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RESUMO 

 

A presente monografia trata da aplicação da Lei nº 11.645/08, que alterou a Lei nº 9.394/1996 

estabelecendo as novas diretrizes e bases da educação nacional, para inclusão no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “Historia e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena”. A pesquisa teve como objetivo analisar a inserção da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena” no currículo, no material pedagógico utilizado pelas escolas da 

rede municipal e estadual em Porto Velho-RO em cumprimento à respectiva Lei. O campo de 

pesquisa para coleta e estudo do material didático pedagógico foi a Escola da rede municipal 

Dr. Tancredo de Almeida Neves a Escola Estadual Santa Marcelina Marcello Candia. A 

pesquisa teve como instrumentos a análise documental que se centrou na legislação, nas 

diretrizes curriculares e nos livros didáticos das disciplinas de Língua Portuguesa, História, 

Geografia e Artes. Os resultados apontaram as limitações postas pelas políticas públicas na 

efetivação dos direitos assegurados pelos povos indígenas e afrodescendentes em relação à 

inclusão da temática dentro das escolas dependentes da iniciativa individual de um ou outro 

docente. Evidenciou que a abordagem da temática pelo professor ocorre de maneira 

superficial, diretamente ligada ao conhecimento que o mesmo tem sobre o tema auxiliado 

pelo livro didático, que em sua maioria são descontextualizados. A pesquisa identificou que a 

Lei é parcialmente atendida a partir de fragmentos encontrados nos livros didáticos analisados 

e não há o cumprimento da obrigatoriedade em trabalhar a temática em todas as dimensões do 

currículo. A efetivação da Lei 11.645/08 depende dos processos formativos e da ampliação da 

consciência sobre a necessidade de construir uma sociedade intercultural onde a história e 

cultura de todos os povos sejam respeitadas e valorizadas.  

 

Palavras-Chave: Lei 11.645/08. História e cultura Afro-brasileira e Indígena. Currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph deals with the application of law No. 11,645/08, which amended law No. 

9,394/1996 establishing the new guidelines and bases for national education, for inclusion in 

the official curriculum of the education network the compulsory subject "history and Afro-

brazilian Culture and Indigenous ". The survey aimed to examine the theme "Afro-Brazilian 

history and culture and indigenous" in the curriculum, the teaching material used by 

municipal and State schools in Porto Velho-RO in compliance with the law. The search field 

for collection and study of educational courseware was school of municipal Dr. Tancredo de 

Almeida Neves the Escola Estadual Santa Marcelina Marcello Candia. The research had as 

instruments to document analysis that focused on legislation, curriculum guidelines and 

textbooks of the disciplines of Portuguese Language, history, geography and the arts. The 

results showed the limitations placed by the public policies in the implementation of the rights 

provided by indigenous peoples and Afro-descendants in relation to the inclusion of the theme 

within the schools dependent on the individual initiative of one or the other. Showed that the 

thematic approach by professor occurs superficially, directly linked to the knowledge that it 

has on the subject aided by the textbook, which in your most are uncommitted. The research 

identified that the law is partially met from fragments found in the textbooks analyzed and 

there is compliance with the obligation to work the theme in all dimensions of the curriculum. 

The completion of the Law 11,645/08 depends on training processes and the expansion of 

consciousness about the need to build an intercultural society where the history and culture of 

all peoples are respected and valued.  

  

Keywords: Law 11,645/08. Afro-brazilian history and culture and indigenous. Curriculum.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de formação e constituição da sociedade brasileira é o resultado da 

miscigenação de povos. Os colonizadores portugueses aqui chegaram impondo suas leis e sua 

cultura de dominação sobre os povos indígenas que aqui viviam há milhares de anos. 

Conquistaram, dominaram, exploraram e aculturaram muitos desses povos, transformando 

essa terra, hoje chamada Brasil, num campo de grandes massacres de indígenas e invasões de 

suas terras causando a extinção de diversos povos. 

Anos após, se junta à população indígena em nosso país, os negros vindos do 

continente africano, para serem utilizados como mão de obra escrava, usurpados de sua 

cultura e subjugados pelo etnocentrismo disseminados pelos portugueses e demais povos 

europeus.  Sofreram todos os tipos de humilhações físicas e morais no processo de exploração 

de sua força de trabalho pelo homem branco. Os séculos de escravidão deixaram marcas que 

são sentidas até hoje por descendentes destes povos. O processo de colonização do Brasil foi 

o início das marcas da desigualdade social remanescente aos dias atuais.  

Portanto, a atual conjuntura de nossa sociedade é compreendida a partir do 

entendimento do nosso passado. As desigualdades sociais foi uma herança deixada por nossos 

colonizadores e perpetuada ao longo de nossa história. No passado o índio, o negro, o europeu 

e demais povos de diversas nações que aqui residiram se multiplicaram e se misturaram, 

constituindo a diversidade cultural, política e religiosa impar a outro lugar. No entanto, diante 

dessa diversidade de saberes e costumes a maioria dos brasileiros não conhece suas origens 

étnicas.  

O processo de exploração e dominação dos povos indígenas e africanos resultou num 

processo de exclusão social, de preconceito e discriminação reforçados na sociedade brasileira 

pelo sistema educacional ao longo de sua história. A educação que deveria ter por objetivo 

formar cidadãos críticos e reflexivos ainda não conseguiu retirar do ambiente escolar a 

discriminação, o racismo e o preconceito de uns pequenos grupos proferidos como não 

dissociáveis com a sociedade brasileira miscigenada existente, pois como diz a música de 

Arnaldo Antunes: “Aqui somos mestiços, mulatos, cafuzos, pardos, mamelucos, sararás 

crioulos”. Vivemos em terras culturais desconhecidas ou escondidas por um longo e 

permanente processo de submissão, estabelecida pelas políticas de domínio impostas por 

nossos colonizadores e no decorrer dos séculos mantida pelas classes que detém o poder 

conquistado através de instrumentos legais subversivos a sociedade. Na busca por 
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reconhecimento surgem diversos movimentos dessa sociedade marginalizada entre esses estão 

o movimento negro e indígena que tem travado grandes lutas pelos seus direitos sociais, 

contra o preconceito, a humilhação e a marginalização vivida por séculos de esquecimento e 

desvalorização de sua riqueza cultural. Fruto dessa luta está à conquista da promulgação da 

Lei nº 10.639/03 e a da Lei nº 11.645/08 que trata da obrigatoriedade de inserir no currículo 

oficial da rede de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.   

Essa monografia tratará da aplicabilidade da Lei nº 11.645/08 nas escolas de Porto 

Velho. Embora tenha passado nove anos da aprovação dessa lei, percebemos durante a 

realização de estágios nas escolas a fragilidade da aplicação de seus dispositivos. A pesquisa 

foi realizada no ano de 2017 e se norteou pela seguinte problemática: O currículo dos anos 

iniciais das escolas da rede municipal e estadual atende ao disposto obrigatório da Lei 

11.645/08? Para responder a essa questão o objetivo da pesquisa foi o de analisar a inserção 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo, no material 

pedagógico utilizado pelas escolas da rede municipal e estadual do município em 

cumprimento à Lei 11.645/08. 

A presente investigação caracterizou-se pela abordagem qualitativa, a qual conforme 

Bogdan e Biklen (1994), o ambiente natural torna-se a fonte direta para aquisição dos dados, 

tendo como principal instrumento o investigador; é descritiva; possui maior interesse no 

decorrer da pesquisa, ou seja, o processo que ela percorre, não enfatizando tanto os resultados; 

utiliza-se da análise indutiva dos dados; e o significado assume grande importância, visto que, 

a mesma busca evidenciar as diversas perspectivas e significações dos sujeitos envolvidos. 

Esse tipo de pesquisa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão do fenômeno no seu particular. O objetivo da amostra é de 

produzir informações pequenas, mas que sejam capazes de produzir novas informações sobre 

o assunto.   

O campo de pesquisa está distribuído na coleta de material didático, neste caso os 

livros didáticos distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

através do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), entre uma escola da rede municipal 

e uma escola da rede estadual de Porto Velho: E.M.I.E.F. Dr. Tancredo de Almeida Neves 

Criada pela lei nº 1587 de 21 de outubro de 2004 e autorizada pela Resolução nº 

20/CME/2014 de 30 de dezembro de 2014, localizada na Rua das Faveiras nº 3123, Bairro da 

Eletronorte no município de Porto Velho/RO – extensão VIII e a Escola Estadual de Ensino 
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Fundamental Santa Marcelina Marcello Candia, localizada na BR 364 Km 17 – Zona Rural de 

Porto Velho/RO. 

Os principais instrumentos para coleta de dados da pesquisa se constituíram pela 

pesquisa documental. A análise documental, conforme definida por Gil (2002, p. 46), terá por 

base “documentos outros que não aqueles localizados em bibliotecas”. Dentre eles: legislação 

(Portarias, Decretos, Resoluções, Diretrizes, etc.), diretrizes curriculares, módulos e livros 

didáticos do PNLD. 

De acordo com Gil (2008, p.141), a pesquisa qualitativa vale-se de procedimentos de 

coleta de dados os mais variados, o processo de análise e interpretação pode, naturalmente, 

envolver diferentes modelos de análise. Todavia, é natural admitir que a análise dos dados 

seja de natureza predominantemente qualitativa (GIL, 2008, p.141). Com os dados obtidos 

realizamos a análise que é de fundamental importância para se chegar à compreensão mais 

profunda e fidedigna dos dados obtidos. Conforme Ludke e Andre (1986, p. 45) “analisar os 

dados qualitativos significa ‘trabalhar’ todo material obtido durante a pesquisa [...]”.  Ainda 

conforme o mesmo autor, a concretização de tal análise implica: 

 [...] num primeiro momento a organização de todo material, dividindo-o em partes, 

relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e padrões 

relevantes. Num segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 

buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais elevado. (LUDKE; 

ANDRE 1986, p. 45). 

 

Analisamos o material didático disponibilizado pelo Governo Federal através do 

Programa Nacional do Livro Didático com o foco de como é tratada a temática afro-brasileira 

e indígena nos livros do 4º ano do ensino fundamental distribuídos pelo PNLD. O Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD
1
 tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 

pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleção de livros didáticos aos alunos 

da educação básica. O programa é executado em ciclos trienais alterados. Assim, a cada o 

Ministério da Educação (MEC) adquire e distribui livros para todos os alunos de um 

segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental ou ensino médio. Quanto sua execução os livros consumíveis, livros distribuídos 

deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros novos alunos por um período 

de três anos. O programa ainda atende aos alunos da educação especial. Para estes são 

                                                 
1
 De acordo com o portal do Ministério da Educação – MEC, acessado em 30 de novembro de 2017, através do 

site: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld. 
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distribuídas obras didáticas em Braille de língua portuguesa, matemática, Ciências, História, 

Geografia e dicionários. 

 Para esta indagação foram catalogados os livros das disciplinas de Língua Portuguesa, 

História, Geografia e Artes do 4º ano do Ensino Fundamental I, utilizados pelas instituições 

para averiguar a presença de textos em que a temática é abordada. O levantamento dos dados 

dos livros foi realizado no período e 20/10 a 16/12 de 2017. Da mesma forma, fizemos análise 

do currículo escolar da rede estadual e municipal para identificar os conteúdos e abordagens 

sobre a temática da história e da cultura afro-brasileira e indígena.  

Desta forma, primeiramente realizamos uma leitura geral dos dados contidos na 

análise documental e no currículo, para ter uma visão geral do conteúdo. Em seguida, fizemos 

uma leitura comparativa, a fim de, verificar as semelhanças e diferenças, contradições e 

permanências evidenciadas nas situações relatadas. 
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2 ÍNDIOS E NEGROS NA HISTÓRIA DO BRASIL: OPRESSÃO, PRECONCEITO E 

EXCLUSÃO. 

 

O processo de formação docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR permeou o meu conhecimento através de olhares 

de diversos teóricos e por meio de práticas, mesmo com duração de curto prazo, que me 

permitiu vivenciar alguns momentos significativos nas unidades de ensino da capital. As 

atividades práticas realizadas durante o curso me motivaram a desenvolver essa pesquisa. Em 

algumas unidades de ensino tive o prazer em habituar-me em um mundo educativo rico em 

aprendizado e cheios de desafios. O envolvimento com o alunado, equipe pedagógica e de 

gestão sempre foram prazerosas. Com base dos teóricos estudados juntamente com as práticas 

nas unidades de ensino o aprendizado mostra que não há dicotomia entre teoria e prática, pois 

a teoria se realiza na prática, no cotidiano da vida escolar, elas caminham juntas. Para Freire: 

 

Assim como não é possível identificar teoria com verbalismo, tampouco o é 

identificar prática com ativismo. Ao verbalismo falta a ação; ao ativismo, a reflexão 

crítica sobre a ação. Desta forma, muita coisa que hoje ainda me parece válida, não 

só na prática realizada e realizando-se, mas na interpretação teórica que fiz dela, 

poderá vir a ser superada amanhã, não só por mim, mas por outros. A condição 

fundamental para isto, quanto a mim, é que esteja, de um lado, constantemente 

aberto às criticas que me façam; e outro, que seja capaz de manter sempre viva a 

curiosidade, disposto sempre a retificar-me, em função dos próprios achados de 

minhas futuras práticas e da prática dos demais. Quanto aos outros, os que põem em 

prática a minha prática, que se esforcem por recriá-la, repensando também meu 

pensamento. E ao fazê-lo, que tenham em mente que nenhuma prática educativa se 

dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, 

não necessariamente idêntico a outro contexto. (FREIRE, 1981. p.14). 

 

Portanto, educar requer comprometimento e dedicação naquilo que se faz. O senso 

comum que qualquer pessoa pode ensinar não se sustenta a partir do momento que a ação de 

ensinar requer conhecimento cientifico (teórico e histórico), pois se assim não o fosse, o 

profissional que se propõe a estar na prática pedagógica não precisaria estar em constante 

pesquisa.  O fazer docente deve ser significativo para os discentes, pois para com esses não 

poderá haver margem para experimentos sem base constituída. Nesse sentido uma grande 

parte da população acredita que a educação é ainda a única maneira de se ter ascensão social 

diante do modelo de produção capitalista existente, mas há ainda os que acreditam que a 

ascensão social é fruto da providência divina:  

 

[...] frente a estas, fatalistamente, esta modalidade de consciência busque suas razões 

fora das situações mesmas, encontrando-as quase sempre, no destino ou no castigo 

divino. A este nível, não é possível, realmente, uma percepção estrutural dos 
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problemas de que resultaria sua inserção critica no processo de transformação. 

(FREIRE, 1981. p. 28). 

 

A luta de classes garantiram algumas transformações nas condições de vida das classes 

tidas como desfavoráveis através destes movimentos sociais, mesmo que pequenas essas 

conquistas implicam muito, visto que a história de exploração e marginalização ainda iniciada 

no período da colonização segue sobre os afrodescendentes e indígenas, visível nos índices de 

desemprego, na mortalidade, no analfabetismo, na violência contra mulher e em muitos outros 

fatores sociopolíticos demostrados em pesquisas realizadas por institutos e organizações.  

A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez a 

publicação quanto o grau de desempregados no primeiro semestre de 2017. O levantamento 

realizado pelo IBGE
2
 mostra que o número de desocupados cresceu 14,9% que corresponde 

há 1,8 milhões de pessoas, se comparado ao trimestre de outubro a dezembro de 2016, a soma 

do percentual no período é 27,8% que equivale a 3,1 milhões de pessoas desocupadas e apta 

para o mercado de trabalho. E segundo o Coordenador de Trabalho e Rendimento do Instituto 

Brasileiro o Senhor Cimar Azeredo, desde o 1º trimestre de 2014, o país perdeu cerca de três 

milhões de postos de trabalho com carteira assinada. O Instituto ainda apresenta que a menor 

percentual de desocupação foi registrada no trimestre encerrado em fevereiro de 2014, quando 

havia 6,6 milhões de desempregados, ou seja, esse número mais que dobrou nos últimos três 

anos
3
.  

Em uma perspectiva também não favorável para o Brasil a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), publicou em seu Relatório World Employment and Social Outlook – 

Trends 2016 (WESO), em 2016, a previsão de aumento do número de desocupados para o ano 

de 2017, o respectivo relatório indicava a projeção de mais 1,1 milhão de desempregados 

adicionados ao registro global de acordo com o relatório. Também, segundo o relatório, a 

previsão tem a ver com há desaceleração das economias dos países emergentes, aliada a um 

declínio acentuado nos preços das commodities, expressão usada pela economia para fazer 

referência a determinado bem ou produto de origem primária geralmente recursos minerais, 

vegetais ou agrícolas como o petróleo, o carvão mineral, a soja, a cana de açúcar, que são 

comercializados nas bolsas de mercadorias e valores de todo o mundo e que possuem valor 

comercial e estratégico. As oscilações em seus preços acabam por influenciar outras 

atividades tanto na indústria como no comércio, que contarão com matérias-primas mais caras 

                                                 
2
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas-IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/todos-os-produtos-estatisticas/2091. Acesso em 06/12/2017. 
3
 Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-137-no-1-trimestre-de-2017.ghtml 

 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/todos-os-produtos-estatisticas/2091
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/todos-os-produtos-estatisticas/2091
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-137-no-1-trimestre-de-2017.ghtml
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ou mais baratas para produção e comercialização de seus produtos. Assim sendo, a 

desaceleração desses produtos nos países emergentes vem causando um efeito dramático 

sobre o mundo do trabalho. 

Há de considerar que os dados das pesquisas apontam a má distribuição de renda e as 

desigualdades sociais acarretam danos em todo o sistema, mesmo os países com alto 

desenvolvimento econômico e social não ficam isentos. O Brasil é um país dominado com 

grandes desigualdades sociais, com má distribuição de renda, onde as populações mais 

carentes, não tem qualquer grau de instrução. Para Paulo Freire: “E é uma imoralidade, para 

mim, que se sobreponha, como se vem fazendo, aos interesses radicalmente humanos, os do 

mercado” (FREIRE, 2015, p, 98). A indignação de Freire apresenta no livro Pedagogia é a 

indignação da população que vive abaixo da linha da pobreza, excluídas dos bens materiais e 

culturais produzidos pelo trabalho humano.  

 
 [...] a sociedade civilizada, fruto e obra do trabalho humano, cujo elevado progresso 

evidencia as riquezas que a condição humana pode desfrutar, revela se também uma 

sociedade contraditória, desigual, em que grande parte dos seres humanos está à 

margem dessas conquistas, dos benefícios civilizatórios (PIMENTA, 1999, p. 20). 

 

Dentre essas conquistas, destaca-se a educação, oferecida como prática imobilizadora 

e ocultadora da realidade dos alunos, a partir do momento que os conhecimentos trazidos por 

estes são ignorados durante a prática pedagógica do educador.  

Desde a época da colonização brasileira o negro foi excluído da educação. Um bom 

exemplo está nos decretos estabelecidos, para a exclusão do negro da escola. O Decreto nº  

1.331 de 17 de fevereiro de 1854 estabelecia que nas escolas públicas de todo o país não 

seriam admitidos escravos, e a previsão para instrução de adultos negros dependia da 

disponibilidade de professores. Já em 1878 o Decreto n. 7.031-A determinou que os negros só 

podiam estudar no período noturno, mesmo assim diversas estratégias foram armadas para 

que eles não chegassem à escola. 

Nesses índices de desempregados e excluídos está a grande massa miscigenada negra, 

pobre e marginalizada, excluída da oportunidade de educação ou aqueles que quando teve a 

possibilidade de estudar se deparam com ambientes escolares precários, na estrutura física, na 

falta de material didático pedagógico de qualidade, professores desmotivados pela profissão, 

etc.  
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A Organização das Nações Unidas (ONU)
4
 divulgou Relatório em 2014, com base em 

dados coletados no fim de 2013, apontando que os negros do país são os que mais são 

assassinados, os que têm menor escolaridade, menores salários, menor acesso ao sistema de 

saúde e os que morrem mais cedo. Por conseguinte, é o grupo populacional brasileiro que 

mais está presente no sistema prisional e o que menos ocupa postos nos governos. Ainda 

segundo o relatório, o desemprego entre os afro-brasileiros é 50% superior ao restante da 

sociedade, enquanto a renda é metade da registrada entre a população tida como branca. As 

taxas de analfabetismo são duas vezes superiores ao registrado entre o restante dos habitantes. 

Além disso, apesar de fazerem parte de mais de 50% da população (entre pretos e pardos), os 

negros representam apenas 20% da produção do produto interno bruto (PIB) do país. A 

violência policial contra os negros e o racismo institucionalizado também é assinalada pelas 

Nações Unidas.  

Apesar de reconhecer avanços no esforço do governo para lidar com o problema, o 

chamado mito "democracia racial" foi apontado pela organização internacional como um 

impedimento para superar o racismo no país, visto que é "frequentemente usado por políticos 

conservadores para desacreditar nas ações afirmativas". "A negação da sociedade da 

existência do racismo ainda continua sendo uma barreira à Justiça", afirmou o relatório.  

Com base nos dados apresentados pela Organização quanto à condição ser negro ser 

fator de descriminação e marginalização de comunidades afrodescendentes. O processo de 

aculturamento realizado durante a constituição da sociedade brasileira como a conhecemos 

hoje condiciona o negro, pobre e marginal a margem da cultura e educação ofertada aos 

brancos.  

Em relação aos povos indígenas o Ministério da Educação juntamente com a Fundação 

Instituto de Pesquisas e Economias (FIPE), realizada em 2009, sobre o preconceito e 

discriminação no ambiente escolar, e concluiu que existe o preconceito entre todos os autores 

participantes da pesquisa, em especial quanto ao respeito pela diversidade cultural do povo 

indígena, fator apontado como distanciamento social entre as culturais. Outro fator analisado 

está na negação das pessoas quanto o seu preconceito. A disseminação da discriminação por 

essas culturas vem sendo passada de geração por geração. A pesquisa realizada pelo MEC e a 

FIPE revela o preconceito existente das crianças para com os indígenas. Nos mostra que, 

infelizmente, mesmo sendo um país de miscigenações, as gerações atuais estão sendo formada 

                                                 
4
 Fonte: Portal da Organização das Nações Unidas – ONU, acessado em 18 de dezembro de 2017, através do 

site: http://www.onu.org.br/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pardos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_policial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_racial
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%B5es_afirmativas
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por conceitos morais e étnicos distorcidos, a ignorância daqueles que, em teoria são 

corresponsáveis por sua formação cidadã.  

A cultura indígena, assim com afro-brasileira deve ser valorizada e respeitada. Os 

povos indígenas devem ter o reconhecimento da contribuição cultural deixada por seus 

antepassados. O preconceito esta vinculado à discriminação e à exclusão de classes tidas 

inferiores, juridicamente a Lei nº 1.390 de 3 de julho de 1951, foi a pioneira do país em coibir 

esse tipo de discriminação ao considerar contravenção quaisquer tipos de preconceito de raça 

ou de cor. Por conseguinte em 1º de outubro de 1955 foi sancionada a Lei nº. 2.889, passando 

a ser crime de genocídio a destruição de qualquer grupo nacional étnico, racial ou religioso. 

Em 14 de dezembro de 1983 a Lei nº 7.170/83, estabelecendo crime contra a Segurança 

Nacional qualquer forma de propaganda ou expressão de discriminação racial. Já em 1988 

com Constituição Federal (CF) em seu artigo 3º inciso IV instituiu: Todo preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tais como a prática 

do racismo. Art. 5º inciso XLII: constituíram-se juridicamente em crimes inafiançáveis e 

imprescritíveis, sujeitos à pena de reclusão nos termos da lei.   

O processo de reconhecimento e proteção aos descalabros vividos por negros e 

indígenas foram resultados das lutas e dos movimentos sociais realizados ao longo da 

redemocratização do país, porém, ainda que exista lei contra toda e qualquer prática de 

discriminação e exclusão, culturalmente o preconceito ainda persiste. 

 

2.1 A diversidade étnico-racial e temática indígena na escola 

 

Após um longo período de repressão do Regime Militar, se constituiu muitos 

movimentos sociais, que desencadearam lutas e reivindicações dos direitos sociopolíticos e 

pelo reconhecimento às diversidades socioculturais existentes no Brasil. Dentre os múltiplos 

movimentos, destaca-se o movimento negro, o indígena, o feminista, etc. que influenciaram 

diretamente na formulação das políticas públicas que conhecemos atualmente. No que diz 

respeito às políticas educacionais temos como resultado desse processo de redemocratização a 

Constituição Federal aprovada em 1988 que estabeleceu em seu art. 210 o reconhecimento às 

diversidades socioculturais fixando a aplicação de conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais. Complementando ao referido artigo, ainda na constituição, 

está previsto no Art. 215, que o Estado garantirá a todos os cidadãos o exercício pleno dos 
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seus direitos culturais com acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais.  

Com o reconhecimento da existência da diversidade sociocultural pelo Estado 

conforme descrito na CF de 1988, foi aprovado o Plano Decenal de Educação (1993-2003) e a 

Lei 9.394, de 20 de dezembro 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN que rege em sue artigo 26 a discussão quanto à diversidade étnico-racial nos 

currículos da Educação Básica, levando em conta as características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

As políticas educacionais tendo como base as novas leis estabelecidas vêm 

reconhecendo as contribuições das diferentes culturas em especial a africana, indígena e 

europeia para constituição da população brasileira, e na tentativa de combater as 

discriminações e os preconceitos socioculturais ainda existentes em nossa sociedade outras 

políticas educacionais voltadas para as questões étnico raciais foram formuladas, a exemplo a 

Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei n
o
 9.394/1996, para incluir no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira em todas as 

escolas de Educação Básica, especificando que os conteúdos referentes a essa temática 

deveriam ser ministrados em todo currículo escolar. Também incluiu no calendário escolar o 

Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de Novembro. Em 2008 esta lei foi 

alterada pela Lei nº 11.645/2008 na qual passou a vigorar acrescentando os estudos da história 

e das culturas dos povos indígenas. Diante desses avanços na legislação, a presente pesquisa 

buscou se analisar a presença da temática História e cultura afro-brasileira e indígena nos 

livros e materiais didáticos e no currículo da rede de ensino do Estado e Município de Porto 

Velho/RO.  

2.2 A diversidade cultural e educação 

 

O artigo 214 e 215 da Constituição Federal de 1988, assim como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e a Lei n. 11.645 de 10 de 

março de 2008 versam sobre temáticas étnicas e culturais que passaram a ser obrigatórias nas 

unidades de educação básica e no ensino superior. A Lei 11.645 de 10 de março de 2008 

alterou o Art.26-A da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino pública ou particular a obrigatoriedade da temática 
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“Historia e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, foi publicada no Diário Oficial da União em 

11 de março de 2008. O Art. 26-A passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR) 

Quanto ao conteúdo programático o §§ 1º e 2º dispõem sobre a contribuição do 

negro e do índio para a formação da sociedade brasileira. 

 

 

Com o advento da obrigatoriedade da nova lei, o ensino da Historia e Cultura Afro-

brasileira e Indígena nas instituições de ensino tiveram que adequar seus currículos para 

atender a necessidade de um ensino culturalmente significativo, que é essencial para a 

formação intelectual e cultural dos discentes. O objetivo é romper com as práticas 

preconceituosas existentes no ambiente escolar e na sociedade.  

 

O papel da educação é significativo para o desenvolvimento humano, para a 

formação da personalidade e aprendizagem. Nos primeiros anos de vida, os espaços 

coletivos educacionais os quais a criança pequena frequenta são privilegiados para 

promover a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e 

racismo. As crianças deverão ser estimuladas desde muito pequenas a se envolverem 

em atividades que conheçam, reconheçam, valorizem a importância dos diferentes 

grupos étnico-raciais na construção da história e da cultura brasileiras (BRASIL. 

MEC, 2003). 

 

Para este novo processo, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em 

dezembro de 2016, lançou a primeira edição do Referencial Curricular do Ensino 

Fundamental I da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho/RO, inserindo e assegurando 

esses dispositivos legais. Na pesquisa abordaremos em especial a catalogação dos referenciais 

das disciplinas de História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa, objeto da respectiva 

indagação. O Referencial Curricular da Secretaria Municipal de Educação tem por objetivo 

atender o contido no Art. 26 da lei Nº. 9.394/1996. A formalização dos referenciais contou 

com o corpo docente da SEMED e demais colaboradores, como a Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR. Por sua vez, o referencial em seu escopo visa atender aos desafios postos 
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pelas orientações e normas vigentes quanto à prática pedagógica voltada para a regionalidade 

local.  

A ausência da abordagem da temática afro-brasileira e indígena nos materiais 

didáticos a serem utilizados nas escolas que incentive esse aluno a refletir sobre os fatos 

históricos que constituem nossa nação deixa lagunas no processo de ensino aprendizagem do 

sujeito, uma vez que conhecer a historia e a cultura indígena e africana é fonte de produção do 

conhecimento sobre nós mesmos, de nossa identidade étnica-racial. Portanto, no momento 

que se nega o conhecimento cultural seja ele local regional ou do mundo, se nega a formação 

de ser cidadão neste país e permanecer na inercia do aculturamento. Além deste, outros 

fatores dão conta de um ensino restrito e segregado, como por exemplo, o tempo desprendido 

para as disciplinas de história, Artes e Literatura em detrimento de outras disciplinas, o 

material de apoio e pesquisa de má qualidade, etc. Considerando o este contexto o Referencial 

Curricular da Secretaria Municipal apresenta a competência a ser constituída pelo aluno 

durante o processo de ensino aprendizagem, pois este deverá:  

 

 [...] Reconhecer, respeitar e valorizar diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população de Porto Velho e de Rondônia a partir dos 

grupos étnicos, tais como o estudo da Historia da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas em Porto Velho, em Rondônia e na Região Norte do 

Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade portovelhense, rondoniense e nacional, resgatando as suas contribuições 

nas áreas social, econômica e política, pertinentes a Historia do Brasil. 

(REFERENCIAL CURRICULAR, 2016, p. 37). 

 

 

Deste modo, no referencial curricular da disciplina de Historia para o 4º ano do 

Ensino Fundamental I, há presença da temática historia e cultura afro-brasileira e indígena. Os 

conteúdos estruturados e específicos no currículo se apresentam: Sociedades indígenas e 

remanescentes de quilombos; Os primeiros habitantes do Brasil; Cultura indígena e afro-

brasileira; Colonização portuguesa no Brasil e os efeitos sobre os indígenas; Relação de 

domínio dos brancos sobre os índios e negros; Influência cultural portuguesa; Historia de 

escravos e africanos; Tráfico negreiro; Leitura de mapas históricos; Ocupação territorial; e 

Data comemorativa nacional.  

No Referencial Curricular de Rondônia – 2013, instituídos pela SEDUC, a temática 

está presente através dos conteúdos inseridos nos Temas Transversais/Sociais e Conteúdos 

Obrigatórios do Referencial.  Assim como no Currículo de Historia para o 4º ano do Ensino 

fundamental I, os temas estão estruturados da seguinte forma: Pluralidade Cultural; História, 

Afro-brasileira e Indígena. Dos conteúdos específicos foram assim distribuídos: Influência 
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cultural portuguesa; Elementos atuais entre Portugal e Brasil; Garantias de posse das terras e 

lucro para a coroa portuguesa; História de escravos africanos; Tráfico negreiro; Leitura de 

mapas históricos; Ocupação territorial; Conceito de liberdade; e Datas comemorativas. 

O currículo dos anos iniciais da rede municipal e estadual contém conteúdos que 

tratam da temática, mas de forma a atender mais aos aspectos da história oficial que para 

atender aos pressupostos da Lei Nº 11.645/08. O que devemos analisar em pesquisa futura é 

justamente como esses conteúdos são trabalhados na prática pedagógica.  

A prática educativa é uma atividade humana exercida por dois sujeitos, ambos 

protagonistas do fazer pedagógico. Prática essa mediada por um objeto cognoscível, neste 

caso o componente curricular. Perrenoud (1999, p.7) ressalta que, “aceitamos que 

competência é uma capacidade de agir eficazmente num tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem se limitar a eles, é preciso que os alunos e professores se 

conscientizem das suas capacidades individuais que melhor podem servir de o processo 

recorrente de Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem”. Freire (1988, p. 23) lembra que:  

 

[...] ensinar não é transferir conhecimentos, nem formar é ação pela qual um 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar de 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.  

 

Ensinar exige comprometimento. Uma sociedade organizada que oferta à população 

acesso à educação com ensino de qualidade é capaz de transformar a condição social e 

intelectual do cidadão.  
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3 A APLICAÇÃO DA LEI 11.645/08 E A SUA ABORDAGEM NO CURRÍCULO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS DE PORTO VELHO-RO 

 

Com o advento da publicação das referidas leis, o País buscou efetivar a condição de 

um Estado democrático de direito com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa humana, 

tentando romper com modelo excludente desenvolvido no decorrer da história onde as 

condutas racistas impostas pelo homem branco aos negros escravos, que legalmente eram 

excluídos.   

Na atual conjuntura, as instituições vêm tendo dificuldade em efetivar o que a lei 

determina no cotidiano da vida escolar.  As Leis N° 11.645/08 e 10.639/03 passaram a ser 

objeto de debate quanto a sua real aplicação que permite a disseminação da história e cultura 

afro-brasileira e indígena para estudantes do ensino fundamental I, com o objetivo de ser fonte 

de conhecimento e amadurecimento das novas gerações diante da importante contribuição 

cultural deixada por estes povos e sua presença na constituição da sociedade brasileira atual.  

Com introdução da temática nos currículos de educação básica o conteúdo tende a 

aparecer nos materiais didáticos que são utilizados como instrumentos de pesquisa por 

professores e alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Para as instituições de 

ensino pesquisadas essa conquista é singela, mas apesar de pequena, representa muito para 

nossa cultura, tendo em vista a exploração e a marginalização desses povos ao longo da 

história. 

3.1 A presença da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos livros e materiais 

didáticos utilizados nas escolas 

 

 Neste subitem apresentamos a análise dos livros didáticos das disciplinas de História, 

Geografia, Artes e da Língua Portuguesa do 4º ano do ensino Fundamental I, recomendados 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e distribuído conforme a catalogação de 

cada instituição de ensino pelo FNDE, para os anos de 2014 a 2018. Foram selecionados 

quatro livros de três coleções diferentes.  

O material foi selecionado como material de apoio e pesquisa, por professores e alunos 

das Escolas Tancredo de Almeida Neves e da Escola Santa Marcelina Marcello Cândia. O 

material didático “Conjunto do Saber” foi selecionado pelos educadores da instituição 

Marcello Cândia para o ano letivo de 2017, pela Editora FTD e sua aquisição se deu pelo 

desembolso dos pais e responsáveis pelo educando matriculado na instituição no 4º ano, 
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através do representante da Editora FTD no município de Porto Velho/RO. Os demais livros 

são pertencentes de distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Vejamos: 

A lei estabelece a obrigatoriedade no currículo oficial do ensino da temática História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena, porém não estabeleceu uma disciplina específica para o 

desenvolvimento desses conteúdos. No entanto indicam que a temática deverá ser ministrada 

em todo currículo escolar em especial nas disciplinas de História, Artes e Literatura. Diante 

dessa indefinição da locação dos conteúdos os mesmos foram encaixados em mais de uma 

disciplina conforme o Referencial Curricular para o ensino Fundamental I do Município de 

Porto Velho e do Estado de Rondônia. Os livros utilizados para averiguação da aplicabilidade 

da temática nesta pesquisa foram os livros de História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa, 

os livros analisados no primeiro momento foram os disponibilizados pelo Programa Nacional 

do Livro Didático e Distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Iniciamos a análise pelo livro de Língua Portuguesa coleção Novo Girassol: Saberes 

e Fazeres do Campo, 1 edição, FTD de 2014 do PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) 

de autoria de Isabella Pessoa de Melo Carpaneda e Angiolina Damacnico Bragança. É um 

livro didático para o 4º ano do Ensino Fundamental I, estendido de 2016 a 2018. Nas páginas 

32/33, conteúdo “Brincadeira de Criança” utilizando do livro de Daniel Munduruku (Coisas 

de Índio: versão infantil. São Paulo: Callis, 2006. p.41), as autoras tratam das brincadeiras 

indígenas: 

Imagem I: Brincadeiras indígenas 

     
 

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, 1ª edição, FTD. 2014. p. 32. 
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A temática faz interlocuções entre as brincadeiras das crianças indígenas e sua relação 

de cuidado como brinquedo feito por seus pais. No mesmo texto há duas fotos retratando 

crianças indígenas brincando. Na primeira, as crianças estão reunidas em estilo trenzinho, que 

nos dá à impressão de estarem cantando e fazendo movimentos corporais, usam adereços e 

vestes indígenas. Na segunda, imagem mostra crianças indígenas em “campo de chão batido” 

jogando futebol e suas vestimentas são iguais às vestes de crianças da cidade.  

Na página 33 há mais uma imagem de crianças indígenas em uma brincadeira de roda. 

Suas vestes são comuns às roupas dos não índios.  

Imagem II: Brincadeiras indígenas 

 

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, 1ª edição, FTD. 2014. p. 33. 

 

Na página 79 é apresenta a imagem do mapa do Brasil dividindo por regiões de acordo 

com a culinária que o representa, o tema é “Delícias de cada Região”. 
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Imagem III: Delícias de cada região 

 

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, 1ª edição, FTD. 2014. p. 79.   

 

Faz uma pequena reflexão quanto à formação da população brasileira através dos 

povos indígenas, em seguida afirma que os colonizadores portugueses e os demais povos que 

aqui vieram deixaram sua cultura, resultando na diversidade culinária típica de cada região. O 

conteúdo apresentado é muito restrito e sintético, não trás outras reflexões, restando ao 

professor a melhor maneira de indagar e explorar com os alunos o texto e as imagens. 

E na página 101, apresenta o tema “Estudo da Língua”, e trás o relato de Kabá Darebu, 

criança indígena do povo Muduruku também do livro de Daniel Muduruku (Kabá Darebu, 

São Paulo: Brinque-Book, 2002. p. 3, 8-10), refere-se à introdução da fauna e da flora como 

integrante principal da cadeia alimentar do povo indígena.  
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Imagem IV: Alimentação do Povo Muduruku 

 

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo. 1ª edição, FTD. 2014. p. 101. 

 

Dos conteúdos presente na obra, foram seis páginas dedicadas a historia e cultura afro-

brasileira e indígena. E as dezenas de povos indígenas de Rondônia? O livro utilizado pela 

escola não trata da realidade do Estado de Rondônia e se sua diversidade cultural, que é uma 

das mais ricas do Brasil.  

Prosseguindo a análise, a página 157, mostra à temática: “A memória da comunidade”, 

fazendo uma intervenção sobre a importância em manter viva as histórias e as tradições do 

povo africano, transmitido pelos contadores de história conhecidos como “Griôs”.  
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Imagem V: Transmissão das Tradições 

 

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, 1ª edição, FTD. 2014. p. 157. 

 

Porém, não apresenta mais informações das etnias africanas. As culturas africanas , 

assim como as indígenas são transmitidas pela oralidade, inclusive quando nos referimos aos 

fatores religiosos internalizados. Portanto, há necessidade de mais informações sobre o tema 

abordado no livro, pois não exploram a riqueza de elementos contida na transmissão da 

cultura do povo indígena e africano. É preciso ampliar o conteúdo sobre o contexto histórico 

para entendimento e reflexão sobre a cultura dos povos africanos, enriquecido de detalhes que 

problematizam e desenvolvem a curiosidade do aluno. Os conteúdos de todas as disciplinas 

poderiam trazer essas temáticas.  Para Tagliari (2010), “embora os conteúdos referentes à 

história e cultura dos povos indígenas brasileiros sejam tratados de modo especial nas áreas de 

educação artística e de literatura e história brasileiras, eles podem ser ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar” (TAGLIARI, 2010, p. 159). 
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No Capítulo 3, páginas 166 a 168, o conteúdo “O que é diversidade cultural” apresenta 

uma breve indagação sobre o tema e a exposição de duas imagens sobre diversidade.  

Imagem VI: O que é diversidade cultural?  

   

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, 1ª edição, FTD. 2014. p. 166/167. 

 

Uma apresenta crianças e mulheres indígenas da etnia Ianomâmi tomando banho 

coletivo no rio Toototobi em Barcelos no Estado do Amazonas e a outra apresenta a festa do 

Maracatu Rural em Nazaré da Mata em Pernambuco.  

Ainda em História nas páginas 169 a 179 e 184 os temas envolvidos são “O campo: 

tempos, sujeitos e historia”; “Sujeitos da história: O campo em outros tempos”; “A agricultura 

familiar: tradição indígena e Africana”; e a “Conquistas do povo do campo”. Os temas postos 

apresentam conexões entre o passado e o presente diante da historicidade de grupos. Ainda, 

na folha (169) a imagem de dois índios rodeados de crianças indígenas, branca e negra se 

aproximando para ouvir o índio. O texto faz um pequeno comentário quanto ao povo indígena 

e aos quilombolas, sendo que a temática está em desacordo com a imagem posta. 
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Imagem VII: O campo - tempos, sujeitos e história 

 

Fonte: Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, 1ª edição, FTD.  2014. p. 169. 

 

  A Coleção Novo Girassol Saberes e Fazeres do Campo, ao longo de seus capítulos 

apresenta indagações em atendimento ao disposto na lei 11.645/08 quanto à inserção da 

temática nos conteúdos de Historia, porém, foi observado que dois dos conteúdos deixam 

lagunas importantes para a construção do conhecimento da temática pelo aluno, tornando a 

abordagem por si só inerte ao já estudado e pesquisado sobre o tema. O livro contém algumas 

imagens e fotos que apresentam ações da cultura indígena a africana pouco contextualizada. 

Portanto, faltam informações pertinentes sobre a cultura objeto da temática. Mas, há de se 

ressaltar que o livro didático é apenas mais um dos instrumentos disponibilizado na 

construção de uma educação de qualidade, o educador deverá formular a melhor abordagem 

em sala já que os textos informativos são vagos.  

Passo a proceder à análise do livro número 2 de Historia do Conjunto do Saber Porta 

Aberta de autoria de Mirna Lima, para 4º ano do Ensino Fundamental I, 1ª edição, São 



29 
 

 
 

Paulo - FTD, 2016 (livro escolhido como material de apoio pela equipe pedagógica das 

Escolas pesquisadas e adquiridos pelos pais dos alunos do 4º ano).  O livro apresenta na 

Unidade 1 página 17 o tema “Documentos de fontes iconográficas” com a pintura de Jean 

Baptiste Debret de 1826, intitulada “Pão-de-ló”. 

Imagem I: Documentos de fontes iconográficas 

 

Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD. 2016. p. 17. 

 

 Debret é conhecido hoje como um dos maiores pintores que retratam o Brasil do 

século XIX, nascido na França em 1768. A imagem apresenta em primeiro plano uma escrava 

bem trajada com lenços e acessórios segurando uma bandeja com pães-de-ló. Ao seu lado, 

mais dois escravos vestidos com trajes semelhantes aos usados pelos serviçais europeus 

daquele século.  
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Já na página 20 está a fotografia (foto de Gaensly e M. Lindermann. c. 1900. Coleção 

particular) de mulheres e adolescentes negros no cais da Bahia.  

Imagem II: Mulheres e adolescente no cais, Bahia 

 

Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD . 2016. p. 20. 

 

O fotógrafo Gaensly, autor da foto, nasceu na Suíça e veio para o Brasil com família 

ainda criança e foi morar na Bahia, vindo a ser um rigoroso fotografo de paisagens, que nos 

confirma a imigração de outros povos para o país. O conteúdo abordado não esta diretamente 

ligada à imigração ou aos negros vindos da África, mas dar margem ao educador para abordar 

o tema.   Das páginas 40 até 188 há diversos fragmentos dessa temática, a começar com a 

pintura é de Oscar Pereira da Silva, 1922, representando o desembarque de Pedro Álvares 

Cabral em Porto Seguro em 1500. Traz informações a contar da chegada dos colonizadores 

portugueses até a formação das cidades como as conhecemos hoje e faz questionamentos 

sobre “invasão ou descoberta” do território hoje conhecido como Brasil.  
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Imagem III: As pessoas e os lugares 

   

 Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD.  2016. p. 40/41.  

 

 A presente coleção Conjunto do Saber, ao longo de suas páginas trás leituras de fácil 

compreensão, com muitas fotos, imagens, gravuras que remetem a história e cultura afro-

brasileira e indígena. Os textos constam informativos e estingam a reflexão do professor e 

aluno.  

Há nas páginas 72 o conteúdo “As outras formas de escravidão indígena”. O texto 

apresentado trás fatos da história permitindo uma reflexão dos alunos quanto ao processo de 

submissão dos povos indígenas diante da necessidade dos colonizadores portugueses para 

suprir a necessidade de mão de obra para trabalhar em seus engenhos. A caçada aos indígenas 

tornou profissão, fato esse ocorrido principalmente na vila de São Paulo de Piratininga, hoje 

atual cidade de São Paulo. À época os moradores que exerciam essa ocupação foram 

chamados de bandeirantes. E o texto segue fazendo relatos quando ao massacre de diversos 

povos indígenas a invasão e ocupação de suas terras, faz ainda uma relação da atual relação 

do indígena com o homem branco, ou seja, o ataque e invasões e posse de suas terras acontece 
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nos dias atuais por garimpeiros, madeireiros, grileiros, fazendeiros e empresas de mineração, 

mesmo com o advento da Constituição Federal de 1988.  

Imagem IV: As outras formas de escravidão indígena 

 

Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD.  2016. p. 72. 

 

Já nas imagens das páginas 73/74 há seis gravuras que se remetem a invasão e a 

expulsão dos indígenas pela expedição do tenente-coronel Afonso Botelho de E. Paio e Souza, 

nos Campos de Carrapato no Paraná em 1771. 
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Imagem V: Posse das terras indígenas 

 

Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD . 2016. p.73. 

 

Imagem VI: Posse das terras indígenas 

 

Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD. 2016. p. 74. 

 

Uma observação importante quanto a essa edição do livro está na indicação de leituras 

ao fim de cada unidade dada pela a autora Mirna Lima. Sugere material em outros textos e 
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livros que se relacionam ao tema discutido como fonte de pesquisas pelos educandos e pelo 

próprio educador.  

Em sequência, as páginas 86 a 115, apresentam o tema: “Povoados e vilas”, remete-se 

a ocupação do lugar hoje atual Estado de Goiás, nos tempos remotos a colonização ocupado 

por portugueses durante o século XIX.  Apresenta a formação das vilas onde existia uma 

praça central local onde eram castigadas as pessoas que tivessem cometido algum ato contra o 

governo ou contra alguma pessoa. A imagem abaixo contida na página 88 demostra negros 

escravos sendo açoitados.  

Imagem VII: Povoados e vilas 

      

Fonte: Conjunto do saber porta aberta, 1ª edição, São Paulo, FTD.  2016. p.  88 e 114. 

 

As páginas que se seguem fazem alusão ao uso do negro como mão de obra escrava. 

Na página 115, o texto apresentado faz uma afirmação quanto aos diversos ofícios que os 

escravos possuíam.   
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Ainda, na mesma coleção há um Material Complementar onde apresenta as Diferentes 

culturas, diferentes lugares, às páginas 208 a 222, onde apresenta as diferentes culturas de 

diferentes lugares nos dias atuais. A coleção atende o disposto na Lei nº 11.645/2008, trás 

possibilidades para motivar o ensino da história e da cultura afro e indígena, no entanto 

constatamos a ausência de uma abordagem sobre o conhecimento e a cultura local dos 

afrodescendentes e indígenas da região. Contudo, o material e reflete a realidade vivida por 

estes povos no decorrer dos séculos.  

Coleção Tempo de Aprender: Região Norte – História, Geografia, Arte e Cultura 

4ºano. 1ª edição, São Paulo – Editora IBEP, 2014 de Márcia Cristina Hipólide e Sonia Cunha 

de Souza Danelli.  

O livro apresenta nas páginas 25 a 29 imagens que fazem representação a povos 

indígenas na Amazônia e Mato Grosso.  

Imagem I: Povos indígenas na Amazônia e Mato Grosso 

   

Fonte: Coleção Tempo de Aprender Região Norte, 1ª ed., São Paulo. IBEP.  2014. p. 25/26 e 29.  
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A página 86 a 91 apresenta à temática: “Outros cidadãos brasileiros que vivem na 

região norte” com imagens de povos indígenas que permanecem isolados, ou seja, sem ter 

tido qualquer contato direto com o homem branco localizados no Estado do Acre. E a 

imagens outros povos de etnias como os Kayapó no Pará e Yanomami no Estado do 

Amazonas.  

Imagem II: Outros cidadãos brasileiros que vivem na região norte  

        

Fonte: Coleção Tempo de Aprender Região Norte, 1ª ed., São Paulo, IBEP. 2014. p. 86 a 89.  

 

O texto trás reflexões sobre preservação da cultura dos grupos ainda isolados em 

contra partida os movimentos de lutas desses povos pela demarcação de suas terras com o 

intuito de garantir o direito indígena a terra. Na página 94 apresenta material encontrado por 

escavações arqueológicas em terras nomeadas de terra preta de índio no estado do Amazonas 

e Amapá. 

Imagem III: Povos isolados e demarcação de terras 
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 Fonte: Coleção Tempo de Aprender Região Norte, 1ª ed., São Paulo, IBEP.  2014. p. 94-100 e 102.  

 

 Nas folhas 99 a 103 o conteúdo desenvolvido apresentam as manifestações culturais 

deixadas pelo povo africano e indígena (a músicas, a culinária, o artesanato). A região Centro 

Oeste está presente através da apresentação dos povos indígenas na reserva o Parque Indígena 

do Xingu, com a temática: “Os Indígenas do Alto Xingu” às páginas 118. 

Imagem IV: Os indígenas do alto Xingu 

 

 Fonte: Coleção Tempo de Aprender Região Norte, 1ª ed. São Paulo, IBEP. 2014. p. 118.  
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No decorrer da coleção encontramos a miscigenação da cultura brasileira nas páginas 

129, 132, 134, 135, 136, 137, 154, 155, 156, 157 a 205 e 225 a 237 e 239. A coleção 

apresenta a diversidade com um olhar mais aprofundado na região Norte e Centro Oeste dos 

povos indígenas e africanos e seus descendentes. 

O presente estudo buscou também investigar se a Lei n. 11.645/2008 está sendo 

aplicada apenas nos livros didáticos da disciplina de História ou também nas outras 

disciplinas do currículo. Analisamos a Coleção Conjunto do Saber de Língua 

Portuguesa/História/Geografia e Arte, publicados pela Editora FTD, a coleção Novo Girassol 

Saberes e Fazeres do Campo de Letramento e alfabetização/Historia/Geografia/Artes e Língua 

Portuguesa publicados pela Editora FTD; a Coleção Caminhar e Transformar Arte editora 

FTD; Projeto Pitanguá Geografia editora Moderna, Coleção Caminhar e Transformar de Artes 

da editora FTD; e A Aventura da Linguagem Letramento e alfabetização editora Moderna e 

Coleção Tempo de Aprender Região Norte Editora IBEP, distribuído pelo FNDE através do 

PNLD. Com base no disposto em lei, o suporte metodológico utilizado na elaboração dos 

livros é o método quantitativo para a presença de textos, imagens e correlação da temática 

com outros temas transversais e o exame dos textos em relação às origens e às formas de 

abordagem da temática. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) dispõe que os alunos 

do Ensino Fundamental devem ser capazes de:  

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais. (PCN. 1997, p. 5) 

 

Mesmo anterior à publicação da Lei 11.645/08, objeto desta pesquisa, essa referência 

serve-me de fundamento para fechar a análise procedida dos livros didáticos.  

Entendemos que o presente estudo requer uma investigação temporal e cotidiana para 

podermos conhecer e averiguar a complexidade e abrangência da temática diante das políticas 

públicas educacionais com foco na constituição do sujeito a sua identidade cultural. Em uma 

mesma instituição o fazer pedagógico se diversifica conforme a práxis do educador. Para 

Carvalho (2005, p. 20), “a mudança só se efetivará à medida que o professor ampliar sua 

consciência sobre a própria prática, visto que pensar a prática é o ponto de partida para alterá-

la, por sua vez, se dá pela reflexão que o professor realiza de sua ação”. Os recursos técnicos, 

teóricos e os desenvolvimentos das habilidades que viabilizam a atividade docente, e com a 

junção de elementos que possibilitem uma práxis educativa reflexiva.  



39 
 

 
 

A revalorização da profissão docente deve começar pelos cuidados com a formação 

do professor. Tornar os cursos de pedagogia momentos efetivos de reflexão sobre a 

educação é condição para a superação da atividade meramente burocrática em que 

mergulham muitos desses cursos (ARANHA. 2006, p. 43) 

   

Portanto, a aplicabilidade da temática deveria contar com abordagens que motivem o 

alunado realizar uma análise reflexiva sobre a visão estereotipada que muitos dos livros 

didáticos ainda possuem sobre os afro-brasileiros e indígenas. Candau (2008, p. 52) afirma ser 

necessário: Uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta 

os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 

nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum.   

 

Neste processo, a construção do conhecimento deve ter o diálogo como ferramenta 

desse saber, fazendo com que os alunos sejam capazes de formar posições com 

argumentações pertinentes sobre a temática posta.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ressalto que o levantamento dos dados, a análise dos documentos, apesar de 

prematura, apresenta a ascensão da aplicabilidade da Lei 11.645/08. Da estrutura física, ao 

material disponível para consulta e pesquisa, a prática escolar está distante do disposto na 

teoria das políticas públicas. Durante esse curto espaço de tempo, foi possível observar que às 

atribuições do professor na escola ultrapassa a de educador, diante da diversidade de ações 

que lhe são postas para cumprimento das burocracias do sistema, nesse sentido a prática 

docente é alvo de questionamentos principalmente quando se discute a educação escolar como 

ponto fundamental para constituição do cidadão, quanto aos saberes necessário a uma prática 

pedagógica de qualidade busca a transformação social do indivíduo.  

O professor e sua prática docente intervirão negativa ou positivamente na constituição 

desse sujeito fruto da desigualdade social, política e econômica do país. Ensinar requer dos 

professores compreensão de sua própria prática. A miscigenação de culturas presente nas 

instituições de ensino carece de ações efetivas do poder público, da família, da escola e da 

sociedade, pois somente o fato de existência de lei que determine aplicação de conteúdos 

como forma de rever a marginalizações de raças por séculos de preconceito e discriminação 

não é garantia de resolução das problemáticas envolvidas na sociedade, culturalmente 

preconceituosa e discriminatória.  

Há de se considerar ainda os avanços significativos na lei, quanto o material de apoio 

utilizado pela instituição que apresentam à temática, fazendo correlações envolvendo a 

música, a dança, o artesanato, a culinária, as brincadeiras possibilitando reflexão da 

importância desses povos para a constituição da sociedade brasileira e a reescrita da história 

por essa nova geração de estudantes. O material catalogado além dos livros de história 

apresentam os avanços conquistados no que diz respeito a livro didático com inclusão de 

temas e eixos na construção do reconhecimento e importância que a História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena representam para sociedade brasileira. Deste modo, se entende que as 

relações que envolvem o disposto na lei estão sendo contempladas de forma mais abrangente 

nos livros didáticos utilizados pelas instituições de ensino do município de Porto Velho e do 

Estado de Rondônia. 

Porém, como dito antes, a lei não é garantia de que na prática o ensino acontecerá e de 

que serão dados ao professor meios para medição do conhecimento sobre Historia e a Cultura 

afro-brasileira e Indígena aos alunos. Contudo, para as lutas e os movimentos travados por 
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essas etnias foi um conquista, dando um passo gigantesco para as conversações do diálogo 

intercultural impossíveis em outros tempos. 

Portanto, reiteradamente cabe ao sistema de ensino o dever de promover uma 

educação de qualidade, através efetivação se suas politicas públicas para setor, e ainda 

agenciarem e ajustar cursos de formação continuada para seus professores, oficinas, palestras 

e seminários, a fim de ampliar o debate sobre o disposto em lei e sua aplicabilidade no 

cotidiano da vida escolar. A presente pesquisa evidenciou a clara complexidade e abrangência 

necessária para a aplicabilidade da lei. A abordagem da temática dada pelo professor de 

maneira superficial e a descontextualizada está diretamente ligada ao desconhecimento que o 

mesmo tem sobre o tema. Para Pimenta (1999, p. 26), “os saberes sobre a educação e sobre a 

pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que 

os confronta e os reelabora”. Portanto, quando a abordagem realizada se reduz ao dia do índio 

e ao dia da consciência negra comemorado em 20 de novembro e a menção de características 

estereotipadas presentes em imagens e falas de professores e alunos, o conhecimento não 

existe, tornando-se nula a aprendizagem. Portanto, como resultado da pesquisa, a inclusão da 

temática afro-brasileira e indígena deve-se muito mais à iniciativa do educador em meios às 

adversidades encontradas.  
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ANEXO I – LEI 11.645/2008 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

  

Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1
o
  O art. 26-A da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da 

história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileiras.” (NR) 

Art. 2
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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ANEXO II – REFERENCIAL CURRICULAR DE PORTO VELHO 
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ANEXO III – REFERENCIAL CURRICULAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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