
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para identificação da Produção Didático - Pedagógica 

Professor PDE/2014 
 

Título:  Os livros didáticos de História e os conteúdos sobre a cultura 

afro-brasileira após a Lei 10.639/2003: o caso do Projeto 

Araribá 

Autor:  Anilto Paulo Cargnin 

Disciplina/Área:  História  

Escola de Implementação do Projeto - 

localização: 

 Colégio Estadual Alfredo Parodi 

 Bairro – Uberaba 

Município da escola:  Curitiba 

Núcleo Regional de Educação:  Curitiba 

Professor Orientador:  Drº Sandro Marlus Wambier 

Instituição de Ensino Superior:  Universidade Federal do Paraná 

 

Relação Interdisciplinar: 

   
Língua Portuguesa, Filosofia, Geografia e Arte 

Resumo: 
Esta produção parte da Lei 10.639/2003 que tornou obrigatório 

o ensino da história e da cultura afro-brasileira em todas as 

modalidades de ensino nas escolas das redes públicas e 

privadas. Portanto, o projeto tem como objeto central trabalhar 

estas representações de maneira que possamos identificar como 

foram implantadas após a obrigatoriedade da mesma e também 

após a aplicação da lei. Verificar como a história e a cultura 

afro-brasileira foram representadas nos conteúdos dos livros 

didáticos utilizados nas escolas no caso do Projeto Araribá  do 

PNLD 2014/2016. Tendo em vista que as análises acerca dos 

livros didáticos atuais, no que se refere aos conteúdos, apontam 

a existência de informações equivocadas, ainda carregadas de 

uma visão etnocêntrica e preconceituosa sobre o assunto; 

propõe-se, através de práticas diversas de leituras, priorizar o 

diálogo entre a iconografia e os textos escritos dos livros 

selecionados. Busca-se, assim, possibilitar aos educandos (as) a 

reflexão, e o direcionamento de leituras diversificadas com o 

olhar antes e após a Lei. 10.639/2003. 

Palavras-chave:  Lei 10.639/2003; Ensino de História; História e Cultura afro-
brasileira; Racismo e PDE 

Formato do Material Didático:  Caderno Temático 

Público:  Educadores (as), educandos (as) do 9º ano e comunidade 

escolar                                                                  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - PDE 

 

 

 

ANILTO PAULO CARGNIN 

 

 

 

 

UNIDADE TEMÁTICA 

 

 

 

 

OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E OS CONTEÚDOS SOBRE A CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA APÓS A LEI 10.639/2003: O CASO DO PROJETO ARARIBÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



ANILTO PAULO CARGNIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E OS CONTEÚDOS SOBRE A CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA APÓS A LEI 10.639/2003: O CASO DO PROJETO ARARIBÁ 

 

 

 

Material Didático apresentado ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 
SEED. Área de conhecimento: História  
 
Orientador: Profº. Drº Sandro Marlus Wambier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



1 IDENTIFICAÇÃO 

Professor PDE: Anilto Paulo Cargnin 

Área PDE: História 

NRE: Curitiba 

IES Vinculada: Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Professor Orientador: Profº. Drº Sandro Marlus Wambier 

Escola de implementação: Colégio Estadual Alfredo Parodi 

Linha de Estudo: Diálogos curriculares com a diversidade  

Público objeto da intervenção Educadores (as), educandos (as) do 9º ano e 
comunidade escolar                                                                  

 
 
 
2 INTRODUÇÃO 

A Lei 10.639 sancionada em 2003 trouxe a possibilidade de estudar a História 

e Cultura da África e dos Afro-brasileiros, como forma de resgate e valorização do 

povo descendente dos antepassados africanos, trazidos ao Brasil para servirem de 

força produtiva. A Lei 10.639/2003 está estabelecida e deve ser cumprida. Iremos 

debater sobre o quanto essa lei pode promover na escola, um entendimento sobre 

as relações étnico-raciais e o combate ao racismo no caso em especial no livro 

didático de História do Projeto Araribá do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 

nos anos de 2014 até 2016. 

Esta temática parte da Lei 10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira nas escolas das redes públicas e privadas, 

portanto, o estudo em questão tem como objeto central trabalhar estas 

representações de maneira que possamos identificar como foram implantadas após 

a obrigatoriedade da mesma e também após a aplicação da Lei.  

Como a história e a cultura afro-brasileira foram representadas nos livros 

didáticos utilizados nas escolas no caso do Projeto Araribá do PNLD 2014/2016. 

Tendo em vista que as análises acerca dos livros didáticos atuais, no que se refere à 

estas questões, apontam a existência de informações equivocadas, ainda 

carregadas de uma visão etnocêntrica e preconceituosa sobre o assunto; propõe-se, 

através de práticas diversas de leituras, priorizar o diálogo entre a iconografia e os 



textos escritos dos livros selecionados. Busca-se, assim, possibilitar aos educandos 

(as) a reflexão, e o direcionamento de leituras diversificadas com o olhar antes e 

após a Lei 10.639/2003. 

Conforme a Lei em questão, o conteúdo programático das escolas deve 

incluir a história e cultura da África e dos africanos, tendo em vista estabelecer a 

participação na formação da sociedade brasileira, para resgatar suas contribuições 

na área social, econômica, política e cultural da história do Brasil.  

Nesse sentido, dentre as inúmeras aprendizagens e conhecimentos 

necessários de se discutir, destaca-se a capacitação do corpo docente para o 

conteúdo específico legalmente exigido e o desenvolvimento de procedimentos 

pedagógicos adequados, o que implica a necessidade de práticas pedagógicas que 

visem à aprendizagem do conteúdo dos estudos relacionados às dificuldades em 

que se debatem os educadores envolvidos na operacionalidade da referida lei. 

Carência de pesquisa e debates a respeito dos recursos que possam ser de grande 

utilidade para o enriquecimento na aplicação desses conteúdos em sala de aula e 

adequação dos livros didáticos. 

A questão da diversidade cultural no Brasil mostra comumente, uma situação 

singular, pois, se de um lado, verifica-se um discurso politicamente correto de que o 

brasileiro é um povo único, fruto de intenso processo de miscigenação e 

mestiçagem. De outro, nas relações sociais cotidianas vivencia-se muitas práticas 

preconceituosas, discriminatórias e racistas em relação a alguns segmentos da 

população, como os afrodescendentes. (ABRAMOWICZ, 2006)  

Ainda há uma invisibilidade ou visibilidade subalterna de diversos grupos 

sociais, como os negros que apesar da diversidade cultural registrados nos 

documentos oficiais, em virtude da frequência, nas escolas, de educandos (as)  de 

diferentes origens étnico-raciais, nos conteúdos programáticos dos livros didáticos e 

nos currículos escolares permanecem como padrão o homem branco. 

Nesse cenário, o ensino de história, na produção didática pedagógica estará 

sendo problematizada a partir da produção e o uso do livro didático de História, mais 

especificamente do seu conteúdo referente à população afro-brasileira na história do 

Brasil.  

Parte-se, aqui, da premissa que há uma longa jornada para que se dê 

seguimento ao estabelecido pela lei. Muitas aprendizagens são exigidas para o 

desenvolvimento de ações relacionadas ao cumprimento das finalidades legais que 



obriga a inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial 

da rede de ensino, o que pode desencadear um processo histórico visando 

fortalecer a cultura da matriz africana e, espera-se, a igualdade étnica no país.  

Esta unidade temática faz um recorte na lei e enfoca um elemento que almeja 

permitir o desenvolvimento de capacidades cognoscitivas relacionadas ao estudo a 

partir da Lei 10.639/2003 o que mudou nos livros didáticos após sua promulgação 

que foi em 2003. 

Iniciamos com uma discussão sobre as leis de inclusão de estudos africanos 

no ensino para, a seguir, apresentar a perspectiva que está implícita por trás na 

proposta subjacente à lei, qual seja, a criação de uma escola plural através da 

educação das relações étnico-racias. Portanto, cria-se uma discussão sobre as 

alternativas metodológicas inovadoras como elemento pedagógico relacionado à 

ideia de experiências que estimulem a criatividade para o livro didático de história. 

Justifica-se, assim, a escolha do tema ao buscar identificar a representação dessa 

população no material mais utilizado nas escolas, o livro didático, referências 

significativas para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula (GUIMARÃES, 

1989) tendo em vista estabelecer ações que contribuam para associar as 

populações africanas às questões atuais e sociais.  

Nessa perspectiva busca-se aqui discutir possibilidades pedagógicas e 

práticas educativas relacionadas quanto a história e a cultura afro-brasileira que vem 

sendo abordadas nos livros didáticos de História do Ensino Fundamental, além de 

textos diversos relacionados ao escravismo e à História da África, além das novas 

concepções sobre raça, identidade negra e racismo, o que a lei despertou nos 

conteúdos após sua promulgação. 

 
 
 

3 A LEI EM ESTUDO 

A base teórica desse trabalho tem como referencias os autores Kabenguele 

Munanga, Skidmore e além dos Cadernos Temáticos da SEED sobre História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana de 2005 e Relações Étnico-Raciais de 2006. No 

Artigo 26, da LDB inciso 4º, diz que “o ensino de História do Brasil levará em conta 



as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” (BRASIL, 1996). Essas 

contribuições devem ser aferidas, de maneira a dar uma visão sobre a cultura 

desses povos, de modo que se consiga mostrar suas diferenças, desconstruindo 

com o preconceito. Junto à legislação temos também alguns referencias básicos 

para legitimar ainda mais o ensino de História Africana e Afro-brasileira nas escolas, 

como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), que apresentam 

como objetivos da História no Ensino Fundamental: 

 
Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; conhecer 
características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade 
nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; 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. 
(Brasil, 1998) 

 

Quando fazemos uso da Lei 10.639/2003, enfatizando a necessidade de 

recuperar a importância da cultura africana dentro do Brasil e ainda, servindo como 

instrumento de auto-reconhecimento étnico-racial e cultural de negros e pardos, hoje 

a maioria da população brasileira. O Conselho Nacional de Educação, no Parecer 

003/2004, 

 
(...) procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à 
demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações 
afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e 
valorização de sua história, cultura, identidade. (PARANÁ, 2005) 

 
Relevante nesse Parecer é o fato dele propor políticas de reparações aos 

afrodescendentes, reparações essas que não tem aspecto financeiro, mas sim, 

culturais e morais, reavendo junto à sociedade brasileira, o orgulho do povo negro, a 

aceitação de sua cultura e diferenças na composição da identidade do próprio povo 

brasileiro. Tendo em vista normatizar a função da escola junto à aplicação da Lei 

10.639/03, estabelece a necessidade da formação continuada de docentes, dentro 

da temática de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. (PARANÀ, 2005) 

 
As atribuições, as piadas e as brincadeiras que reforçam o preconceito racial 
quase sempre revelam conteúdos racistas relacionados a essas três 
dimensões. Assim é conhecido o “quando não suja na entrada, suja na 



saída”, “é preto, mas inteligente”, “é preto, mas é bonitinho”, ou ainda a 
classificação de cabelo “ruim” ou “cabelo duro”, quase sempre acompanhada 
de risos. (BRASIL, 2006, p. 21) 

 
O educador, frente a essas situações racistas, tem um fenomenal papel, onde 

pode ser um articulador contra o racismo na sala de aula ou legitimador das atitudes 

racistas. Porém, deve-se ter clareza sobre o papel do educador, a frente dessas 

questões de combate ao racismo e a todo tipo de preconceito. Nem todos os 

docentes têm a formação necessária para trabalhar com tais temas. 

 
Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, 
de professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio 
que a problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de 
discriminação dela resultada colocam quotidianamente na nossa vida 
profissional. Essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do 
nosso mito de democracia racial compromete, sem dúvida, o objetivo 
fundamental da nossa missão no processo de formação dos futuros cidadãos 
responsáveis de amanhã. Com efeito, sem assumir nenhum complexo de 
culpa, não podemos esquecer que somos produtos de uma educação 
eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou 
conscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade. 
(MUNANGA, 2005, p.15)  

 
Alguns educadores ao invés de buscarem mecanismos para sanear e banir 

com situações de racismo em sala de aula, muitas vezes acabam legitimando essas 

situações, ou não dando a atenção necessária, ou ainda, repetindo frases ou tirando 

conclusões, que muitas vezes reforçam o racismo. Isso se dá pelo despreparo do 

educador (a), falta de capacitação, ausência de consciência pedagógica ou algumas 

vezes, por não haver por parte do docente, uma sensibilização com relação aos 

efeitos danosos do racismo. 

 
(...) alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles 
introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de 
discriminação no espaço escolar e na sala como momento pedagógico 
privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a 
importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa identidade 
nacional. Na maioria dos casos, praticam a política de avestruz ou sentem 
pena dos “coitadinhos”, em vez de uma atitude responsável que consistiria, 
por um lado, em mostrar que a diversidade não constitui um fator de 
superioridade e inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao contrário, 
um fator de complementaridade e de enriquecimento da humanidade em 
geral; e por outro lado, em ajudar o aluno discriminado para que ele possa 
assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua diferença, sobretudo 
quando esta foi negativamente introjetada em detrimento de sua própria 
natureza humana. (MUNANGA, 2005, p.15) 
 



Quanto mais racista é a escola, representada pelo seu corpo docente, maior 

são as condições para que o educando  negro se sinta discriminado e rejeita aquele 

espaço como pertencente a si e aos que se assemelham a sua origem étnica. 

 
Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na 
cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a 
diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais 
didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de diferentes 
ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e 
prejudicam seu aprendizado. O que explica o coeficiente de repetência e 
evasão escolar altamente elevado do alunado negro, comparativamente ao 
do alunado branco. (MUNANGA, 2005, p. 16) 

 
Essa postura do (a) educador (a) com relação ao racismo se traduz na 

dificuldade, muitas vezes, de trabalhar com a questão racial, ou ainda, com 

situações de discriminação racial em sala de aula, seja racismo declarado ou velado. 

Não é que o educador (a) não queira se manifestar, é que ele tem medo de 

envolvimento, medo de tomar partido e não conseguir solucionar os conflitos. Isso 

ocorre não só com educadores (as) brancos (as), mas com negros (as). 

Devemos ter clareza da condição humana de educadores (as) e educandos 

(as). Saber definir uma ideia de democracia, não racial, mas humana, é o papel do 

(a) educador (a). Que o racismo existe na sociedade brasileira, isso é notório, que 

ele está presente no “chão da escola”, isso é inquestionável. 

 
 
 
3.1 A HISTÓRIA E A CULTURA AFRO-BRASILEIRA A PARTIR DA LEI 

10.639/2003 

Fornecendo modelos positivos às crianças e jovens a escola investe na 

formação de identidades positivas que se refletirão em facilitadoras de 

aprendizagens. Neste contexto, a prática pedagógica, por meio de seus 

instrumentos, traduz intenções e possibilidades de reconhecimento. Se eu preciso 

ser visto pelo outro para me ver como diferente, eu preciso da semelhança com 

outros para construir padrão de reconhecimento. A construção de identidade está 

nesta injunção entre a diferença do ponto de vista individual e a semelhança do 

ponto de vista sociocultural. 



Com relação à História e Cultura Afro-Brasileira, o parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) CP n.º 3, de 10 de março de 2004 instituiu as 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.” O conjunto de leis e 

as ações políticas organizadas em torno dessa questão também se refletiram nos 

livros didáticos de História, que passaram a abordar essa temática. 

O objetivo central é trabalhar o conteúdo produzido e transmitido através dos 

livros didáticos de história, buscando contribuir, de alguma forma para o debate 

estabelecido sobre os estudos africanistas e nos avanços ocorridos a partir da Lei 

10.639/2003, sobretudo na superação do preconceito e racismo. 

Esse objeto de estudo se justifica visto que o livro didático constitui a principal 

fonte de informação impressa e utilizada por grande parte dos educandos (as) 

brasileiros (as), o que lhe confere papel fundamental no processo de escolarização 

no país. Entendemos que o livro didático não pode ditar o que é para ser feito ou 

não, mas nos auxiliar a trabalhar com os conteúdos e ser um facilitador da 

aprendizagem junto aos educandos (as) propiciando a construção de práticas 

pedagógicas educativas. 

Em torno dessas questões, a partir da década de 1990 a avaliação do PNLD 

foi exigindo, gradualmente, critérios relativos à cidadania, os quais se fortaleceram 

na última década, com motivo de exclusão de uma obra didática do programa caso 

não atende a lei. Essas definições estão relacionadas, portanto, ao conjunto de 

políticas implementadas pelo Governo Federal, coordenadas pelo MEC por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 

Assim, esta temática fundamenta-se na análise da coleção de livros didáticos 

do Projeto Araribá, correspondente ao PNLD 2014/16, como também de outras 

editoras nos anos de 2010 até 2016, investigando como os autores abordam o 

assunto, de forma a identificar a lei em sua aplicação nos livros citados. Busca-se, 

ainda, a análise acerca dos problemas da exclusão da história da cultura afro-

brasileira e da África e oportunizar aos profissionais que atuam em sala de aula 

espaços dialógicos de estudo e debates pertinentes ao campo do conhecimento e 

intervenção frente ao preconceito e racismo. 

No entanto, a inserção da cultura e História Africana e Afro-Brasileira não se 

deu de forma imediata e dentro de um mesmo padrão. A revisão de literatura 



apontou a existência de pesquisas que constataram ser frequente nos autores de 

livros didáticos restringirem suas abordagens às questões da escravidão. 

Para esta temática e perspectiva do ensino vai ser utilizado como fonte de 

pesquisa, o texto da Lei 10.639, sancionada em 09 de Janeiro de 2003, a qual 

tornou obrigatório o estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares de todo o 

país. O presente estudo de pesquisa visa compreender a forma como a história e a 

cultura afro-brasileira vêm sendo abordadas nos livros didáticos de História do 

Ensino Fundamental, além de textos diversos relacionados ao escravismo e à 

História da África, além das novas concepções sobre raça, identidade negra, 

racismo, democracia racial, cultura afro-brasileira e pluralidade cultural. 

O parecer do CNE/CP 003/2004 procura oferecer uma resposta, entre outras, 

na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de 

políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de 

reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade. 

 Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que 

cumpre ao disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do 

Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o 

pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou 

profissional. Sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os afro-

brasileiros, dificilmente as estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, romperão o 

sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por 

critérios de exclusão, fundados em preconceitos e manutenção de privilégios para os 

sempre privilegiados. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

 
A ideia vinculada na escola de um Brasil sem diferença, formado 
originalmente pelas três raças – o índio, o branco e o negro – que se 
dissolveram dando origem ao brasileiro, também tem sido difundida nos livros 
didáticos, neutralizando as diferenças culturais e, às vezes, subordinando 
uma cultura a outra. Divulgou-se, então, uma concepção. De cultura uniforme, 
depreciando às diversas contribuições que compuseram e compõem a 
identidade nacional. (PCN, 1988:126) 



3.2 OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

Na coleção que constitui objeto na temática didática de análise pertence ao 

Projeto Araribá, do PNLD de 2014/16 e de outras editoras entre os anos de 2010 até 

2016.  A problemática que instiga encontra-se centrada na percepção da forma 

como os autores da respectiva coleção abordam a temática da história e da cultura 

afro-brasileira nos livros didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental antes e após a 

promulgação da Lei 10.639/2003. Como era apresentado o conteúdo? Houve 

mudanças? Quais mudanças foram significativas em relação à cultura e a História 

da África?  

Assim, o trabalho de análise empírica dos livros didáticos é definido com 

vistas a localizar fontes legais apresentadas, analisadas ou sugeridas nos capítulos 

que tratam da pré-abolição, abolição e pós-abolição, temas relacionados com a 

população africana e afro-brasileiros no Brasil, não exclusivamente sobre a 

escravidão ou datas comemorativas, mas também quanto à cultura e História da 

África. 

No ensino da história, o personagem negro está circunscrito ao período da 

escravidão; a imagem do negro não aparece entre as profissões de prestígio social 

nas aulas de história e pelo contrário, pode-se ver associada a sua imagem o 

subemprego, nas aulas de arte quando os artistas são citados, novamente os negros 

são esquecidos e ocupam muitas vezes o lugar de figurante nas cenas dos filmes, 

nos laboratórios figuram os cientistas os brancos. 

Busca-se, ainda, a análise acerca dos problemas da exclusão da história da 

cultura afro-brasileira e da África e explorar a concepção de preconceito, racismo 

presente e subjacente no livro didático. Visto que a docência tem questionado em 

órgãos públicos sobre a carência de livros didáticos para a efetivação da lei. 

Desde meados do século XX os livros didáticos passaram de ferramenta 

pedagógica auxiliar para um instrumento pedagógico central na sala de aula. Foi, 

assim, estabelecida na maioria absoluta das escolas públicas do país uma relação 

de interdependência entre livro didático, educadores (as) e educandos (as), 

interferindo diretamente no processo educacional.  



Conforme constatado em parcela significativa da literatura pesquisada, o livro 

didático tem sido considerado o principal veiculador do conhecimento sistematizado, 

em sala de aula, para educadores (as) e educandos (as). Apesar disso, no Brasil a 

pesquisa sobre livros didáticos é recente, o que se justifica pelo caráter eurocêntrico 

da disciplina no país. 

Relevante assinalar que a difusão de programas oficiais ampliando a 

utilização dos manuais didáticos nas salas de aula transformou essa publicação no 

recurso pedagógico mais utilizado nas instituições educacionais no Brasil, o que 

acabou por torná-lo objeto de discussões e reflexões acadêmicas e, conforme o 

enfoque e a abordagem apresentam conclusões diversas, o que confere a esse 

instrumento de ensino, uma natureza complexa. (BITTENCOURT, 2005)  

Essa colocação evidencia a importância dos livros didáticos para o ensino de 

história no Brasil, que destaca como um “dos objetivos fundamentais [...] o de 

desenvolver a compreensão histórica da realidade social” (CAINELLI; SCHMIDT, 

2004. p. 49), premissa que, conforme as autoras, evidência ser importante que o 

ensino seja significativo para o educando (a), o que, por sua vez implica que os 

conhecimentos experienciais dos discentes são fundamentais para o processo de 

ensino-aprendizagem, visto que contribuem para a “compreensão da realidade” e 

consequente “leitura do mundo”.  

É nessa perspectiva que, segundo Bittencourt (2005), eleger o livro didático 

como objeto de reflexão implica abordar questões diversas, como políticas públicas 

educacionais, história da educação brasileira, ideologia estatal, lógica do mercado, 

massificação do saber, identidade nacional, homogeneização da cultura, docentes, 

discentes, imagem, aspectos gráficos em geral, conteúdo, lacuna, exclusão, 

limitação, escolhas, ausências, entre tantos outros.  

A complexidade do livro enquanto objeto de estudo se reforça ao se 

considerar que, embora considerados como obras de referência, são vistos como 

efêmeros, pois se desatualizam rapidamente e, sendo assim, torna-se “um material 

ao mesmo tempo intenso por sua aplicação em sala de aula, e frágil, pois exige uma 

renovação constante”. (BUFREM, SCHIMIDT E GARCIA, 2006, p.14) 

Nesse cenário a significativa presença dos livros didáticos nas escolas, bem 

como a sua contribuição na definição dos conteúdos ensinados nas diferentes 

disciplinas escolares justifica o aumento do número de pesquisas na comunidade 



educacional, e, nesse contexto, as temáticas envolvendo a questão dos livros 

didáticos vêm despertando a atenção dos pesquisadores.  

No Brasil na década de 1950 encontra-se uma tentativa de se pesquisar e 

estudar o tema, mas somente a partir da década de 80 do século XX as pesquisas 

sobre o Livro Didático se intensificaram, com os estudos inicialmente voltados 

basicamente às análises dos conteúdos e a relação entre produção e distribuição 

nas escolas brasileiras.  

Posteriormente outras pesquisas trouxeram outras abordagens, o interesse 

por esse instrumento foi crescendo, paralelamente ao crescimento do número de 

pesquisadores e de pesquisas enfocando o Livro Didático, cujas abordagens vem se 

ampliando e abrangendo novos objetos de estudo, bem como novas categorias de 

análises e abordagens.  

Soares (1999) pesquisou cerca de oito Livros Didáticos de História publicados 

entre 1989 a 1997, concluiu que trazem em sua composição uma série de 

problemas que, na maioria das vezes passam despercebidos aos olhos dos 

educadores, o que acaba por causar prejuízos no processo de ensino-

aprendizagem.  

Outro aspecto que tem se destacado nos estudos histórico-educacional é a 

relação estabelecida entre o livro didático, a cultura escolar e as representações das 

práticas docentes e curriculares quanto aos preconceitos e estereótipos presentes 

no ensino de História. (DIAS, 2004) 

Temática também abordada nas pesquisas é a questão da iconografia, que 

têm evidenciado situações contraditórias, como o descompasso entre o texto escrito 

e a ilustração que o acompanha, além de mostrarem-se tendenciosas. 

(BITTENCOURT, 2005) 

Nesse aspecto coloca Bittencourt (2005) que as ilustrações têm um papel 

fundamental no ensino das disciplinas escolares no que se refere ao processo 

pedagógico, cujo problema apresenta na leitura deficiente que se faz dessas 

imagens.  

Dias (2004) também registra o papel fundamental exercido pelo livro didático 

na cultura escolar, ao ser considerado um dos instrumentos principais para se 

pensar a questão dos conteúdos, das imagens, dos estereótipos, dos valores, e, por 

extensão, da tendência do pensamento histórico educacional brasileiro.  



Destaca-se do exposto que as pesquisas sobre livros didáticos, 

particularmente os livros didáticos de História, se intensificam no cenário brasileiro 

após a redemocratização, iniciada no final da década de 70 do século XX, contexto 

no qual se realizou uma série de trabalhos que atribuíam ao livro didático diversos 

problemas, que atingiam diretamente a qualidade da educação.  

Conforme se vê do exposto, os livros didáticos são uma das principais 

estruturas e veículos do ensino nos dias de hoje. Diversos estudos já demonstraram 

contradições no que se refere à essa ampla utilização desse instrumento. Inserindo-

se nessa discussão Bittencourt (2005), mesmo qualificando os livros como 

complexos e multifacetados, manifesta-se de forma positiva em relação à sua 

utilização em sala de aula.  

É do conhecimento de questionamentos e de críticas radicais de alguns 

estudiosos aos livros didáticos, assim não existem livros ruins ou bons. Conforme 

entende-se, o mais importante é estimular a crítica, a reflexão e a leitura em sala de 

aula ressaltar a importância do trabalho do educador (a), a quem cabe interpretar e 

escolher a forma de trabalhar o conteúdo, portanto um trabalho positivo ou negativo 

depende da posição do docente frente ao fazer histórico em sala de aula. 

 
 
 

4 A EDUCAÇÃO E O ENSINO DA HISTÓRIA NO BRASIL 

A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da 

educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente, como já 

vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta pela superação do 

racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador (a), 

independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição 

política. O racismo, segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime 

inafiançável e isso se aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive, à escola. 

Neste sentido, a concepção do conceito de experiência dos seres humanos, 

situados num sistema complexo, cercado de formas simbólicas de dominação e de 

resistências baseia-se na inter-relação social, situada num dado espaço, num dado 

tempo:  



E quanto à „experiência‟ somos levados a reexaminar todos esses sistemas 
densos, complexos e elaborados pelos quais a vida familiar e social é 
estruturada e a consciência social encontra realização e expressão: 
parentesco, costumes, as regras visíveis da regulação social, hegemonia e 
diferenças, formas simbólicas de dominação e de resistências. (THOMPSON, 
1981, p. 189) 
 

Daí, então, afirma-se que a consciência social não é algo cristalizado, 

acabado, petrificado, ou implantado no sujeito ao bel prazer de outro. Assim, a visão 

de mundo, tanto do educando (a) como do educador (a), inserida no processo 

ensino-aprendizagem é construída a partir de um movimento dialético, engendrado 

numa rede de relações, decorrentes das condições de vida, num dado espaço e 

num dado tempo. 

No decorrer da história foi se desenvolvendo no branco, um complexo de 

superioridade e no negro, em contraposição, um complexo de inferioridade. 

Estabelecendo, um círculo vicioso: quanto mais fundos os traumas do racismo, mais 

o negro adaptava seu comportamento e atitudes de acordo com a ideologia do 

branqueamento, quanto maiores os ataques racistas, mais profundos eram os 

traumas. 

Isso faz com que o negro sofredor do racismo, acabe favorável à necessidade 

da busca da miscigenação, para assim “branquear” a família, para que ela então 

sinta menos preconceito, sem enxergar que noções, tanto de miscigenação quanto 

de pureza racial, são construções político-sociais utilizadas por setores da sociedade 

que pretendem permanecer dominantes. (MUNANGA, 1999) 

A Lei 10.639, promulgada em 2003, estabeleceu a obrigatoriedade das 

escolas brasileiras trabalharem aspectos das culturas afro-brasileiras e africanas. 

Com sua publicação o Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/ CP 

nº. 003/2004, que institui as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas a serem 

trabalhadas nos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis. 

Após a divulgação desses documentos, o estudo da história e da cultura da 

África e Afro-brasileira passa a ser pensada e analisada sob outra perspectiva e, 

consequentemente, a discussão sobre a abordagem dessa temática em sala de aula 

passa a ocupar lugar de destaque, levando os (as) educadores (as) a se 

questionarem como relacionar o mundo de possibilidades criadas pelos africanos, 

para além das referências eurocêntricas, tendo em vista que os instrumentos 

didáticos de trabalho na escola e na sala de aula carregam conteúdos muitas vezes 



depreciativos e preconceituosos em relação a esses povos.  Nessa perspectiva, faz-

se necessário a criação de mecanismos a fim de combatê-los no interior do próprio 

livro didático. 

Os homens não se reduzem a seres passivos, incapazes de perceber as 

contradições e rupturas que permeiam seu espaço circunstancial, que estão 

inseridos em uma rede social e envolvidos por um conjunto de múltiplas relações. 

Isso porque, como seres históricos, os sujeitos produzem e acumulam 

conhecimentos como também se relacionam, mobilizam-se na história e com a 

história, ou seja, os sujeitos são capazes de entender o mundo e nele atuar. 

Essa mobilidade histórico-dialética possibilita-o e habilita-o a compreender e a 

perceber (consciência) traços essencialmente contraditórios, como também as 

constantes transformações que ocorrem no universo social. Por outro lado, essa 

consciência opera o ser e o fazer, compromete-se com a sua existência na relação 

com o social, podendo operar transformações que podem ser conduzidas para fora 

dos limites do reducionismo, abrindo janelas para as superações das verdades 

cristalizadas e para ampliar as dimensões espaciais e temporais. 

Nessa direção, pensar no (a) educando (a), construído só pelo material 

didático é atrelar-se a uma visão unilateral, que concebe os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem unicamente como objetos, que caminham para a 

homogeneização, cristalizando os saberes transmitidos e valores impostos pelas 

classes dominantes constituídas. 

Jacques Le Goff, em sua obra “História e memória”, vê a memória como um 

conjunto de funções psíquicas, intelectual, que acarreta de fato uma representação 

do passado, que nunca é somente aquela do indivíduo, mas de um indivíduo 

inserido num contexto familiar, social, nacional, graças a essas funções o homem 

detém a propriedade de conservar certas informações e atualizar impressões ou 

informações passadas. Além da capacidade de capturar o passado no presente, a 

memória também opera o registro do presente para que permaneça como 

lembrança capaz de ser acionada. A memória apresenta-se como elemento 

fundamental para a constituição das identidades individual e coletiva, inclusive em 

suas determinações de poder e dominação. “[...] devemos trabalhar de forma que a 

memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”. (LE 

GOFF, 1993: p. 477) 



Atualmente, a discussão sobre a história e cultura africana, impede um 

entendimento da história e da cultura brasileira a partir da visão dos 

afrodescendentes, pois sem este conhecimento ela se torna uma história unilateral, 

branca, marcada por concepções eurocêntricas.  Concepções estas marcadas pelo 

preconceito. Para termos uma história do Brasil, torna-se indispensável um mergulho 

na história e na cultura africana, pois a sociedade brasileira é produto da 

participação de africanos e afro-descentes em associação com povos de outras 

origens. O termo afrodescendente tem servido para designar as pessoas com 

ascendência africana e a sua cultura imaterial e material. Lembrando que os 

africanos, em sua grande maioria foram trazidos como escravos para o Brasil. Esta 

terminologia é fruto, em grande parte, do debate provocado por movimentos sociais 

negros organizados contra a discriminação, o racismo e o estereótipo vinculado à 

cor de sua pele. (NODA, 2008)  

Portanto, Marcon coloca: 
 

Talvez o nosso mais recente desafio, como professores, seja 
compreendermos e absorvermos em nossas práticas que a sociedade é 
formada por pessoas que pertencem a diferentes grupos culturais (no sentido 
mais amplo da palavra) e que por isto possuem suas próprias práticas e 
memória, igualmente valiosas no contexto da produção do conhecimento 
sobre si mesmo e sobre o mundo. Por isto, precisamos estar atentos às 
questões conceituais, como quando falarmos de África ou de raça, por 
exemplo. (APPIAH, 1997). Segundo algumas críticas contemporâneas, a 
noção está carregada de estereótipos, é uma invenção do Ocidente, assim 
como a própria noção determinista e biológica de „raça‟, que no uso 
corriqueiro serviu e serve para indicar o fenótipo de quem não é o „branco‟, 
muitas vezes revelando situações preconceituosas. (MARCON, 2007 p.15) 
 

Mesmo assim, constatamos que neste início do século XXI, ao contrário dos 

desejos da ideologia do branqueamento, os negros não foram exterminados. Os 

afrodescendentes, em especial os jovens, lutam contra a exterminação e exclusão, 

reforçando as denúncias de segregação racial, social, cultural e afirmando 

positivamente a sua identidade étnica. 

Para Skidmore (1976), a posição otimista frente à miscigenação brasileira, 

parte da ideia da superioridade da raça branca, serviu de base para a doutrina do 

branqueamento. Tal doutrina considerou o branco como modelo ideal e que a 

inferioridade dos negros, entre outros, seriam abrandadas com a miscigenação, à 

medida que os traços fenótipos da população branca, ao longo das gerações, 

sobressaíssem sobre as demais. 

 É urgente frente a esta demanda que ações educativas de combate ao 



racismo e a discriminação sejam eixos norteadores em relação à edição de livros e 

de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de ensino, que atendam 

ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 26A da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), e, para tanto, abordem a pluralidade cultural e a 

diversidade étnico-racial da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em 

obras já publicadas sobre a história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, 

sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) – Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). 

Atualmente, vem sendo discutidas propostas de revisão do livro didático 

público, atendendo a inclusão da temática História e cultura afro-brasileira nos 

currículos escolares. Porém, pouco tem mudado nas narrativas deste material 

didático. 

O Ministério da Educação e Cultura, órgão do Governo Federal responsável 

pela escolha do livro didático, diz que um dos critérios de escolha do referido 

material é o de delinear o caráter positivo sobre os negros nos escritos didáticos.  

Mas, ainda é fácil encontrar nos materiais associações que maculam a imagem dos 

negros, dos afrodescendentes a identidade inferior aos brancos. 

 
Em pleno século XXI, as pesquisas sobre os livros didáticos paradidáticos 
mostram [...] materiais nas escolas que continuam a associar o negro e a 
negra com percepções negativas tais como: não-humanidade, maldade, 
feiúra, tragédia, e a sujeira. (BRASIL, 2008) 
 

 

 
5 OS LIVROS DIDÁTICOS – IMAGENS E O CONHECIMENTO HISTÓRICO 

Os estudos sobre a representação do negro nos livros de História tem como 

marco inicial a década de 1950, com a pesquisa de Dante Moreira Leite, que aponta 

indícios de preconceito racial em seis livros didáticos primários brasileiros. 

  
[...] encontrou indícios de tratamento discriminatório contra negros e que 
foram confirmados por pesquisas posteriores, a não representação do negro 
em situação social inferior à do branco; o tratamento da personagem negra 
com postura de desprezo; a visão do negro como alguém digno de piedade; o 
enfoque da raça branca como sendo a mais bela e a de mais poderosa 
inteligência; o combate ao preconceito através da História do Brasil. 
(NEGRÃO, 1988, p. 53) 



Seguiram-se os estudos de Bazzanella (1957) que, embora tenha encontrado 

nos textos pesquisados poucas explicitações do preconceito racial, apreendeu 

traços de tratamentos discriminatórios dispensado aos personagens negros.  

Dessas pesquisas pioneiras, conforme Negrão (1988) destaca-se o 

entendimento de que o racismo e preconceito estariam expressos em proposições 

que mostravam uma inferioridade natural dos negros, que evidenciavam indícios de 

discriminação e preconceitos ao apresentar essa população em situações de 

inferioridade social, paralelamente à ideia de superioridade dos brancos no que se 

refere à inteligência e beleza, entre outras constatações.  

Dessa forma, as ideias de inferioridade física e psicológica dos negros foram 

gradativamente incorporadas na escrita literária do Brasil, o que contribuiu para a 

veiculação de estereótipos e estigmas negativos em relação aos negros, contexto 

esse que passa a ser sistematicamente denunciado por pesquisadores no final da 

década de 70 e início de 80, do século passado. (NEGRÃO, 1988) 

No século passado, especialmente na segunda metade, as reivindicações e 

demandas por educação pelos afrodescendentes se ampliaram e se aprofundaram 

através de suas organizações e representações políticas, intelectuais e culturais. A 

mobilização desses grupos atingiram setores e atores diversos no que se refere à 

produção brasileira de pesquisas sobre livros didáticos em especial sobre o racismo 

implícito e explícito nos livros didáticos. (FREITAG, et al., 1993; MUNAKATA, 2003)  

Conforme acrescenta o autor, as denúncias sobre a presença do racismo em 

livros didáticos (ROSEMBERG, 2003) vários estudos passaram a ser realizados e 

constataram a presença de estereótipos e discriminação nos livros didáticos 

brasileiros, que pode ser observado através da  

 
[...] não representação de personagens negros na sociedade descrita nos 
livros; a representação do negro em situação inferior à do branco; o 
tratamento da personagem negra com postura de desprezo; a visão do negro 
como alguém digno de piedade; o enfoque da raça branca como sendo a 
mais bela e a de mais poderosa inteligência. (ROSEMBERG, 2003, p. 133)  

 
Com o surgimento e fortalecimento dos movimentos sociais, de suas 

denúncias e reivindicações e do interesse acadêmico pelo tratamento diferenciado 

aos negros, o tema passou a ganhar mais adeptos acabando por ser proibida pelo 

Plano Nacional do Livro Didático – PNLD - a circulação de livros didáticos que 

expressassem preconceitos de origem, de cor, de etnia, de gênero e qualquer outra 

forma de discriminação. A partir daí e com a aprovação da Lei Federal nº 



10.639/2003 algumas mudanças nos livros didáticos se tornaram perceptíveis. 

(ROSEMBERG, 2003)  

No entanto são muitas as ilustrações que ainda apresentam "[...] o negro 

escravo, inculcando-o à passagem daquela condição à de marginal contemporâneo, 

pouco trabalhando a diversidade de sua condição". (ROSEMBERG, 2003, p. 136) 

A escola não pode desconsiderar a diversidade racial e étnica existente na 

sociedade, mas, sim, oportunizar ao educando (a), o mais cedo possível a 

conscientização da existência dessa diversidade e da importância de todas as etnias 

dentro da história brasileira. Isso justifica que:  

 
existe um passado que o Brasil faz questão de esquecer, que não aparece 
nos livros e não é contado nas escolas. [...] Por muito tempo o disfarce da 
'democracia racial' escondeu a realidade dos morros, das disparidades no 
acesso à educação, ao trabalho e a tantos outros campos do dia-a-dia do 
país. Existe uma enorme dificuldade em se admitir que o Brasil ainda mantêm 
fortes traços de uma sociedade racista; pois, afinal, o racismo é um mal cruel 
e inaceitável e ninguém quer ser identificado com tão perverso atributo. 
(MARQUES, 2010, s/p) 

  
As pesquisas nesse contexto tem mostrado os valores, as ideologias, as 

distorções, as exclusões e os preconceitos veiculados implícita e explicitamente nos 

livros didáticos. Com isso, vêm crescendo gradativamente os estudos sobre 

questões que por tempos ficaram esquecidas, silenciadas, não mencionadas ou 

ainda distorcidas nos conteúdos dos Livros Didáticos.  

O atual contexto da discussão sobre a diversidade entre as tarefas dos 

educadores destaca-se a necessidade de entender e refletir sobre os mecanismos 

de dominação – cultural, econômica, social e política, ou, em outras palavras, educar 

o „olhar‟ para as diferenças étnicas e culturais, no sentido de não folclorizar ou 

banalizar nenhuma cultura, entender e respeitar as diferenças, além de reconhecer e 

valorizar suas contribuições.  

Isso implica um (a) educador (a) preparado (a) para lidar com as diferenças, 

disposto a mudar paradigmas, o que envolve também um repensar das suas 

práticas pedagógicas, valores, conteúdos, etc., a partir da realidade social, cultural e 

étnica.  

É necessário criar situações positivas na abordagem do tema em sala de 

aula, no sentido de perceber a diversidade como riqueza e combater os preconceitos 

e a discriminação.  



Portanto, analisar e interpretar de forma adequada os livros didáticos é 

fundamental para que os educadores (as) possam instrumentalizar a si e aos seus 

educandos (as) com relação à compreensão da importância da Histórica da África, 

dos africanos na constituição da nacionalidade brasileira e, consequentemente 

combater o racismo explícito ou implícito nos livros didáticos. 

Os livros didáticos têm se constituído, gradualmente em objeto de estudos e 

reflexões em virtude, especialmente pelo fato do amplo alcance dessa produção no 

território brasileiro, o que faz com que o livro didático ocupe um papel de grande 

significação na formação histórica dos jovens e da cultura brasileira. 

Oliveira (2000), em sua pesquisa sobre o negro, faz um recorte em relação a 

população negra no ensino de história na segunda fase do ensino fundamental, 

aponta que ocorreram mudanças significativas relacionadas aos questionamentos e 

contribuições trazidos pela militância negra no que diz respeito ao lugar do negro na 

sociedade brasileira, nos livros didáticos e na prática docente.  

Mas conclui o autor que, mesmo com as mudanças verificadas no livro 

didático, a elaboração dos textos e imagens desses manuais necessitam de maiores 

cuidados, pois a população negra continua retratada numa ótica em condição de 

permanente marginalidade, a partir da anterior condição de seus antepassados 

escravizados.  

Segundo o autor: 
  

Um dos maiores desafios dos livros didáticos parece ser o trabalho com a 
diversidade de situações vividas pela população negra. Para tanto, seria 
necessário sair da visão homogênea predominante, que senão apresenta o 
negro apenas como escravo ou vitimado nas condições sociais atuais, cai em 
artificialismos ao retratar com traços sobejamente exóticos de sua cultura. 
Seria importante que as narrativas presentes nos livros didáticos lidassem 
não apenas com o negro escravo, o negro que vive em condições precárias 
de sobrevivência, mas também a riqueza e problemas apresentadas por sua 
cultura, por sua atuação social, ou seja, com a multiplicidade de posições que 
ocupa ao longo da História. (OLIVEIRA, 2000, p. 170) 

  
Filho (2005) investiga qual história os livros didáticos mais utilizados narram 

sobre os negros. Nesse contexto destaca em seus estudos as mudanças e 

permanências nos discursos sobre os negros em três gerações de livros (1986, 1997 

e 2001).  

O autor conclui que, apesar dos avanços, os livros didáticos ainda priviligiam, 

em especial no período colonial e imperial o escravismo, o tráfico negreiro e a 

resistência dos negros à escravidão, negligenciando o cotidiano dessa população e 



suas múltiplas vivências socioculturais. Sendo assim, apesar de alguns avanços 

continuam contribuindo para a permanência de estereótipos no que se refere ao 

papel da população negra na sociedade brasileira.  

Conforme o autor: 
 

[...] o livro didático mudou na aparência, no layout; assimilou determinados 
avanços pedagógicos, mas pouco se modificou no que diz respeito ao campo 
historiográfico e à incorporação de pesquisas já conhecidas sobre os negros, 
o que levaria à construção de um novo saber escolar. (FILHO, 2005, p.128) 

 
Entre 1995 até à publicação da lei 10.639/2003, Oliveira (2000) aponta que no 

período que antecede a LDB (1985-1996), os textos que tratam da temática, embora 

numericamente significativos, são questionáveis as formas de abordagem da 

temática. Já para Boim (2008) a inovação reside nas perspectivas abertas pelos 

livros didáticos de História Temática, que não se limitaram aos enquadramentos 

históricos tradicionais da história política (Colônia, Império e República). Aqui se 

destaca nesses estudos é a questão da essencialização da noção de identidade 

negra, pressuposta, ainda, como estática, imutável e fixada no tempo, o que implica 

um entendimento da cultura afro-brasileira como homogênea e imutável, ou seja, 

fixada no tempo e no espaço.  

Esses estudos, assim, evidenciam que, de forma geral, os livros didáticos em 

utilização nas escolas brasileiras não tem atendido plenamente a determinação legal 

e o postulado nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná com relação à 

temática, já que as abordagens sobre os negros africanos e seus descendentes 

continuam, de certa forma, vinculadas às imagens estereotipadas.  

Conforme apontado pelo autor as situações de generalizações, comuns nos 

livros didáticos provocam o racismo e a discriminação, especialmente quando 

enfocam ideias evolucionistas na defesa do pressuposto de que todos os grupos 

humanos, historicamente passam por estágios semelhantes em seu processo de 

desenvolvimento. 

Aproveitando que estamos descrevendo o processo do uso das imagens no 

livro didático no agir pedagógico com o uso de imagens deve-se avaliar a 

importância da influência ideológica que as aplicam, em que o próprio processo de 

cognição e codificação da história seja o viés pelo qual os educandos (as) enquanto 

sujeitos do conhecimento, entendam que também são atores sociais e tomem 

consciência de seus atos, uma vez que “a ideologia é uma ´representação´ da 



relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência”. 

(ALTHUSSER, 1996, p. 126) 

Portanto, há a necessidade de se refletir sobre a possibilidade de realizar 

atividades com os educandos (as) em sala de aula, levando-os a entender que 

outras formas de linguagem, além da tradicional, também podem auxiliar a 

questionar e a desconstruir as formas ideológicas, entendidas aqui como a 

“legislação, o material didático, conteúdos, pressupostos teóricos dos professores e 

outros.” (SILVA, 1984, p. 16) 

Tendo em vista o exposto cabe ressaltar a importância do trabalho com essa 

temática na escola, visto ser essa instituição responsável por informar e ajudar os 

educandos (as) de forma a combater essa gama de preconceitos e estereótipos, e 

não legitimar as imagens contidas nos livros didáticos. 

 Advém dessas considerações a necessidade de se trabalhar a questão em 

sala de aula com novo enfoque, conduzindo à indagações e reflexões sobre a 

sociedade em que vivemos, no sentido de desconstruir ideias equivocadas, 

necessário para maior entendimento do Brasil atual, visto que o desconhecimento da 

história africana e afro-brasileira dificulta a explicação do Brasil contemporâneo. 

Para a construção do conhecimento em história, é importante dar ênfase no 

aprendizado de fatos que digam respeito à vida cotidiana: fatores políticos, 

econômicos, sociais, culturais, ideológicos, sempre procurando estabelecer a 

relação entre esses diversos aspectos. Lembrar que os fatos são frutos de ações de 

indivíduos que fizeram escolhas, mais ou menos conscientes, em suas vidas e, 

perceber que essas escolhas afetam a coletividade, é elemento chave para que se 

perceba a questão do sujeito, da responsabilidade dos indivíduos, para que se 

perceba que não somos somente produtos da sociedade, mas que também a 

produzimos e que, portanto, somos responsáveis por ela. A construção da 

sociedade é resultado das ações e decisões humanas e cada um de nós contribui de 

alguma forma nessa construção. 

A educação tem por objetivo formar cidadãos conscientes, o que só será 

possível com a compreensão crítica da sociedade em que vivem e dos fatores que a 

produziram. Daí a importância fundamental do estudo crítico da história, sem dúvida 

um dos elementos essenciais na formação do cidadão capaz de participar 

conscientemente da transformação da sociedade e do mundo em que vive. 



Numa perspectiva dialética, a história deve ser trabalhada por sua relevância, 

dentro de um contexto histórico, entendendo que os acontecimentos se inter-

relacionam no tempo e não estão circunscritos pelo espaço, permitindo que os 

educandos (as) reflitam sobre os temas e a realidade de forma crítica e autônoma. E 

para escrever uma história dentro dessa perspectiva, o historiador se vale de uma 

série de fontes que incluem desde documentos oficiais, até notícias na imprensa; da 

história oral, até o uso de imagens; de artefatos pré-históricos até as mídias mais 

avançadas da atualidade. 

Quanto as ilustrações encontradas nos livros didáticos de história, quando se 

fala da população negra é de autoria de Jean-Baptiste Debret, pintores europeus 

que no século XIX buscaram retratar o cotidiano do Brasil. Daí que essas obras são 

fundamentais para a historiografia brasileira, visto que buscaram retratar cenas do 

cotidiano, mesmo que marcadas pelo espírito eurocêntrico de seus autores.  

Ao ver-se um filme, ler um livro se olhar uma obra de arte, ou observar uma 

pintura, cria-se uma série de pensamentos que não são imutáveis, pelo contrário, a 

cada novo encontro com a obra algo novo pode ser despertado nessa observação. 

Portanto, a atividade com leitura de imagens permite desenvolver estratégias que 

possibilitam extrair uma série de informações e significados, o que, 

consequentemente enriquece o conhecimento.  

A leitura formal, ainda muito popular no Brasil, fixa-se na análise da obra em 

si, sua estrutura e organização da composição e dos elementos gráficos. A leitura 

iconográfica acrescenta à leitura formal, a leitura dos elementos expressivos e 

simbólicos intrínsecos – questões históricas, sociais, econômicas, políticas, 

documentais – descrevendo e classificando as imagens. Finalmente, a iconologia ou 

iconografia interpretativa busca analisar a concepção de mundo refletida no objeto, 

baseando-se em documentação política, poética, religiosa, filosófica e social, 

referencial de uma época ou local.  

As imagens da população africana reproduzidas na atualidade nos livros 

didáticos oportunizam visualizar e melhor entender esse passado histórico através 

das cenas retratadas e aliadas ao texto escrito que pode proporcionar uma reflexão 

acerca da leitura de mundo dos pintores europeus que aqui estiveram, sobretudo, 

considerando as condições em que essas figuras foram selecionadas e 

reproduzidas, visto que as imagens como fonte documental, devem ser percebidas 

articuladas ao universo social em que estiveram inseridas quando produzidas.  



Portanto, elas falam por si, revelam aspectos isolados em seu contexto. 

Tratam da análise e dos modos de ver as pinturas, convém observar e indagar o que 

elas dizem a respeito das culturas em que foram produzidas e qual a sua finalidade 

ao ser criada. Se foram produzidas para ilustrar determinado texto, simplesmente 

para ornamentar ou para registrar o presente vivido para a posteridade.  

A História Nova nasceu em grande parte de uma revolta contra a 

historiografia positivista do século XIX, tal como havia sido definida por algumas 

obras metodológicas por volta de 1900 (...); ampliou-se o campo do documento 

histórico; ela substitui a história de Langlóis e Seignobos, fundada essencialmente 

nos textos, no documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de 

documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de 

escavações arqueológicas, documentos orais”. (LE GOFF, 1993, p.28) 

Assim, novos meios, além do documento escrito e das imagens impressas, 

têm sido acrescidos ao estudo e compreensão da história, sendo que, a partir de 

meados do século XX, houve um significativo aumento de ilustrações em livros 

didáticos. Atualmente, o uso de imagens, por exemplo, é uma das formas mais 

eficazes utilizadas como recurso pedagógico no ensino de história para incrementar 

o processo de aprendizagem. E são muitos os meios que se apresentam para esta 

utilização: vídeo documentários, cinema, pintura, fotografia, música, mapa, internet, 

história em quadrinhos, arquitetura, softwares, enfim, há uma infinidade deles. 

Segundo Jacques Le Goff, a principal tarefa do historiador é fazer uma crítica 

a qualquer fonte analisada, pelo fato de que: 

 
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de força que aí 
detinham o poder. (...) O documento não é inócuo. É antes de mais nada o de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as 
quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 
manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que 
dura, e o testemunho, o ensinamento (...) que ele traz devem ser em primeiro 
lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento 
é monumento. (LE GOFF, 1993, p.102-103) 

 

Outro aspecto a ser considerado é quanto ao como e para quê são utilizadas. 

Trazendo essa colocação para o escopo dessa produção, é fundamental o olhar 

diferenciado para uma documentação textual e imagética, que amplie o olhar e 

contribua para aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

 



6 O NEGRO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O que justificou este trabalho foi, pois, a necessidade de verificar frente à 

produção didática em torno da imagem reproduzida do negro, particularmente 

aquela produzida pelos livros didáticos brasileiros que insistem em retratar ainda a 

figura do negro como a representação da inferioridade humana, da submissão a um 

contexto social e econômico que foi construído em torno da sua imagem isto após a 

Lei 10.639/2003. 

Acredita-se que seja possível construir uma sociedade que atenue os atos 

preconceituosos, uma vez que valorizando a diferença como um aspecto positivo à 

formação social do educando (a), e que as diferenças são aspectos que somam 

para a difusão do conhecimento, essa postura pode ser muito bem desenvolvida na 

escola, através da utilização de livros didáticos que tratem o tema aqui discutido com 

mais propriedade e criticidade. Dessa forma, aprender a fazer uso de uma prática 

educacional que valorize a diversidade cultural e esteja atenta a qualquer forma de 

discriminação, progredindo nas discussões a respeito das diferenças raciais, é o 

começo da formação de uma sociedade mais justa e menos preconceituosa que até 

então só existe no papel e se manifesta altamente discriminatória em livros didáticos 

brasileiros contemporâneos. 

Não se pode esperar que o racismo finde por si só, mas é necessário ter o 

entendimento de que ele existe e deve ser combatido sempre, senão cairemos na 

lógica da razão científica ou das ideologias de irmandade, presentes nos discursos 

de algumas religiões. 

 
(..) não basta a lógica da razão científica que diz que biologicamente não 
existem raças superiores e inferiores, como não basta a moral cristã que diz 
que perante Deus somos todos iguais, para que as cabeças de nossos alunos 
possam automaticamente deixar de ser preconceituosas. Como educadores, 
devemos saber que apesar da lógica da razão ser importante nos processos 
formativos e informativos, ela não modifica por si o imaginário e as 
representações coletivas negativas que se tem do negro e do índio na nossa 
sociedade. Considerando que esse imaginário e essas representações, em 
parte situados no inconsciente coletivo, possuem uma dimensão afetiva e 
emocional, dimensão onde brotam e são cultivadas as crenças, os 
estereótipos e os valores que codificam as atitudes, é preciso descobrir e 
inventar técnicas e linguagens capazes de superar os limites da pura razão e 
de tocar no imaginário e nas representações. Enfim, capazes de deixar aflorar 
os preconceitos escondidos na estrutura profunda do nosso psiquismo. 
(MUNANGA, 2005, p. 18) 



Para que os educandos (as) possam aprender a conviver com as diferenças e 

assim se tornarem pessoas mais tolerantes com o próximo, passando a respeitar as 

diferenças existentes em cada cultura, é necessário que os livros didáticos possam 

se adequar para retratar tais grupos étnicos de forma não preconceituosa e 

tampouco como pessoas desfavorecidas. Cabe aos livros retratar a história da África 

e suas culturas visando a elevar a autoestima do povo negro do Brasil.  

Ademais, é importante salientar que isso deve ser feito também com a 

população indígena para que os educandos (as) possam perceber de onde surge o 

racismo, o que é o racismo e que essa prática lamentável não diz respeito somente 

à população negra, mas também atinge a população das classes desprivilegiadas. 

Importante frisar nesse aspecto, que ninguém nasce racista, pois o preconceito é um 

fator construído socialmente e, exatamente por isso, o combate deve ser trabalhado 

desde cedo nas escolas, para assim, futuramente, as pessoas possam ser formadas 

respeitando as diferenças existentes na sociedade.  

Assim considerado o problema, é necessário fomentar a discussão coletiva 

sobre a escola como espaço, ao mesmo tempo, reprodutor das desigualdades e 

preconceitos sociais e no qual sujeitos buscam valorizar todo o processo histórico 

em que o educando (a) está inserido. 

Quanto mais racista é a escola, representada pelo seu corpo docente, maior 

são as condições para que o educando (a) negro (a) se sinta discriminado (a) e 

rejeita aquele espaço como pertencente a si e aos que se assemelham a sua origem 

étnica. 

 
Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na 
cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a 
diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais 
didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de diferentes 
ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e 
prejudicam seu aprendizado. O que explica o coeficiente de repetência e 
evasão escolar altamente elevado do alunado negro, comparativamente ao 
do alunado branco. (MUNANGA, 2005, p. 16) 
 

É claro que a escola apenas não deva preocupar-se com o educando (a) 

negro (a) ou afrodescendente, mas deve ficar atenta a toda sua comunidade escolar, 

conscientizando-os a respeito das questões étnico-raciais, do racismo, pois não está 

em jogo apenas prejuízos aos negros e descendentes, mas a todos os educandos 

(as). 



Dessa forma, o espaço escolar é o ambiente onde, de maneira consciente ou 

não, a reprodução do preconceito pode apresentar-se como componente paralelo 

das atividades didáticas, pois a escola é uma pequena parcela do organismo social 

e, portanto, sujeita às mesmas influências que norteiam a existência material e 

comportamental da sociedade como um todo. 

As discussões sobre diferenças étnico-raciais são antigas, necessárias e 

muito importantes para a formação de uma educação digna, que evite estereótipos 

de qualquer natureza. 

Pretendemos verificar como é representado o negro no livro didático que traz 

textos com imagens não condizentes com a realidade brasileira e ele não contempla 

a necessidade de acabar com o preconceito e deixar clara a valorização de todas as 

etnias existentes na escola.  

O objetivo deste é buscar a realidade da representação da imagem do negro 

nos livros didáticos da Educação Básica do 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Alfredo Parodi do município de Curitiba, Paraná. O tema vai 

priorizar a influência e o condicionamento de certos comportamentos herdados ao 

longo da história e até nos processos linguístico-discursivos manifestados pelos 

autores nos livros didáticos utilizados em sala de aula. Daí porque, a enorme 

diversidade étnico-cultural brasileira não aparece nos conteúdos com a intensidade 

necessária para representar a realidade nacional quanto à figura do negro brasileiro. 

É necessário estudar os conteúdos, imagens que retratem a figura do negro e 

o seu contexto, bem como as atividades ali colocadas, considerando-se que é de 

relevante e vital importância a compreensão dessas questões relacionadas com a 

problemática projeção do negro nos livros didáticos em geral. Uma vez que a Lei 

10.639/2003 torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana no 

Currículo da Educação Básica, justifica-se, com isso, a atenção dedicada ao tema 

proposto neste estudo. A lei veio, assim, para tornar as escolas mais inclusivas, 

sobretudo em relação às populações de origem africana, que já sofreram uma série 

de injustiças, inclusive dentro do espaço escolar.  

Diante da diversidade cultural existente em nosso meio social, percebe-se 

que há um número considerável de educandos (as) negros (as) no Estado do 

Paraná. Neste sentido, pretende-se desenvolver um estudo que vise promover o 

reconhecimento e o respeito à diversidade étnica e cultural no contexto escolar. 

Apesar de a leitura ser um dos conteúdos contemplados nas Diretrizes Curriculares 



da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná, é do conhecimento da 

escola e dos educadores (as) que, em geral, os educandos (as) não possuem o 

hábito da leitura, é porque em muitos casos não foram incentivados, o que, 

certamente tem dificultado muito o trabalho em sala de aula e nela o processo de 

interpretação de texto. Desta forma, a aquisição do hábito da leitura e o contato com 

a diversidade de textos existentes no mercado editorial, poderiam minimizar a 

resistência em aceitar a convivência com a diversidade étnica e cultural no ambiente 

escolar. 

Portanto, a problemática será exposta sobre a representação do negro nos 

livros didáticos no Ensino Básico com educandos (as) do 9º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Alfredo Parodi, Curitiba-PR. Assim, observando a 

influência e o condicionamento de comportamentos entre educandos (as) de 

diferentes etnias. Muitas crianças têm se defrontado, ao longo dos anos, com livros 

didáticos omissos no tratamento da enorme diversidade étnico-cultural brasileira e, 

especificamente, na representação dos diferentes grupos étnicos que compõem a 

multifacetada população nacional. Portanto, o diagnóstico será feito a partir da 

análise do livro didático e será conseguido mediante a identificação do modo como a 

representação social do afrodescendente se dá neste material escolar, em torno da 

forma como a imagem deste grupo étnico é exposta, bem como a maneira através 

da qual os seus costumes, o vestuário, a música, a comida, o léxico e a religião são 

retratados nos conteúdos após a Lei 10.639/2003. A apresentação do texto não 

verbal, o nome, a função, o cargo e a posição social, como também, o trabalho da 

mulher, conferidos aos afrodescendentes comporão a lista de itens que serão 

analisados nos livros didáticos. 

No entanto, de acordo com SILVA (1995) “o livro didático”, de modo geral, 

omite o processo histórico-cultural do cotidiano e as experiências dos segmentos 

subalternos da sociedade, como o negro, o índio, a mulher, entre outros. Em relação 

às questões do negro, sua quase total ausência nos livros e a sua rara presença de 

forma estereotipada concorrem em grande parte para a fragmentação da sua 

identidade e autoestima. 

SILVA (2002) defende que já existem autores e editoras preocupados em 

publicar livros que apresentem os negros numa perspectiva positiva, oferecendo, 

desse modo, possibilidades para a reconstrução dos sustentáculos das relações 

sociais estabelecidas entre negros e brancos no imaginário social. 



Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) abordam a questão da 

pluralidade cultural, no contexto escolar, como um desafio, reconhecendo a riqueza 

dessa diversidade étnico-cultural, investindo na luta contra todo tipo de 

discriminação, tomando como ponto de partida os direitos humanos. Por sua vez, 

esse documento, dentro dos aspectos de conhecimentos antropológicos, apresenta 

como conceito de raça ”conjunto de indivíduos com caracteres somáticos como cor 

da pele, tipo de cabelo” (BRASIL, 2000 p. 44), enquanto o termo étnico é designado 

como “grupos sociais diferenciados dos outros por sua especificidade cultural” 

(p.44). Pode-se afirmar que etnia é considerada o mais adequado a ser trabalhado 

no contexto escolar pela dimensão cultural que engloba, não somente as 

características físicas de um grupo, mas também a sua identidade cultural. O livro 

didático deveria, conforme Rangel (2001. p.13). 

 
Contribuir efetivamente para a consecução dos objetivos do ensino de língua 
materna, tais como vêm definidos em documentos oficiais, como os PCNS 
Parâmetros Curriculares Nacionais, assim são necessários que ele abstenha-
se de preconceitos discriminatórios e, mais que isso, seja capaz de combater 
a discriminação sempre que oportuno”. Isto é, estimular a cidadania, produzir 
efeitos contra qualquer forma de preconceitos e discriminações no contexto 
escolar ou fora dele. (RANGEL 2001. p.13) 

 
De acordo com os Cadernos temáticos História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, ainda persistem em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a 

brancura e valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou 

pouco valorizando as outras que são a indígena, a africana, a asiática. Para 

reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e 

medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço 

da marginalização e da desigualdade impostas a outros, e então decidir que 

sociedade quer se construir daqui para frente. Seguindo esse pensamento, 

(MUNANGA, 2008) salienta que “é preciso editar livros com conteúdos que são mais 

consensuais”, onde as histórias de seus povos sejam contadas de forma positiva, 

desmistificando e destruindo preconceitos e estereótipos criados sobre “uma 

imagem negativa que se tem da África”. 

Dessa forma, percebe-se uma prioridade em estudar e editar livros didáticos 

com maior número de textos escritos e de imagens contextualizando essa temática. 

Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do 



racismo é uma tarefa de todos os educadores, independente do seu pertencimento 

étnico-racial. 

O racismo não é um problema eminentemente dos negros, é de toda a 

sociedade. Os não negros devem conhecer, estudar, debater e combater o racismo 

para que a sociedade possa viver, verdadeiramente, uma democracia étnico-racial 

sem prejuízo para nenhum de seus integrantes. 

 
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não 
interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos 
alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao 
receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram 
suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence 
somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da 
qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos 
que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram 
cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da 
identidade nacional. (MUNANGA, 2005, p. 16) 

 

Devemos combater diuturnamente o racismo dentro da escola. Mesmo 

porque as instituições educacionais possuem os princípios básicos para se combater 

o racismo e, consequentemente, trará resultados positivos para fora dos muros 

escolares. 

 
(...) cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos 
adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de 
superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados 
neles pela cultura racista na qual foram socializados. (MUNANGA, 2005, p. 
17) 

 

O combate ao racismo no espaço escolar, não deve ser tarefa exclusiva do 

(a) educador (a) ou educando (a) negro (a) ou afrodescendente, deve contemplar os 

não negros nessa luta, em prol de uma sociedade solidária, justa e igualitária.  

 

 

 

7 OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRA E OS CONTEÚDOS SOBRE A 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA APÓS A LEI 10.639/2003: O CASO DO 

PROJETO ARARIBÁ 

Este tema fundamenta-se na análise da coleção de livros didáticos de História 

no 9º ano do Ensino Fundamental do Projeto Araribá, correspondente ao PNLD 



2014/16, como também de outras editoras do 9º ano de História entre os anos de 

2010 até 2016. Partimos da forma como os autores abordam o assunto, de que 

maneira a lei está sendo aplicada nestes livros. Busca-se, ainda, a análise acerca 

dos problemas da exclusão da história da cultura afro-brasileira e da África nos 

mesmos e verificando como o livro didático apresenta os conteúdos e a partir da Lei 

10.639/2003, quais avanços ocorreram nos livros didáticos de História. 

A coleção que constitui objeto de análise neste trabalho pertence ao Projeto 

Araribá, do PNLD de 2014/16. A problemática que instiga encontra-se centrada na 

percepção da forma como os autores da respectiva coleção abordam a temática da 

história e da cultura afro-brasileira nos livros didáticos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e que será tema de estudo no Colégio Estadual Alfredo Parodi em 

Curitiba. 

Sabe-se que os livros só podem ser adotados com a autorização do Ministério 

da Educação (SILVA, 1995, p.60). O que não se pode admitir é a omissão de uma 

discussão sobre a presença discriminatória do negro difundida em sala de aula 

através do livro didático. Sob este enfoque, (ANJOS. in. MUNANGA, 2005, p. 177.) 

diz que “não podemos perder de vista que muitos materiais didáticos têm 

desempenhado um papel muitas vezes decisivo na introjeção de conceitos errados, 

de forma velada ou explícita, assim como de estereótipos.” O educador (a) deve 

levar ao educando (a) um conhecimento científico para construir críticas que levem o 

mesmo a mudar seu comportamento e entendimento sobre a temática exposta. 

Afinal, os jovens precisam ser educados para respeitarem as suas diferenças. É 

preciso mudar, e nada melhor do que iniciar por aquele que exerce papel 

fundamental de expressão do conhecimento no cotidiano escolar: o livro didático.  

Foi em 2003, atendendo principalmente às antigas reivindicações dos 

movimentos negros que queriam ver a sua história contada além da escravidão e da 

Abolição da Escravatura, que o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas se tornou obrigatório em consequência da promulgação da Lei Federal nº 

10.639/2003. Um ano após o estabelecimento da lei, foram instituídas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, entendida como um marco 

histórico por ter sido a primeira orientação explicita tanto à dinâmica das relações 

étnico-raciais como ao ensino da história e cultura dos afrodescendentes e 

africanos. (MOORE, 2008) 



É neste contexto de mudanças de leis, emendas e atos que nosso estudo se 

insere, tendo como verificar o impacto da lei, bem como da apropriação das 

recomendações das Diretrizes nos livros didáticos destinados ao Ensino 

Fundamental. Nosso recorte de estudo é o pós-abolição no contexto brasileiro, onde 

dialogamos com a nova historiografia dedicada ao tema que aponta para uma leitura 

dos afrodescendentes como agentes históricos do período. 

Apresentaremos um diálogo preliminar estabelecido com nossas fontes – 

livros didáticos. Os exemplares aqui analisados dizem respeito aos da Coleção 

Projeto Araribá–História da Editora Moderna. A escolha está relacionada com a 

abrangente aceitação pelos educadores (as) que fizeram dela uma das mais 

adquiridas nas escolas públicas brasileiras nos últimos anos e também por já ter 

sido usada por nós em sala de aula e, por fim, por ser uma das coleções de melhor 

avaliação pelo Plano Nacional do Livro Didático – PNLD/2008. 

 
 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei 10.639/2003 objetiva a promoção de uma educação que reconheça e 

valorize a diversidade cultural, de modo comprometido com as origens do povo 

brasileiro, visando acabar com a discriminação racial não somente nos livros 

didáticos, sobretudo no ambiente escolar, de modo a contribuir para o florescimento 

de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Com o intuito de verificar a forma como a Lei 10.639/2003 está sendo 

abordada nos livros didáticos, pode-se afirmar que a referida lei veio para 

complementar a abordagem de temas como este, que de maneira geral, sempre 

foram vistos como uma minoria excluída e atingida com preconceito. 

A sociedade admite o racismo dentro do nosso cotidiano, compreende que os 

negros são discriminados por seu fenótipo e junto com essa constatação, descobre 

qual o papel da escola frente ao racismo, fazendo-a enfrentar verdadeiramente esse 

problema, não se eximindo de culpa por sua existência. 

 
As manifestações racistas, no espaço escolar, acontecem muitas vezes, em 
situações tão cotidianas, que é preciso estar atento para enxergá-las. Dar 



espaço para que as situações possam ser faladas e enfrentadas é um 
caminho possível de superação dessas experiências. (MEC, 2006, p. 24) 

 
Cabe mencionar, ainda, que o governo criou a lei, mas não oferece subsídios 

suficientes para a preparação específica sobre o assunto, já que os livros didáticos 

distribuídos pelo governo, como foi visto anteriormente, não contemplam a temática 

em profundidade, trazendo-a de forma superficial e em conteúdos específicos como 

o fim da escravatura, a semana de consciência negra e em momentos pontuais da 

história do Brasil. 

O racismo e todas as suas consequências, somente irão ser superados, 

quando as discussões partirem da ideia da igualdade humana. Somos e devemos 

ser todos iguais, não somente perante a lei, mas nas relações humanas do nosso 

dia-a-dia. 

 
Embora possamos contar com o diálogo, a troca de experiências e de ideias 
resultada de discussão e de debate entre todos os educadores do país e do 
mundo preocupados e comprometidos com a questão, cremos que o esforço 
interno e o engajamento de cada um de nós individualmente são necessários 
para a realização dessa tarefa imensa. (MUNANGA, 2005, p.17)  

 
Concluindo cabe salientar que mesmo após o amparo legal permanece o 

“silêncio” nos livros didáticos quanto à presença, participação e contribuição efetiva 

dessas populações na sociedade brasileira, aliados à distorção, folclorização e 

estigmatização nos textos e ilustrações do livro didático, o que colabora para gerar 

concepções que esses povos não participaram de forma efetiva para a formação 

social do país. Conclui-se assim, que, a simples existência de uma lei e de uma 

proposta curricular, não assegura a eficácia de sua implementação.  

É fundamental, trabalharmos as questões voltadas ao respeito e a afirmação 

de identidades étnicas e culturais, na cultura escolar - currículos programas e livros 

didáticos, tendo em vista fazer do Ensino de História uma área de intervenção capaz 

de promover reflexões sobre o processo histórico desses povos através de livros 

didáticos que tratem o tema aqui discutido com mais propriedade e criticidade. 

Urge, portanto, rever os conteúdos, os materiais didáticos que acolham 

uma prática pedagógica mais próxima dos grupos culturais esquecidos. Cabe 

resgatar uma outra história do Paraná, uma ainda não contada na escola e nas 

instituições que preservam a memória local, no resgate dos povos excluídos; 

incluindo entre eles, os afrodescendentes. 



Enfim, a idéia desta Unidade Didática Temática foi superar algumas barreiras 

de se trabalhar nas aulas de história, diferentes formas de viver e visualizar o 

mundo, que existe entre os diversos núcleos culturais que formam a nação 

brasileira, e principalmente a paranaense, que são excluídos do acesso e garantia 

dos seus direitos. 

A lei federal nº 10.639/2003, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Etnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana, como arcabouço legal, dão clareza à necessária e urgente 

prática docente para o ensino que considere a História e Cultura afro-brasileira. 

Esta História presente em nosso meio, mas ao mesmo tempo invisível na 

historiografia brasileira e paranaense. Cabe à escola rever seu currículo e aos 

educadores (as) rever seu papel na busca de contribuir para o processo de inclusão 

dos afrodescendentes. Pois, contar a história deles é contar a nossa história de uma 

forma mais ampla, democrática e verossímel. Com isso auxiliar na construção das 

suas identidades, preservando sua cultura e ajudando a delimitar seus territórios de 

existência. Contribui-se assim, para a preservação de seu direitos de igualdade 

social, para emolduração de sua autonomia, para a construção de sua cidadania. 

Logo, estender a temática “História e cultura afro-brasileira”, às outras 

disciplinas, para que possam desenvolver um trabalho conjunto e constante, que 

elevem positivamente a concepção e aprendizado da história multicultural com um 

olhar crítico ao material didático, especificamente o livro didático, que é uma 

ferramenta presente em todas as disciplinas da grade curricular, é um desafio a 

todos. 

Diante do exposto, espera-se que esta produção didática, seja um início para 

o levante de subsídios para além do livro didático, que venha facilitar a prática 

pedagógica, como temário os afrodescendentes. 

 

A educação é a arma mais 

poderosa que você pode usar 

para mudar o mundo. 

 

Nelson Mandela 
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