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ESCOPO
Apresentamos o projeto Cultura Indígena com o compromisso de oferecer aos alunos do ensino 
fundamental um panorama completo e diversificado sobre a cultura indígena em nosso país. 
Levamos em consideração as trajetórias e especificidades de cada etnia, em um esforço 
contínuo para romper com os preconceitos e generalizações. Almejamos, com os conteúdos 
abordados nos 5 volumes deste projeto: 

• Reconhecer a contribuição da cultura indígena na formação da identidade cultural 
brasileira.

• Valorizar os saberes e os fazeres das populações indígenas brasileiras.
• Resgatar o contexto histórico em que estão inseridas as populações indígenas a fim de 

analisar o presente.
• Promover a difusão cultural em todo o território nacional.
• Estimular a alteridade e a empatia entre os povos.
• Sensibilizar professores e prepara-los para lidar com situações de discriminação.

Este projeto atende plenamente as disposições estabelecidas pela Lei 11.645.
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JUSTIFICATIVA
Por muito tempo, as contribuições da cultura indígena para a consolidação de uma identidade 
cultural brasileira foram ignoradas. Fomos levados a pensar em um Brasil “descoberto” em 
1500 pelos portugueses, sem considerar que os povos indígenas que aqui habitavam possuíam 
toda uma organização social, com costumes, crenças e valores muito diferentes dos europeus. 
Hoje, sabemos que o tão celebrado “caldeirão cultural” brasileiro jamais seria possível sem a 
atuação desses sujeitos históricos, que, junto com os negros oriundos da África, construíram 
um mosaico cultural bastante rico e complexo.
Sobretudo na escola, é preciso continuar discutindo e provocando a consciência de que o Brasil 
já existia antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. De que os povos que aqui habitavam não 
viviam em completa anarquia, muito ao contrário, pois as diversas etnias já possuíam códigos 
de conduta bastante rígidos e controlados.
O foco principal dessa discussão é romper com o etnocentrismo, ou seja, antes de qualquer 
coisa, é preciso desconstruir a concepção de mundo em que os valores de uma determinada 
sociedade se tornem os únicos parâmetros válidos para julgar outras culturas e sociedades.

Quando falamos em cultura indígena, é preciso esclarecer que ela é 
composta por múltiplas etnias, cada qual com suas especificidades.
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A Lei 11.645 acrescentou a obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígena à lei 
10.639, de 2003, que já estabelecia o ensino de história afro-brasileira e africana nos currículos 
escolares. A intenção é fazer com que as questões indígenas e afro-brasileiras sejam abordadas 
em disciplinas como Educação Artística, Literatura e, claro, História do Brasil. Mas diversas 
outras disciplinas podem lançar seu olhar particular para essas questões, como a Geografia, a 
Geopolítica, a Filosofia, as Ciências e, porque não? O ensino religioso.

Embora estejam hoje em número bastante reduzido, as populações indígenas continuam 
influenciando os modos de vida do brasileiro “comum”, seja pela comida, pela religião ou pelos 
costumes. Um exemplo nítido dessa influência pode ser observado nos vilarejos de ribeirinhos, 
ou caboclos, localizados ao norte do Brasil. Lá, muito da cultura indígena se fundiu às culturas 
africanas e europeias, dando origem a um sincretismo único, que engloba aspectos religiosos, 
ideológicos e filosóficos.
Com relação ao ensino de História, as orientações trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) – para os anos iniciais do Ensino Fundamental indicam o trabalho com os 
chamados eixos temáticos, dentre os quais se destaca o estudo da história das organizações 
populacionais, com ênfase para os deslocamentos, as organizações e lutas dos grupos sociais 
e étnicos. Os PCNs evidenciam, ainda, a relevância dessa discussão, apontando que:

POR QUE A LEI 11.645 É RELEVANTE?1

Por que ela mostra a importância dos indígenas para a construção da identidade brasileira. 
Apesar serem hoje poucos no país, os indígenas influenciaram - e muito - a cultura de todos 
os brasileiros. “Ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma fortaleza. 
Em qualquer caso, os povos se influenciam mutuamente”, diz o professor José Ribamar 
Bessa Freire, coordenador do Programa de Estudos dos Povos Indígenas da Faculdade de 
Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre a chamada interculturalidade 
brasileira. E o que é a interculturalidade? É justamente o resultado da relação entre culturas, 
como aconteceu no Brasil entre os indígenas, os africanos e os europeus.

1 Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/cultura-indigena-624847.shtml. Acesso em: 10 jul. 2015.
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“A OPÇÃO DE INTRODUZIR ESTUDOS DE POVOS INDÍGENAS É RELEVANTE POR TEREM 
SIDO OS PRIMEIROS HABITANTES DAS TERRAS BRASILEIRAS E, ATÉ HOJE, TEREM 

CONSEGUIDO MANTER FORMAS DE RELAÇÕES SOCIAIS DIFERENTES DAS QUE SÃO 
PREDOMINANTES NO BRASIL. A PREOCUPAÇÃO EM IDENTIFICAR OS GRUPOS INDÍGENAS 

QUE HABITAM OU HABITARAM A REGIÃO PRÓXIMA DO CONVÍVIO DOS ALUNOS É A DE 
POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS ENTRE OS PRÓPRIOS 

GRUPOS INDÍGENAS, COM ESPECIFICIDADES DE COSTUMES, LÍNGUAS DIFERENTES, 
EVITANDO CRIAR A IMAGEM DO ÍNDIO COMO POVO ÚNICO E SEM HISTÓRIA. O 

CONHECIMENTO SOBRE OS COSTUMES E AS RELAÇÕES SOCIAIS DE POVOS INDÍGENAS 
POSSIBILITA AOS ALUNOS DIMENSIONAREM, EM UM TEMPO LONGO, AS MUDANÇAS 
OCORRIDAS NAQUELE ESPAÇO ONDE VIVEM E, AO MESMO TEMPO, CONHECEREM 

COSTUMES, RELAÇÕES SOCIAIS E DE TRABALHO DIFERENTES DO SEU COTIDIANO.”2

É fundamental reconhecer que a cultura não é algo estático. O contato do  
índio com a sociedade e suas tecnologias não o torna “menos” índio.

2 (BRASIL, 1998, p. 37).
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URBANO X RURAL? MUDANÇAS DE PARADIGMAS3

A presença indígena nas áreas urbanas tem crescido desde a inclusão da categoria 
indígena no censo de 1991, quando foi possível analisar e detectar esse fato. Os resultados 
de 2010 apresentam uma mudança, uma certa diminuição na proporção da população 
indígena residindo em áreas rurais. No Brasil, como um todo, 61% da população reside 
em áreas rurais, e nas regiões nordeste e sudeste essa proporção cai para 49 e 19%, 
respectivamente. Nas regiões norte e centro-oeste, a proporção de indígenas vivendo em 
áreas rurais é de 79 e 73% e no sul 54% das pessoas que se declaram como indígenas 
estão vivendo nas áreas rurais.

A seguir, veja alguns dados a respeito da concentração dos povos indígenas no Brasil4:

Proporção da população não branca em relação à população total por região do Brasil em 2010

região 
nº absoluto 
população 
não branca

nº absoluto 
população 

branca
total proporção 

norte  12.143.777  3.720.168  15.863.945  76,55

nordes-
te  37.452.977  15.627.710  53.080.687  70,56

sudeste  36.029.262  44.330.981  80.360.243  44,83

sul  5.895.638  21.490.997  27.386.635  21,53

centro-
-oeste  8.175.891  5.881.790  14.057.681  58,16

 total 99.697.545  91.051.646  190.749.191  52,27

3  Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quantos-sao/o-censo-2010-e-os-povos-indigenas. Acesso em: 10 jul. 2015.
4  Fonte: Censo 2010 | IBGE.
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População residente no Brasil, por raça/cor da pele em 2010

raça/cor da pele nº absoluto proporção

branca 91.051.646 47,73

parda 82.277.333 43,13

preta 14.517.961 7,61

amarela 2.084.288 1,09

indígena 817.963 0,44

 total  190.749.191  100,00

Proporção da população autodeclarada indígena em relação à população total do Brasil, nos 
censos 1991, 2000 e 2010

 1991 2000 2010

nº absoluto 306.245 734.131 817.963

proporção 0,2 0,43 0,44

Municípios no Brasil com mais de 50% de população indígena, em 2010

população 
total

população 
indígena

proporção de 
população 
indígena %

Uiramutã - RR 8.375 7.382 88,14

Marcação - PB 7.609 5.895 77,47
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população 
total

população 
indígena

proporção de 
população 
indígena %

São Gabriel da Ca-
choeira - AM     37.896 29.017 76,57

Baía da Traição - PB 8.012 5.687 70,98

São João das Missões 
- MG 11.715 7.936 67,74

Santa Isabel do Rio 
Negro - AM 18.146 10.749 59,24

Normandia - RR 8.940 5.091 56,95

Pacaraima - RR 10.433 5.785 55,45

Santa Rosa do Purus 
- AC 4.691 2.526 53,85

Amajari - RR 9.327 5.014 53,76

Campinápolis - MT 14.305 7.621 53,28

Ipuaçu - SC 6.798 3.436 50,54

As estimativas populacionais para o Brasil colonial apontam que no início da invasão e conquista 
dos territórios indígenas, viviam aqui cerca de mil povos, com um contingente populacional 
estimado em 10 milhões de pessoas e que, atualmente, conforme o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, a população indígena é de 600 mil pessoas, 
distribuídas em 216 etnias, espalhadas ao longo de praticamente todo território nacional.

ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO
Nos 5 volumes deste projeto existe a preocupação em desconstruir qualquer tipo de preconceito 
ou discriminação. Não se trata apenas de valorizar a cultura indígena, mas, principalmente, de 
reconhecer a autonomia e a expressão de cada povo. 
Todos os volumes possuem sua versão correspondente para o professor, com orientações 
didáticas e pedagógicas, além de sugestões de atividades para estimular a reflexão e o debate.
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Volume 1 (48 páginas)
No primeiro volume é feita uma introdução à cosmologia e mitologia 
indígena, suas semelhanças e diferenças com relação aos nossos 
modos de vida, alimentação, moradia e crenças. A ideia é aproximar 
os não índios dos índios, por meio de análises e reflexões.

Volume 2 (56 páginas)
No segundo volume a imersão no universo da cultura indígena 
é mais profundo. Questões como “o que é cultura?” e “o que é 
ser índio?” são abordadas, procurando estabelecer um ponto de 
partida para as discussões que se utilizem desses e de outros 
conceitos-chave.

Volume 3 (64 páginas)
No terceiro volume os aspectos simbólicos são visitados com muita 
delicadeza, procurando extrair os significados mais profundos 
da cultura indígena. Com isso, os alunos serão convidados a 
abandonar a visão etnocêntrica de cultura e conhecer outras 
formas de ver e interpretar o mundo.

Volume 4 (48 páginas)
No quarto volume as contribuições indígenas para a formação de 
uma identidade nacional são analisadas de forma mais objetiva. 
O foco recai sobre a relação que esses povos estabelecem com 
o meio ambiente, seus mitos, sua cosmologia, as diferentes artes 
indígenas, linguagens e culinária.
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Volume 5 (48 páginas)
No quinto volume são trabalhadas as questões referentes à 
diversidade etnicorracial e cultural, direitos, deveres e demarcações 
de terras indígenas. Neste ponto, as políticas públicas ganham 
destaque, proporcionando uma visão mais contundente a respeito 
da realidade dos povos indígenas no Brasil.

CONCLUSÃO
Respeito, inclusão e alteridade são as palavras-chave quando se pretende adentrar em um 
universo cheio de possibilidades, novos saberes e descobertas. A formação integral de um 
aluno engloba, além do desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, uma abordagem 
humanista a respeito do mundo que os cerca. Oferecer um conteúdo comprometido com este 
pressuposto é o primeiro passo para conscientizá-los e politizá-los frente às questões políticas 
que envolvem a população como um todo.
É preciso que os professores abandonem o senso-comum e a falsa hipótese de que o Brasil foi 
descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Essa é uma versão da história contada sob a 
ótica dos portugueses. Precisamos saber o que os índios pensam sobre a história ensinada nas 
escolas e quais suas versões sobre ela. Além disso, os alunos precisam ter acesso ao que os 
especialistas em história e cultura indígena têm apresentado em seus estudos mais recentes.


