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Resumo 
Esta comunicação visa apresentar algumas discussões de uma pesquisa, ainda em curso, que 
tem como objetivo, conhecer as mudanças e continuidades nas imagens utilizadas para 
representar o índio nos livros didáticos de História do Brasil. Além disso, a pesquisa pretende 
identificar como migramos de uma idéia de indígena genérico para uma idéia de respeito às 
diferenças, investigar de que forma e a partir de que época as ilustrações usadas nos livros 
didáticos de História do Brasil passaram a mostrar os índios como atores históricos e entender 
como as ilustrações usadas nos livros didáticos de História do Brasil passaram a não mais 
representar os indígenas como sociedades em via de desaparecimento.  
Palavras-chave: índios, representações, livro didático. 
 
 
 
Abstract 
This communication aims to present some discussions of an inquiry, still current, which has 
like objective, to know the changes and continuidades in the images used to represent the 
Indian in the text books of History of Brazil. Besides, the inquiry intends to identify as we 
migrate of an idea of generic native for a respected idea to the differences, to investigate of 
what it forms and from which time the illustrations used in the text books of History of Brazil 
started to show the Indians how historical actors and to understand how the illustrations used 
in the text books of History of Brazil they started to not more represent the natives like 
societies in road of disappearance. 
Key words: indians, representasions, text book. 
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Introdução 

Após a Independência, o nascente Estado brasileiro foi assolado por vários 

movimentos e rebeliões de cunho separatista. Para as elites que haviam se apropriado do 

poder político era preciso preservar a integralidade do território brasileiro nas mãos dos 

herdeiros de Bragança e afastar, em curto prazo, o risco de ver o país sucumbir às tendências 

liberais que pressionavam o restante do continente. (PENNACCHI, 2008, p.3) 

O quadro formado pela ruptura dos antigos laços coloniais e pelos movimentos 

separatistas criou um grande desafio para as elites que formavam os círculos de poder político 

e cultural do Brasil. Duas questões – Quem somos nós? Como manter a unidade nacional? – 

precisavam ser respondidas. (GASPARELLO, 2004) 

O novo país independente precisava responder tais perguntas a partir da busca pela sua 

história. A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1938, 

possibilitou a criação da história da nação, garantindo as condições necessárias para o 

surgimento de uma historiografia brasileira, produzida por autores nacionais. (idem, p.18)  

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tinha como objetivo construir a história 

nacional, recriando um passado homogêneo, solidificando mitos de fundação, ordenando fatos 

históricos, constituindo um panteão de heróis nacionais, através de pesquisas, estudos e da 

elaboração de biografias capazes de fornecer às gerações futuras exemplos de civismo, 

patriotismo e devoção à Pátria. (ORIÁ, 2005, p.126) 

O conceito de Nação operado pela historiografia produzida pelos membros do IHGB 

era eminentemente restrito aos brancos. Nossa idéia de Nação, construída por um grupo de 

letrados, trazia consigo uma forte marca excludente, carregada de imagens depreciativas do 

outro. (GUIMARÃES, 1988, p.7) 

Ao definir a Nação brasileira enquanto representante da idéia de civilização no Novo 

Mundo, esta mesma historiografia definiu aqueles que seriam excluídos deste projeto por não 

serem portadores da noção de civilização: índios e negros. (id.) 

Tal exclusão e isolamento dos índios no pensamento brasileiro, embora já anunciado 

pelos primeiros escritores coloniais, começou a ser construído de maneira mais definitiva a 

partir da elaboração inicial de uma historiografia nacional promovida no século XIX. 

A partir da influência dos intelectuais do IHGB, preocupados com a “gênese” da nação 

brasileira, duas noções passaram a se consolidar em nossa História. A primeira diz respeito à 

exclusão dos índios enquanto legítimos atores históricos. (MONTEIRO, 2001, p.4) 

A segunda noção, muito mais problemática, tratou os povos indígenas como 

populações em vias de desaparecimento. (id.) Esta idéia, que predominou, sobretudo a partir 
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do século XIX, baseava-se no paradigma evolucionista, segundo a qual as populações 

indígenas estavam fadadas ao desaparecimento, sendo por via da “aculturação” ou pela 

extinção física. (MARTINS, 2009, p.156) 

Herdando parte de um pensamento comum no nosso passado colonial onde 

predominava uma visão preconceituosa e generalista, que se encontrava associada às 

estratégias de domínio dos colonizadores sobre as sociedades indígenas, a historiografia do 

século XIX acabou reduzindo a imensa variedade de povos com línguas e culturas diversas a 

dois grandes grupos: os Tupi e os Tapuia.  

A partir das idéias dos intelectuais que faziam parte do IHGB, os livros didáticos 

produzidos no século XIX passaram a operar com a noção de um índio genérico, ignorando a 

diversidade existente as sociedades indígenas.   

Dessa forma, os índios foram “tratados como se formassem um todo homogêneo e 

como se a generalização fosse a maneira correta de estudá-los.” (ROCHA, 1984, p.32) As 

sociedades indígenas foram tratadas como se  fizessem parte do universo cultural e linguístico 

tupi, e como se as formas de organização social e a visão de mundo fossem iguais ou se 

diluíssem num caldeirão de elementos amorfos e sem distinções. (RAMOS, 2010, p.8) 

A partir de 1850, os intelectuais, historiadores, políticos, escritores, poetas brasileiros 

começam a escrever e produzir livros didáticos em língua portuguesa. O IHGB legitimou as 

publicações didáticas que foram lançadas naquele momento.  

Os manuais didáticos se apropriaram da historiografia produzida pelo IHGB, que 

prosseguiram perpetuando imagens e interpretações sobre os índios brasileiros através de uma 

postura etnocêntrica, preconceituosa, de negação e ausências de autonomia e ação.  

Logo, a imagem “de um índio genérico, estereotipado, que vive nu na mata, mora em 

ocas e tabas, cultua Tupã e Jaci e que fala tupi permanece predominante, tanto na escola como 

nos meios de comunicação.” (GRUPIONI, 1996, p.425) 

Os manuais didáticos são veículos de um sistema de valores, de ideologias, de uma 

cultura de determinada época e determinada sociedade. (BITTENCOURT, 2004, p.303). Por 

isso, se faz necessário compreender se as ilustrações de obras didáticas transmitem 

estereótipos e valores dos grupos dominantes e generalizaram os temas de acordo com a 

sociedade branca. Também é preciso saber a partir de quando o uso de tais ilustrações passou 

a refletir a valorização da diversidade étnico-cultural e da História indígena.  

É necessário observar como os livros didáticos de História trabalham seus conteúdos e 

a maneira como usam as ilustrações. Dessa forma será possível contribuir na luta contra o 

preconceito e discriminação racial no Brasil, mostrando aos alunos que os índios e índias têm 
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História e que eles tiveram um papel importante na formação de nossa identidade cultural. 

(id.,) 

Considerando a importância do livro no processo educacional e para a formação de 

identidades, propomos uma reflexão acerca das ilustrações utilizadas pelos autores de livros 

didáticos no que se refere à representação dos povos indígenas na História do Brasil.  

Quais as principais mudanças e continuidades nas imagens utilizadas para representar 

o índio nos manuais de História do Brasil? Porque tais mudanças e permanências ocorreram? 

Como os livros didáticos abandonaram a idéia de índios genéricos e passaram a representá-los 

a partir do respeito às diferenças? De que forma e a partir de que época as ilustrações usadas 

nos livros didáticos de História do Brasil passaram a mostrar os índios como atores históricos 

e não mais representar os indígenas como sociedades em via de desaparecimento?  

O objetivo desta comunicação é apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa 

que visa conhecer as principais mudanças e continuidades nas imagens utilizadas para 

representar o índio nos manuais de História do Brasil, entender a motivação das mudanças e 

permanências nas imagens utilizadas para representar o índio nos manuais de História do 

Brasil, identificar como migramos de uma idéia de indígena genérico para uma ideia de 

respeito às diferenças. 

 Além disso, a pesquisa que é aqui apresentada também pretende investigar de que 

forma e a partir de que época as ilustrações usadas nos livros didáticos de História do Brasil 

passaram a mostrar os índios como atores históricos, como as ilustrações usadas nos livros 

didáticos de História do Brasil passaram a não mais representar os indígenas como sociedades 

em via de desaparecimento e identificar as funções didáticas que predominam nas ilustrações 

dos livros didáticos de História do Brasil. 

A pesquisa terá como base de desenvolvimento a pesquisa bibliográfica, a análise de 

conteúdo e a análise estatística, configurando-se como um estudo de cunho qualitativo e 

quantitativo. 

A pesquisa bibliográfica será realizada com um levantamento de dados e revisão de 

literatura especializada acerca dos temas que envolvem o objeto escolhido neste projeto. Para 

ampliar nosso embasamento teórico recorreremos, principalmente, às pesquisas já existentes 

sobre as imagens e sobre a questão da representação de negros no livro didático de História do 

Brasil. 

A análise de conteúdo vai se configurar no exame aprofundado dos textos e imagens 

presentes nos livros didáticos a partir das teorias de alfabetismo visual, função didática e 
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leitura da imagem. Com base nessas teorias, compilaremos e quantificaremos todas as 

ilustrações que acompanham os textos.  

Por meio das teorias citadas estabeleceremos os indicadores seguintes: tipo de 

ilustração, função didática, presença e tipo de atividade relacionada com a imagem, presença 

e tipo de legenda, cor da imagem.  

Esses indicadores comporão as unidades de análise estatística que será realizada com o 

auxílio do software Access.  

Utilizaremos livros didáticos de História do Brasil destinados para as últimas 

séries/anos do ensino fundamental. As coleções serão adquiridas por meio de arquivos 

particulares e através da Biblioteca do Livro Didático localizada na Universidade de São 

Paulo.  

Serão selecionadas algumas obras consideradas mais marcantes em cada década da 

história dos livros didáticos História do Brasil. Utilizaremos manuais que foram usados por 

bastante tempo nas escolas brasileiras, sendo por isso considerados cânones do ensino de 

História e de nossa literatura escolar. 

Entre os principais conceitos que serão utilizados no estudo está o livro didático. Para 

Kazumi Munakata (1997, p.84) o livro didático: é um artefato de papel e tinta, 

costumeiramente utilizado em situações didáticas”. Ele também alerta que: “não são 

meramente idéias, sentimentos, imagens, sensações, significações que o texto possa 

representar. Nem tampouco é o texto em abstrato, pois esse texto de que as pessoas 

normalmente vêem apenas idéias, sentimentos, imagem, etc., é constituído de letras 

(confeccionadas com tinta sobre o papel) segundo uma família de tipo (ou face de tipo ou 

fonte), que lhes dá homogeneidade”. 

 Também entendemos o livro didático a partir do utilizamos o significante 

entendimento de Roger Chartier (1990, 2002) que vê esse tipo de escrito como um objeto ou 

veículo em circulação de idéias que traduz valores e comportamentos que se desejou fossem 

ensinados. Chartier não entende o livro didático apenas em sua dimensão intelectual ou 

estética, compreendendo-o, na verdade, como um objeto material que possui um processo 

complexo de produção envolvendo diferentes atividades profissionais (autores, editores, 

impressores, adaptadores, etc.). 

Outro conceito importante é o de representação. Para Le Goff, representação é uma 

tradução mental da realidade percebida, uma expressão do pensamento, que se manifesta por 

imagens e discursos que pretendem oferecer uma definição da realidade. Mas é preciso 
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compreender que tais imagens e discursos sobre o real não são exatamente o real, não são 

expressões literais da realidade. (PESAVENTO, 1995, p.15) 

A representação é o “instrumento de um conhecimento mediador que faz ver um 

objeto ausente através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e 

de o figurar como ele é”. (CHARTIER, 1990, p.20) 

A pesquisa, aqui apresentada, também possui a noção de imagem como um de seus 

conceitos fundamentais. Ramos e Panozzo (2004, p.15-20) definem imagem (ilustração) 

como uma linguagem que dialoga com outras linguagens. Para os dois autores, a imagem 

pertence ao código visual e é constituída de uma linguagem própria. Nos livros didáticos, ela 

tem como função produzir sentidos por meio do diálogo que mantém com o leitor, por si 

mesma e pela interação com a palavra escrita.  

A partir da relação que o aluno mantem com o livro didático percebemos que as 

ilustrações se transformam no primeiro objeto de leitura, antecedendo a leitura do texto 

verbal. Talvez tal predileção seja causada pelas cores e formas utilizadas para compor as 

imagens. A leitura das imagens prescinde, muitas vezes, a leitura das palavras, apresentando 

uma capacidade de atingir variados níveis de aprendizagem. Em algumas situações a 

linguagem visual e a verbal se intercruzam e se completam possibilitando, no contexto social, 

a construção de sentidos. (LEITE, 2001, p.48) 

A questão das imagens no livro didático vem sendo bastante discutida nos estudos 

históricos. Atualmente as imagens são consideradas fontes históricas de grande importância. 

A cada dia, a antiga concepção de que as imagens eram apenas meros enfeites com o 

propósito de ocupar espaço e reduzir o tempo de leitura está sendo mais questionada. 

(SANTOS, 2007, p. 2) 

Utilizamos a teoria de níveis de leitura da imagem de Erwin Panofsky (2007). 

Segundo Panofsky a leitura de imagens divide-se em três etapas: descrição pré-iconográfica, 

tendo como função identificar formas puras, portadoras de significados primários ou naturais, 

o mundo dos motivos artísticos; análise iconográfica, que trata daquilo que, geralmente, 

chamamos imagens, estórias, alegorias, a esfera dos temas secundários ou convencionais, o 

mundo dos assuntos específicos ou dos conceitos; a interpretação iconológica ou significado 

intrínseco ou conteúdo o mundo dos valores simbólicos. 

É preciso atentar para as mensagens e funções que as ilustrações ocupam no livro 

didático de História do Brasil, entendendo como funcionam e escolhendo a maneira mais 

adequada para utilizá-las no processo de ensino e aprendizagem.  
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Rodriguez Dieguez desenvolveu um estudo sobre as funções didáticas da imagem 

definindo oito funções didáticas da imagem dentro dos livros escolares. Entre elas estão: 

motivadora (chamar a atenção, cortar a monotonia de um texto escrito e despertar interesse no 

aluno); vicarial (substituir algo que não pode ser representado dentro do recinto escolar, 

suprindo muitas vezes a palavra); catalisadora (provocar uma experiência didática, dado o seu 

poder de reorganização do real); informativa (ocupar o primeiro no discurso didático, tendo a 

palavra a função de transcodificação da mensagem icônica); explicativa (explicar 

graficamente um processo uma relação, uma seqüência temporal mediante a manipulação de 

diversos códigos sobrepostos numa mesma imagem); facilitadora redundante: (ilustrar o 

conteúdo claramente manifestado no texto); estética: (equilibrar o texto, dar cor à 

composição, romper a monotonia da página); comprovadora (verificar uma determinada idéia, 

processo ou operação apresentada). (cf. DIÉGUEZ apud GUERRA, 1998, p. 122-123) 

Cada tipo de imagem (pintura, fotografia, etc) possui um determinado grau de 

iconicidade, ou seja, cada suporte tem um potencial expressivo e certa carga informacional. O 

grau de iconicidade de uma imagem é determinado pelo realismo em relação ao que é 

representado. 

Existem diversos estudos sobre a iconicidade das imagens. Geralmente, os 

pesquisadores dividem as imagens a partir de níveis ou escalas. Entre as escalas mais 

conhecidas destacam-se as escalas de Moles e de Villafañe. A escala de Villafañe (1988) é 

interessante porque faz referência às imagens sobre superfície plana ou bidimensional, e, 

também porque os seus níveis de classificação permitem distinguir as funções associadas a 

cada nível de realidade. 

 
 
Considerações Finais 

 

A questão das imagens no livro didático vem sendo bastante discutida nos estudos 

históricos. Atualmente as ilustrações são consideradas fontes históricas de grande 

importância. Por isso, é preciso saber a partir de quando o uso de ilustrações passou a refletir 

a valorização da diversidade étnico-cultural e da História indígena e entender como tais 

imagens utilizadas foram, ao longo do tempo, abandonando a idéia de índio genérico, e em 

processo de desaparecimento.  

Portanto, apesar das prescrições das leis educacionais recentes para a inclusão e 

tratamento mais justos das temáticas de história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino 

básico brasileiro, entendemos que elas ainda são marcadas por uma abordagem generalizante, 
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estereotipada, onde as experiências destes indivíduos na trajetória histórica nacional são 

relegadas a plano secundário.  

Isto pode ser o resultado, entre outros fatores, da falta de diálogo entre o conhecimento 

cientifico recente produzido nas áreas de antropologia e história, que enfatizam a agência dos 

membros das etnias indígena e negra na formação da sociedade brasileira, e a produção da 

escrita didática, que ainda não incorporou esses avanços aos saberes históricos escolares. 
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