
Plaisance, traduit d’Italien, 1680, p. 26-27. 

125. COUTO, Domingos Loreto de. Desagravos do Brasil e glórias de Pernambuco. Recife: 
Fundação Cultural de Recife, 1981, p.81. 
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Por tradição continuada de muitos séculos afirmam ser os naturais 
da América, que seu primeiro povoador foi Ophir Indico, filho de 
Iectam, neto de Heber aquele de quem fala a sagrada Escritura no 
capitulo décimo do Gênesis, e a quem coube para senhoriar o ultimo 
da costa da Índia Oriental. Deste pois dizem, que passou daqui a 
povoar, e senhoriar a região da América, entrando pela parte do 
Peru, e México, dilatando por ali seu Império.126

Traçar uma genealogia dos índios americanos era muito 
difícil para o cronista que, fazendo leituras de diversas obras que 
versavam sobre o assunto, seguiu seu caminho apresentando 
hipóteses para tal origem. A preocupação em decifrar a procedência 
indígena era algo que preocupava os cronistas desde o século XVI. 
Para Loreto Couto, várias foram as explicações para o aparecimento 
desses homens na América. Assim, ele falou da possibilidade de 
terem descendido daqueles que pretenderam edificar a Torre de 
Babel e que, portanto, por falarem línguas distintas, acabaram se 
espalhando por diversas partes do mundo. Poderiam ser também 
povoadores que foram enviados por Salomão em naus para a 
região chamada Ophir. Para o autor, “Teve Salomão conhecimento 
da disposição de todas as terras do mundo, e conseguintemente 
desses tesouros, e riquezas do Brazil”, parecendo ao cronista que, 
dentre todas as histórias apresentadas, a hipótese de ser o Brasil 
Ophir e de ter sido este território habitado por hebreus egressos das 
terras de Salomão era, por certo, a mais verdadeira.127 

Sendo os primeiros povoadores dessas terras troianos, 
africanos que fugiram depois da destruição de Cartago ou 
simplesmente judeus formadores das tribos de Israel, importava aos 
cronistas a explicação da origem dos primeiros homens que por 
aqui aportaram. E Loreto Couto chega mesmo à Europa para traçar 
um paralelo com nossa história ao destacar que

126. Idem, 1981, p. 57.

127. Silva, Bruno. Genealogias Mazombas: castas- luso-brasileiras em crônicas coloniais. Niterói: 
EDUFF, 2016.  



162

História e Historiografia Indígena em Perspectiva

S U M Á R I O

Depois da destruição de Troya arribou ao Tejo Ulysses, e seus 
companheiros, e fundou Lisboa. Assolada a cidade de Tyro por várias 
partes, uma veio cair na Lusitânia, e povoaram. Hércules Tebano e 
os Argonautas impelidos de tormentas surgiram na Espanha.128

Ou seja: assim como na Europa outros povos concorreram 
para a formação daquelas sociedades, o mesmo teria ocorrido 
do lado de cá do Atlântico. A ideia de se explicar a origem dos 
habitantes da América não foi algo original nas obras dos cronistas 
do século XVIII, muito ao contrário, pois como tem se defendido 
nestas páginas, desde o século XVI, com a descoberta do Novo 
Mundo, surgiram muitas escritas destinadas a dar conhecimento 
sobre essa quarta parte do mundo, que até então ficara encoberta e 
desconhecida. Explicar as terras que se descortinava frente aos olhos 
surpresos e perplexos dos europeus significava, simultaneamente, 
explicar a origem dos homens que a habitavam.129 

Loreto Couto, ao tecer suas explicações para a origem dos 
índios americanos, em nada diferia das proposições apresentadas 
pelo jesuíta Simão de Vasconcelos. Este último, nascido em 
Portugal, veio para o Brasil ainda criança e escreveu diversas obras 
sobre a América portuguesa, dentre elas Crônica da Companhia de 
Jesus, escrita no século XVII. Na verdade, pode-se mesmo dizer que 
o capítulo onde Loreto Couto que versa sobre o passado indígena 
é praticamente uma cópia do jesuíta. No entanto, vê-se em igual 
medida que, ao abordar essa temática, os objetivos de um e outro 
eram bem diferentes.

O jesuíta seiscentista dizia que as principais perguntas feitas 
pelos portugueses aos índios consistiam em tentar entender “Em 
que tempo entraram a povoar aquelas suas terras os primeiros 

128. COUTO, Domingos Loreto de. Desagravos do Brasil e glórias de Pernambuco. Recife: 
Fundação Cultural de Recife, 1981, p.81.

129. Silva, Bruno. Genealogias Mazombas: castas- luso-brasileiras em crônicas coloniais. Niterói: 
EDUFF, 2016.  



163

História e Historiografia Indígena em Perspectiva

S U M Á R I O

progenitores de suas gentes? De que parte do mundo vieram? De 
que nação eram? [...] como não conservaram suas cores? Como não 
conservaram suas línguas?”.130 Simão de Vasconcelos apresentava 
as mesmas proposições que os cronistas do setecentos. Mas, o 
jesuíta ainda trabalhava com a hipótese de ter sido essa quarta 
parte desconhecida do mundo ocupada pela a Ilha de Atlante. 
Assim, descrevia que 

os primeiros progenitores dos índios da América entraram a povoa-la 
sucessivamente com os que entraram a povoar a ilha de Atlante; 
pois tudo era a mesma terra, mais, ou menos distantes das Colunas 
de Hércules [...]. Se hei de dizer o que sinto nesta opinião tão 
discutida da ilha de Atlante, confesso que faz alguma força a meu 
entendimento, não só o segui-la Platão, homem de tanta autoridade 
[...] e tão sério em todo seu dizer.131

Na América espanhola, na região hoje denominada Venezuela, 
o padre José de Gumilla identificou os povos americanos que viviam 
ao longo das missões do rio Orenoco. Ele dizia que muito antes de 
se concentrar nas capacidades, o intelecto e os usos dos indígenas, 
era preciso considerar o frontispício e a fachada dos povos pesqui-
sados, afinal de contas, as configurações exteriores demonstravam 
muito a respeito do caráter e forma de agir dos povos.

El indio en general (hablo de los que habitan las selvas y de los que 
empiezan a domesticarse) es certamente hombre; pero su falta de 
cultivo le ha desfigurado tanto lo racional que en el sentido moral me 
atrevo a decir: que el indio bárbaro y silvestre es un monstruo nunca 
visto, que tiene cabeza de ignorancia, corazón de ingratitud, pecho 
de inconstancia, espaldas de pereza, pies de miedo, su vientre para 
beber y su inclinación á embriagarse: son dos abismos sin fin.132

130.VASCONCELOS, Simão. Crônica da Companhia de Jesus. 3.ed. Petrópolis: Vozes / Brasília: 
INL, 1977, p. 80-82.

131. Idem, 1977, p. 90-91.

132. GUMILLA, Joseph. El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geográfica de 
este gran río y de sus caudalosas vertientes. Escrito en 1731. Ediciones posteriores: 1745, 1791 y 
1882. Versión francesa, 1758. Caracas: Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia 
Colonial de Venezuela, n. 68, 1963, p. 103. 
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Ao abordar as nações indígenas encontradas nos arredores 
do Rio Orenoco, região da atual América do Sul, o autor destacava 
que eram povos incultos e agrestes que não sabiam ler e nem 
escrever, não possuíam nenhum tipo de pintura hieroglífica e, 
portanto, eram distintos dos Mexicas e dos Incas que possuíam 
livros e manifestações culturais que guardavam suas memórias. 
Lembravam nações do início da história da humanidade e mais 
bárbaras que estas era difícil encontrar. Assim, a maior parte desses 
povos da região em questão não sabiam o que responder quando 
se perguntava sobre seus antepassados, “no se levantan sus 
pensamientos un dedo arriba de la tierra: no tienen otra idea, que la 
de las bestias, que es comer, beber, multiplicar y resguardarse de lo 
que aprenden como dañoso y perjudicial. Esta y no o’ra, es la vida 
de aquellos hombres silvestres.”133 

Contudo, o viajante destacava que havia nações mais escla- 
recidas que outras e, por isso, mais desenvolvidas em se tratando 
de corpo, desembaraço no modo de falar e numa maior suavidade 
da língua, sendo, portanto, àquelas que possuíam vantagens 
se comparadas umas com as outras. Gumilla destacava que na 
região do Rio Orinoco a nação que mais se sobressaía era a Cariba 
(Caraíbas), de modo que   

Son los Caribes de buen arte, altos de cuerpo, y bien hechos; 
hablan desde la primera vez con qualquiera, con tanto desembarazo 
y satisfacion, como si fuera muy amigo y conocido. En materia de 
ardides y traiciones son maestros aventajados, por lo mismo que 
de suyo son muy temerosos y cobardes. Preguntados estos ¿de 
dónde salieron sus mayores? no saben dar otra respuesta, que ésta: 
‘Nosotros solamente somos gente’. Y esta respuesta nace de la 
soberbia, con que miran al resto de aquellas Naciones, como esclavos 
suyos: y con la misma lisura se lo dicen en su cara con estas formales 
palabras: ‘Amucón paporáro itóto nantó: Todas las demás gentes son 

133. GUMILLA, Joseph. El Orinoco ilustrado, y defendido, Historia Natural, civil, Y Geografhica 
de este Gran Rio, y de sus caudalosas vertientes, governo, usos, y costumbres de los Indios sus 
habitadores, con nuevas, y utiles noticias de Animales, Arboles, Frutos, Aceytes, Resinas, Yervas, y 
Raices medicinales; y sobre todo, se hallaràn conversiones muy singulares à N. Sante Fé, y casos 
de mucha edificacion. Madrid: Impressor de el Supremo Coasejo de la Inquisicion, Tomo I, 1745.       
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esclavos nuestros.’ Esta es la altivez bárbara de esta Nación Cariba ; 
y realmente trata con desprecio y con tiranía á todas aquellas gentes, 
rendidas unas, y otras temerosas de su yugo.134

O padre ainda lembra que se os caraíbas não sabiam explicar 
a origem da sua gente; os povos da nação Saliba diziam que o Puru 
enviou seu filho desde o céu para matar uma terrível serpente que 
devorava as populações do Orinoco. E tendo o tal Puru vencido aquele 
feroz animal, deixou a todos na região felizes e em grande júbilo. O 
guerreiro ainda teria dito ao bicho: “Vete al Itifierno, maldito, que no 
entrarás en mi casa jamás (note el curioso en esta tradición una confusa 
idea de la redención del Género Humano.)”, afirma Gumilla.

Contudo, a paz teria durado pouco, pois logo que 
apodreceu o corpo da grande serpente, se formaram nas suas 
entranhas enormes vermes e de cada verme saiu um índio Caraíba 
acompanhado de sua mulher. Assim “y que como la Culebra Ó 
Serpiente fué tan sangrienta enemiga de todas aquellas Naciones; 
por eso los Carices hijos de ella, eran bravos, inhumanos y crueles”. 
A nação Jcbagua, por sua vez, destacava que os Caraíbas eram 
descendentes legítimos dos tigres e por isso se comportavam com 
tamanha crueldade. Por isso, 

Por esta causa del nombre Cbavi, que en su lengua significa Tigre, 
deducen la palabra Cbavimvt, que para ellos significa lo mismo que 
Caribe, oriundo de Tigre. Otros Acbaguas de otras Parcialidades, ó 
Tribus explican mas la especie, y le dan mas alma de este modo: 
Cbceui es el Tigre en su lengua; y Cbavina es la Lanza; y de las dos 
palabras Tigre y Lanza sacan el nombre de los Caribes, llamándolos 
Cbavinavi, que es lo mismo que hijos de Tigres con Lanzas: alusión 
ó semejanza muy propia para la crueldad sangrienta de los Caribes.135

134. GUMILLA, Joseph. El Orinoco ilustrado, y defendido, Historia Natural, civil, Y Geografhica 
de este Gran Rio, y de sus caudalosas vertientes, governo, usos, y costumbres de los Indios sus 
habitadores, con nuevas, y utiles noticias de Animales, Arboles, Frutos, Aceytes, Resinas, Yervas, y 
Raices medicinales; y sobre todo, se hallaràn conversiones muy singulares à N. Sante Fé, y casos 
de mucha edificacion. Madrid: Impressor de el Supremo Coasejo de la Inquisicion, Tomo I, 1745.       

135. GUMILLA, Joseph. El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geográfica de 
este gran río y de sus caudalosas vertientes. Escrito en 1731. Ediciones posteriores: 1745, 1791 y 
1882. Versión francesa, 1758. Caracas: Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia 
Colonial de Venezuela, n. 68, 1963, p. 103.
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A nação Othomaca (Otomaca), segundo Gumilla a mais 
bárbara entre todos os bárbaros da região do rio Orinoco, também 
possuía uma explicação “tosca” em relação a origem do seu povo, 
diziam que uma grande pedra formada de três partes, umas sobre 
as outras, levantada como um promontório, de nome Barraguan, 
teria sido sua primeira avó. E, de acordo com o viajante, um 
outro penhasco “horrendo” era, considerado pelos Otomacas, 
seu primeiro avô. Partindo dessa lógica, cada pedra que estava 
na formação daquele alto promontório de penhascos teria sido 
um dos antepassados daquela nação. Portanto, eles enterravam 
seus defuntos; mas, depois de um ano, restituíam suas caveiras 
e levavam os ossos para serem jogados nas cavidades do tido 
promontório, local tomado por grande número de restos mortais. 
Os índios da nação Mapoya “llaman á la tal piedra, en que remata, 
y que sirve como de chapitel al picacho del Barraguan, Uruana; y 
dicen que aquella es la raíz de todas la gente de su Nación; y por 
eso gustan mucho de que lo llamen Uruanayes, y ensartan esta raíz 
con una arga cadena de quimeras y desatinos”.136

Para José de Gumilla, a melhor explicação para a origem 
dos índios vinha dos Saleas e dos Adaguas, já que eram nações 
mais capazes e com melhor índole em toda a região; acreditam 
terem se originado da terra. Entretanto, para o autor, eles erravam 
ao pensarem totalmente dessa forma, afinal as almas possuíam 
uma origem superior. E eles diziam que da terra brotara, muito 
antigamente, homens e mulheres. Assim, segundo Gumilla, as 
explicações para a gênese daqueles grupos eram perpassadas 
por idolatrias que impediam aos europeus terem mais informações 
verídicas a respeito daquelas gentes.

136. GUMILLA, Joseph. El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geográfica de 
este gran río y de sus caudalosas vertientes. Escrito en 1731. Ediciones posteriores: 1745, 1791 y 
1882. Versión francesa, 1758. Caracas: Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia 
Colonial de Venezuela, n. 68, 1963, p. 103.
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Ainda no século XVIII, do ponto de vista das reformulações 
implementadas pelo governo português na América, as reformas 
pombalinas passaram a ver o indígena de outra maneira, o 
antropólogo Omar Ribeiro Thomaz enfatiza que

É a Pombal a quem devemos uma ação incisiva com relação às 
possibilidades de incorporação das populações indígenas no Brasil 
por meio da miscigenação: numa política que se contrapunha à 
atuação sobretudo dos jesuítas, Pombal percebe na diversidade de 
povos e ‘culturas’ existentes na América Portuguesa um problema. 
Dever-se-ia ali formar um ‘povo’ que possuísse um mínimo de 
homogeneidade e que estivesse, com toda a certeza, atrelado a um 
processo civilizatório. A miscigenação entre os índios, portugueses e 
luso-brasileiros seria uma forma adequada de promover a elevação 
de populações até então à margem da civilização. A originalidade 
e a modernidade de Pombal estão no fato de procurar uma 
incorporação das populações indígenas no corpo político da então 
colônia não por meio da evangelização, marca do Antigo Sistema 
Colonial, mas por intermédio, de um lado, da miscigenação, de 
outro, da expansão de instituições políticas até então restritas às 
populações de europeus e eurodescendentes”.137

No que pese as críticas às reformas pombalinas, o que se 
observa é que, ao longo das décadas finais do século XVIII, as 
projeções imperais foram mudando, de alguma maneira, suas 
posições a respeito do que se fazer com os índios; a ideia seria, 
então, pelo menos pela perspectiva pombalina, incorporá-los. 
Mas, a revelia de se compreender suas culturas. A miscigenação, 
então, seria considerando as particularidades indígenas? Mais 
uma vez, como se observa, a introdução do elemento indígena na 
história voltava a ser feita pela lógica do pensamento do homem 
branco, cristão e europeu.

Ainda assim, mesmo que pela perspectiva científica que, em 
fins do XVIII e ao longo do século XIX, vai se afastar cada vez mais 
da religião, a incorporação dos povos autóctones da América se 
fazia pelo ponto de vista da violência contra sua cultura. Um dos 

137. THOMAZ, Omar Ribeiro. “Sobre projetos para o Brasil, de José Bonifácio. 2000. 
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maiores e mais conhecidos cientistas do século das luzes era o 
Conde de Buffon que, depois de pesquisas e do contato com os 
relatos sobre os índios americanos, concluía que

Existe, portanto, na combinação dos elementos e demais causas 
físicas, qualquer coisa oposta ao engrandecimento da natureza 
viva neste novo mundo: há obstáculos ao desenvolvimento e talvez 
à formação dos grandes germes; os mesmos que, sob a doce 
influência de outro clima, receberam sua plena forma e sua completa 
extensão, se restringem, se amesquinham sob este céu avaro e 
sobre essa terra desolada, onde o homem, em pequeno número, 
era esparso, errante; onde, de longe de usar este território como um 
mestre a seu domínio, ele não possuía qualquer império; onde, não 
tendo jamais submetido nem os animais nem os elementos, não tendo 
domado os mares nem direcionado os rios, nem trabalhado a terra, 
ele era, em si, somente um animal de primeira classe e existia para a 
natureza apenas como um ser sem consequência, uma espécie de 
autônomo impotente, incapaz de reformá-la ou auxiliá-la: ela tinha 
tratado menos como mãe que como madrasta, recusando-lhe o 
sentimento do amor e o vivo desejo de multiplicar-se; pois, ainda 
que selvagem do Novo Mundo possua aproximadamente a mesma 
estatura do homem do nosso mundo, isso não é o suficiente para 
que ele constitua uma exceção ao fato geral do apequenamento 
da natureza viva do continente. O selvagem é débil e pequeno nos 
órgãos de reprodução; não tem pelos e nem barba, nem qualquer 
ardor pela sua fêmea: embora mais ligeiro que o europeu, pois 
possui o hábito de correr, é muito menos forte de corpo; é igualmente 
bem menos sensível e, no entanto, mais crédulo e covarde; não 
demonstra qualquer vivacidade, qualquer atividade d’alma; quanto à 
do corpo, é menos um exercício, um movimento voluntário, que uma 
necessidade de ação imposta pela necessidade: prive-o da fome e 
da sede e terá destruído simultaneamente o princípio ativo de todos 
os seus movimentos; ele permanecerá num estúpido repouso sobre 
suas pernas ou deitados durante dias inteiros.138         

Assim, observa-se do ponto de vista histórico que a fonte de 
época acima, escrita no século XVIII, respalda através da ciência 
da observação e da sistematização de dados que a imagem do 
indígena foi ficando cada vez mais impregnada de preconceitos. Ou 
seja, a fala de Buffon é representativa do que vimos e presenciamos, 

138. BUFFON, Conde de. Obras Completas, pp.412-414. 



169

História e Historiografia Indígena em Perspectiva

S U M Á R I O

ainda hoje, nos bancos escolares de parte da região Norte, nos quais 
os alunos reproduzem à exaustão o discurso de que os índios são 
“preguiçosos e não servem para nada”. Fala que, cada vez mais, 
vem sendo reproduzida também por homens que representam o 
poder público no Brasil. 

No século XIX, com a ascensão dos Estados nacionais ao 
longo das Américas, houve vasta tentativa de se discutir e inserção 
do elemento indígena. Longe das projeções que, outrora, foram feitas 
pelos impérios europeus, agora, como Estados independentes, era 
precisa lidar com os índios e procurar um lugar para eles não só na 
sociedade como na história desses países. No Brasil imperial do 
século XIX, José Bonifácio destacava as dificuldades de civilizar os 
índios, entendo que tais dificuldades são as seguintes:

As primeiras provêm 1o de serem os índios povos vagabundos, e 
dados a contínuas guerras, e roubos; 2o de não terem freio algum 
religioso, e civil, que coíba, e dirija duas paixões: donde nasce 
ser-lhes insuportável sujeitarem-se a leis, e costumes regulares; 3o 
entregues naturalmente à preguiça fogem dos trabalhos aturados, 
e diários de cavar, plantar e mondar as sementeiras, que pelo nímio 
viço da terra se cobrem logo de mato, e de ervas ruins; 4o porque 
temem largando sua vida conhecida, e habitual de caçadores, 
sofrer fomes, faltando-lhes alimento à sua gula desregrada; 5o para 
com as nações nossas inimigas recresce novo embaraço, e vem a 
ser o temor que têm que depois de aldeados vinguemos a nosso 
sabor as atrocidades contra nós cometidas: ou porque não vendo 
ainda provado o devido castigo de seus atentados, desprezam-nos, 
confiados na sua presumida valentia: e achando ser-lhes mais útil 
roubar-nos, que servir-nos [...].139 

Assim, seguia o patriarca de independência, no afã de carac- 
terizar os indígenas do Brasil, no século XIX, ainda destacando que 

Com efeito o homem no estado selvático, e mormente o índio 
bravo do Brasil, deve ser preguiçoso; porque tem poucas, ou 
nenhuma necessidade; porque sendo vagabundo, na sua mão está 
arranchar-se sucessivamente em terrenos abundantes de caça ou 

139. BONIFÁCIO, José. Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.47-48.  
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de pesca, ou ainda mesmo de frutos silvestres, e espontâneos; 
porque vivendo todo o tempo exposto ao tempo não precisa de 
casas, e vestidos cômodos, nem de melindres do nosso luxo: 
porque finalmente não tem ideia de prosperidade, nem desejos de 
distinções, e vaidades sociais, que são as molas poderosas, que 
põem em atividade o homem civilizado. De mais uma razão sem 
exercício, e pela maior parte já corrompida por costumes brutais, 
além do apático o devem também fazer estúpido. Tudo o que não lhes 
interessa imediatamente à sua conservação física, e seus poucos 
prazeres grosseiros, escapa à sua atenção, ou lhe é indiferente; falto 
de razão apurada, falto de precaução: é como o animal silvestre seu 
companheiro; tudo o que vê pode talvez atrair-lhe a atenção, do que 
não vê nada lhe importa.140    

Como se percebe, ao longo dos anos de colonização, as 
hipóteses a respeito de quem eram os índios e de como teriam 
se desenvolvido e como eram suas culturas foi algo constante e 
que nunca, na verdade, demonstrava a real história sobre esses 
indivíduos. Durante o processo de formação dos Estados Nacionais, 
em fins do século XVIII e ao longo do século XIX, as ideias a respeito 
dos indígenas americanos, ainda que nesse momento analisadas 
muito mais por uma perspectiva científica, continuaram sendo 
aquelas preponderantes ao longo do período colonial. De fato, isso 
ocorrera, em as partes do continente americano.    

O historiador Bruno Silva, ao analisar os relatos de viagem do 
viajante Bernard Romans, que se estabeleceu nos Estados Unidos 
em fins do século XVIII, enfatiza que 

Para Romans, o homem vermelho era astuto, desconhecedor do 
medo, sem ideia de religião e, portanto, sem superstição, fingido, 
dado à conjura, vivia em perpétuo risco de vida, possuía mente 
vazia, mas com grande acuidade e deliberação para causar danos 
e crueldades. A ideia de selvageria estava na própria forma como os 
homens vermelhos eram trazidos ao mundo, a mãe do selvagem se 
afastava de todos e, sozinha, dava a luz ao filho, lavando na água 
fria a prole e voltando rapidamente à sua vocação diária. Mulheres 
civilizadas carregavam seus filhos com o rosto voltado para a direção 

140. BONIFÁCIO, José. Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.47-48.  
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de seus olhos, ao passo que as mulheres selvagens carregavam 
suas crianças nas costas. Na verdade, o termo selvagem aparece 
no texto inteiro, uma vez que Romans se recusava a utilizar o termo 
indígena para designar povos de tão baixo nível civilizacional, 
evitando assim, confundir os americanos com os indianos, povos 
que, segundo o viajante, eram superiores.141 

Deste modo, a região que se tornaria os Estados Unidos 
estabeleceu uma política intolerante a respeito dos indígenas. 
A historiadora Mary Anne Junqueira, ao analisar a política estatal 
americana, no século XIX para com os grupos indígenas dos 
Estados Unidos, lembra que 

A política ‘igualitarista’ de Andrew Jackson era voltada para o 
expansionismo. O presidente estabeleceu o Indian Removal Act 
(1830; Lei da Remoção Indígena), que determinava a remoção dos 
índios para territórios distantes. Ele foi responsável pela conhecida 
Trail of Tears (Trilha das Lágrimas), nome dado pelos cherokee à 
jornada forçada de seu povo da Geórgia em direção à reserva a 
eles destinada além do rio Mississipi, em Oklahoma. Em 1839, várias 
nações indígenas entre elas os creek, os choctaw e os chickasaw, 
haviam sido removidas para reservas além do Mississipi. [...]. Em 
menos de dez anos, 17 mil índios foram deslocados para outros 
territórios. Destes, 4 mil morreram de fome, frio e doenças na jornada 
de mais de 1500 quilômetros. Muitos índios não se adaptaram 
às novas regiões para as quais foram transferidos. Eles foram 
tomados por estranhamento em razão das diferenças de clima, 
dos animais e da paisagem. Homens e mulheres morriam todos 
os dias nas reservas. Os povos que resistiam ao deslocamento, 
como os seminole da Flórida, forma dizimados pela cavalaria norte-
americana. [...]. Em outras palavras, a conquista do Oeste nos 
Estados Unidos foi um projeto adotado por vários governos, uma 
enaltecida prática militar e auxiliada de perto pelos civis.142 

Assim, se observa através dos fragmentos de fontes e da 
historiografia que, não somente a história indígena e história dos índios 

141. Bernard Romans: um viajante holandês nas terras da costa do Atlântico, na árdua missão 
de classificar a diversidade humana, na segunda metade do século XVIII In: I Encontro de gradu-
andos e pós-graduandos do núcleo de pesquisa e estudos em história cultural – NUPEHC, 2013, 
NITERÓI, p.19.

142. JUNQUEIRA, Mary Anne. Estados Unidos: Estado Nacional e Narrativa da Nação. São Paulo: 
EDUSP, pp. 67-69.
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ia sendo contada de acordo com as diretrizes dos brancos como, 
de maneira geral, governos estabeleceram projetos de dizimação 
dessas nações nos mais distintos locais do continente americano.

Se o século XX ainda traria análises historiográficas como 
as apresentadas por Caio Prado Jr. para quem  “a contribuição do 
escravo preto ou índio para a formação brasileira, é além daquela 
energia motriz quase nula”, destacando que a participação indígena 
no caldo construtivo da nossa cultura é quase nula e “muito mais 
uma contribuição passiva, resultante do simples fato da presença 
dele e da considerável difusão do seu sangue, que uma intervenção 
ativa e construtora”143, as lutas travadas pelas mais diversas etnias 
pelos seus direitos políticos, civis e sociais, de alguma forma fez com 
que a historiografia também renovasse suas abordagens a respeito 
da história dos índios no Brasil e na América de maneira geral. Era 
chagada a hora de dar protagonismo aos povos autóctones do 
continente americano. 

O Brasil não se furtou a essas transformações e leis como 
a 11.645/2008 foram fundamentais para o avanço do ensino de 
história indígena. Mas, não se pode perder de vista que o que se vê 
na lei é fruto das relações sociais e as lutas de grupos engajados 
na questão, bem como algo que se torna mais palpável a partir 
do momento em que a academia, diante das transformações 
do campo historiográfico nos últimos trinta anos, foi também se 
tornando responsável direta por encaminhar enfim o interesse por 
essas temáticas. O que também deve ser visto como um campo de 
luta haja vista que o meio acadêmico é um entre vários setores da 
sociedade que pressiona o Estado afim de providenciar políticas 
públicas para diferentes grupos.

143. PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 
272-273.
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Resumo:
Esse trabalho144 aborda as representações de alunos da educação 
básica acerca dos povos indígenas do Brasil. Após dez anos da 
implementação da Lei 11.645 de março de 2008, que tornou 
obrigatório o ensino de história e culturas indígenas nas escolas de 
ensino médio e fundamental, percebemos que ainda se perpetua e 
legitima nas escolas do município de Xinguara uma imagem genérica 
e equivocada acerca dos povos indígenas. Por fim, o artigo propõe 
reflexões para se combater os conceitos e preconceitos que ainda 
se fazem presentes em sala de aula acerca da temática indígena.

Palavras-chave:
Ensino de História, Povos Indígenas, diversidade cultural.

144. Esse trabalho contou com apoio da Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis – 
PROEX/Unifesspa. Agradeço ao professor Márcio Couto Henrique por ter lido uma versão preli-
minar desse artigo e realizado apontamentos precisos. Além disso, agradecemos a professor 
Taissa Bichara por ter colaborado conosco.
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PRISIONEIROS DA “OCA”, DA “SELVA” E DO 
“ARCO E FLECHA” - O QUE SABEMOS SOBRE OS 
POVOS INDÍGENAS DO BRASIL?

* “Povos indígenas são muito conservadores, eles plantam as suas 
próprias comidas e fazem suas próprias roupas e as suas casas 
são de palha, e não é de material como as casas da cidade e os 
índios vivem nas florestas, não na cidade”. (Fonte: 6º ano do ensino 
fundamental).

* “São povos que vivem no mato, que caça, pesca. Vivem sem 
roupas, sem calçados, uns são negros. Algumas roupas tampam só 
o bumbum, fazem xixi no mato. Se os povos brasileiros forem onde os 
índios estão, os índios matam os povos brasileiros e comem eles. Os 
índios são assim, malvados, feios, não tem roupa para vestir, calçar.” 
(Fonte: 7º ano do ensino fundamental).

* “Antigamente os índios eram muito importantes para a sociedade, 
para a fauna e a flora. Protegia e cuidava do que eles acreditavam. 
Mas o que se pode ver hoje em revista, televisão é que os índios 
estão a desejar nossa cultura, vendendo à flora e até mesmo a fauna. 
Foram uns dos primeiros a habitar o Brasil, criando grande parte da 
nossa cultura, foram fortes, resistiram à escravidão, porém hoje não 
se importam, sendo um dos maiores guardiões da floresta aqui na 
terra, estão se tornando um vilão, nem todos, mas a maioria está 
esquecendo sua origem. Essa é minha opinião sobre os índios.” 
(Fonte:3º ano do ensino médio).

O que acabamos de ler acima são algumas respostas de 
alunos da Educação Básica da rede pública de ensino ao serem 
questionados sobre os povos indígenas do Brasil. Essas formulações 
quando comparadas ao universo de 1.133 (mil cento e trinta e três) 
narrativas que coletamos ao longo dos anos 2016 e 2017, período 
que frequentamos duas escolas públicas do município de Xinguara, 
uma municipal e outra estadual, demonstram um padrão que vamos 
analisar nesse artigo. Além disso, tais respostas nos apontam algo 
alarmante: excetuando pesquisadores da temática indígena, os 
próprios indígenas e também curiosos, a resposta para a pergunta 
que iniciou esse tópico é: pouco ou quase nada. Ou ainda, quando 
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sabem, boa parte dos alunos demonstram ser “prisioneiros” de 
estereótipos, generalizações, equívocos

A historiografia acerca dos povos indígenas até o ultimo 
quartel do século XX, de maneira geral, reservou a eles um lugar 
no qual apareciam como povos sem essência histórica, isto é, 
boa parte dos trabalhos dos historiadores até a década de 1990 
analisou a participação dos índios145 na história do Brasil a partir de 
uma perspectiva dicotômica: ora os índios apareciam como sujeitos 
que lutaram contra o avanço colonial, resistindo bravamente contra 
o colonizador, ora eles surgiam como seres que seriam aculturados 
e/ou “diluídos” na sociedade nacional. O resultado dessas duas 
abordagens era o mesmo, o desaparecimento físico ou cultural dos 
povos indígenas do Brasil. (SANTOS, 2014; MONTEIRO, 1999).

Essas perspectivas não são recentes, consolidaram-se 
ainda no século XIX quando, por meio dos representantes do 
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro - IHGB, foi constituída uma 
cultura histórica nacional onde os índios assumiam um papel de 
coadjuvantes nos processos históricos (VARNHAGEN, 1978; 
MARTIUS, 1982). No início do século XX, salvo pequenas alterações, 
as representações sobre os indígenas não tomaram rumos que 
proporcionassem uma verdadeira inflexão nas formas de lidar com 
a história indígena. De acordo com Mauro Cezar Coelho: 

A produção ensaística, levada a cabo pelos intelectuais do último 
quartel do século XIX e primeiro do século XX, redimensionou a 
imagem do Índio, sem alterar seu atributo principal. Decorrente, 
em larga medida, da adoção de aspectos das teorias raciológicas, 
surgidas no último quartel do Oitocentos, aquela produção estendeu 
às populações indígenas a condenação direcionada ao mestiço e 
ao negro... (COELHO, 2010:101).

145. Até a década de 1950 o termo índio possuía um caráter negativo e desprezado pelos povos 
indígenas já que estava atrelado a ideia de que eram um problema para o desenvolvimento do 
país. Contudo, a partir de 1970 o Movimento Indigenista resgata esse termo enquanto categoria 
política, como instrumento de luta frente a sociedade nacional. É este sentido que me aproprio 
nesse artigo. (MUNDURUKU, 2012).
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Foi principalmente a partir da década de 1990 que ocorreu uma 
redimensão do lugar destinado aos índios na história, pelo menos 
se tratando de Brasil. Dos bastidores ao centro do palco, os índios 
passaram a ser percebidos por meio de uma agência própria, na qual 
era movida pela busca de seus próprios interesses e necessidades. 

Nessa perspectiva, surgiram novas maneiras de se entender 
como os povos indígenas se portaram diante da escravidão, emergiram 
outras estratégias de lidar com a sociedade envolvente, enfatizaram-se 
espaços nas relações de poder e domínio nas quais os índios utilizaram 
um campo de ação – agora na condição de sujeitos históricos – 
possuindo noção das transformações que ocorriam ao seu redor e de 
como se movimentar dentro delas, deixando de ser simplesmente uma 
folha ao vento que se desloca sem objetivo, sem finalidade.

A nova história indígena, tal como ficou conhecido essa nova 
abordagem, redimensionou o lugar dado aos povos indígenas que 
estava sendo construído desde o século XIX com os representantes 
do IHGB: sem passado, sem futuro e com um fim próximo, 
submissos, misturados, aculturados e invisíveis. Essa historiografia 
percebeu que os povos indígenas não ficaram infensos a tais 
processos históricos, não foram joguetes, não atuaram apenas 
como figurantes na história. 

Cabe lembrar que pari passu a essa mudança os povos 
indígenas passaram a reivindicar políticas públicas que valorizassem 
suas memórias, histórias e práticas culturais. Apareceram nos 
canais de comunicação fazendo reivindicações, lutaram pela 
legitimação de terras, protestaram contra o que achavam ser uma 
injustiça. As manifestações e reivindicações dos povos indígenas 
são evidências de que os mesmos não foram exterminados 
como parte da historiografia quis outrora, além disso foram e são 
protagonistas de suas histórias, almejam que seus direitos sejam 
reconhecidos e respeitados, além de reafirmarem e redefinirem suas 
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identidades, sendo, portanto, sujeitos históricos146 (MUNDURUKU, 
2012; MELATTI, 2007). 

Embora saibamos que o conhecimento histórico acadêmico 
acerca dos povos indígenas tenha alcançado uma grande inflexão 
na maneira de representá-los, o mesmo (apesar de iniciativas 
inovadoras e do número crescente de publicações voltadas para 
a questão) não pode ser dito acerca do saber histórico escolar. A 
questão que queremos deixar claro ao fazer essa breve incursão 
na historiografia é que a cultura histórica inaugurada pelo IHGB no 
século XIX, em certa medida, ainda se faz presente nas salas de aula 
e no ensino de História, nos diversos níveis da Educação Básica.

Conforme Coelho: 

A admissão de perspectivas da história indígena e do indigenismo, 
as quais restabelecem a condição de agentes históricos das 
populações indígenas, coexiste com alguns limites, assentados na 
conservação do lugar dispensado à história na educação básica 
– o desenvolvimento de um paradigma moral, em tudo afeito às 
orientações formuladas no século XIX. (COELHO, 2010:76) 

Se hoje, as mudanças ocorridas acerca do protagonismo 
dos povos indígenas em diferentes épocas são perceptíveis nos 
ambientes acadêmicos e muito se discute e produz textos sobre a 
temática, inclusive uma história que seja pensada nos termos destes 
próprios povos e também escrita por eles, o mesmo não se pode dizer 
quanto a educação básica. Tais trabalhos enfrentam dificuldades, 
tal mudança ainda não se faz presente de forma contundente no 
ensino de História, sendo notório nas imagens produzidas pelos 
alunos da rede básica. É partindo desse problema encontrados nas 
representações dos alunos que nossa pesquisa se estrutura.

146. Sobre os números totais dos povos indígenas ainda não há consenso, o Atlas Nacional 
Digital do Brasil, organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com base no censo 
de 2010, aponta que os povos indígenas estão distribuídos em 305 etnias que falam 274 línguas 
nativas, e totalizam 896,9 mil indivíduos. Já em “Novos Povos Indígenas no Brasil – 2011/2016”, 
obra organizada pelo Instituto Socioambiental, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, mostra 252 povos, 154 línguas, 715,213 mil indígenas (RICARDO, RICARDO, 2017)
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A TEMÁTICA INDÍGENA NA ESCOLA: XINGUARA 
E OS POVOS INDÍGENAS ENQUANTO AGENTES 
HISTÓRICOS AUSENTES?

A mesorregião do Sudeste paraense foi povoada e habitada 
por diversos povos indígenas que juntamente com migrantes 
viviam às margens dos rios. Em um mapa elaborado na década 
de 1980, pelo CIMI – Conselho Indigenista Missionário – Xinguara 
ainda não aparecia, e o mapa aponta que a região era habitada 
predominantemente pelas etnias: Karajá, Xambioá, Gorotire Kayapó, 
Xikrin, Suruí, Kuben-Kran-Kegn, entre outras (CIMI, 1982).

Fruto da instalação de grandes empreendimentos agropecu- 
ários, madeireiros e de núcleos familiares provindos do Centro-sul do 
Brasil, Xinguara começa a surgir em agosto de 1976 com a abertura 
das rodovias PA-150 e PA-279 onde ali já moravam em torno de 50 
indivíduos. Dois anos depois o lugar já contava com mais de 8.000 mil 
trabalhadores no então denominado “Entroncamento do Xingu”. Em 
13 de maio de 1982 se emancipou de Conceição do Araguaia pela Lei 
5.028, tornando-se município de Xinguara (TRECANNI, 2006).

A memória social que se estabeleceu no processo de 
construção da cidade de Xinguara é uma narrativa do colonizador/
pioneiro. Segundo Idelma Santiago Silva tal narrativa demonstra a 
disputa de terras entre indígenas e os migrantes, nas quais estes são 
os “pioneiros” que expulsaram violentamente os povos indígenas, 
tornando-se então os fundadores do território: 

É na ocorrência da disputa com os indígenas pela terra e os 
recursos naturais que se funda a narrativa dos pioneiros como 
migrantes fundadores do território. Uma refundação que se fez pela 
eliminação/apagamento dos indígenas das terras e da história do 
médio Tocantins. Uma experiência de alteridade que se realizou 
pelo reconhecimento do Outro como uma ameaça e se materializou 
predominantemente pelas práticas de extermínio (SILVA, 2010:25) 

Tal memória que se constitui embebida pela narrativa do 
colonizador, além das práticas violentas contra os povos indígenas, 
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fortalece um caminho que já foi trilhado pela historiografia e 
continua sendo no saber histórico escolar: a retirada do caráter de 
protagonistas da história dos povos indígenas, tornando-os agentes 
históricos ausentes ou desprovidos de qualquer historicidade.

Sendo assim, sabendo que existe uma representação cons- 
truída sobre os povos indígenas fruto da própria formação social da 
região e que também se faz presente no espaço escolar, o projeto 
que realizamos procurou analisar o que os alunos da Educação 
Básica formulam sobre os povos indígenas da região e, de maneira 
geral, do Brasil, por conseguinte, seu caráter extensivo pretendeu 
intervir nessa realidade na perspectiva de contribuir com o saber 
sobre os índios brasileiros e da região.

Mesmo após 10 anos da implementação da lei 11.645 de 10 
março de 2008, que tornou obrigatório o ensino da história e da 
cultura dos povos indígenas nas escolas públicas e privadas de 
todo país, a construção de estereótipos e preconceitos acerca dos 
povos indígenas ainda se faz presente nas narrativas dos alunos da 
educação básica (BRASIL, 2008).

Tais representações ainda estão sendo (re)produzidas 
pelos alunos no município de Xinguara, onde se encontram as 
escolas lócus da pesquisa, a saber: Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental Henrique Francisco Ramos e Escola Estadual de 
Ensino Médio Dom Luiz de Moura Palha. Durante a etapa inicial da 
pesquisa foram coletados 1.133 (mil cento e trinta e três) materiais, 
entre textos e imagens, produzidos por alunos do 6º ano do ensino 
fundamental até o 3º ano do ensino médio. Nesses materiais os 
alunos desenharam ou escreveram o que eles pensavam acerca 
dos seguintes termos: “povos indígenas” e “índios”147.

O gráfico indica a frequência com que as categorias que 
analisamos aparecem nas narrativas dos alunos.  Parte das narrativas, 
634 (seiscentos e trinta e quatro) vinculam de forma inerente os 
indígenas a natureza, a floresta, a selva. Os dois desenhos abaixo, 
feitos por um aluno do 6º ano do ensino fundamental e outro do 2º ano 
do ensino médio, apesar de distintos níveis da educação básica, o 
primeiro acabou de sair da Educação Infantil e o segundo indo para o 
último ano do ensino médio, apresentam características semelhantes: 
os índios estão em meio a natureza, sorrindo, mostrando uma relação 
harmônica com o meio ambiente, vivendo da caça e da pesca.

147. Realizei uma pesquisa similar na região do nordeste paraense, nos anos de 2012 a 2015, 
com alunos da educação básica da rede pública e privada, assim como do ensino superior. 
Juntamente com as professoras de História Isabel Torres e Juciely Batista, abordamos os municí-
pios de Castanhal, Irituia e Mãe do Rio. O padrão que demonstro e analiso nesse artigo é similar aos 
resultados dessa pesquisa anterior, mesmo sendo de regiões de configurações bastante distintas.

Fonte: 6º ano do ensino fundamental



182

Prisioneiros da “Oca”

S U M Á R I O

Em outra resposta elaborada por uma aluna do 1º ano lemos: 

* “Índios são aqueles que já tem cultura mais predominante que mora 
no meio da mata e tem como atividade caçar, plantar, entre outros”. 
(Fonte: 1º ano do ensino fundamental). 

Há dois problemas evidentes nesse padrão de narrativas: 
o primeiro é enquadrar os índios somente ao espaço da floresta. 
Na concepção desses alunos, para “ser índio” o sujeito deve viver 
isolado, caçar e pescar. Quaisquer comportamentos que não se 
enquadrem nesse padrão descaracterizam o “ser índio” genuíno. 
Suas capacidades adaptativas de lidar e redimensionar aspectos 
sociais, espaciais e culturais são desconsideradas ou negadas, por 
exemplo, indígenas que trabalham próximos ou nos centros urbanos, 
que frequentam universidades, são advogados, professores, etc. 
Os povos indígenas hoje ocupam diversos espaços e não somente 
vivem nas “florestas”, essa é apenas uma das realidades existentes. 
Como apontam Céllia Collet, Mariana Paladino, Kelly Russo, até 
mesmo essa vaga noção que é melhor representada pelo termo 
“territórios indígenas” não deve ser pensada como um espaço 
isolado, sem comunicação, ele está interligado com o mundo ao  

Fonte: 2º ano do ensino médio
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seu redor de diversas formas, por exemplo, quando eles utilizam a 
própria internet148. (COLLET, PALADINO, RUSSO, 2014) 

Uma segunda questão ocorre quando tal visão se desdobra 
em outra que é a do “índio ecológico”. Alguns dos alunos consideram 
que os povos indígenas são “pais” da natureza por cuidarem e por 
não explorarem a floresta, ou ainda, por não criarem excedentes 
seriam protetores da mesma. Foram 73 (setenta e três) narrativas 
que estabeleceram tal relação. Vejamos os exemplos abaixo:

* O que eu acho sobre os povos indígenas. Eu gosto da cultura 
deles exploram os recursos da natureza de forma sustentável eles 
parecem ser diferentes de nós, pois eles usufruem da natureza o 
que é bom para eles não desmatando e nem poluindo...” (Fonte: 1º 
ano do Ensino Médio)

148. Na minha vivência com os Mebêngôkrê Kayapó, da aldeia Las Casas, alguns indígenas utili-
zavam um notebook para assistir vídeos de outros grupos indígenas, viam filmagens de festas, 
músicas de outras etnias fora do Brasil, fotos, etc. Nesse caso, aquele instrumento não represen-
tava o que os não-índios podiam chamar de “desvio da cultura original”, na verdade mostrava 
como eles utilizavam esse elemento para fazer circular notícias, ou ainda para estabelecer uma 
ligação entre povos distantes territorialmente. Ainda nesse sentido, vale destacar também a própria 
produção material das índias e índios Mebêngôkrê Kayapó, a cultura material desse povo tem 
sido “objeto de transformações no uso de matérias primas. Novos materiais de origem industrial 
têm sido incorporados a ela, principalmente miçangas. Outra modalidade de produção de cultura 
material são os tecidos pintados com os grafismos próprios da pintura corporal Mebêngôkrê, meio 
pelo qual as mulheres materializam a cultura imaterial. Alguns desses objetos são destinados exclu-
sivamente ao mercado externo, como forma de geração de renda familiar. (2013:21)

Legenda: “(Os índios são os pais da natureza), porque eles cuidam da 
floresta e usam o que ela oferece”. (Fonte: 8º ano do ensino fundamental)



184

Prisioneiros da “Oca”

S U M Á R I O

* “Os índios têm um papel muito importante na sociedade, 
principalmente na preservação da cultura e na preservação da 
natureza. Na realidade eu os considero grandes protetores nas 
nossas florestas e da cultura que ainda é preservada”. (Fonte: 3º ano 
do Ensino Médio)

* “O que eu acho sobre os povos indígenas. Eu gosto da cultura 
deles exploram os recursos da natureza de forma sustentável eles 
parecem ser diferentes de nós, pois eles usufruem da natureza o 
que é bom para eles não desmatando e nem poluindo...” (Fonte: 1º 
ano do Ensino Médio).

O modo como os povos indígenas lidam com os recursos 
naturais ao seu redor é distinto dos não-índios, não apenas de forma 
física já que em sua maioria observam de maneira distinta a relação de 
dependência entre o homem e o mundo natural e dão significados mais 
profundos a este. Por exemplo, o uso da terra pelos povos indígenas 
está para além do seu uso prático, ela também envolve questões 
relacionadas a tradição, cultura, costumes. Ailton Krenak afirma:

quando penso no território do meu povo, não penso naquela reserva 
de 4 mil hectares, mas num território onde a nossa história, os contos 
e as narrativas do meu povo vão acendendo luzes nas montanhas, 
nos vales, nomeando os lugares e identificando na nossa herança 
ancestral o fundamento da nossa tradição”(KRENAK, 1999: 23-33) 

Sobre esse assunto Jane Beltrão e Rhuan Lopes afirmam que 
a noção de território para os indígenas é ampla, relacionada a própria 
vida, e que vai além de um bem material, “(...) agregando a produção 
de ambiente cultural no qual são desenvolvidas as formas de vida, é 
como dizem os líderes do Tapajós-Arapiuns ‘terra de índios’, categoria 
que implica em considerar as histórias antigas e a tentativa de reaver 
o lugar de pertença” (BELTRÃO, LOPES, 2016:13-30)

Ainda cabe lembrar que:

A visão dos índios como homens ‘naturais’, defensores inatos da 
natureza, deriva de uma concepção de natureza que é própria 
ao mundo ocidental moderno: a natureza como algo que deve 
permanecer intocado, alheio à ação humana. (...)As concepções 
indígenas de “natureza” variam bastante, pois cada povo tem um 



185

Prisioneiros da “Oca”

S U M Á R I O

modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as 
relações que estabelece com ele. Isto significa dizer que os homens 
estão sempre interagindo com a “natureza” e que esta não é jamais 
intocada (INDIOS E MEIO AMBIENTE, s/a). 

Um fator intrigante e que se relaciona as representações já 
citadas é que quando os povos indígenas não se enquadram nesse 
“ser índio”, isolado, caçando e pescando, morando na floresta, nesse 
imaginário criado pelos não-índios eles são chamados de aculturados, 
não seriam “índios de verdade”. Estariam deixando de ser índios por 
se apropriarem de elementos que não são considerados inerentes 
às suas culturas, remetendo a ideia de cristalização das mesmas. Ao 
todo foram 111 (cento e onze) narrativas, dentre elas:

* “... eram nativos cheios de costumes, leis, culturas próprias, e que 
hoje...estão quase ‘extintos’, já que aos poucos estão perdendo suas 
raízes.” (Fonte: 3º ano do Ensino Médio)

* “Hoje em dia os índios não são iguais em 1500 quando o Brasil 
‘foi descoberto e colonizado’. Hoje eles estão meio ligados com 
a modernidade do mundo, suas vestes são de pano, e eles estão 
meio que infectados com o mundo moderno. (Povos indígenas) 
São pessoas que estão mais ligados com a natureza, lutando para 
sobreviver na natureza, vivendo de caçar e pescar. No meu ponto 
de vista é uma pouca parcela da população que ainda não se 
contaminou com a modernidade mas estão quase sujeitos a essa 
infecção moderna.”(Fonte: 3º ano do Ensino Médio)

* “... Atualmente esses costumes estão mudando, com a tecnologia 
os índios estão largando a natureza e seus costumes e se mudando 
para cidade” (Fonte: 1º ano do Ensino Médio).

Os povos indígenas em todas suas histórias sempre se 
apropriaram de elementos “externos” para utilizarem conforme 
acreditavam que iriam lhes beneficiar. Devemos lembrar que a 
utilização de instrumentos, ferramentas da dita sociedade envolvente 
não é um fenômeno atual, já no período colonial enviaram cartas 
para a rainha em Portugal, reclamando determinados direitos, já 
participavam de atividades comerciais, inclusive queriam enviar 
salsaparrilha e óleo de copaíba diretamente para as terras lusas 
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sem intermediários, estabeleciam alianças com representantes das 
potências europeias a partir de suas próprias visões, a historiografia 
tem inúmeros exemplos disso (COELHO, 2016; SANTOS & NEVES, 
2015; HENRIQUE & MORAIS, 2014, ROLLER, 2014; SAMPAIO, 2011; 
ALMEIDA, 2003; MONTEIRO, 1994). 

Hoje buscam formação acadêmica/técnica, escrevem livros, 
possuem sites, bandas de hip-hop (como o grupo de rap dos 
jovens Guarani Kaiowá intitulada Brô MC’s), também moram em 
cidades, utilizam tecnologias e estruturas da sociedade nacional e 
mostram que aprenderam e aprendem constantemente a lidar com 
o mundo que lhes envolve, sem por isso perder suas características 
identitárias, ou se tornarem aculturados, aliás, esses conhecimentos 
obtidos não raro são utilizados para atender alguma demanda 
da própria etnia. Aliás, nunca é demais lembrar, o próprio termo 
“aculturação” está em desuso, já que é associado à perda cultural 
das características de um povo ao “absorver” os costumes do 
outro. A cultura por meio dessa compreensão é entendida de forma 
equivocada, como se fosse estática, estagnada e não passível de 
transformações e ressignificações (DURHAM, 2004; LARAIA, 2001).

O que está subentendido é a ideia de cultura como um 
rochedo intocável, imutável, esquecendo que a cultura é dinâmica, 
estando sempre em mudança, tal como escreveu Roque Laraia: 

entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre 
gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma 
forma que é fundamental para humanidade a compreensão das 
diferenças entre povos de culturas diferentes, é necessário saber 
entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema” 
(LARAIA, 2001:101). 

Os conhecimentos que os indígenas possuem foram e ainda 
são passados de geração para geração e sofrem modificações, 
sendo essas modificações necessárias para suprir as necessidades 
da nova sociedade que se forma em cada grupo étnico de sua época 
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de acordo com sua realidade, do mesmo modo que os hábitos dos 
não-indígenas passam por modificações com o passar do tempo 
(LEVI-STRAUSS, 2004).

Alguns alunos acreditam que os índios estão sendo extintos 
por meio da expropriação de suas terras ou deixando de serem 
índios por se apropriarem de elementos que não são considerados 
inerentes às suas culturas, remetendo a ideia de cristalização das 
mesmas ou de aculturação. Existe aqui uma crítica moral pertinente e 
importante, a luta pela demarcação de terras, por exemplo, é atual e 
intensa, ainda assim, da forma como as narrativas são estruturadas, 
elas acabam por legitimar uma suposta “extinção” dos indígenas tal 
como os escritos do século XIX tentaram prever. 

Márcio Couto Henrique denuncia que os povos indígenas 
contemporâneos convivem com a crença de que estão fadados ao 
desaparecimento, são considerados parte do passado, que existe 
uma definição de indígena a partir de critérios “exteriores” das suas 
culturas e sendo assim, os indígenas que não andam nus, que 
não têm seus corpos pintados de jenipapo e urucu, ou que falam 
português, não moram em ocas ou malocas, não são considerados 
indígenas pelos não-índios (HENRIQUE, 2010).

Além disso, outras elaborações criadas pelos alunos, não 
raro, são de imagens ligadas a um passado distante, geralmente 
o período colonial e relacionado à origem da nação brasileira. 
Isso pode ser percebido por meio de outro aspecto relevante nas 
narrativas elaboradas pelos alunos ao tratarem da temática, que é a 
utilização de verbos no passado. 

Foram 132 (centro e trinta e duas) narrativas que remetem os 
indígenas ao período colonial. De maneira geral é a representação 
do índio colonial, ainda nos primeiros anos da conquista portuguesa 
(ou anterior ao período, como os “primeiros habitantes”). Vejamos:
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Outras respostas:

* “Os índios, primeiros habitantes do território brasileiro” (Fonte: 1º 
ano do Ensino Médio)

* “Os índios foram os primeiros a ocuparem o território brasileiro, 
caçavam seus próprios alimentos”. (Fonte: 1º ano do Ensino Médio)

Um dos maiores problemas nessas narrativas é que os 
alunos não percebem os povos indígenas na atualidade, eles 
pertenceriam ao passado. Tal perspectiva está relacionada a um 
ensino de História eurocêntrico, que aponta a história dos povos 
indígenas a partir da chegada dos europeus, estes seriam o motor 
da história. Manuela Carneiro da Cunha, na obra História dos Índios 
do Brasil, já apontava esse caráter: “Assim também a História do 
Brasil, a canônica, começa invariavelmente pelo ‘descobrimento’. 
São os ‘descobridores’ que a inauguram e conferem aos gentios 
uma entrada – de serviço – no grande curso da História.”(CUNHA, 
1992:09). De acordo com Mauro Coelho e Wilma Coelho, nessa 
configuração eurocêntrica tanto os povos africanos quanto os 
indígenas participam dos eventos históricos de forma “mais 
alegórica que determinante” (COELHO & COELHO, 2014:21). 

Legenda: “Terra a vista”
Fonte: 2º ano do Ensino Médio
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Desse modo, tidos como sujeitos sem atuação política e social 
no curso da História, a percepção sobre os povos indígenas pode 
atingir o patamar de “irrelevância” e engendrar noções equivocadas. 
Evidência disso são os alunos que retrataram os povos indígenas de 
forma pejorativa, tratando-os como inferiores, aproveitadores. Foram 
48 (quarenta e oito) desenhos e textos classificaram os indígenas 
enquanto preguiçosos, que cheiram mal, violentos e mal-educados.

Um aluno do 7º ano escreveu:

* “Os povos indígenas são muitos diferentes. Eles comem uma 
comida estranha e ainda se pintam com uma tinta e além deles 
se pintarem eles querem pintar a gente também. Eles deveriam se 
vestir também e além disso eles deviam aprender algumas coisas 
que nós sabemos. Os índios são muitos grosseiros com a gente eles 
deviam ser educados assim como nós”. (Fonte: 7º ano do Ensino 
Fundamental).

Outro aluno sentenciou:

* “Os índios são pessoas que eu não gosto. Aproveitam-se muito. 
Tem vez que eles param as estradas, isso gera muito prejuízo. Tem 
pessoas que possuí terras enormes, daí os índios podem invadir, 
etc... Índios são pessoas que causam prejuízo a humanidade, não 
gostos deles. Minha opinião”. (Fonte: 2º ano do Ensino Médio)

De acordo com Edson Silva um dos fatores que contribui para 
que essa imagem inferiorizada se perpetue é a falta de conhecimento 
sobre as culturas indígenas, dificultando a socialização dos 
mesmos tanto nas cidades como no campo, inclusive aumentando 
a violência. Sendo em sua maioria informações, não raro falsas, que 
circulam na mídia propositalmente ou não, acabam reforçando a 
ideia dos indígenas como preguiçosos e selvagens (SILVA, 2012).  

Márcio Couto Henrique também aborda essa questão da 
inferiorização que os povos indígenas sofrem:

... observa-se a existência de crenças estereotipadas sobre 
diferenças raciais, utilizadas para a construção de imagens 
negativas em áreas como inteligência, caráter moral e habilidades 
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diversas. Por sua vez, tais imagens fundamentam a discriminação na 
medida em que sustentam atitudes de hostilidade, desprezo e temor 
com relação a povos que tradicionalmente tem sido definido como 
inferiores. (HENRIQUE, 2010:81).

Alguns alunos, 40 (quarenta) não conseguiram ou não 
quiseram definir algo sobre os povos indígenas, escreveram e 
desenharam que não sabiam mesmo morando em uma região que 
possui diversas etnias vivendo nela, como a região do sul e sudeste 
paraense, por exemplo os Mebêngôkrê Kayapó da aldeia Las 
Casas, uma etnia que tivemos a oportunidade de conhecer durante 
o período de execução do projeto. 

Podemos afirmar que essas representações construídas 
pelos alunos se mesclam, podendo muito bem ser agrupadas 
e quando relacionadas entre si enformam um pensamento 
específico e determinam um padrão já conhecido na cultura 
histórica. Contudo, há elementos característicos entre elas que 
nos permitem essa diferenciação. Ao finalizarmos essa parte da 
pesquisa podemos afirmar que mesmo com a implementação da 
Lei 11.645/08 os povos indígenas ainda são representados por 
meio de estereótipos, desprovidos de dinamicidade e pluralidade. 
Em nossas fontes percebemos um padrão que lamentavelmente 
legitima e, em boa parte, oficializa esse tipo de conhecimento 
acerca da temática indígena.

Destarte, há predominantemente uma visão que não 
corresponde à realidade dos povos indígenas, mostrando um 
desconhecimento desses povos e o que é conhecido em boa parte 
está  permeado por generalizações. Os indígenas são sujeitos 
que não fazem parte da sociedade nacional; desprovidos de sua 
pluralidade cultural, como se todos os indígenas do Brasil, sem 
exceção, fossem um só, iguais. São desenhos e escritos que nos 
permitem afirmar que existe uma mentalidade nas escolas acerca dos 
povos indígenas que ainda os representa por meio de estereótipos 
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e preconceitos. Não obstante tal quadro aqui analisado, isso não 
é tudo, as possiblidades de mudanças são claras e totalmente 
possíveis. Vejamos o próximo tópico.

À GUISA DE CONCLUSÃO: PERSPECTIVAS DE 
MUDANÇAS

Apesar das preocupantes representações demonstradas por 
escritos e desenhos nessa pesquisa, os esforços têm se concentrado 
principalmente no sentido de fazer com que os alunos percebam 
os povos indígenas em sua pluralidade, sua dinamicidade, sua 
diversidade, a partir de uma prática comprometida eticamente com 
a temática indígena. (MANCINI, TROQUEZ, 2009).

Diante disso, 95 (noventa e cinco) estudantes construíram 
narrativas que retratam os povos indígenas em sua contempora-
neidade, a partir de suas transformações e diversidade, portanto, 
elaboraram textos, que ainda marcados por generalizações, nos 
permitem afirmar que existe uma mudança em curso, mesmo que 
lenta, e o ensino de História pode ser um dos bastiões a promover 
essa mudança. Vejamos:

* “Os povos indígenas são geralmente lembrados por serem 
agressivos, isolados em floretas. O que não é verdade até porque 
diariamente se vê índios andando pelas ruas das cidades. Não são 
agressivos e são pessoas como nós, apesar de ter uma cultura 
rica e que difere da cultura das pessoas da cidade. São pessoas 
que aprendem a viver de uma forma simples. Que fazem uso do 
artesanato e de outras coisas para viver no dia-a-dia”. (Fonte: 3º Ano 
do Ensino Médio).

*“Povos indígenas são pessoas de uma cultura totalmente diferente, 
não se pode dizer que todos são iguais, pois há várias tribos 
diferentes, com jeitos diferentes e culturas diferentes...”. (Fonte: 2º 
ano do Ensino Médio).

* “Os índios moram nas aldeias, eles fazem o seu trabalho como: 
pescar, caçar, cozinhar. Para mim cada um tem o seu trabalho, as 



192

Prisioneiros da “Oca”

S U M Á R I O

vezes eles vêm para a Xinguara vender as coisinhas deles, para mim 
eles são um exemplo, muita gente tem medo, pois eles pensam que 
os índios matam, mas eles não matam, ele é um ser humano igual a 
gente...”  (Fonte: 8º ano do Ensino Fundamental).

*“Indígenas pra mim são pessoas normais como todos nós, 
apenas com costumes e crenças diferentes, mas normal, toda 
região tem um costume, os indígenas também têm, e acho que 
tem muito pra ensinar por terem costumes diferentes” (Fonte: 1º 
ano do Ensino Médio).

*“Povos indígenas são pessoas de uma cultura totalmente diferente, 
não se pode dizer que todos são iguais, pois há várias tribos 
diferentes, com jeitos diferentes e culturas diferentes...”. (Fonte: 2º 
ano do Ensino Médio).

* “Os povos indígenas são um grupo de povos com diferentes 
culturas, alguns povos indígenas moram em florestas, uma grande 
quantidade de povos indígenas vive no norte do Estado brasileiro, 
existem povos indígenas mais modernos que vivem em cidades fora 
de florestas mais permanecem com sua cultura, uma grande parte se 
concentra na Amazônia” (Fonte: 1º ano do Ensino Médio).

Tomamos essas últimas fontes enquanto indícios de 
mudança. Elas ainda não estão livres de problemas, contém gene-
ralizações, o próprio termo “tribo” presente em uma das narrativas 
é exemplo disso, o mesmo está em desuso e a Antropologia o 
considera como uma definição pejorativa e equivocada, remeten-
do-se a ideia de primitivismo cultural, tornando-se mais usual a 
denominação povos indígenas ou etnias. 

Para continuarmos isso e darmos força para essas mudanças, 
práticas pedagógicas, livros didáticos são alguns pontos que devem 
ser problematizados para que possamos começar a desconstruir 
esses estereótipos que são oficializados desde as primeiras séries 
do ensino fundamental. Ainda é comum, por exemplo, no dia 19 de 
Abril, “dia do índio”, as escolas por todo o Brasil fantasiarem seus 
alunos com penas e tinturas, “homenageando” os índios, ou melhor, 
um índio.  Seria interessante para professores e alunos uma dinâmica 
que mostrasse, no lugar do índio genérico, a diversidade dos povos 
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indígenas, representando etnias distintas, suas cosmologias e seus 
modos particulares de organização. 

É condição sine qua non para que ocorra a mudança dessa 
representação empreender o entendimento de que os povos 
indígenas interagem e se ressignificam sem que isso cause a 
“perda” da sua identidade. Por meio da temática indígena existem 
diversas possibilidades reflexivas interessantes para se desenvolver 
na sala de aula. 

Para que as sociedades indígenas saiam da posição 
estática, o professor de História pode mobilizar o ensino por meio 
da incorporação de diferentes fontes, utilizando as Tecnologias de 
Informação e Comunicação e  estimular visitas a sites como o “http://
mirim.org” no qual em uma linguagem bastante didática reúne 
informações sobre os povos indígenas no Brasil, jogos digitais onde 
os estudantes podem inclusive assumir diferentes tipos de “avatar” 
que representam distintas etnias e perceber a diferença entre elas.  

Ainda no âmbito da internet é válida a visita em algum blog 
organizado por indígenas como o “bloguedoanapuaka.wordpress.
com” do indígena Anápuáká Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe ou visitar 
o site da rádio “Yandê” que tem como objetivo a difusão da cultura 
indígena através da ótica tradicional, mas agregando a velocidade e 
o alcance da tecnologia e da internet”149. Esses instrumentos podem 
se tornar aliados a formas de ensinar que devem estar vinculadas 
principalmente a desconstrução dessas imagens mostradas pelos 
alunos das redes de ensino do país.

É claro, não podemos esquecer que o processo de cons- 
trução dos alunos acerca dessas representações é contínuo e 

149. A rádio tem como coordenadores os indígenas: Anápuáká Tubinambá, Renata Tumbinambá, 
Denilson Baniwa e  como colunistas: Yakuy Tupinambá, Daiara Tukano e Vavá Terena.Disponível 
em: http://radioyande.com. Acesso em 12 de Junho de 2017. 

https://bloguedoanapuaka.wordpress.com/sobre-o-anapuaka/
https://bloguedoanapuaka.wordpress.com/sobre-o-anapuaka/
http://radioyande.com
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não se deve somente ao espaço escolar, vimos nas narrativas que 
as mesmas em muito são devedoras das redes sociais, filmes, 
televisão, veículos que acabam por reproduzir o senso comum 
presente na sociedade e nas narrativas dos alunos. 

Considerar que os discentes possuem essas concepções de 
mundo e visões pré-concebidas, portanto, possuem uma consci-
ência histórica em formação, torna possível confrontar as perspec-
tivas de modo a se constituírem elas mesmas em pontos de partida 
para transformação do ensino de História no que se refere a temá-
tica indígena no espaço escolar. 
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Resumo:
O presente trabalho150 vem problematizar quais são, de que forma e 
por quê as imagens dos povos das mais diversas etnias indígenas 
na Amazônia (em especial, sul e sudeste do Pará), são passadas 
pelos livros didáticos de História (livro didático “Ser Protagonista: 
História (1º, 2º e 3º Anos – Ensino Médio)”), utilizados pela Rede 
Pública Estadual de educação, nas Turmas de Ensino Médio 
das escolas do Município de Xinguara-PA (Amazônia Oriental, 
Sul e Sudeste do Pará), de determinadas maneiras, a moldar um 
“imaginário”, uma “representação do real” equivalente à própria 
realidade amazônica no espaço e tempo? (PESAVENTO, 1995, p.15). 
E, somada a essa dúvida, por quê os povos indígenas do Pará (Sul 
e Sudeste) e Amazônia não são, na verdade, nem contemplados 
em tais materiais didáticos (PEIXOTO, 2011, p.496; CUNHA, 1992, 
p.9; BITTENCOURT, 2013, pp. 101-105), tendo seu “protagonismo 
indígena” (MONTEIRO, 2001, p.4), relegado ao “esquecimento” por 
conta de uma “memória manipulada”? 

Palavras-chaves:
Livros didáticos – Amazônia - Indígenas

150. Este texto diz respeito ao Projeto de Pesquisa intitulado “DIVERSIDADE CULTURAL, 
MOVIMENTOS SOCIAIS E AÇÕES DO ESTADO NA AMAZÔNIA A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO 
‘SER PROTAGONISTA: HISTÓRIA (3º ANO – ENSINO MÉDIO)’: UM ESTUDO DE CASO DAS 
TURMAS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO HENRIQUE DE 
MIRANDA NO MUNICÍPIO DE XINGUARA – PA (2017-2018)”. Ele está registrado no Sistema de 
Projetos Online da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (SISPROL/UNIFESSPA). Ele 
iniciou no dia 20 de Janeiro de 2017, de acordo com a Portaria Nº0449/2014, de 7 de Agosto 
de 2014 e publicada no DOU Nº 158, em 19 de Agosto de 2014, Seção 2, p.39. Durou até 20 de 
Janeiro de 2018, porém prorrogou-se por mais 6 meses. Não houve nenhum tipo de financia-
mento e bolsista trabalhando no projeto.
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OS POVOS INDÍGENAS E O LIVRO DIDÁTICO DE 
HISTÓRIA: VISÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA.

O presente trabalho vem problematizar quais são, de que 
forma e por quê as imagens dos povos das mais diversas etnias 
indígenas na Amazônia (em especial, sul e sudeste do Pará), são 
passadas pelos livros didáticos de História (livro didático “Ser 
Protagonista: História (1º, 2º e 3º Anos – Ensino Médio)”), utilizados 
pela Rede Pública Estadual de educação, nas Turmas de Ensino 
Médio das escolas do Município de Xinguara-PA (Amazônia Oriental, 
Sul e Sudeste do Pará), de determinadas maneiras, a moldar um 
“imaginário”, uma “representação do real” equivalente à própria 
realidade amazônica no espaço e tempo? (PESAVENTO, 1995, p.15). 
E, somada a essa dúvida, por quê os povos indígenas do Pará (Sul 
e Sudeste) e Amazônia não são, na verdade, nem contemplados 
em tais materiais didáticos (PEIXOTO, 2011, p.496; CUNHA, 1992, 
p.9; BITTENCOURT, 2013, pp. 101-105), tendo seu “protagonismo 
indígena” (MONTEIRO, 2001, p.4), relegado ao “esquecimento” por 
conta de uma “memória manipulada”? 

As representações dos discursos sobre a Amazônia e os 
povos indígenas no livro didático e os aspectos de sua política 
de produção mais distribuição, são os objetos desse estudo 
(FONSECA, 2012, pp.91-93). O recorte temporal 2017 até 2018 (2 
anos) corresponde à duração de vigência do cronograma previsto 
para a execução das tarefas inerentes à pesquisa. 

Para responder à problemática apresentada, se recorrerá aos 
documentos legais ligados ao currículo de História na Educação 
Básica (LDBEN, PCN’s, OCNEM, DCNEM, BNCC, Matriz Curricular 
do ENEM), entrevistas com as pessoas membros das comunidades 
escolares, o livro didático (PNLD, 2015, 2016, 2017), planejamentos 
anuais dos professores, listas de frequências dos alunos, filmagens 
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do andamento das aulas de História sobre os assuntos ligados 
às Histórias da Amazônia no séc. XX (Ocupação do Sul do Pará, 
Conflitos Agrários, Migrações, Grandes Projetos, Guerrilha do 
Araguaia) (ALVES FILHO, 2000, pp.45-99) e, bibliografia pertinente à 
pesquisa, fontes desta análise histórica. 

Apesar do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apontar para a presença de 896, 9 mil 
índigenas vivendo no Brasil, com 305 etnias e a fala de 274 idiomas, 
demonstrando um significativo aumento em comparação com os 
Censos 1991 e 2000 (saindo do total de 734.127), o Anuário Brasileiro 
da Educação Básica 2017 ter acusado 262, 1 mil matrículas na 
Educação Indígena em 2015, o Relatório 2012 Violência Contra os 
Povos Indígenas organizado pelo Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), revelou serem 18.865 os casos de Desassistência Na Área da 
Educação Escolar Indígena. Casos esses, são tidos como violência 
contra os indígenas por omissão do poder público.

Diante desse quadro ainda bastante atual, os objetivos das 
conclusões parciais desse trabalho tornam-se mais urgente. Já que, 
o livro didático, o currículo definidor dos seus assuntos a serem 
abordados nele e a prática docente em sala de aula, contribuem para 
moldar na mente de crianças e jovens imagens preconceituosas, 
estereotipadas, discriminatórias e excludentes dos povos indígenas.

Por isso, devemos buscar atestar as reais situações dos 
Ensinos de Histórias Contemporânea da Amazônia e Indígena na 
Rede Pública Estadual de Ensino a partir de um estudo de caso, 
sugerir e realizar ações propositivas (oficinas, mesas-redondas, 
seminários, palestras) com o intuito de criar condições mínimas 
para a prática da Educação das Relações Étnico-Raciais baseada 
nas Leis Nº10.639/2003 e Nº 11645/2008 (SILVA, 2011, pp.11-12), 
dentro do Ensino de História Contemporânea da Amazônia no 
Ensino Médio local e assim, fortalecer o exercício da cidadania, o 
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fomento da criticidade, a convivência com a diversidade cultural e 
o fortalecimento da educação progressista e democrática no Sul e 
Sudeste do Pará, no município de Xinguara.  

CURRÍCULO E LIVRO DIDÁTICO NO SUL DO PARÁ 

Todos os documentos legais referentes ao currículo do Ensino 
Médio151, estão atrelados ao paradigma tecnicista/aplicacionista. 

Eles partem do princípio de que a “capacidade de pensar 
com a História”, precisa se articular “o conhecimento de história a 
um raciocínio aplicado, que permite refletir e debater os desafios 
do Brasil e do mundo contemporâneo” (BRASIL/MEC/BNCC, 2016, 
p.632). Viabilizando aos estudantes “se posicionar na escolha das 
profissões que melhor se coadunem com suas possibilidades e 
habilidades”, tendo em vista “o desenvolvimento de competências 
cognitivas, socioafetivas, psicomotoras e das que incentivam uma 
intervenção consciente e ativa na realidade social em que vive o 
aluno” e abrindo o caminho com vistas à um “domínio dos princípios 
e dos fundamentos científico-tecnológicos para a produção de bens, 
serviços e conhecimentos” (BRASIL/MEC/OCNEM, 2006, pp.66-68).

Sem levar em consideração o fato de que, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a própria LDBEN 
colocam a obrigatoriedade do currículo em atender a “uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” (BRASIL/
MEC/PCN, 2000, p. 16; BRASIL/MEC/LDBEN, 2017, p.12), a grade 

151. No Brasil, Entre 2000 e 2016, uma série de documentos legais referentes ao currículo do 
Ensino Médio, foram criados oficializados pelo Governo Federal via Ministério da Educação 
(MEC). Dentre eles podemos citar: os Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio 
(PCNEM, 2000), as Orientações Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio (OCNEM, 2006), as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio (DCNEM, 2012), a Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC, 2016)  e a Lei Nº 13.415/2017 (Reforma do Ensino Médio, 2017).
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curricular do Ensino Médio ainda se mantêm fiel às listas de assuntos 
das escalas nacionais e globais. E, no âmbito nacional, o Brasil é 
representado pela região Centro-Sul, excluindo as demais. 

A 2ª versão da BNCC de abril de 2016 (BRASIL/MEC/
BNCC, 2016, pp.631-632) propunha a retirada do caráter europeu 
do currículo de História do Ensino Médio, ao centrar os olhares 
para as Américas, África e Ásia, apontando para suas relações 
na construção histórica do Brasil. Todavia, a própria BNCC e a 
Matriz Curricular de Referência ENEM são deslocadas, confusas e, 
praticamente, inexistentes, quando se trata de Histórias Regional e 
Local (BRASIL/MEC/BNCC, 2016, pp.631-632; BRASIL/MEC/INEP, 
2012, p.11 e p.23). Portanto, atualmente, a História ensinada nas 
escolas de Ensino Médio do país ficou concentrada nas realidades 
históricas das grandes capitais do Sul e Sudeste, revelando a 
homogeneização e a setorização do currículo de História.152 

Essas visões curriculares vigentes irão impregnar os livros 
didáticos de História voltados para o Ensino Médio no Brasil, trazendo 
à tona a “força de uma concepção tendencialmente conservadora de 
História”, estabelecida pela História Tradicional, de critério temporal, 
linear, com base na História Européia Branca Ocidental. Seus 
diálogos com as realidades históricas da África, América e Brasil são 
extremamente pontuais (FONSECA, 2012, p.105). 

Fonseca (2012, p.105) definiu a concepção didática dos 
livros pelo termo “História Integrada”. Essa caracterização, exposta 

152. Na 2ª versão da BNCC, lançada em abril de 2016, pelo MEC, ainda na gestão da Presidenta 
Dilma Roussef (2011-2016), a disciplina História tem 3 Unidades Curriculares. Em nenhuma delas, 
as Histórias Regional e Local são contempladas. Por consequência, a História da Amazônia não 
faz parte dela. Na Matriz Curricular de Referência do ENEM, na parte da Matriz de Referência 
das Ciências Humanas e Suas Tecnologias, em suas Competências, na Competência 2, para ser 
mais exato está escrito ser necessário comparar “o significado histórico-geográfico das organi-
zações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial”. Em Anexo da Matriz 
que trata dos Objetos de Conhecimento Associados às Matrizes de Referência das Ciências 
Humanas e Suas Tecnologias, consta no item “Características e Transformações das Estruturas 
Produtivas”, o título “A Borracha na Amazônia”. Além disso, não existem mais referências sobre 
a Amazônia. Para saber mais sobre a Matriz de Referência do ENEM, ver:  http://download.inep.
gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
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anteriormente, esteve presente no intervalo 2015-2017, em livros 
didáticos de História usados por escolas públicas de Ensino Médio 
de municípios das regiões Sul e Sudeste do Pará, membros da 
chamada Amazônia Oriental. Esse foi o caso de Xinguara-PA.

AVALIAÇÃO DO MEC E A COLEÇÃO SER 
PROTAGONISTA: HISTÓRIA – ENSINO MÉDIO: 
O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA E O ENSINO 
MÉDIO PÚBLICO DE XINGUARA-PA 

A respeito da Coleção Ser Protagonista: História – Ensino 
Médio, o livro didático de História usado na Rede Pública estadual de 
ensino do município de Xinguara-PA, entre os anos de 2015 e 2017, 
o Guia de Livros Didáticos PNLD 2015: História – Ensino Médio153, 
afirmou ter sua Organização Curricular, um enfoque numa História 
Geral da civilizações, permeada ou intercalada por capítulos de 
História do Brasil, da América, da África e da Ásia. Seus conteúdos 
estão dispostos de forma cronológica linear, predominando as 
abordagens favorecedoras da História Política. Por sua vez, elas 
aproximam-se das múltiplas organizações das sociedades ao longo 
do tempo (FONSECA, 2012, p. 106; GUIA, 2015, p.112).154

153. De acordo com Fonseca (2012, pp.100-101), em “1985, a nova política foi definida pelo 
decreto federal 91.542, de 19 de agosto de 1985, que instituiu o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e as regras para sua execução. De acordo com essa política, o MEC se compro-
meteu a distribuir gratuitamente livros didáticos aos alunos de escola pública de ensino funda-
mental, sendo a indicação dos livros feita pelas escolas. Os professores passaram a avaliar, 
selecionar os títulos e solicitá-los ao governo federal, que, por sua vez, comprava-os das editoras 
e os distribuía para todo o Brasil”. A autora continua e afirma que de “modo particular, ressal-
ta-se o processo permanente de avaliação dos livros didáticos, organizado e sistematizado pelo 
MEC, a partir de 1995. Em 1996, foi lançado o primeiro Guia dos Livros Didáticos, e ocorreu 
nova mudança no gerenciamento do programa, sendo extinta a FAE. As responsabilidades de 
execução passaram ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)”. 

154. Para se ter acesso e conhecer os aspectos dos Guias de Livros Didáticos, de todos os 
Níveis de Ensino (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e, saber sobre a escolha e 
uso dos livros didáticos nas Escolas Públicas, ver: http://www.fnde.gov.br/programas/programas-
-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro  didatico/item/11148-guia-pnld-2018, acessado no dia 22 de 
Janeiro de 2018, às 13:18 da tarde.

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro  didatico/item/11148-guia-pnld-2018
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro  didatico/item/11148-guia-pnld-2018
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A distribuição dos conteúdos, sobretudo as seções, é 
dominada pela irregularidade com que aparecem nos capítulos. As 
instruções dadas pela própria coleção ao professor, para trabalha-la 
em sala de aula, mostram a limitação do trabalho colaborativo com 
os professores de outras disciplinas, restrição na discussão sobre as 
perspectivas historiográficas contemporâneas mais os referenciais 
teórico-metodológicos da proposta pedagógica e a irregularidade 
nas seções que tratam dos povos da África, afrodescendentes e 
povos indígenas atrelada à tópicos resumidos (GUIA, 2015, p.114). 

A proposta pedagógica da coleção peca ao sugerir um 
trabalho conjunto com outras disciplinas, sem manter a relação dele 
com a História (GUIA, 2015, p.115).

A coleção ao tratar da História Local e Regional, confirma a 
pouca exploração dos seus temas históricos, dando orientações de 
estudo restritas a determinadas áreas do país. Desconsiderando, 
portanto, nuances de situações específicas (GUIA, 2015, p.115 e p.117)  

Para exemplificar, podemos citar a História da Amazônia. 
E, indo um pouco mais além, uma das suas partes, a Oriental, 
representada pelos Estados do Pará, Amapá, Mato Grosso, 
Maranhão e Tocantins, sendo as mesorregiões do Sul e Sudeste do 
Pará as que englobam Xinguara-PA.

Muito se produz sobre a História da Amazônia Ocidental. 
Sobretudo pesquisas referenciando a História do Pará, com foco 
em Belém, sua capital. Desde o período colonial até os séculos XX 
e XXI.155 E, isso já vem sendo massificado no Ensino Fundamental 
via Estudos Amazônicos, disciplina que foi implantada no currículo 

155. A editora paraense Paka-Tatu apresenta um total de 53 títulos já publicados nas áreas da 
História, Filosofia, Sociologia e Geografia que focam a Amazônia. A editora da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM) contempla 297 títulos publicados sobre a mesma região, incluindo 
uma quantidade considerável na área da História. Para saber mais, ver:  http://editorapakatatu.
com.br/index.php?route=product/category&path=59_93 e http://www.edua.ufam.edu.br/publica-
coes, acessados no dia 24 de janeiro de 2018, às 12:05 da tarde. 

http://editorapakatatu.com.br/index.php?route=product/category&path=59_93
http://editorapakatatu.com.br/index.php?route=product/category&path=59_93
http://www.edua.ufam.edu.br/publicacoes
http://www.edua.ufam.edu.br/publicacoes
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desse nível de ensino ao final dos anos 90, nas redes pública e 
privada (ALVES, 2016, pp.5-6).156 Porém, no Ensino Médio, em 
função de vários fatores já citados, a História Regional e Local não é 
contemplada. Se a História da Amazônia enfrenta esses percalços, 
os assuntos sobre a História da Amazônia Oriental, praticamente, 
inexistem no currículo.

Apesar dos avanços no campo da História da Amazônia 
Oriental e História do Sul do Pará157, tal conhecimento produzido tanto 
por cientistas sociais de outros Estados, quanto por Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal do Sul e Sudeste 

156. Segundo Davison Hugo Rocha Alves (2016, p.2 e pp.5-6), durante o final dos anos 90, logo 
após as aprovações e autorizações do Governo Federal acerca da LDBEN (1996) e Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) – Séries Finais do Ensino Fundamental (1997), no Pará, passou 
a existir, por parte da Secretaria Estadual de Educação a preocupação de “em evidenciar a 
Amazônia no currículo escolar”. Logo, uma série de documentos legais e livros sobre a Amazônia 
foram criados e levados em consideração, tais como “a Resolução nº 630/1997, dispõe da parte 
diversificada do currículo escolar da SEDUC; Resolução nº 231/1998, estabelece normas que 
disciplinem a parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental e Médio do Estado do 
Pará; a Orientação para a implantação e estruturação do modelo curricular para o ensino funda-
mental, a partir de 1999, com base nas novas diretrizes para o ensino fundamental (MEC/CNE). 
Belém: Diretoria de Ensino/SEDUC, dezembro de 1998; e os dois livros regionais lançados nos 
anos 1990 no Governo do Estado do Pará para uso da disciplina Estudos Amazônicos: História 
do Pará: das primeiras populações à cabanagem (vol.1), de Gerard Prost; História do Pará: do 
período da borracha aos dias atuais (vol.2), de Gerard Prost; Amazônia: meio ambiente (vol.1), de 
Violeta Refkalefsky Loureiro; Amazônia: História e análise de problemas – do período da borracha 
aos dias atuais (vol.2), de Violeta Refkalefsky Loureiro”.

157. A construção da História do Sul e Sudeste do Pará (parte da Amazônia Oriental), iniciou-se 
com os trabalhos pioneiros de Marianne Schmink e Charles H. Wood (1992, 2012), realizados 
entre 1976 e 1989 no sul do Pará, que enfrentaram a “pouca atenção dada a diversidade das 
histórias locais, desvelando as características específicas de cada lugar e como suas influências 
alteraram o curso das mudanças na fronteira”, Marília Emmi (1985, 1988)), Octávio Ianni (1978) e 
Jean Hébette (1979), passando pela produção do final dos anos 90 e início dos anos 2000, com 
Pereira (1999), Marques (2000), Santana (2005) e Pañarrocha (1995, 1998), chegando aos dias 
de hoje com Durães (2016), Silva (2017), Almeida(2004, 2006), Alves (2007), Possas (2017), Anjos 
(1992, 2017), Ribeiro(2017), Pessoa(2006, 2013) e Escorsi (2007,2012).
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do Pará (UNIFESSPA)158, ainda não se estendeu para a sociedade 
dessas regiões, nem para as searas das escolas.

Retomando outros pontos relevantes do Guia 2015, a Ser 
Protagonista: História – Ensino Médio possui deficiências significa-
tivas, no que diz respeito a abordagem de temas da História da 
África, História Afro-Brasileira e Indígena. Segundo o Guia existem 
irregularidade nas seções que tratam dos povos da África, afro-
descendentes e povos indígenas, tópicos resumidos, abordagens 
bem específicas em capítulos e seções e assuntos desconectados. 
Todos esses fatores conjugados, resultam em uma abordagem 
padronizadora e invisibilidade social (GUIA, 2015, pp. 115-116).

MERCADO EDITORIAL, LIVRO DIDÁTICO, 
POVOS INDÍGENAS E ENSINO DE HISTÓRIA DA 
AMAZÔNIA

Em entrevistas realizadas ao longo do 1º Semestre de 2017, 
os professores e professoras de História que atendem as turmas 
de Ensino Médio das escolas atreladas à Rede Pública Estadual 
de Ensino de Xinguara-PA, mais detidamente a E.E.E.M. Raimundo 
Henrique de Miranda, pontuaram diversos aspectos sobre a 
Coleção Ser Protagonista: História – Ensino Médio. Essa coleção é 
representada por três volumes. Um para cada série desse nível de 
ensino. Sua disposição, escolha, conteúdo, manuseio em sala de 
aula e a relação com o ENEM são alguns deles. 

158. É bom lembrar da produção do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais 
e Sociedade Na Amazônia (PDTSA) do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da UNIFESSPA/
Campus Marabá, que contempla um total de 45 Dissertações de Mestrado defendidas. Todas 
elas focaram em realidades sociais e históricas do Sul e Sudeste do Pará. Na Linha I -  Estado, 
Território e Dinâmicas Socioambientais na Amazônia foram defendidas 27. E, na Linha II - 
Produção Discursiva e Dinâmicas Socioterritoriais na Amazônia foram produzidas 18. Para saber 
mais, ver: https://pdtsa.unifesspa.edu.br/index.php/dissertacoes, acessado no dia 24 de janeiro 
de 2018, às 18:38 da noite.  

https://pdtsa.unifesspa.edu.br/index.php/dissertacoes
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Devido aos nossos questionamentos, todos esses elementos 
estão alinhados com a discussão sobre a História da Amazônia 
(regional) e a História do Pará (local).

Desde 2013, Renato Souza é professor de História da Rede 
Pública Estadual de Xinguara-PA (E.E.E.M. Raimundo Henrique de 
Miranda, E.E.E.M. Pedro Mota e E.E.E.M. Dom Luiz Palha) e da 
Rede Privada de Ensino de Rio Maria-PA. Ao ser indagado sobre o 
Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM) de 
2015, o que apresentou tal coleção para a Educação Básica do país 
por um triênio (2015, 2016 e 2017) e o atendimento da demanda por 
História Regional e Local, confirmou que:

No que eu percebi do livro que, tanto História, quanto Geografia, eles 
parecem que não atendem não. Deixa muito a desejar. Principalmente, 
porque eu acho que esses livros, eu acho que eles não atendem 
a realidade, muitas vezes local. Mesmo tendo sido aprovado pelo 
programa. Parece que, é só feito pelo Sudeste e Sul, ali, que participa 
dessa aprovação. Porque você pode pegar o livro de História, Geografia, 
qualquer área, não têm o regionalismo. Não traz o regional.159

A partir de 2012, um pouco antes de Renato, Liliane Borba 
passou a exercer o trabalho de professora de História da E.E.E.M. 
Raimundo Henrique de Miranda e Rede Privada da cidade. Ela falou 
abertamente sobre a situação do livro didático de História e o que 
o seu conteúdo oferece em termos de História da Amazônia. Sua 
fala foi um pouco mais ampla que a do seu colega sobre a questão:

Olha, os meninos ainda estudam História da Amazônia em Estudos 
Amazônicos, no Ensino Fundamental. Agora, entrou no Ensino 
Médio, eles vão estudar ali, sobre a Cabanagem, Adesão do Pará 
e, ainda estudam um pouquinho dessa História aí, desse contexto. 
Mas, pra mim ter no livro, a oferta ali no livro, falando da História da 
Amazônia, principalmente, aqui da nossa região, você não vai ter 
isso não. A, não ser que você trabalhe com os alunos, de forma, um 
conteúdo extra, né? Um conteúdo complementar. E, que você pegue 
alguns escritores regionais e trabalhe com eles.160

159. Entrevista concedida por Renato Souza a SILVA, Bernard Arthur Silva da, no dia 30 de janeiro de 2017.

160. Entrevista concedida por Liliane Borba a SILVA, Bernard Arthur Silva da, no dia 25 de 
janeiro de 2017.
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A partir das falas dos docentes Renato Souza e Liliane Borba 
mais a consulta aos três volumes da Coleção Ser Protagonista, 
percebemos que, pelo menos, a História da Amazônia não está 
ausente por completo. Ela se faz presente no Ensino Fundamental 
(6º ao 9º Ano), pela disciplina Estudos Amazônicos. 

Embora as observações críticas dos entrevistados sobre o livro 
didático de História utilizado no Ensino Médio e, a presença nele do 
Regional e Local sejam pertinentes, Amazônia e Pará são abordados. 

Suas presenças são sentidas (SER PROTAGONISTA/1º ANO/
ENSINO MÉDIO, 2013, pp. 42-43; SER PROTAGONISTA/2º ANO/
ENSINO MÉDIO, 2013, p.23 e p.226; SER PROTAGONISTA/3º ANO/
ENSINO MÉDIO, 2013, p. 17) em um tópico do capítulo 2 do volume 
1 (1º Ano), composto por 6 subtópicos (Capítulo 2 – “Os Seres 
Humanos Povoam a América”, Tópico 4 – “Os Povos Agrícolas da 
Amazônia”, Sub – Tópico 1 – “A Cultura Marajoara”, Sub – Tópico 
2 – “Cacicados e Tesos”, Sub – Tópico 3 – “Uma Rede de Trocas”, 
Sub – Tópico 4 – “A Cultura de Santarém”, Sub – Tópico 5 – “Uma 
Sociedade Complexa” e Sub – Tópico 6 – “Uma Sociedade Urbana 
do Xingu”), dois tópicos dos capítulo 2 e 18 do volume 2 (2º Ano), 
sendo o tópico 3 e sub – tópico 1 do capítulo 2 e, tópico 5 mais 
o sub – tópico 2 do 18 (Capítulo 2 – “Povos Indígenas No Brasil”, 
Tópico 3 – “Nem Tudo Era Tupi”, Sub – tópico 1 – “Aruaque e Caribe”; 
Capítulo 18 – “Primeiro Reinado e Regência no Brasil”, Tópico 5 
– “As Revoltas Regenciais”, Sub - Tópico 2 – “Cabanagem”) e um 
tópico do capítulo 1 do volume 3 (3º Ano) composto por um sub 
– tópico (Capítulo 1 – “A Primeira República No Brasil”, Tópico 4 – 
“A Aventura da Borracha na Amazônia” e Sub – Tópico 1 – “Uma 
Riqueza Concentrada”).

Contudo, os assuntos sobre a Amazônia e o Pará apresen-
tados, evocam imagens que formam representações de realidades 
históricas, deficientes e ultrapassadas. Isso constata um descom-
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passo entre o saber histórico escolar e o saber histórico acadêmico, 
sobre os temas que norteiam o regional e o local. 

No livro do 1º Ano do Ensino Médio (SER PROTAGONISTA/1º 
ANO/ENSINO MÉDIO, 2013, pp.42-43), a abordagem dada aos 
povos indígenas que viviam na Ilha do Marajó, extremo Norte 
do Estado do Pará, na região amazônica, antes do contato com 
os portugueses, é repleta de incompletude, falta de clareza, 
homogeneização e uniformização. A alimentação e a diversidade 
étnica desses povos foram tratadas com esses parâmetros.

Na página 42, está escrito que os “marajoaras certamente 
obtinham grande quantidade de alimento, seja pela caça e pesca 
abundantes na região, seja pela agricultura, baseada na mandioca e 
no arroz selvagem” (SER PROTAGONISTA/1º ANO/ENSINO MÉDIO, 
2013). Em pesquisas até anteriores ao ano da coleção, Lopes 
(2006, p.29) afirmou que, além dos gêneros citados, feijão, bacuri, 
óleo, carangueijo, milho, café, grude e mangabas, eram também 
consumidos e comercializados com outras vilas da Ilha do Marajó 
e Belém (principal cidade da capitania, a época da colonização). 
Variedade alimentar e comercial foram destaques entre esses povos.

O autor continua (LOPES, 2006, p. 30) e cita os Nheengaíbas, 
Aruãs, Sacacas, Marauanazes, Maracanus, Abaiatezes, Gujaras, 
Muacaras, Aroaris, Joatãs e Tupinambás como importantes 
moradores do leste da Ilha do Marajó e da foz do Rio Xingu. Porro 
(1995, pp.25-28), Neto (2001, p.12) e Guzmán (2012, pp.16-22) 
ainda mencionam os Tupinambás, Pacajás, Tobojaras, Jurunas, 
Tembé, Munduruku, Guajajára, Kayapó, Gorotíre e Gaviões, que 
integravam as demais regiões dos Estados do Pará e Maranhão, 
antes da chegada dos europeus. Todas essas pesquisas também 
foram feitas bem antes da Ser Protagonista ser lançada no 
mercado editorial.
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Sobre a Cabanagem (1835-1840, séc. XIX) – um tema clássico 
para os Historiadores amazônicos e, sobretudo, paraenses -, no livro 
do 2º Ano do Ensino Médio (SER PROTAGONISTA/2º ANO/ENSINO 
MÉDIO, 2013, p.226), a explicação resumida, homogeneização dos 
participantes, o termo “cabano” anterior à própria Cabanagem, 
reducionismo na explicação sobre a origem da Cabanagem e 
circunscrição da Cabanagem ao Estado do Pará foram a tônica do 
assunto abordado.

Na página 226 (SER PROTAGONISTA/2º ANO/ENSINO 
MÉDIO, 2013), a autora do volume 2 da Ser Protagonista, Valéria 
Vaz, escreve que a população pobre da província do Grão-Pará 
(atual Estado do Pará) tinha, no geral, “ascendência indígena ou 
africana e viviam em cabanas simples à beira dos rios da região” e, 
portanto, “eram chamados de cabanos”.

Consultando Patrícia Sampaio (2009, pp.26-29), Flávio 
Gomes (2006, pp.281-287) e Neto (2001, pp.55-103), fica claro 
nos censos populacionais, jornais, relatórios policiais e obras do 
Setecentos (Séc. XVIII) e Oitocentos (Séc. XIX), o quanto existia, 
nas áreas urbana e rural da província paraense, uma enorme 
quantidades de negros, índios, mestiços que não eram escravos, 
além de homens livres pobres brancos inserido nesse mundo do 
trabalho livre. Apontando, desse jeito, camadas populares com 
diferenciações significativas. A denominação “cabano” é posterior 
à Cabanagem e, não, antes dela, como dá a entender a autora no 
começo desse seu texto sobre tal movimento.

Em outra passagem, consta que em 1833, “o presidente de 
província nomeado pelo governo imperial, Lobo de Souza, resolveu 
perseguir violentamente os cabanos”, mas essa “repressão” acabou 
tendo o “efeito contrário e os opositores ao governo acabaram 
se fortalecendo”. E, uma “revolta iniciada em Belém espalhou-se 
rapidamente por toda a província”. No desenrolar dos eventos, 
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“destacaram-se nesse movimento os lavradores irmãos Vinagre, o 
proprietário de terra Félix Malcher e o seringueiro Eduardo Angelim”. 
Nessa narrativa apresentada pelo livro didático, as lideranças de 
outros estratos sociais da Cabanagem, simplesmente, “desapa-
recem”. Como se nunca tivessem existido. Esse mesmo trecho, 
cristaliza também, a visão de um único fator (no caso, a nomeação 
do presidente da província, um fator político), enquanto causa prin-
cipal da eclosão da Cabanagem.

Nesse instante não podemos deixar de citar os trabalhos 
pioneiros de Salles (1992, pp. 122-142; 2004, pp.37-49), Ferreira 
(2006, pp.197-226) e Moreira Neto (1988), nos quais os nomes de 
negros (escravos e libertos) como Patriota, Cristóvão, Félix, Manuel 
Maria, Coco, Belisário, Joaquim Antônio e Joaquim “Diamante” do 
Espírito Santo figuram como nomes importantes da Cabanagem. 
Mulheres que pegaram em armas para defenderem suas famílias e 
propriedades na ausência de seus maridos e aquelas que também 
lutaram lado a lado dos “cabanos”. Os vários povos indígenas foram 
marcantes durante os anos cabanos, seja em Belém, ou nos interiores 
da província. Daí que, vários interesses e maneiras de conduzir a 
Cabanagem foram se construindo, levando ao entendimento que 
existiram, de fato, “Cabanagens” (NETO, 2001, p.83). 

Já Magda Ricci (2002, pp. 225-263) e Luís Balkar (1998) são 
enfáticos em eleger a propagação de epidemias como a de bexigas, 
responsável por dizimar boa parte da população negra e indígena, 
a imprensa local e a propagação de idéias liberais, o processo de 
independência do Grão-Pará, a lusofobia (ódio aos portugueses) e a 
xenofobia (ódio aos estrangeiros), crise de autoridade e as redes de 
sociabilidade junto à troca de idéias entre negros, índios, mestiços 
e homens livre pobres, como as causas que, em conjunto, levaram 
à Cabanagem. Balkar (1998) alerta para o quanto a Cabanagem 
alastrou-se para Amazonas e Amapá.
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O volume 3 da Ser Protagonista (SER PROTAGONISTA/3º 
ANO/ENSINO MÉDIO, 2013), na sua página 17, ao falar da economia 
da borracha na Amazônia, sobretudo nas cidades de Belém e 
Manaus, durante o final do século XIX e início do XX, deixou claro 
serem os trabalhadores dos seringais (o nome da área, na qual se 
produzia a borracha), “na maior parte nordestinos que fugiam das 
secas -, conhecidos como seringueiros, viviam em condições bem 
precárias”. Os seringueiros moravam em “acampamentos isolados” 
e “dependiam totalmente do armazém do seringalista para comprar 
alimentos, remédios, armas, munição, faca”. 

A historiografia sobre a economia da borracha na Amazônia 
avançou nesse ponto. Lacerda (2002, pp. 295-318), Cancela 
(2011, pp.23-143), Sarges (2002, pp. 75-89) e Oliveira Filho (1979), 
demonstraram claramente, com o manuseio de jornais, literatura 
de cordel, censos, testamentos e registros de casamentos, que 
cearenses, maranhenses, baianos, alagoanos, pernambucanos, 
cearenses e potiguares, atuaram nos seringais do Pará e Amazonas. 

Essa observação (LACERDA, 2002, p. 304) quebra com 
a afirmação generalista e imprecisa do livro didático. Junta-se a 
esse fato, a presença de negros, indígenas, mestiços e homens 
livres pobres, oriundos da própria região amazônica, trabalhando 
nos seringais (OLIVEIRA FILHO, 1979). Sendo mais claro ainda, 
o predomínio maior do dito “seringal do apogeu”, no qual a 
presença nordestina foi grande, se deu no momento 1870-1910 
(OLIVEIRA FILHO, 1979). 

Até então, os diversos sujeitos citados a pouco, eram os 
principais elementos dessa atividade econômica. Com destaque 
para os índios, profundos conhecedores das matas, rios, furos e 
igarapés. Instrução muito relevante para a adentrar as florestas, 
encontrar a seringueira para extrair o látex, matéria-prima principal 
na produção da borracha. Essa transição demorou para se definir. 
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Todos esses sujeitos acabavam convivendo nos mesmos espaços, 
compartilhando culturas e histórias diferentes (LACERDA, 2002, 
309-315; OLIVEIRA FILHO, 1979).

Conclui-se, portanto que, o urbano e o rural estavam 
entrelaçados no cotidiano dos seringais e produção da borracha. 
Descartando, a ideia de “acampamentos isolados” (SER 
PROTAGONISTA/3º ANO/ENSINO MÉDIO, 2013, p.17). Muitos 
seringueiros iam às capitais se divertir, conhecer os espaços, 
pessoas, cuidar da saúde, fazer negócios e dentre outras situações 
(LACERDA, 2010, pp.235-370).

Não obstante, tais discursos sobre a Amazônia e Pará 
presentes no livro didático serem muito aquém do que se espera 
conhecer sobre a região e, impregnados de generalizações, 
reducionismos, homogeneizações, imprecisões e incompletudes, 
Bárbara Freitag (1993, p. 128) pondera alertando com veemência o 
quanto, ao lado do livro didático, o “ensino no Brasil é sofrível, sem 
ele será incontestavelmente pior”. Ela amplia a visão e, estabelece 
que, “tudo se calca no livro didático”. Com sua falta, “o ensino 
brasileiro poderia facilmente desmoronar” (FREITAG, 1993, p.128).

Nosso prisma, acerca dessas colocações inerentes ao 
ensino de História na Rede Estadual de Educação (Ensino Médio) 
em Xinguara-PA (Sul do Pará) e livro didático de História, parte do 
olhar de Raimundo, o professor de História com mais tempo de 
atividade no município. Um pouco mais de 30 anos, atuando nas 
esferas municipal e estadual. No momento, trabalha nas três únicas 
escolas estaduais da cidade: E.E.E.M. Raimundo Henrique de 
Miranda, E.E.E.M. Pedro Mota e E.E.E.M. Dom Luiz Palha. Sua fala 
é lúcida ao dizer que “o livro didático não é regionalizado”.161 Suas 
palavras não param e, ele sentencia o assunto mantendo sua linha 
de raciocínio quando diz: “eles não preparam o livro pra nós”.162

161. Entrevista concedida por Raimundo a SILVA, Bernard Arthur Silva da, no dia 11 de junho de 2017.

162. Idem.
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Essas avaliações do professor Raimundo, encontram eco 
nos dizeres de Liliane Borba e Renato Souza, os demais docentes 
que atuaram na Raimundo Henrique de Miranda, no período em que 
vigorou a Ser Protagonista. 

Em conjunto, toada as fontes analisadas até aqui apontam os 
problemas do currículo de História do Ensino Médio e a defasagem 
de vários manuais didáticos. Problemas esses, materializados no 
trato das temáticas regionais e locais em sala de aula.     

Dessa maneira, os aspectos de temas relativos à História da 
Amazônia e História do Pará, citados na Ser Protagonista e seus 
três volumes, contribuem, nas palavras de Vilma de Lurdes Barbosa 
(2006, p.64), para um ensino de Histórias Regional e Local que 
não leva em consideração “qualquer outra propriedade intelectiva 
do aluno e do próprio professor, apresentando-se de maneira 
fragmentada, decorativa, repetitiva, memorativa, enaltecedora de 
personalidades e vultos históricos, na qual os fatos são apresentados 
como axiomas, dogmaticamente”.

REPRESENTAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS 
NA AMAZÔNIA ORIENTAL: DIÁLOGOS 
POSSÍVEIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
XINGUARA NO SUL DO PARÁ.

Em pesquisa inédita, Rafael Rogério Nascimento dos Santos, 
professor do curso de História da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA)/Campus Xinguara, conseguiu apontar 
via coleta de 1113 materiais, entre textos e imagens, as representações 
dos estudantes das redes municipal e estadual de Xinguara-PA (sul 
do Pará) sobre os povos indígenas. Afirmamos que a pesquisa 
é inédita, porque até então, não se havia analisado o alcance dos 
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pensamentos de alunos (as) acerca de tais sujeitos, na mesorregião 
do sudeste paraense, mais especificamente, no extremo sul. E, isso 
faz ela superar a ausência de dados referentes à Sapucaia, Rio 
Maria, Pau D’Arco e Redenção. Isso já seria um segundo momento 
de uma provável nova pesquisa, com maior abrangência, bolsistas e 
financiamento (SANTOS, 2017, pp.674-678).

Usando como lócus da pesquisa, as Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Henrique Francisco Ramos e Escola Estadual 
de Ensino Médio Dom Luiz Palha, Rafael dos Santos pode abranger 
os estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino 
Médio. Logo, foi possível identificar, entre as representações, 5 tipos 
de enquadramentos dos povos indígenas: o indígena atrelado ao 
espaço da floresta, os índios como “aculturados”, os índios como 
sujeitos pertencentes única e exclusivamente ao passado, os índios 
sem protagonismo na História e os povos indígenas de acordo com 
sua contemporaneidade (SANTOS, 2017, 674-678).

No primeiro enquadramento (634 textos e imagens), os índios 
“devem” viver isolados, caçar e pescar. Se ficarem fora disso, deixam 
de ser os “índios genuínos”, por estarem se “integrando ao ambiente 
da cidade”, do mundo não índio. O segundo (73 textos e imagens) 
entende os povos indígenas como “índios ecológicos”, os “pais da 
natureza” e “protetores da floresta”. Já, o terceiro enquadramento, 
constatou que muitos alunos enxergaram os índios como sujeitos 
pertencentes ao passado, mais detidamente, o período colonial no 
momento do “descobrimento” do Brasil (132 textos e imagens) e, 
não, enquanto personagens atuantes no presente. Oriundo dessa 
percepção, vem o quarto enquadramento. Nele, foi afirmado 
em vários registros conseguidos junto aos alunos, a falta de 
protagonismo na História e o retrato pejorativo dos povos indígenas 
recheados de denominações como “inferiores” e “aproveitadores” 
(48 textos e imagens). Por fim, o enquadramento final (95 textos 
e imagens) já apontou algumas mudanças pequenas, porém 
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significativas sobre as maneiras de compreender os indígenas. 
Alguns alunos conseguiram elaborar textos nos quais apontavam 
para a importância atual dos povos indígenas e seu desenvolvimento 
histórico no Brasil (SANTOS, 2017, pp.674-678).

As considerações feitas por Rafael Santos referentes às 
visões de estudantes acerca da temática indígena nos espaços 
escolares, dialogam com algumas observações inerentes à relação 
livro didático de História usado pelos estudantes da E.E.E.M. 
Raimundo Henrique de Miranda (“Ser Protagonista: História (1º, 
2º e 3º Anos – Ensino Médio)”) e presença da História dos povos 
indígenas. E, mais as pesquisas gestadas nas capitais e localidades 
dos Estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais (LIGÓRIO, 2012, pp. 162-168; PEREIRA, 2011, pp. 163-165; 
SILVA, 2015, pp.27-35).

Geovani José da Silva (2015, p.28 e pp.31-32), ao relatar 
sua experiência como docente de História do município de Porto 
Murtinho (Mato Grosso do Sul, região do Patanal), na Escola 
Municipal Indígena “Ejiwajegi” - Polo (“os verdadeiros índios”, 
em língua Kadiwéu) localizada na aldeia Bodoquena, entre 1997 
e 2004, que se caracterizou pelo trabalho com a etnia Kadiwéu, 
pontuou acontecer, desde 1940 até metade dos 1990, nos espaços 
escolares desse arredores, os estudos irem até a 4ª série do ensino 
fundamental, interrompendo as formações de muitos Kadiwéu 
sedentos pelo estudo, já que teriam que se deslocar para a cidade 
a fim de continuar estudando, o aprendizado se concentrava 
em um currículo eurocêntrico e branco, desmerecendo a cultura 
Kadiwéu e seu lugar na História do Brasil, método positivista e 
linear valorizador da memorização de datas, acontecimentos e 
nomes desconectados da História dos Kadiwéu, ocorrência de 
castigos físicos (palmatórias e ajoelhar no milho), psicológicos e 
culturais (era proibido usar o idioma Kadiwéu dentro da escola) e 
altos índices de repetência e evasão.
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Por outro lado, nesse caso específico, houveram pontos 
positivos. Silva relata que, depois do começo do seu trabalho 
e a extensão até o Ensino Médio provocada por Lei Municipal e 
negociações com o Estado, modificou-se o currículo. Passou-se 
a dar atenção para a origem dos Kadiwéu, as relações sociais, a 
moradia, vestuário, alimentação, guerras, brinquedos e luto. Assim, 
um pouco da autoestima dos Kadiwéu foi sendo soerguida e um 
professor de História não índio foi aceito entre os seus membros 
(SILVA, 2015, pp.32-34).

Ludmila M. Ligório (2012, p.162) fez uma incursão em uma 
escola pública municipal de Porto Alegre-RS para verificar as 
imagens que os alunos de 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental tem 
sobre os povos indígenas. 

Concluiu e encontrou a presença da “visão do índio selvagem 
que cultiva a cultura de seus antepassados, vive em ocas, pinta 
o corpo, vive da caça e da pesca”, nas falas dos estudantes. 
A dicotomia entre “índio selvagem e índio civilizado” é muito 
cristalizada nos livros didáticos de História e mídia em geral. Os 
índios atrelados ao passado remoto apenas, tidos como “canibais” 
e exercendo inclusive a escravidão (LIGÓRIO, 2012, pp.160-162).

Mesmo tendo feito algumas intervenções metodológicas 
com os alunos da escola através do uso de diferentes fontes como 
músicas, fotos e cartas e, angariado algumas modificações nos 
jeitos de pensar, tais como a consideração da diversidade linguística 
e formas de trabalho, a crença na prática do trabalho escravo, 
morar em ocas e o não uso de roupas. Algumas dessas estruturas 
de pensamento ficaram nas mentes de crianças e jovens alunos e 
alunas (LIGÓRIO, 2012, pp.162-168).

Finalmente, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, 
Júnia Sales Pereira (2011, pp. 163-165) atestou o entendimento de 
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uma parcela de professores que atuam na rede pública de ensino 
(municipal e estadual) sobre não existir nenhuma necessidade do 
ensino de História Indígenas nas escolas. Atribuem isso, ao simples 
e rasteiro fato de estarem em um no Estado de Minas Gerais e, 
que por isso, não viam a importância dessa demanda. Além disso, 
agregam-se a ele a falta de materiais didáticos disponíveis nas 
bibliotecas das escolas sobre História Indígena, cursos escassos 
sobre o tema, a concentração da responsabilidade sobre o ensino 
de História Indígena no professor de História e a continuidade da 
idealização do índio, ocasionada pele essencialização dele. Isso 
deu ares de um “ser mitológico”, extraterrestre para os docentes e 
até estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passados dez anos da sanção da Lei Nº 11.645/2008, que 
estabelece a obrigatoriedade do ensino de História Indígena e 
culturas dos povos indígenas no Brasil, na Educação Básica e Ensino 
Superior, percebem-se fragilidades e lacunas que contribuem para 
uma atribuição das responsabilidades apenas para os professores 
de Artes, Literatura e, pelo o que vimos nos casos citados à pouco, 
sobretudo de História. A responsabilidade sobre a presença da 
temática indígena é de todos, não pode ser horizontalizada e, sim, 
deve ser verticalizada, integrando toda comunidade escolar.

Nesse sentido, os docentes devem ter ciência de que 
atualmente, de acordo com Silva (2015) e Ligório (2012), existem 
propostas de atividades específicas para se ensinar a História 
Indígena nas salas de aula, como os vídeos disponíveis no endereço 
eletrônico http://goo.gl/ungYnG , conhecidos pelo projeto Vídeo 
nas Aldeias. Esses vídeos de 18 minutos, que em conjunto era 

http://goo.gl/ungYnG
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chamado “Indios No Brasil: Quem São Eles?”. Em cada episódio, 
são mostradas as relações da população indígena  brasileira com a 
natureza, o sobrenatural e os não índios. Existem também músicas 
nacionais com temáticas indígenas que podem ser trabalhadas na 
sala de aula, como “Todo Dia Era Dia de Índio” de Jorge Benjor e “Um 
Índio” de Caetano Veloso. Além da própria Literatura Infanto-Juvenil 
produzida pelos próprios indígenas, voltada para a cultura indígena. 
Obras como “Meu Avô Apolinário” (2001) de Daniel Munduruku.

Essas opções viáveis, pintam assim, um horizonte mais 
prospero para o ensino de História Indígena e a desconstrução nas 
mentes dos alunos das representações negativas atreladas aos 
povos indígenas.   

Pelas constatações referentes ao currículo, livro didático, 
entrevistas e pesquisas atrelados à presença da temática indígena 
na escola, devemos, de acordo com Mancini e Troquez (2009, 
pp.181-206), buscar considera-las objetivando uma prática de 
ensino comprometida com a pluralidade e diversidade dos povos 
indígenas, mais a temática indígena, em articulação constante 
pela aplicação de uma educação das relações étnico-raciais 
democrática, respeitadora e tolerante (SILVA, 2011, pp.11-12).
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Resumo:
O presente trabalho, visa trazer à tona, os resultados alcançados 
ao longo do período entre 12 de Junho e 15 de Agosto de 2017 
(Período 2017.2) e segunda semana de Novembro até o final de 
Março de 2018, na Monitoria da disciplina História das Sociedades 
Africanas, ministrada na Turma 2016 (Matutino) do Curso de 
Licenciatura em História, da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará (UNIFESSPA/Campus Xinguara). E, também, nas ações 
de extensão acerca do ensino e pesquisa do Projeto de Extensão 
envolvendo o Cinema e a Música Negra na universidade e educação 
básica (Escola Estadual de Ensino Médio Raimundo Henrique de 
Miranda) em Xinguara-PA (sul do estado do Pará

Palavras-chaves: 
Cinema – Música – Ensino de História
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CINEMA NEGRO E MÚSICA NEGRA NO ENSINO 
MÉDIO: TEORIA E MÉTODO

O projeto de extensão integra o Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão (PIBEX). ).163  As ações do projeto, na visão do 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIFESSPA (PDI, 2016, 
p.43), passam pela própria definição de Extensão Universitária, que é:

compreendida como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
político e científico, articulado ao ensino e à pesquisa, de forma 
indissociável e que viabiliza, através de ações concretas e contínuas, 
a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade, 
propiciando a construção de uma universidade intercultural.

A Monitoria, por sua vez, integra o Projeto de Monitoria 
Geral da instituição, voltado para melhorar os aspectos do ensino, 
pesquisa e extensão ligados àquela matéria, aos discentes e ao 
curso (PROEG/DPROJ/ED N° 08/2017, p.1). 

A partir desses elementos, lançamos o seguinte questio-
namento norteador do Projeto de Extensão e Monitoria, dividido 
em duas partes:

1) Por quais formas de construção, moldaram-se as “represen-
tações” (CHARTIER, 1989, p.178) sobre negros e negras nas mentes 
dos estudantes do curso de História/UNIFESSPA/Campus Xinguara 
e das turmas de Ensino Médio da E.E.E.M. Raimundo Henrique 

163. O nome do Projeto de Extensão se chama “CINEMA E MÚSICA NEGRA COMO ELEMENTOS 
DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA: SUBSÍDIOS PARA A APLICAÇÃO DA 
LEI Nº10.639/2003 NA UNIVERSIDADE E ENSINO MÉDIO (2018-2019)”. Ele está registrado no 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UNIFESSPA), com o código 
PJ022-2017 e, foi contemplado pelo Edital 012/2017 da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Estudantis (PROEX/UNIFESSPA), referente ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX). Suas atividades começaram a partir do dia 9 de Novembro de 2017. Não se iniciou 
no período previsto pelo cronograma oficial, em função de problemas na seleção de bolsista. A 
bolsista Elâny Ribeiro de Oliveira, da Turma 2016 (Matutino) do curso de Licenciatura em História/
UNIFESSPA/Campus Xinguara, foi a selecionada para trabalhar nesse projeto.
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de Miranda? E, quais delas, são mais influentes nas maneiras de 
gerar um “imaginário” (PESAVENTO, 1995, p.15) do povo negro nos 
espaços escolar e urbano (Xinguara, sul do Pará)?

 2) Como e através de quais maneiras, utilizando as linguagens 
cinematográfica e musical, podemos cooperar para extirpar 
representações estereotipadas, preconceituosas, discriminatórias e 
excludentes de negros e negras, “ordem social e hierarquias raciais 
naturalizadas pela linguagem cinematográfica”, além de construir 
uma visão sobre a música negra livre dos estigmas da “violência”, 
“criminalização” e “demonização”? (CARVALHO, 2011, pp.17-30, 
18; HERSCHMANN, 2000, p.14; SOUZA, 2011, pp.9-15, 10).

Partindo dessas dúvidas, recorreu-se aos indícios que 
poderiam ajudar a responder essas inquietações, tais como: fil- 
mes (“Malcom X”164 (1992) e “Agosto Negro”165 (2007)), músicas 
(“Negro Drama” do álbum “Nada Como Um Dia Após o Outro” 

164. O filme é uma cinebiografia do importante líder negro norte – americano Malcom X, que 
atuou em prol dos direitos civis dos negros nos EUA, durante a primeira metade dos anos 60. 
Registrado Malcom Little (1925-1965) ao nascer (Omaha, Estado de Nebraska) e tendo adotado 
um nome muçulmano depois de sua conversão religiosa, Al Hajj Malik Al-Shabazz, ficou mundial-
mente conhecido com Malcom X, o “X” foi uma maneira de se livrar da herança da escravidão, 
a qual seus antepassados tinham sido vítimas. Seu pai, Earl Little, foi pastor e membro ativo da 
Associação Universal para o Progresso Negro (UNIA). Morreu assassinado por membros da Ku 
Klux Klan, entidade extremista, reacionária e racista, fundada na metade do século XIX. Ela foi 
contra a conquista dos direitos sociais dos negros após o fim da Guerra Civil Norte-Americana 
(1861-1865). Teve uma atuação forte no sul do EUA, região do Estado de Nebraska. Depois 
da morte de seu pai, a mãe de Malcom, perdeu a guarda de seus filhos e foi internada em um 
hospício (1937-1939). Malcom peregrinou por lares adotivos, até se estabelecer nas ruas do 
bairro do Harlem (Distrito de Manhattan, Nova Iorque, Estado de Nova Iorque) (1943). Lá fez 
carreira como garçom em trens, vendedor de drogas, coletor de apostas ilegais, cafetão e ladrão. 
Depois de ser preso (1945-1947), conheceu a “Nação do Islã”, grupo religioso muçulmano, lide-
rado por Elijah Muhammad. Converteu-se aos seus ensinamentos e passou a militar pelas suas 
causas, inclusive a favor da solução dos problemas que assolavam os negros norte-americanos. 
Suas pregações, entrevistas e palestras (1953-1965) giravam em torno do islamismo, violência 
como método para autodefesa e conquista de direitos, além do socialismo e luta contra a estru-
tura capitalista que oprimia o negro em geral. Depois de sua ruptura com a “Nação do Islã”, 
fundou a Organização Para a Unidade Afro-Americana, na qual defendia a união de brancos e 
negros em torno da conquista dos direitos civis dos afro-americanos. Não pode dar continuidade 
ao seu novo momento ideológico e político. Em sua primeira fala, no dia 21 de Fevereiro de 1965, 
em um teatro localizado no Harlem, foi alvejado por 16 balas de calibre 38 e 45. Ver: HALEY, 1965.  

165.
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(2002), do grupo de rap Racionais MC’s166), entrevistas (universi-
tários, estudantes da educação básica e professores do Ensino 
Médio), e a Lei Nº10.639/2003 oficializa a obrigatoriedade do ensino 
de História da África e História Afro-Brasileira na educação básica.

O cinema aqui, deve ser entendido como elemento cultural e 
mercadológico (NAPOLITANO, 2008, p.11) que produz, através das 
narrativas dos filmes, linguagens cinematográficas que reproduzem 
realidades (MACHADO, 2015, pp.23-26), além de buscar mostrar o 
“protagonismo negro” em tais películas (CARVALHO, 2011, pp.27-
29) e, a música negra como “resistência” ao gradiente cultural 

165. Já “Agosto Negro” (2007) retrata a vida de outro importante líder negro norte-americano: 
George Jackson (1941-1971). Nasceu na cidade de Chicago, Estado de Illinois. Teve infância difícil 
e pobre, recheada de pequenos crimes. No começo dos anos 60, cometeu um assalto à mão 
armada, em uma estação de serviço, furtando 70 dólares. Foi preso, julgado e condenado de 1 ano 
até prisão perpétua. Nesse momento tinha 18 anos de idade. Começou a cumprir pena na Prisão 
Estadual de San Quentin, localizada na cidade de San Rafael, no Estado da Califórnia. Lá, no ano 
de 1966, fundou a Guerrilha Família Negra (“Black Guerrilla Family”), um braço militar do Partido dos 
Panteras Negras, ao qual era membro. No dia 16 de Janeiro de 1971, recebeu outra condenação. 
Por, supostamente, matar um policial na prisão, em represália aos assassinatos de três detentos 
negros. Pegou um período na solitária por causa disso. Com seu isolamento, veio o mergulho nos 
estudos e livros. Estudou Ciência Política, Economia, História e Teoria Revolucionária. Nesse inter-
valo, dedicou-se a escrever. Concluiu e lançou dois livros: Sangue nos Olhos (“Blood In My Eye”) 
e Irmãos Soledad (“Soledad Brothers”). Neles, expunha seus pontos de vista sobre o racismo, a 
violência contra o povo negro nos EUA e no mundo e a revolução armada como meio para derrubar 
o sistema capitalista, tomar o poder e estabelecer direitos iguais para os negros e negras. No dia 
21 de Agosto de 1971, George Jackson foi morto a tiros por policiais de San Quentin. Ele iniciou 
uma revolta seguida de fuga na prisão. Isso foi alguns dias antes de um novo julgamento, para 
poder rever sua situação prisional. Para saber mais, ver: ALVES, 2011, pp.50-70; BATISTA, 2011, 
pp. 27-34; JOHNSON III, 2002, pp. 93-125; http://historyisaweapon.com/defcon1/jacksoninterview.
html, acessado no dia 23 de Março de 2018, às 11:40 da manhã.

166. Durante os anos de 2013 e 2014, comemorou-se os 25 anos de carreira dos Racionais 
MC’s, ao longo da qual foram lançados cinco álbuns – Holocausto Urbano (1990), Escolha Seu 
Caminho (1992), Raio-X do Brasil (1993), Sobrevivendo No Inferno (1997) e Nada Como Um Dia 
Após o Outro Dia (2002) – nos quais, majoritariamente, as músicas narram o período entre o 
final dos anos 80 e toda a década de 90, observado a partir do contexto das periferias urbanas. 
Sendo que, seu primeiro registro fonográfico apareceu na coletânea Consciência Black, Vol. 
I, lançada pela gravadora Zimbabwe Records, em 1988. No ano de 2014, lançaram seu sexto 
álbum de estúdio, intitulado Cores e Valores. Sobrevivendo No Inferno (1997), detém o impor-
tante feito de, ter sido o álbum mais vendido do Rap nacional, tendo alcançado, de acordo com 
a Revista Rolling Stone, a marca de um milhão e meio de cópias vendidas. Ver: CAMARGOS, 
2015, pp.127-128; TAKAHASHI, 2017, pp.109-111 e entrevista dada pelo grupo, no ano de 
2014, ao Programa Estação Periferia, apresentado por Hot Black, em https://www.youtube.com/
watch?v=Tq8MFo_p4Kc.   

http://historyisaweapon.com/defcon1/jacksoninterview.html
http://historyisaweapon.com/defcon1/jacksoninterview.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8MFo_p4Kc
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8MFo_p4Kc
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hegemônico branco, presente no Brasil, além de se conectar com a 
ancestralidade da cultura africana (GUIMARÃES, 1998, p.230).

As entrevistas que realizamos com professores locais 
(Município e Estado) são outros indícios acerca de suas próprias 
impressões acerca da História da Amazônia presentes nos livros 
didáticos adotados. Elas representam fontes orais (as entrevistas) 
que devem ser entendidas, de acordo com Portelli (1997, p.9), 
como algo construído a partir de “uma troca entre dois sujeitos”, 
uma “visão mútua” sobre determinados ações de sujeitos no tempo 
e espaço. Uma “mutualidade” que deve vir acompanhada de 
“reconhecimento e a constatação da diversidade em indivíduos que 
não pertencem ao mesmo plano social e político”, principalmente, 
por parte do entrevistador para que se estabeleça um ambiente de 
igualdade entre ele e o entrevistado (PORTELLI, 1997, pp.9-10).

Motivou-nos para realizar esse projeto, uma ação pedagógica 
de combate ao racismo e aos seus desdobramentos, tais como 
preconceito e discriminação étnicos (CAVALLERO, 2001, p.35) mais 
a prática de um processo interdisciplinar educativo, cultural, político 
e científico, articulado ao ensino e à pesquisa, mirando uma relação 
transformadora entre Universidade e sociedade (PDI, 2016, p.43).

Nesse texto, iremos apresentar algumas conclusões à 
respeito de nossas atividades extensionistas e de monitoria na 
E.E.E.M. Raimundo Henrique de Miranda e na disciplina História das 
Sociedades Africanas no curso de História/UNIFESSPA/Campus 
Xinguara, respectivamente. A organização dessa apresentação 
começa pela legislação à respeito da História da África e História 
Afro-Brasileira, passa pelas opiniões de alunos e professores 
(UNIFESSPA e E.E.E.M. Raimundo Henrique de Miranda) acerca 
dos filmes “Malcom X” e “Agosto Negro” e suas impressões da 
música “Negro Drama” usados em sala de aula.
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CALENDÁRIO ESCOLAR, ENSINO DE HISTÓRIA 
AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA

Durante a terceira semana do mês de novembro de 2017 
(13 e 17), começo de dezembro (dia 1) e, os dias 16 e 18 de maio de 
2018, na Escola Estadual de Ensino Médio Raimundo Henrique de 
Miranda, localizada na Rua Nove esquina com a Avenida Francisco 
Caldeira Castelo Branco, Bairro Itamaraty, CEP: 68555-630, na 
periferia de Xinguara, município da região sul do Pará, ocorreu a 
programação do Projeto de Extensão “Cinema e Música Negra 
Como Elementos da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira: 
Subsídios Para a Aplicação da Lei nº10.639/2003 Na Universidade e 
Ensino Médio (2018-2019)”, voltada para a “Semana da Consciência 
Negra” e “Dia Nacional de Denúncia e Luta Contra o Racismo” (13 
de maio). E, além dessas datas importantes para a História do 
Povo Negro no Brasil, existe o “Dia Internacional de Luta Contra a 
Discriminação Racial” (21 de Março). 

O dia 20, de acordo com a Lei Nº 10.639/2003167, é con- 
siderado o “Dia Nacional da Consciência Negra” e faz parte 
do calendário escolar nacional. Como ele correspondeu a um 
domingo, foram realizadas atividades nos dias da referida semana. 
Intervenções essas, feitas por mim e Elany Oliveira, bolsista de 
extensão do referido projeto.

Escolhemos acompanhar também, as ações da E.E.E.M. 
Dom Luiz Palha, ocorridas no dia 1 de dezembro. Ela não ocorreu 
na semana citada, porque tanto as escolas municipais quanto as 

167. A Lei Nº 10.639/2003, que foi sancionada pelo Presidente Lula em 9 de janeiro de 2003, 
estabelece para a Educação Básica (Redes Pública e Privada) a obrigatoriedade do Ensino de 
História da África, Afro-Brasileira e dos afrodescendentes. Sendo que, principalmente, cabe às 
disciplinas História, Artes e Literatura a tarefa de contribuir nesse sentido. E, oficializa o dia 20 de 
Novembro, como o Dia da Consciência Negra, em função de ter sido morto nesse dia um dos 
maiores líderes da História do povo negro brasileiro: Zumbi dos Palmares. 
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estaduais, estavam promovendo o “Dia Nacional da Consciência 
Negra”. Outro motivo que nos levou a investigar a referida escola, 
foi para termos uma visão mais ampla do que acontece no Ensino 
Médio público da cidade, em relação a esta data tão importante 
para a História do Povo Negro brasileiro.

As intenções dessas ações estavam concentradas em pro- 
mover, de acordo com Munanga (2008/2010, p.45) “uma educação 
que dá valor à diversidade (histórica e cultural) e ao conhecimento do 
outro visando todas as formas de comunicação intercultural”. Além 
de proporcionar um terreno fértil para o crescimento da “vontade de 
corrigir a desigualdade de situações e de chances”, presentes entre 
os afrodescendentes, em especial, nos alunos que se identificam 
enquanto herdeiros da História e Cultura da África.

IMAGENS, VÍDEO E MÚSICA NAS TURMAS 
DO ENSINO MÉDIO DA E.E.E.M. RAIMUNDO 
HENRIQUE DE MIRANDA EM XINGUARA-PA: 
ÁFRICA, CONSCIÊNCIA NEGRA E RACISMO 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SUL DO PARÁ   

A presença de protagonismo entre homens e mulheres 
negras na participação em filmes dirigidos por negros e, a criticidade 
ampla do Rap para tratar, nas letras das músicas, acerca das ques-
tões do povo negro morador das periferias das capitais brasileiras, 
nos instigaram a indagar se esse mesmo quadro positivo poderia 
ser utilizado como um potencial pedagógico, dentro do processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos da Raimundo Henrique de 
Miranda, em relação à História Africana e Afro-Brasileira.

Para responder a essa problemática, lançamos mão de 
entrevistas, imagens, filmes e música, para tentarmos mapear 
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os indícios de alunos e professores sobre o ensino de História 
da África e Afro-Brasileira e os seus imaginários permeados de 
representações sobre a África, negros, racismo, preconceito racial 
e identidade negra. É bom enfatizar que, foram usados filmes que 
pertencem a um cinema negro e, canções ligadas à música negra. 
Manifestações criadas e produzidas por negros e negras. 

Mais uma vez, recorremos ao filme “Malcom X” de Spike Lee 
e, a música “Negro Drama”, do Racionais Mc’s, buscando saber o 
que realmente cristalizaram em suas mentes, em termos de História 
Africana e História Afro-brasileira, almejando despertar olhares 
mais críticos para o racismo e laço com a ancestralidade africana. 
Conseguimos também, colher as falas de seis alunos da Raimundo 
Henrique de Miranda. Entrevistamos um grupo de três alunos do 
turno da manhã, um de cada uma das duas primeiras séries do 
Ensino Médio (1º e 2º Ano) e, outro, contendo um aluno de cada 
uma das três séries desse Nível de Ensino (1º, 2º e 3º Ano).

Sobre o uso da música e cinema nas escolas, durante as 
aulas de História e sua utilização enquanto fonte de pesquisa, Marisa 
Fonterrada (2008, pp.227-236) explica que, as suas presenças 
dentro do currículo da Educação Básica nacional, remontam aos 
debates curriculares da LDBEN, Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s – 1ª à 4ª e 5ª à 8ª séries) e Referencial Curricular Nacional 
(Educação Infantil), realizados nos anos 90. 

Ele foi feito nesse momento e, apontou uma tendência 
mundial. Os países ocidentais estavam passando por uma 
“organização de currículos nacionais”. O Brasil inseriu-se nesse 
panorama educacional. Aliado a isso, passou a discutir a elaboração 
dos PCN’s com especialistas nacionais e estrangeiros, sendo que, 
ao final do processo, elegeu-se o modelo curricular espanhol como 
pilar de criação dos PCN’s (FONTERRADA, 2008, p.227).

Depois desses avanços nos documentos legais que tratam 
do currículo escolar nacional, Fonterrada (2008, p. 228) identificou 
alguns problemas atrelados à presença da música no ensino. 
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A música sendo um “braço” da disciplina Artes, a presença da 
educação musical em todos os níveis de ensino, em “espaços 
especiais ou não formais, como instituições especializadas em 
música (escolas livres ou conservatórios), centros culturais, 
entidades de caráter cultural e recreativo, ONG’s, e outros”, o caráter 
da arte (da música) como atividade de lazer no âmbito escolar e 
baixa qualidade do ensino artístico. 

Os três últimos aspectos, esclarece a autora, foram sendo 
construídos, historicamente, desde os anos 70, quando a Lei Nº 
5.692/71, uma das primeiras versões da LDBEN, estabeleceu a 
Artes enquanto “atividade” e, não, “disciplina”. Artes cristalizou-se 
como passatempo para os alunos e o professor virou o “festeiro” 
da escola. Seu trabalho, portanto – pelo menos até a LDBEN/1996, 
momento de alteração desse paradigma em torno do professor 
de Arte e educação musical -  não seria capaz de contribuir para 
o crescimento “individual e coletivo, tanto no que se refere ao 
conhecimento em si quanto ao fazer artístico, à capacidade de 
trabalhar em grupo e à valorização estética, o que se refletiria na 
melhoria da qualidade de vida” (FONTERRADA, 2008, p.230).

Agora, relataremos um pouco do nosso contato com a 
escola, sua estrutura, com os professores que buscam aplicar a Lei 
Nº10.639/2003, a coordenação do Ensino Médio e a relação com 
os alunos pelas atividades do projeto de extensão desenvolvidas 
em sala de aula.

Ao chegar na escola pela parte da noite, logo depois do 
projeto de extensão ter sido contemplado, entre o final de setembro 
e o mês de outubro de 2017, fui comunicar a aprovação para a 
coordenadora do Ensino Médio, professora Edna Oliveira e, 
perguntar se eu poderia trabalhar com o professor de História as 
questões sobre o ensino de História da África e Afro-Brasileira. Para 
minha surpresa, a coordenadora me informou que, o professor 
de Filosofia, Claudemir Chaves era o responsável por discutir a 
educação das relações étnico-raciais na escola. Inclusive, por 
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organizar, junto com Alessandra Faustino, professora de Língua 
Portuguesa e Literatura e, a própria coordenadora, a “Semana da 
Consciência Negra” na escola, sem a presença do professor de 
História. Retornaremos a esse ponto mais à frente, quando citarmos 
trechos da entrevista que tivemos com o professor Claudemir, já que 
ele é peça-chave nessa investigação, por ser o docente a buscar 
executar a Lei Nº10.639/2003 na escola.

Apesar dessa dificuldade apresentada, Claudemir se colocou 
à disposição para cooperar no que fosse necessário. Até porque, 
o próprio professor, tem um apreço muito grande pelo Rap, uma 
das linguagens que preterimos por usar em nossos trabalhos de 
extensão. Além de ser uma das suas preferências musicais, tal 
aspecto foi reforçado por sua militância política de esquerda e 
experiências em periferias de capitais brasileiras.168

Para Claudemir, refletindo mais amplamente, alertou que a “lei 
em si, é uma coisa boa”, entretanto, por outro lado “não era preciso 

168. Claudemir Chaves, o “Che” como é conhecido pelos estudantes e colegas de trabalho, 
atua como professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino do Estado do Pará (SEDUC-PA), 
desde 2001, quando veio pra Xinguara trabalhar na área educacional. As E.E.E.M. Raimundo 
Henrique de Miranda e Dom Luiz de Moura Palha, são seus espaços de trabalho. Ele nasceu em 
Almenara, município do norte de Minas Gerais, região conhecida como Vale do Jequitinhonha. 
Segundo a entrevista do professor, desde pequeno sempre fez parte de grupos de discussão. 
Principalmente aqueles ligados à Igreja Católica, como as Comunidades Eclesiais de Base 
(CEB’s). Já com 17 anos de idade, Claudemir teve sua primeira passagem pelo sul do Pará. 
Quando passou por Xinguara, atuou no bairro do Itamaraty, formando o grupo Jovens Unidos do 
Itamaraty (JUST) e, envolveu-se também com o grupo Fé e Política, ligado a Igreja Católica de 
Xinguara. Ele era liderado pelo frade dominicano Frei Henri Burin des Roziers (1930-2017), reno-
mado advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e um dos grandes defensores dos Direitos 
Humanos na região. Foi influenciado e ingressou na Ordem dos Dominicanos. Virou seminarista e 
foi para Curitiba terminar seu Ensino Médio. Lá, também fez Graduação em Filosofia na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-MG). Nesse período que passou em Minas Gerais, atuou como 
colaborador social trabalhando com pessoas de alto grau de vulnerabilidade social (mendigos, 
moradores de rua e viciados), conheceu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
Fez parte do grupo de inteligência do MST. Depois, já em São Paulo, morando em Perdizes, 
entrou em contato com ala guerrilheira do MST. Quando retornou a Xinguara, em 2001, militou no 
Partido dos Trabalhadores (PT). Coordenou a área de Educação do Campo na gestão municipal 
petista de José Davi Passos (2009-2016). Hoje, atua na sala de aula debatendo temas como 
intolerância, autoritarismo e racismo. Dentre as conexões que usa, a música é uma das suas prin-
cipais ferramentas para se ensinar e conscientizar os jovens. O Rap é um dos gêneros musicais 
apreciados por ele e, que tem um grande potencial transformador da realidade. Sua admiração 
pelos Racionais Mc’s, o fez debater em sala de aula os temas citados. 
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ter uma lei dentro do Brasil”, para que “isso pudesse acontecer, né?”. 
Trabalhar dessa maneira, não parece ser o meio mais apropriado. 
Na visão de Claudemir, socializar e problematizar conhecimentos 
acerca da História Africana e Afro-Brasileira na Educação Básica 
significa, nos termos apresentados pela lei, que os professores 
estão “forçando a coisa, assim”. Falar de História e Cultura do Povo 
Negro deveria acontecer de modo mais espontâneo e consciente.169 

Acerca da nossa proposta de usar as linguagens musical e 
cinematográfica para subsidiar a aplicação da Lei Nº 10.639/2003 
nas turmas de Ensino Médio da Raimundo Henrique de Miranda, 
Claudemir enfatizou que a “música, todo mundo sabe que, chama 
atenção, né? A música é uma coisa fantástica, assim é, passa 
mesmo a mensagem” e, o cinema “também é algo que chama 
bastante atenção”. Para ele, o “negócio de quadro e giz é compli-
cado”. O aluno “tá cansado disso”, portanto, qualquer outra didá-
tica que venha a mostrar algo diferente, “pra chamar a atenção do 
aluno, sem dúvida vai melhorar o aprendizado”.170

De maneira mais específica sobre a audição do Rap em sala 
de aula, conclui ele que, o “Rap é resistência. É música da favela. 
Quem mora na favela? Na cidade grande, a maioria dos negros tá na 
favela, entende?”. No caso da Raimundo Henrique de Miranda, uma 
escola fincada em um bairro periférico de Xinguara-PA, desprovido 
dos mais básicos serviços públicos e, com uma presença 
significativa de alunos e alunas negras. Logo, continua Claudemir, 
“você ouvir Rap hoje, é você dizer que você faz parte daquele povo, 
você concorda com a luta deles, você tá ali, tá do lado, entende?”.171 
Resistência, lugar de fala e sentimento de pertença são aspectos 
que podem suscitar nos estudantes a prática de uma educação das 
relações étnico-raciais e ensino-aprendizagem mais sensível.  

169. Entrevista concedida por Claudemir Chaves a SILVA, Bernard Arthur Silva da, em 1 de 
Fevereiro de 2018

170. Idem.

171. Ibidem. 
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Posto isso, no dia 13 de novembro, fizemos nossa primeira 
intervenção na Raimundo Henrique de Miranda, nas três turmas 
de Ensino Médio. Nesse caso, executamos tal ação pela parte da 
manhã, um turno que comporta todas as séries desse nível de ensino.172 
Nele, existem apenas três turmas, uma de cada série. Essa ação, 
propositalmente, coincidiu com a Semana da Consciência Negra. 

De uma certa forma, nossa intervenção conectou-se com 
discussões atreladas à História do povo negro, as suas datas 
históricas (21 de Março – Dia Internacional de Luta Contra a 
Discriminação Racial, 13 de Maio – Dia Nacional de Denúncia e Luta 
Contra Racismo e 20 de Novembro – Dia da Consciência Negra), 
foram mostradas imagens dos séculos XIX e XX sobre a História e 
Cultura da África e Afro-Brasileira. Pinturas feitas pelo francês Jean-
Baptiste Debret (1768-1848), sobre o cotidiano da sociedade imperial 
no Brasil, realizadas entre 1817 e 1831 durante a Missão Artística 
Francesa, captou inúmeros sujeitos, dentre eles, os escravos negros 
e indígenas. Junto a essas, imagens de mapas, paisagens naturais, 
povos africanos, de atividades realizadas nas escolas públicas 
estaduais, de protestos do movimento negro brasileiro na época da 
Redemocratização nacional (1985-1988) e personagens ícones das 
manifestações da música negra (Wilson Batista, Cartola e Pixinguinha 
(Samba e Choro), Robert Johnson (Blues), Chuck Berry (Rock), Bob 
Marley (Reggae) e Racionais MC’s (Rap).

172. A E.E.E.M Raimundo Henrique de Miranda, é um anexo da E.E.E.M. Dom Luiz Palha, a maior 
e principal escola pública de Ensino Médio de Xinguara-PA. A escola existe desde 2006 e, está 
prestes a completar 10 anos. Porém, sua origem remonta a uma série de pedidos, reclamações 
e reivindicações frente a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC-PA) e sua Unidade Regional 
de Educação para instalar uma instituição que viesse a atender aos anseios da comunidade do 
bairro do Itamaraty, em Xinguara-PA, que a anos tinham dificuldades de obter o Ensino Médio. Até 
então, precisavam se deslocar para escolas estaduais mais ao centro da cidade para poderem 
estudar, prejudicando assim, por um bom tempo, suas formações. O prédio no qual ela funciona, 
pertence ao Estado, porém pela parte da manhã, funciona uma escola municipal, que atende o 
Ensino Fundamental. Então, alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, com diferenças geracio-
nais e comportamentais, acabam tendo que dividir o mesmo espaço. Espaço que, originalmente, 
devia ficar a cargo do Ensino Médio. Pela parte da noite, a Raimundo Henrique de Mirando 
apenas recebe as turmas de Ensino Médio.



237

“Tipo Assim, Pra Nós, No Dia, Porque o aluno presta mais atenção, né?”

S U M Á R I O

Ao utilizar essas novas linguagens e mídias com os estudantes 
da Raimundo Henrique de Miranda, recorrendo à Abud (2005, p. 311), 
pretendi auxiliar na “construção do conhecimento histórico do aluno, 
formar a sua capacidade de julgar – comparando sociedades em 
épocas diferentes, e a existência delas ao mesmo tempo em locais 
diferentes”. Complementando essas intenções, buscou-se “como 
efeito social o desenvolvimento do espírito crítico e da tolerância”.

Bem, após alguns dias depois das nossas ações nas salas 
de aula da turmas de Ensino Médio da E.E.E.M. Raimundo Henrique 
de Miranda, entrevistamos alunos e alunas das séries de cada turno 
(manhã e noite), sobre o uso da música “Negro Drama” e o filme 
“Malcom X” para falar de identidade negra, consciência negra e 
História do Povo Negro.

Felipe Eduardo, 16 anos, do 2º Ano da manhã, fez as seguintes 
observações sobre a música do Racionais Mc’s:

Esse filme aí, eu tô vendo ele agora. Mas, essa música “Negro 
Drama”, eu já ouvi várias vezes ela. O jeito do homem falar na 
música (Mano Brown e Edi Rock), é muito, ela fala muito a verdade, 
que é o nosso Brasil aqui.173

Também da manhã, Gabriely Reis, 16 anos, 2º Ano, pontuou 
de maneira mais clara sobre “qual verdade” e como é esse “nosso 
Brasil” que Mano Brown e Edi Rock do Racionais Mc’s falam em 
“Negro Drama”:

Esse filme, eu não sabia nem que existia. Eu nunca ouvi falar nele. 
Nunca havia assistido. No entanto, a questão da música, sempre 
ouvi sim. Racionais, é Tribo da Periferia, que, às vezes abrange um 
pouquinho. Fala muito sobre “quebrada”, negros.174

173. Entrevista concedida por Felipe Eduardo a SILVA, Bernard Arthur Silva da, em 25 de 
Novembro de 2017.

174. Entrevista concedida por Gabriely Reis a SILVA, Bernard Arthur Silva da, em 25 de Novembro 
de 2017.
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Alguns outros alunos, como os da noite, conseguiram per- 
ceber as alterações nas interações entre professor e estudantes, ao 
se lançar mão da música. Por exemplo, Genemar Costa, 16 anos e 
2º Ano (noite), enfatizou dessa forma:

O filme, eu nunca assisti não. Mas, agora já, as músicas já, eu ouço 
direto assim. Tipo assim, pra nós, no dia, porque o aluno presta mais 
atenção, né?175

Sobre o filme “Malcom X”, todos os alunos entrevistados 
alegaram nunca terem visto o filme até aquele momento. Muitos 
disseram que nem sequer sabiam da sua existência. Mesmo ele 
tendo falado sobre uma das mais destacadas lideranças políticas 
negras já existentes, a consciência sobre a sua existência histórica 
mostra mais um momento de não aplicação da Lei Nº10.639/2003 
e o descaso como o ensino da História do Povo Negro. Em que 
pese essa constatação local negativa, Yolanda Lopes de Almeida, 
18 anos e membro do 2º Ano (manhã) colocou a seguinte situação:

E, tem muitos filmes já que eu assisti, questão da escravidão. Acho 
que, se eu não me engano, parece que é “12 Anos de Escravidão”. 
Eu achei um dos melhores filmes, assim que, abrangem a questão 
da escravidão. Na minha opinião, abrangeu muitas coisas. Muitas 
pessoas, né? Não mostram na mídia. Ele trouxe a realidade, né?176

Partindo dos trechos das falas dos estudantes, nas quais 
estão registradas sua impressões acerca da música “Negro Drama” 
do Racionais Mc’s, recorremos à Paul Gilroy (2001, p.204) que 
salientou o quanto a “música negra” – e, o Rap enquanto um de 
seus “braços” – “expressou um elemento fundamental da cultura 
política negra desde o período escravista, quando era negado aos 
escravos o direito à alfabetização”. Consequentemente, continua 
Gilroy, a “música negra” foi eleita durante o séc. XX, por lideranças 

175. Entrevista concedida por Genemar Costa a SILVA, Bernard Arthur Silva da, em 12 de 
Dezembro de 2017.

176. Entrevista concedida por Yolanda Lopes de Almeida a SILVA, Bernard Arthur Silva da, 25 de 
Novembro de 2017.
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negras norte-americanas e caribenhas, como o principal símbolo de 
uma “imaginada autenticidade racial”. 

No rastro do pensamento de Gilroy, Sales Augusto dos  
Santos (2008, p. 170) constata que, em termos de Brasil do início dos 
anos 90, a mobilização negra contra o racismo no Brasil reutilizou a 
música, por meio do Rap, “como forma de denunciar e condenar a 
opressão racial brasileira”, já que, os “canais tradicionais de contes-
tação e os participantes da esfera pública brasileira”, aqui exem-
plificados pelos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e 
empresários, não inseriam isso na pauta da agenda nacional. Por 
meio de uma “música reflexiva e extremamente crítica” e impulsio-
nados a partir de uma “poesia extraordinariamente contundente”, 
baseada em versos denunciadores da violência racial e social a 
que estão submetidos os moradores das grandes periferias dos 
grandes centros urbanos brasileiros, o “Rap Consciência” acabou 
materializando esse protagonismo negro.

Alguns alunos e alunas da Raimundo Henrique de Miranda, 
minimamente, detectaram essas intenções nos discursos presentes 
na letra de “Negro Drama” do Racionais Mc’s. E, todos que foram 
entrevistados admitiram ser negro ou ter alguma descendência negra 
na família. Além de afirmarem ser oriundos do bairro do Itamaraty. 
Um área periférica, marcada em muitos de seus trechos, por falta 
de pavimentação asfáltica, iluminação pública restrita e deficiente, 
contendo apenas uma escola pública para atender os ensino infantil, 
fundamental e médio e acesso irregular à água potável.

Indo além da mera constatação dessas intenções, ao rea- 
lizarmos uma segunda ação extensionista na Raimundo Henrique de 
Miranda, nos dias 16 e 18 de maio de 2018, na qual exibimos alguns 
trechos do filme “Detroit em Rebelião” (2017) e fizemos a audição 
da música “Voz Ativa”, mais uma faixa do álbum “Raio-X Brasil” 
(1993) pertencente ao Racionais Mc’s, sugerimos aos estudantes 
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(manhã e noite) que eles escrevessem um verso abordando temas 
como preconceito racial, discriminação, exclusão e História Afro-
Brasileira. Nossas constatações se materializaram, de fato. Nesse 
sentido, destacou-se o verso de Daniel Cavalcante, do 1º Ano A 
(Manhã), que trazia os seguintes dizeres:

Espere aí irmão
Não sou bandido não
Pra você me tratar como se eu fosse um ladrão
Eu sou negro
Essa é a minha cor
Esqueça o racismo
E me respeite por favor177

Nossas considerações podem ser enumeradas da seguinte 
forma: ressaltou o caráter “guerreiro”, de “enfrentamento”, de 
“embate” e “resistência” do povo negro, orgulho em ser negro e 
menção ao racismo policial. Então, além das afirmações que fizemos 
a pouco sobre os estudantes da Raimundo Henrique de Miranda, 
podemos afirmar que alguns conseguiram entender a gravidade 
do alcance do racismo. E, como ele pode resultar, inclusive em 
processos de desrespeito, criminalização e exclusão social. 

Somam-se aos fatores citados, que potencializam um ambiente 
favorável para a prática do racismo, a confirmação em algumas 
falas dos estudantes, situações de prática de racismo por parte de 
professores e colegas de escola, seja nas falas “descompromissadas”, 
nas piadas e referências estereotipadas negativamente em relação 
ao cabelo crespo, elemento ímpar do corpo negro. 

Esse rol de situações, conecta-se, guardadas as devidas pro- 
porções, com as condições da população pobre das periferias dos 

177. Verso escrito por Daniel Cavalcante (1º Ano/Manhã) da E.E.E.M. Raimundo Henrique de 
Miranda, no dia 18 de Maio de 2018. FONTE: Arquivo do Projeto de Extensão “CINEMA E MÚSICA 
NEGRA COMO ELEMENTOS DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA: 
SUBSÍDIOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº10.639/2003 NA UNIVERSIDADE E ENSINO MÉDIO 
(2018-2019)”, consultado no dia 5 de Setembro de 2018, à 00:17 da noite.
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grandes centros urbanos das capitais do Brasil que, em sua imensa 
maioria, é negra. Citando os trabalhos de Jesus (2011, pp. 162-165), 
Amaral (2011, pp.593-620), Souza (2011, pp.140-155), Biazzo e Pinto 
(2006, pp.5-9), que interviram ou investigaram intervenções nas salas 
de aula das escolas públicas periféricas de Campinas-SP, São Paulo 
e Londrina-PR, as constatações tornam-se claras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas palavras de Ana Fonseca (2011, p.24), percebemos o 
quanto o Rap: 

...enquanto subsídio didático, pode ajudar a revelar e privilegiar 
vozes e identidades que normalmente não são consideradas na 
escola, em termos curriculares, devido à atualidade e pertinência 
dos temas abordados e à sua ampla difusão dentre as populações 
urbanas jovens do país. Esse tipo de canção pode se constituir, 
assim, em material didático motivador, uma vez que - ‘o contexto 
que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar 
significado aos conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, 
cotidiano e convivência’ segundo consta nos PCNs (BRASIL, 2000b, 
p. 81, grifos originais)     .

Apesar dessas exigências legais, muitos livros didáticos e 
paradidáticos não colocam nos seus conteúdos, letras de músicas 
de Rap. Acabam privilegiando a produção musical denominada de 
MPB e os trabalhos de músicos como Chico Buarque, Gilberto Gil, 
Caetano Veloso e Djavan (BENTES, 2004, pp. 172-173). Apesar do 
potencial poético-lingüístico encontrado nas obras desses artistas, 
em termos motivacionais, não são suficientes para atingirem a mente 
de jovens garotos negros e garotas negras pobres das periferias 
das capitais brasileiras (FONSECA, 2011, p.25).
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Usar o Rap e o cinema negro nas salas de aula das escolas 
públicas178 seria buscar aplicar um currículo multicultural e pós-crí-
tico, que considere as diferenças e as coloque em questão. Mesmo 
com a escola ainda se mostrando como um espaço hegemônico, 
é preciso fazer uma implosão que abale essas estruturas educacio-
nais estabelecidas e possibilite a veiculação de vozes dissidentes 
e contra-discursos. Até porque, elas mostram a centralidade das 
questões sociopolíticas e linguísticas da vida social. Por fim, as 
práticas de tais linguagens podem privilegiar identidades negadas 
e silenciadas na escola, além de influenciar na politização dessas 
mesmas identidades (FONSECA, 2011, pp. 26-29).
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Resumo:
O presente texto busca apresentar a pesquisa em andamento 
que tem como tema a identificação das práticas educativas da 
Comissão Pastoral da Terra de Xinguara, por meio das ações do 
dominicano francês Frei Henri Burin Dês Roziers. Pretendo analisar 
a existência das práticas educacionais que se revelam em meio a 
luta pelo direto à terra; compreendendo as ações de Frei Henri e 
a própria diversidade de saberes e experiências educacionais no 
contexto das lutas e movimentos sociais da região sul do Pará. 
Compreender como e em que medida, a educação, como prática 
social, esteve presente nas ações do dominicano francês Frei Henri 
Burin Dês Roziers, junto à Comissão Pastoral da Terra/Xinguara 
na região sul do Pará? Qual foi sua atuação junto aos conflitos no 
campo, em meio à luta pela terra, ao combate do trabalho escravo 
e às ameaças aos sujeitos do campo? O trabalho de Frei Henri se 
caracterizou como uma ação humanizadora? Frei Henri e a CPT 
para além da participação nos conflitos agrários, atuaram como 
educadores nesses espaços de luta? Seria possível conectar as 
práticas de Frei Henri à “Pedagogia da Indignação” proposta por 
Paulo Freire?

Palavras-chaves:
Frei Henri Burin Dês Roziers – Práticas educativas - Comissão 
Pastoral da Terra de Xinguara
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Esta proposta de trabalho decorre de problematizações 
tecidas a partir dos resultados do trabalho de mestrado em 
Educação, intitulado “Território e Educação: sujeitos do campo da 
microrregião de Pará de Minas”. Buscou-se compreender o campo 
nesta microrregião como território imbuído em uma diversidade de 
práticas educacionais para além da educação formal, analisando a 
estreita relação entre o território e o formar-se humano, levando em 
consideração que a escola não é o único lugar onde a educação 
acontece. Ficou evidenciado que em meio ao cotidiano destes 
sujeitos do campo, nas relações junto à economia local, nos 
meandros das relações de trabalho, existe saberes provenientes de 
experiências vivenciadas no território do campo.   

Imbuída de tais experiências, após a conclusão do mestrado, 
ao adentrar um novo território de vida e trabalho, neste caso o 
nordeste paraense (município de Salinópolis/PA), toda aquela 
diversidade de povos e experiências tomaram novas proporções. 
Aqueles trabalhadores do campo se revelaram agora em uma 
multiplicidade de sujeitos: agricultores, pescadores, ribeirinhos, 
povos da floresta, extrativistas, quilombolas, indígenas, enfim, 
a diversidade territorial no Pará mistura-se com a diversidade de 
identidades (LACERDA; BELTRÃO, 2017). E se na porção nordestina 
desta “Amazônia paraense” esta realidade mostrou-se plural, no sul 
do Estado do Pará pude perceber como tal diversidade de sujeitos 
é acompanhada de muita luta e resistência. Agora residindo e 
trabalhando como professora em Xinguara/PA, na Universidade 
Federal Sul e Sudeste do Pará, foi possível perceber o amplo cenário 
da luta pela terra. Gradativamente, o agronegócio com o avanço 
das áreas destinadas às pastagens para gado entrou em conflito 
com a diversidade de sujeitos do campo.
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FREI HENRI DÊS ROZIERS

Entre as cercas e o asfalto, revelou-se, a partir da década 
de 1980, os acampamentos e assentamentos de reforma agrária, 
ligados principalmente a movimentos como o MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra). Esta nova realidade claramente entrou 
em conflito com os caminhos políticos e econômicos da formação 
do sul e sudeste do Pará, foco territorial desta pesquisa gestando 
um emaranhado de novos personagens e agentes mediadores que 
gradualmente tornaram-se centrais para compreensão das realidades 
destes sujeitos do campo (PEREIRA, 2015). 

E dentre este conjunto de sujeitos me chamou a atenção 
a atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e especialmente 
Frei Henri dês Roziers. Atuante na região sul e sudeste do Pará, 
abrangendo mais diretamente os municípios da Diocese de 
Conceição do Araguaia,179 esta comissão nasceu em 1975, durante 
o Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, convocado pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em Goiânia (GO). 
Entendo que o surgimento desta entidade nasceu “como resposta à 
grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, 
sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a 
condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras que 
ocupavam” (CPT, 2010). 

Mais do que apenas números, estes dados existentes 
revelam a realidade de uma região em movimento, realidade esta, 
que conta diretamente com a ação de uma pluralidade de grupos e 
sujeitos na luta pela terra. Dentre os sujeitos que historicamente tem 
atuado junto a estes movimentos, têm-se destaque a importante 

179. Os municípios correspondem a: Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, 
Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, 
Santana do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia e Xinguara.
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figura de Frei Henri Burin des Roziers. Falecido em 26 de novembro 
de 2017, veio para o Brasil no ano de 1978. Francês e dominicano 
atuou diretamente em mais de dez países da América Latina, junto 
a movimentos sociais, se estabelecendo no Brasil. Atuou no âmbito 
jurídico, como advogado nas ações da CPT/Xinguara no campo, 
permanecendo no estado do Pará a partir de 1999, morando com 
o Padre Ricardo Rezende (atual professor da UFRJ). A partir deste 
momento centraria sua vida e atuação nos campos do sul e sudeste 
do Pará, residindo no município de Xinguara até o ano de 2013, 
quando retornou à Paris por problemas de saúde. Como último 
desejo, pediu para ser enterrado no acampamento do MST que leva 
seu nome, situado no município de Curionópolis/PA. 

Assim, a partir do contato com a CPT/Xinguara foi possível 
perceber a centralidade de Frei Henri nas trajetórias dos sujeitos 
no campo desta região. Observei que minha busca e entendimento 
sobre as práticas educacionais junto aos movimentos sociais do 
campo na região sul do Pará perpassariam diretamente pelos 
saberes e experiências gestados por estes sujeitos e ainda pelas 
experiências junto à CPT e ao Frei Henri. Em meio às leituras e 
tessituras da pesquisa na CPT/Xinguara me deparei, dentre uma 
diversidade de fontes, com uma fotografia em um mural na entrada 
desta comissão que me chamou muita atenção. Trata-se se uma foto 
em que Frei Henri estava em cima de um banco improvisado feito 
de galhos, com um caderno nas mãos. Dirigia algumas palavras 
para um grupo de camponeses que, sob atentos olhares, proferiam 
alguns gestos. Não usava indumentária religiosa, tão quanto o terno 
comum de advogado que também o era, vestia camisa, calça jeans 
dobrada na barra e calçava chinelos. Essa imagem transmitiu aos 
meus olhos uma ação que pareceu-me humanitária. O que aquele 
homem falava, parecia fazer muito sentido para quem ouvia. 

E na continuidade das pesquisas, tais ações como aquela 
foram se revelando pela documentação, assim como os relatos 
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daqueles que conviveram com Frei Henri e atuaram e atuam junto 
aos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Daí a relevância em 
identificar e compreender as práticas educacionais que se revelam 
em meio a luta pelo direto à terra. Entendo que sua compreensão 
contribui diretamente para entender os próprios movimentos sociais, 
seus agentes mediadores e a própria diversidade de saberes e 
experiências educacionais. 

Pensar tais ações e mesmo a pluralidade de práticas edu- 
cacionais no campo não é um tema novo, tecido em um debate 
bibliográfico diversificado e plural. Dentre a pluralidade bibliográfica 
sobre o tema, encontrei muitos trabalhos em diferentes modalidades de 
publicações. Mesmo não encontrando pesquisas já realizadas sobre a 
atuação educativa relacionada à CPT/Xinguara e ao Frei Henri Burin 
dês Roziers, entendo que a produção acadêmica sobre esta comissão, 
assim como os movimentos sociais e ações educativas gestadas por 
estes, contribuem diretamente para compreender o mote da pesquisa. 
Ao mesmo tempo, é importante considerar trabalhos relacionados 
à Educação do Campo, pois, como destaca Miguel Arroyo (1999), 
a Educação do Campo somente acontecerá se estiver colada ao 
movimento social; parte do princípio de que o próprio movimento social 
é educativo, porque este, “forma novos valores, nova cultura, provoca 
processos em que desde a criança ao adulto novos seres humanos 
vão se constituindo (ARROYO, 1999, p. 10)”. 

Em relação à educação no campo, trabalhos como os 
de Bernardo Mançano Fernandes (2006) e Mônica Molina (2006) 
contribuem para observarmos o conceito de território como espaço 
político, campo de ação e de poder, onde se realizam determinadas 
ações sociais. E neste espaço, para além da escolarização dos 
sujeitos do campo, foram desenvolvidas atividades com os 
educandos, valorizando as práticas, “aumentando a produção de 
materiais didáticos apropriados, possibilitando maior participação 
dos sujeitos em seminários locais, regionais e nacionais, bem como 
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nos cursos que proporcionam discussões sobre o desenvolvimento 
do campo (FERNANDES; MOLINA, 2006, p.12)”. 

Segundo Caldart (2001; 2004), alguns movimentos sociais 
tais como o MST, construíram, ao longo das últimas décadas, 
práticas pedagógicas norteadas por ações que combinam teoria 
e prática (práxis) na construção de saberes centrados nos próprios 
sujeitos, pois constroem uma concepção de ensino centrada em 
suas práticas cotidianas, experiências e trajetórias em que em 
meio ao reconhecimento de seus valores e cultura em coletividade 
é que ocorre a formação humana e, assim, a prática educacional. 
Tais ações encontram-se coadunadas por proposições teóricas de 
autores como Paulo Freire (1982;1998) que busca a construção de um 
aparato educacional centrado na própria realidade social e cultural 
dos educandos, de caráter reflexivo. Entende assim a educação 
como instrumento para superação das contradições existentes, 
como mecanismo de luta ante as injustiças e desigualdades.   Diante 
desses conceitos, a pesquisa proposta aqui, pretende identificar 
possíveis relações entre o “agir” de Frei Henri e as propostas de 
Paulo Freire e da Educação do Campo.   

Segundo Airton dos Reis Pereira a expulsão e a expropriação 
de posseiros por empresas e proprietários rurais do norte do País 
surgem como o principal fator dos conflitos e das violências que 
ocorreram no Pará, processo que José de Sousa Martins (1991), 
denominou como o embate direto entre a frente pioneira sobre a 
frente de expansão. De acordo com dados da CPT, os movimentos 
são formados, em geral, por homens e mulheres desempregados/
as, trabalhadores de empreita em fazendas ou nas cidades da 
região, filhos/as de agricultores, mulheres pobres e, em muitos 
casos, mães solteiras, trabalhadores assalariados que vivem nas 
periferias de aluguel e veem na possibilidade de acesso a terra, uma 
forma de melhorar de vida. Ainda de acordo com a CPT/Xinguara, 
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a maioria são pessoas negras, com baixa escolarização e pouca 
qualificação profissional.180

Sobre a atuação da CPT e os conflitos agrários uma gama 
de autores (LIMA, PINHERO, 2016; PEREIRA, 2015) destacam 
que a participação da CPT tem sido historicamente a força mais 
importante na luta dos trabalhadores rurais frente aos conflitos 
de terra e à exploração do trabalho na economia agrária de 
capitalismo periférico na região sul e sudeste do Pará. Tem atuado 
desde a década de 1970 ante as expulsões, o trabalho escravo 
contemporâneo e na luta pela fixação do homem à terra. 

Um dos marcos destas lutas foi a publicação do documento 
“Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio”, em 1972, 
escrita por D. Pedro Casaldáliga e lançado pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, CNBB. Este documento ganha notoriedade por 
contribuir, primeiramente, para o início dos debates e denúncias sobre 
a escravidão contemporânea nestas regiões, assim como exerceu 
forte influência em organizações internacionais. Por isso mesmo, 
entendemos que a criação da CPT se liga diretamente a percepção 
dos intensos conflitos no campo e o grave problema da violência contra 
os trabalhadores e trabalhadoras rurais da Amazônia brasileira. A CPT 
tem se apresentado como responsável pela divulgação de denúncias 
e pelo levantamento do número de trabalhadores escravizados. Sua 
atuação ganha destaque como uma das frentes mais engajadas no 
país pelos direitos das minorias e organização de trabalhadores rurais, 
indígenas e quilombolas no interior do Brasil.

180. A entidade faz acompanhamento contínuo nas seguintes áreas: Acampamento Jane Júlia 
(Pau D’Arco), Ocupação Futura (Santa Maria das Barreiras), Ocupação 490 (Cumaru do Norte). 
Também realiza acompanhamentos pontuais como: Mumbuca (Água Azul) atualmente no 
processo judicial fundiário, Capivara (Conceição do Araguaia) acompanha no processo judicial e 
administrativo fundiário e Pé da Serra (Santana do Araguaia) acompanha no processo judicial e 
administrativo fundiário. Podemos perceber como o processo histórico de luta pela terra e resis-
tência dos movimentos é algo muito presente na região.
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Em outras pesquisas como as de Figueira e Prado (2016) 
e Silva (2014) observa-se que a CPT se tornou o espaço de maior 
contato na trajetória destes sujeitos no campo nesta região, 
evidenciado na gama documental e nos trabalhos já realizados 
por esta comissão. Nestes trabalhos, em meio às denúncias de 
escravidão contemporânea, acesso e luta pela terra evidenciam-se, 
nos depoimentos, a própria trajetória da comissão e suas práticas 
educativas na busca de auxilio a tais demandas sociais. É comum 
autoridades encaminharem casos e dados para esta comissão 
por considerarem que sua própria trajetória e contatos com estes 
sujeitos os colocam como um dos principais pontos de apoio para 
o diálogo e troca de experiências, fazendo da mesma, para além de 
uma comissão pastoral, um organismo vivo de reflexão educacional 
sobre tais acontecimentos.

Para tal compreensão, uma gama de trabalhos produzidos 
(ALVES, 2011; OLIVEIRA, 2017; MOREIRA, 2017) contribuem para 
pensarmos sobre as práticas educativas gestadas na tessitura 
das relações com os sujeitos e os movimentos sociais no campo. 
A construção de uma consciência coletiva provocada pelo projeto 
de vida do movimento, além dos traços da luta, se configura com 
muitos traços de pedagogia de emancipação humana.

Oliveira (2017) realizou pesquisa sobre o Centro de Defesa 
da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascáran, o CDVDH/CB, 
buscando elucidar o caráter educativo envolto nestas ações ante 
o trabalho escravo contemporâneo; o estudo evidenciou como as 
práticas de educação não formais, promovidas por tal entidade, 
contribuíram diretamente para a aproximação das lutas e direitos 
dos sujeitos do campo. Para além de um melhor entendimento 
sobre as condições sociais destes sujeitos e a realidade a que 
são submetidos, elucidou como este grupo produziu ações 
educativas neste processo entre informar, denunciar e auxiliar 
estes sujeitos, em um movimento em que essas ações visavam 
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conscientizar sobre a realidade, assim como promover iniciativas 
pelos próprios trabalhadores na luta por seus direitos. Observo 
que tais ações alcançaram espaços de uma forma aonde a escola 
não conseguiu chegar, isto porque a educação desenvolvida em 
movimentos sociais, associações, sindicatos e ONGs tem, nessa 
valiosa relação, um processo de aprendizagem e produção de 
saberes (OLIVEIRA, 2017).

Outros trabalhos de suma relevância e que coadunam com 
as perspectivas tecidas nesta pesquisa foram os desenvolvidos 
por Alves (2011) e Moreira (2017) sobre a Comissão Pastoral 
da Terra e a “aprendizagem social” em meios aos movimentos 
sociais. Partindo do uso de conceitos como de habitus, 

181 buscam demonstrar que as experiências desenvolvidas 
na trajetória de lutas e relações entre os sujeitos e agentes 
mediadores transformam-se em práticas educacionais que 
contribuem para própria emancipação humana. O engajamento 
destes trabalhadores e trabalhadoras e as transformações nas 
ações sofreram importantes alterações a partir das relações 
com esta comissão, o qual conferiu ainda um novo status ao 
andamento dos fatos, quanto à possibilidade de organização, 
que praticamente no campo era desconhecida (ALVES, 2011). 

Nestes casos, o trabalho que a CPT promoveu naquele 
momento não era apenas o de “advogados”, mas de um conjunto 
de práticas que promoveram novos diálogos com estes grupos, em 
que conscientizar e auxiliar, ouvindo os mesmos, transformou-se 
gradualmente em ações educacionais, visando “que essa luta 
se configura com muitos traços de pedagogia de emancipação 
humana (MOREIRA, 2017)”. 

181. Conceito de habitus utilizado pelos autores refere-se ao trabalho de Pierre Bourdieu “O 
Poder Simbólico”, ver: Bourdieu, P. O Poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.



255

Educação e(m) Movimento  

S U M Á R I O

Mesmo que existam estudos referentes a práticas educa-
cionais dentro dos movimentos sociais e em ações da CPT, ainda 
não foram identificados como essas práticas se deram na região sul 
do Pará, uma região em que os conflitos agrários são famosos por 
sua violência. E ainda não foram realizadas pesquisas na área da 
educação que tratam de uma pessoa tão emblemática como Frei 
Henri. Um homem que viveu fora de seu país por tantos anos e que 
reafirmava sempre estar incondicionalmente ao lado dos pobres.

PESQUISANDO NO ARQUIVO DA CPT: 
EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE, CAMPO 
E TERRITÓRIO

No desenvolvimento da pesquisa, será utilizado o método da 
pesquisa qualitativa, por ser a metodologia mais adequada conside-
rando os objetivos a serem alcançados neste trabalho. A pesquisa 
qualitativa segundo Denzin e Lincon, 

É uma atividade situada que localiza o observador no mundo. 
Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que 
dão visibilidade ao mundo. (...) A pesquisa qualitativa envolve uma 
abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que significa 
que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários 
naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 
dos significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCON, 
2006, p. 17) [grifo nosso].

Serão realizados estudos acerca da documentação existente 
sobre Frei Henri na CPT/Xinguara. Em visitas realizadas ao local e 
diálogos com a Coordenadora já foi possível fazer um levantamento 
do material: existem gravações de diálogos e discursos do Frei em 
assentamentos e acampamentos em momentos de ocupação; há 
também textos escritos por ele, nunca antes explorados, onde faz 
reflexões sobre sua atuação. Muitos jornais fazem parte do arquivo 
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da CPT e muitos deles contêm entrevistas de Henri. Além disso, 
existem muitos processos arquivados em que Frei Henri atuou.182 
Trata-se de uma imensidão de fontes históricas que contêm grande 
parte da história da região e é pouquíssimo explorado. 

Pretendo realizar o período exploratório no qual serão obtidas 
as informações que orientarão as decisões iniciais sobre as questões 
relevantes. Penso que esta fase será realizada na CPT, onde os 
agentes atuantes neste espaço poderão me orientar no sentido de 
conseguir as entrevistas com os sujeitos que mais conviveram com 
Henri. Após esta fase, será iniciada a investigação focalizada, na 
qual se inicia a coleta sistemática de dados. Nesta fase pretendo 
utilizar roteiros de entrevista e formulários de observação. A análise 
e interpretação dos dados serão feitas de forma interativa com a 
coleta (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZAJDER, 2002). 

A autora Ecléa Bosi chama a atenção para seu método de 
abordagem nas entrevistas, relatando a necessidade de observar 
que, em meio aos depoimentos, pode ocorrer a “formação de 
um vínculo de amizade e confiança com os recordadores” (BOSI, 
2015, p.37). Segundo Bosi, essa simpatia se desenvolve durante 
a pesquisa e resulta de um amadurecimento de quem deseja 
compreender o outro.

A História Oral também será utilizada como metodologia para 
ouvir os sujeitos considerando-os como construtores e participantes 
da história do campo da região e dos processos educativos 
existentes nos espaços da vida no campo. Segundo Delgado: 

A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela 
construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas 
induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre 
a História em suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, 

182. O arquivo da CPT/Xinguara está sendo organizado a partir de projeto da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará), contando com bolsistas do curso de História da referida universidade. 
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conflituosas, consensuais. (...) Recorre à memória como fonte principal 
que a subsidia e alimenta as narrativas que constituirão o documento 
final, a fonte histórica produzida (DELGADO, 2010, p.15-16).

Essa opção metodológica propõe um diálogo com a História 
no sentido de que todos somos sujeitos históricos, participantes dos 
processos contínuos de participação na construção social, na luta 
por espaço nessa construção. Esses processos são continuações 
históricas. A luta pela terra, o latifúndio, a educação faz parte do 
processo histórico. Dialogar com a história é parte fundamental da 
pesquisa; é por meio dela que os sujeitos e suas lutas adquirem 
visibilidade como sujeitos da história.

A investigação do tema proposto no projeto requer o 
desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais para a 
pesquisa. Tais conceitos servirão para contextualizar o tema no 
debate mais amplo e orientarão a análise dos dados obtidos no 
trabalho de campo. Trata-se, inicialmente, de conceitos sobre 
educação, educação permanente, campo, território e, além disso, 
trazer os princípios que norteiam os trabalhos de Frei Henri junto 
à CPT e Educação do Campo. Apesar deste projeto não ter como 
foco a educação formal, penso ser importante trazer os princípios 
da Educação do Campo, uma vez que esta pesquisa se propõe 
a compreender processos educativos que se dão no território do 
campo. Frei Henry não atuava na escola formal, mas atuava dentro 
dos movimentos que são contemplados pela Educação do Campo. 

De acordo com Roseli Caldart (2009), a natureza da 
Educação do Campo está ligada ao trabalho, às lutas sociais no 
campo e à solução dos embates de projetos que constituem a 
dinâmica atual do campo brasileiro. “A Educação do campo nasceu 
como crítica à realidade da educação brasileira, particularmente à 
situação educacional do povo brasileiro que trabalha e vive no/do 
campo (CALDART, 2009, p.39)”. Este modelo de educação nasceu 
a partir da “experiência de classe de camponeses organizados em 
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movimentos sociais e envolve diferentes sujeitos, às vezes com 
diferentes posições de classe (Idem, p.38)”. Luta pelo acesso aos 
trabalhadores do campo ao conhecimento e crítica a hierarquização 
epistemológica que desconsidera os sujeitos do campo como 
produtores de conhecimento. 

Acredito que este modelo de educação irá contribuir na 
compreensão sobre o modo como Frei Henry e a CPT dialogavam 
com os sujeitos do campo, valorizando suas experiências e lutas. 
Mesmo não se tratando de uma educação formal, penso que houve 
atuações educativas entre Frei Henry e CPT junto aos sujeitos do 
campo da região sul e sudeste do Pará. Para além dessas atuações, 
a luta pela Educação do Campo é algo inerente a luta de movimentos 
como o MST e está dentro de suas reivindicações.

Carlos Brandão considera que não existe um único modelo 
e nem apenas uma forma de educar. A educação não acontece 
apenas na escola e talvez essa nem seja a melhor forma de ela 
acontecer, pois “o ensino escolar não é sua única prática e o 
professor profissional não é o seu único praticante (BRANDÃO, 
2013, p. 9)”. Essa perspectiva sobre a educação é de fundamental 
importância para demonstrar que práticas educativas aconteciam 
no campo da região sul e sudeste do Pará por meio de ações da 
CPT na pessoa de Frei Henry. Demostrar que Frei Henry, por meio 
de denúncias, conscientizações, visitas, diálogos, celebrações, 
acolhimento, carinho, humanidade, educou. Não apenas ensinou, 
mas também aprendeu com esses sujeitos. Segundo Brandão, 
“da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os 
mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do 
aprender (BRANDÃO, 2013, p.10)”. 

Logo, os diálogos, denúncias, dentre outras práticas 
desenvolvidas por Frei Henry junto aos conflitos do campo da região, 
podem contribuir na discussão proposta neste projeto, demonstrando 
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a presença da educação num “mundo social” de conflitos e injustiças. 
Demonstrando ainda que, num espaço onde provavelmente se 
encontra pouca esperança, é possível ainda que se realizem o que 
Brandão chama de “práticas dos mistérios do aprender”. O conceito 
de educação não está restrito ao interior das unidades escolares. No 
cotidiano da vida surgem necessidades de habilidades e saberes 
para além das demandas do mercado de trabalho. 

Logo, o conceito de “Educação Permanente” contribui 
no sentido de demonstrar como as práticas educativas e as 
ações que Frei Henri e CPT coadunam com esses sujeitos como 
possibilidades de formação humana. De acordo com Ernâni 
Lampert (2005), o termo educação permanente surgiu na Segunda 
Guerra Mundial, por consequência do capitalismo industrial e 
das produções mecanizadas que acreditavam na educação e na 
cultura de massa como fatores essenciais para o desenvolvimento 
econômico. O autor destaca que a UNESCO foi a responsável 
pela difusão da educação permanente como assunto pedagógico 
contemporâneo. Pierre Furter (1974), por sua vez, argumenta 
que, como estratégia para o desenvolvimento cultural, social e 
econômico, a educação permanente, compreende que a formação 
humana, acontece além das instituições escolares, em espaços 
múltiplos, contínuos e necessários para qualificar os diferentes 
modos de viver (Apud FREITAS, 2016).

Para dialogar com as ações de Frei Henri, trago as ideias 
de Paulo Freire em “Pedagogia da Indignação”. Em entrevista 
com a historiadora francesa Sabine Rousseu, Frei Henri expressa 
sua indignação perante injustiças cometidas nos diversos 
conflitos agrários da região aqui explicitada. Era um homem que 
não possuía uma presença neutra no mundo, havia nele uma 
vontade de transformá-lo por meio de sonhos. E essa vontade, 
segundo Paulo Freire é uma decisão. Frei Henry assume uma 
posição “política” na região ao se posicionar incondicionalmente 
ao lado dos camponeses.



260

Educação e(m) Movimento  

S U M Á R I O

Se a minha não é uma presença neutra na história, devo assumir 
tão criticamente quanto possível sua politicidade. Se, na verdade, 
não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou 
projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não 
apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com 
ela coerentes (FREIRE, 2010,p.33). 

As posições do frei junto à CPT se assumem na região como 
posições transformadoras de uma realidade desigual no campo. 
“E é na condição de seres transformadores que percebemos que 
a nossa possibilidade de nos adaptar não esgota em nós o nosso 
estar no mundo. É porque podemos transformar o mundo, que 
estamos com ele e com os outros (FREIRE, 2010, p.33)”. Frei 
Henri afirma ter percebido que tudo o que havia vivenciado, sua 
luta pela justiça, fazia sentido e adquiria iluminação na Teologia 
da Libertação e que com ela havia se sentido reintegrado à Igreja 
Católica (ROUSSEAU, 2018, p.111).”

Faz-se importante, também, para fundamentar este trabalho, 
compreender em que consistem as ações das pastorais no 
contexto do Brasil para analisar o trabalho da Comissão Pastoral 
da Terra/Xinguara. J.B. Libânio (1982) define a ação pastoral no 
contexto da América Latina como uma mobilização da Teologia 
da Libertação, uma força transformadora da sociedade, portanto, 
são ações que fazem pensar e agir na realidade social, a partir 
da própria comunidade católica local. Em conformidade com o 
Concílio Vaticano II, o trabalho pastoral se estabelece na opção 
pelos pobres. A Igreja se propõe a uma aproximação da realidade 
dos oprimidos, o que favoreceu o ideal de transformação social, 
partindo da luta coletiva. 

A partir dessa perspectiva de ação das pastorais será possível 
analisar como e em que medida a CPT/Xinguara na pessoa de Frei 
Henry, atuavam de maneira educativa e politicamente, no sentindo 
de conscientizar a população do campo a respeito das injustiças 
e violências cometidas no campo na região sul e sudeste do Pará. 
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É fundamental, ainda, para esta discussão, trazer o conceito 
de campo como o território em que se dará a pesquisa aqui proposta. 
Sobre o conceito de campo, o caderno do programa nacional de 
fortalecimento dos conselhos escolares e a educação do campo, 
ressalta que o campo deve ser compreendido, sobretudo, como 
“território de produção de vida, de produção de novas relações 
sociais; de novas relações entre os homens e a natureza; entre o 
rural e o urbano. O campo é território de produção de história e 
cultura, de luta de resistência dos sujeitos que ali vivem (MOLINA, 
2006, p.8 apud BRASIL 2006, p.14).” E ainda, consideram-se como 
populações do campo, os agricultores familiares, os extrativistas, os 
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados 
da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os 
quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros 
que produzam suas condições materiais de existência a partir do 
trabalho no meio rural. (BRASIL, 2010).

A Educação do Campo carrega em si o significado territorial; 
por essa razão, a Pesquisa em Educação do Campo exige dos 
pesquisadores um conhecimento profundo dos paradigmas, uma 
atenção desdobrada na construção dos métodos de análise e nas 
escolhas dos procedimentos metodológicos. Esses cuidados são 
fundamentais para que os resultados das pesquisas não sejam 
genéricos, porque os territórios, o Campo e as realidades são 
especificas, por mais amplas que sejam, estamos tratando dos 
territórios camponeses. (FERNANDES, 2005, p.10)

Milton Santos em sua definição de território afirma que “o 
território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, 
isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 
manifestações da sua existência” (SANTOS, 2007, p.13). Segundo o 
autor, “o dinheiro busca tudo desmanchar, e o território, que mostra 
que há coisas que não podem desmanchar” (SANTOS, 2007, p.13). 
Dentro desta perspectiva ele ainda traz como definição de território: 
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O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 
sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser entendido 
como o território usado, não o território em si. O território usado é o 
chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. (SANTOS, 2007, p.14). 

Essa abordagem do território e do dinheiro é, sem dúvida, 
proveniente de um processo histórico e que resulta do agronegócio 
onde o alimento e tudo aquilo que pode ser rentável torna-se uma 
mercadoria acima de tudo. Esta reflexão se faz essencial para se 
discutir um território tão conflituoso como o do sul e sudeste do Pará 
e como seus sujeitos vivenciam esses conflitos nesse território.
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