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À Direcção Editorial da Texto 

(Grupo Leya) 

Assunto: Denúncia sobre conteúdos lesivos em manual escolar 

De: Associação Portuguesa de Antropologia 

 

 

 
Fotografia do manual escolar enviada pelo sócio Francisco Freire 

 

 
Enquanto antropólogos, apostados na compreensão da diversidade social e cultural 
humana, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação com os efeitos 
pedagógicos nefastos da entrada “Os Índios do Brasil” no manual “O Fio da História” 
(8º ano) publicado pela vossa editora. 
 
Os povos indígenas são nossos contemporâneos. Reconhecem-se como descendentes 
das civilizações que habitavam as Américas quando da chegada dos Europeus. Do 
mesmo modo que os portugueses de hoje se reconhecem como descendentes dos que 
então desconheciam aqueles povos à época da expansão do estado português. 
Portugueses, brasileiros não-indígenas e indígenas brasileiros são concidadãos  no 
mundo contemporâneo. O que dizemos do seu passado tem efeitos sobre o seu 
presente – como o que dizemos sobre a nossa história, nomeadamente dos 
“Descobrimentos”, dizemo-lo hoje e para certos efeitos na nossa narrativa de 
identidade nacional. Não canibalizemos os povos indígenas... 
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Vejamos algumas passagens1. 
 
Dizer que “eram relativamente poucos” sugere, aos olhos de um português de hoje e 
face à história que vivemos, a ideia de terra vazia e pronta a ser ocupada. A 
demografia indígena não correspondia a uma falha ou fraqueza mas a uma forma de 
gestão dos recursos e a formas racionalmente escolhidas de organização social. 
 
Recorrer à expressão “organizados em tribos” evoca formas ocidentais de senso 
comum evolucionista, em que “tribo” é visto como uma forma “primitiva” de 
organização social. O uso da expressão “sociedade” seria mais universal e adequado. 
 
Dizer “não conheciam a agricultura nem a vida sedentária” também é facilmente 
interpretado, por causa das nossas crenças evolucionistas (desautorizadas pela 
Antropologia) como uma falha, como um “estádio de progresso” inferior. O 
conhecimento atual demonstra que as formas de organização económica 
corresponderam a experimentações e escolhas, assentes em valores éticos e políticos 
(por exemplo, a recusa da estratificação social, da produção de excedentes, do poder 
político autoritário ou do excesso de atividade produtiva). 
 
Dizer que praticavam a poligamia é, desde logo, incorreto. A poligenia (que é o que o 
texto pretende dizer) não era nem é generalizável a todas as muitas e diversas 
realidades culturais indígenas. “Um homem podia ter várias mulheres” não diz nada 
sobre valores de género, direitos e deveres (a não ser, talvez, sobre os nossos e atuais 
fantasmas e fantasias...) e, obviamente, é facilmente associável a ideias 
contemporâneas e ocidentais que desprezam a poligamia como necessariamente uma 
forma de desigualdade de género.  
 
A referência ao canibalismo é particularmente problemática. O assunto requer 
conhecimento antropológico profundo sobre as práticas rituais em seu torno, caso 
contrário resulta na alimentação de representações animalísticas das pessoas 
indígenas junto das crianças. 
 
Do mesmo modo, a descrição que se segue, sobre a divisão sexual do trabalho, não 
contempla a atividade agrícola (que existia em muito grupos, contradizendo o 
anteriormente referido) nem a questão importante da sazonalidade, desde a 
alternância entre agricultura e caça/recoleção, até à concentração e dispersão 

                                                           
1
 Página 37 do manual “O fio da história :  8º ano”, Ana Rodrigues Oliveira [et al.], Lisboa : Texto, 2018.  
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habitacional ou a alternância entre períodos de liderança e autoridade com períodos 
de igualitarismo e cooperação. 
 
“Andavam nus, embora se enfeitassem...” gera no leitor a perceção de animalidade e 
primitivismo, dadas as nossas noções contemporâneas e locais sobre nudez. As 
culturas indígenas não viam nem veem as suas formas de indumentária (que existem 
sempre) nem de tratamento da pele ou do cabelo como “nudez”, bem pelo contrário 
veem-nas como formas intrinsecamente humanas de distinção face aos não-humanos. 
 
Quanto à crença em “espíritos” e à “veneração dos antepassados”, o facto de isto não 
ser descrito como Religião denota uma visão evolucionista que coloca os monoteísmos 
de raiz abraâmica como mais evoluídos (implicitamente legitimando a missionação que 
se seguiu à chegada dos portugueses ao Brasil). 
 
Em suma, não se trata de exigir explicações cientificamente substantivas e complexas 
para crianças do 8º ano. Trata-se, sim, de assegurar rigor científico, que nada impede 
ser transmitido de forma simples. E trata-se, sobretudo, de recusar visões primitivistas 
que colocam os povos indígenas praticamente fora da humanidade, implicitamente 
elegendo a nossa forma de vida como píncaro de uma suposta evolução humana. Isto 
é tanto mais grave quanto, hoje mesmo, os povos indígenas estão sujeitos a processos 
de expropriação e genocídio, particularmente graves no Brasil, e que têm origem na 
colonização europeia e foram justificados pelas representações primitivistas. 
 
Nossos contemporâneos, os povos indígenas do Brasil de hoje sabem representar-se e 
ao seu passado e história. Ler, escutar e citar o trabalho dos seus intelectuais seria, 
desde logo, um caminho bem mais pedagógico e consentâneo com a noção de direitos 
humanos universais e de diversidade cultural sem hierarquizações, do que repetir 
erros e preconceitos primitivistas e evolucionistas que perpetuam, nas nossas crianças, 
falsas crenças. 
 
(Texto do sócio Miguel Vale de Almeida) 
 

 
Clara Saraiva | Presidente da Direção 

Lisboa, 3 de janeiro de 2022 


