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RESUMO 

A questão central desta pesquisa diz respeito a forma como questões étnico-raciais 
estão senso representadas nos livros didáticos de história aprovados pelo 
Programa Nacional do Livro didático (PNLD). Procura-se entender como as 
normativas legais, as demandas sociais e as pesquisas acadêmicas têm 
influenciado a representação de grupos como indígenas, africanos e 
afrodescendentes e de temas como a ocupação da América Portuguesa, a 
escravização de africanos, o convívio entre portugueses e indígenas e a resistência 
à colonização em tais materiais didáticos. Constata-se que na última década, a 
produção acadêmica no campo da educação e, mais especificadamente, no campo 
do ensino da história, tem discutido e analisado como alguns grupos e 
problemáticas acerca dos mesmos que até pouco tempo eram estigmatizados ou 
excluídos dos livros didáticos têm sido incorporados nos mesmos. A análise de 
conteúdo dos livros didáticos de história utilizados no Ensino Fundamental 
brasileiro feita com base na Teoria da Representação Social de Serge Moscovici e 
estudiosos da área bem como estudiosos do ensino da história, mostra que as 
questões étnico-raciais têm sido representadas de forma diferente de 30, 20 ou 10 
anos atrás, mas que essa diferença ainda não foi capaz de desconstruir algumas 
ideias estigmatizadas acerca de determinados grupos sociais e conhecimentos 
históricos acerca dos mesmos.  Assim, o presente trabalho coloca em discussão 
essas considerações, diante da conhecida necessidade de formação de relações 
igualitárias (inclusive dentro e a partir da escola) e adequação dos materiais 
didáticos, recursos e metodologias escolares às demandas sociais, programas e 
normativas legais.  

Palavras-chave: Teoria da Representação Social; Questões étnico-raciais; Livros 

Didáticos; Ensino de História 



 
 

ABSTRACT 

 

The central point in this research is relate the form of How racial ethnic issues are 

represented In History books aproved by the National Programo of Didatic books – 

PNLD. Tries to understand how the legal regulations, social demands and academic 

research have influenced the representation of groups such as indigenous, African 

and African descentes and themes such as the occupation of Portuguese America, 

the enslavement of Africans, the interaction between  portuguese and indigenous 

and the resistance to colonization in such didatic materials. It is noted that in the last 

decade, the academic production in the education field and, more specifically, in 

history teaching field have discussed and analyzed as some groups and problems 

about the same that until recently were stigmatized or excluded from didatic books 

teaching have been incorporated on them. The content analysis of the history didatic 

books used in in Brazilian elementary school  made based on the Theory of Social 

Representation of Serge Moscovici, researchers in the area and the researchers of 

history education  shows that ethnic and racial issues have been presented in 

different way from 30, 20 or 10 years ago but this difference was not yet able to 

deconstruct some ideas stigmatized  about certain social groups and historical 

knowledge about them. therefore,  this study set in discussion question these 

considerations, toward of known need for training of equal relations (including within 

and from school) and adequacy of didatic materials, resources and educational 

methodologies to social demands,  programs and legal regulations. 

 

Keywords: Social Representation theory; ethnic and racial issues; Didatic books; 

History Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

A publicação da Lei 10.639/031 e sua subsequente, a Lei 11.645/082, bem 

como a elaboração e aplicação do Parecer 003/20043 que orienta como deve 

ocorrer o trabalho com a primeira dessas leis, acabou por redefinir a forma e a 

legalidade da circulação e da utilização dos livros didáticos para as escolas públicas 

brasileiras. No mesmo sentido, os movimentos sociais e os interesses de diferentes 

coletividades contribuíram para tal situação.  

 Assim, observar o contexto em que materiais didáticos são produzidos, bem 

como os discursos, as propostas e o conteúdo presentes nos mesmos é 

fundamental para a materialização de uma prática pedagógica de aprendizado 

reflexiva e formativa.  Consequentemente, pensar como a Teoria da Representação 

Social (T.R.S.) de fundamentação atribuída a Serge Moscovici e de maneira mais 

específica como a Representação Social de questões étnico-raciais tem sido 

construída por meio de livros didáticos é fundamental para uma compreensão a 

respeito do papel da educação institucionalizada, sobretudo, considerando-se o 

entendimento de que o livro didático é hoje o recurso pedagógico mais utilizado nas 

salas de aula brasileiras.  

Neste contexto, pondera-se que no Brasil, segregação e desigualdade são 

realidades que convivem lado a lado com os ideais de igualdade e coletividade e 

que tal convivência respalda o desejo contemporâneo de se tomar a diversidade 

como identidade brasileira e afastar os resquícios de uma história que por séculos 

subjugou determinadas identidades.  

No século XIX, momento em que institutos, pesquisadores e autores 

(sobretudo os das ciências humanas) empenhavam-se para construir um perfil da 

1BRASIL. Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm.  Acesso em 20 de agosto de 2011. 

2BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em 10 de janeiro 
de 2012 

3Este parecer homologado em 17 de junho de 2004, reafirma e justifica as colocações da Lei de nº 
10.639/03. De acordo com o seu texto introdutório, o referido Parecer 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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identidade brasileira, o negro e o indígena eram abordados pelas teorias 

sociológicas e antropológicas como elementos biológicos constituintes inferiores 

aos paradigmas tidos como adequados para a delineamento da população 

brasileira. Por anos essa foi a realidade.  Negros e índios (que por motivos 

diferenciados) passaram a ser chamados de “minorias” foram tratados em situação 

de inferioridade, fato que se amenizou com o passar dos anos e o aprimoramento 

e aceitação de ideias diferenciadas, mas que não deixou totalmente de repercutir 

negativamente sobre a vida destes grupos (GOMES, 2005). 

Schwarcz (1998), diz que no final do século passado, o Brasil era apontado 

como um caso único e singular de extremada miscigenação racial. Porém, há de 

se levar em conta que tal aclamada miscigenação vinha acompanhada do desejo 

esperançoso de superação dessa condição, sendo que, através do 

entrecruzamento das raças, o Brasil deveria tornar-se branco e romper inclusive 

com a postura escravista que por anos adotou.  

A tentativa de rompimento com as ideias pejorativas associadas à 

mestiçagem ainda marca a sociedade brasileira e tematiza as obras de escritores 

como Gilberto Freyre, a qual ficou conhecida entre outros motivos, por colaborar 

com a construção do chamado “mito da democracia racial”. 

Todo brasileiro mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não 
na alma e no corpo – há muita gente de jenipapo ou mancha mongólica 
pelo Brasil – a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro. 
No litoral, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, e em Minas Gerais, 
principalmente do negro. A influência direta, ou vaga e remota, de um 
africano. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se 
deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar 
menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos 
quase todos a marca da influência negra. Da escrava ou sinhama que nos 
embalou. Que nos deu de mamar. Que nos deu de comer, ela própria 
amolengando na mão o bolão de comida. Da negra velha que nos contou 
as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado. Da mulata que nos 
tirou o primeiro bicho-de-pé de uma coceira tão boa. Da que nos iniciou 
no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama-de-vento, a primeira 
sensação completa de homem. Do moleque que foi nosso primeiro 
companheiro de brinquedo (FREYRE, 2003, p.343).  

A respectiva obra de Freyre (2003) é constantemente utilizada para embasar 

ou acompanhar as discussões a respeito da diversidade da população brasileira. 
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 Neste sentido, a discussão a respeito da valorização da diversidade e das 

múltiplas identidades tem ocupado parte significativa das pesquisas em educação 

na atualidade brasileira, visto que, quanto mais se intensifica o anseio pela 

igualdade mais se discute o papel social da escola e as práticas que se 

desenvolvem em seu interior. 

As pesquisas sobre o preconceito racial ou o racismo4 no Brasil e 

especificadamente, sobre a sua manifestação no interior das escolas são a 

problemática de pesquisa de muitos autores. Neste contexto, Gomes (2005) fala 

sobre a importância do delineamento e do reconhecimento da identidade, seja ela 

qual for, mas sempre como algo a mais do que um fator 

biologicamente/corporalmente definido. 

Com o objetivo de estabelecer um diálogo entre a questão racial e as 

relações sociais, a autora empenhou-se em explanar a respeito da construção da 

identidade negra no Brasil, para consequentemente discutir alguns conceitos como 

raça, racismo, etnocentrismo, discriminação, preconceito e democracia racial.  

Gomes (2005) respalda a reflexão a respeito da falsa valorização da 

diversidade que ocorre no Brasil, que por recorrentes vezes não passa de um 

discurso romântico ou então propagandista. Frente a esta falsa visão de “paraíso 

racial” ressalta-se o papel da escola. Para Gomes: 

 

A escola tem um papel importante a cumprir nesse debate. Os (as) 
professores (as) não devem silenciar diante dos preconceitos e 
discriminações raciais. Antes, devem cumprir o seu papel de educadores 
(as), construindo práticas pedagógicas e estratégias de promoção da 
igualdade racial no cotidiano da sala de aula. Para tal é necessário (...) 
superar e romper com o mito da democracia racial. (2005, p.56) 

 

Em contexto semelhante, Cavalleiro (2005) também apresenta algumas 

ideias a respeito das implicações do racismo dentro das instituições escolares e 

das consequentes relações sociais estabelecidas em tal espaço. De acordo com 

                                                           
4 (...) O racismo baseia-se na ideia de superioridade de uma raça em relação a outra(s), e só se 
consubstancia porque uma delas se sente superior, e muitas vezes a outra se sente inferior. É nessa 
relação superior-inferior que os preconceitos de raça ou cor são constantemente realimentados 
(ALBERTI, 2003, p.28).  
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Cavalleiro “(...) o debate em torno da dinâmica das relações raciais na sociedade 

brasileira vem ganhando mais espaço na esfera pública (...)” (2005, p.66).  

Sobre a “naturalização” da diversidade no interior da escola, compreendida 

como um processo de desconstrução da discriminação, Schwarcz (1998), defende 

que o preconceito revelou-se ao longo da história brasileira como um processo que 

delineou a vida em sociedade e limitou a particularidade daqueles que por motivos 

variados eram tratados como inferiores.  

Se hoje as diferenças são defendidas e valorizadas, no passado não foi 

assim. Neste contexto, para que o negro deixasse de ser um indivíduo por 

excelência (e somente) apto ao trabalho e paralelamente, o indígena deixasse de 

ser um ser considerado desalmado, muitos anos de estudo e discussões, bem 

como de pressão advinda de diferentes coletivos sociais, fizeram-se necessários 

(SCHWARCZ, 1998).  

Esse trato histórico da segregação racial no Brasil contribui com a 

reafirmação da importância de ações afirmativas em prol das minorias identitárias 

e da diversidade, que como já abordado, foram determinantes para a mudança de 

percepção sobre a diferença. Como diz Gomes (2008, p.19): 

 

Seria muito mais simples dizer que o substantivo diversidade significa 
variedade, diferença e multiplicidade. Mas essas três qualidades não se 
constroem no vazio e nem se limitam a ser nomes abstratos. Elas se 
constroem no contexto social e, sendo assim, a diversidade pode ser 
entendida como um fenômeno que atravessa o tempo e o espaço e se 
torna uma questão cada vez mais séria quanto mais complexas vão se 
tornando as sociedades.  

 

Assim, a diversidade deve ser interpretada mais do que como um discurso 

correto do ponto de vista ideológico, político e moral. Ela pode significar uma 

mudança de paradigmas. É preciso que por meio dela, a diversidade seja 

apreendida enquanto uma característica inata do ser humano. Diante de tais 

premissas, falar em igualdade apresenta-se mínimo, como uma atividade 

complexa, no sentido de concretização de um trabalho pedagógico que não se 

manifeste de forma excludente.  

Ressaltando tal ideia, leis como a 10.639/05 e a 11.645/08, que 

estabeleceram a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
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Indígena” no currículo oficial do ensino fundamental e médio podem ter uma 

interpretação ampla e complexa. Além de ser um exemplo de política voltada à 

educação, tais leis podem ser vistas como tentativa de construção de uma 

sociedade mais igualitária. De acordo com Munanga (2005, p. 15): 

 

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 resultadas 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 inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa 
sociedade. 

 

A lei 11.645/08 e sua antecessora podem ser neste contexto compreendidas 

como um ponto de partida para uma fazer pedagógico destoante da situação que 

Munanga (2005) descreve como típica do contexto educacional brasileiro e que 

acaba por refletir alguns pressupostos ideológicos vigentes em toda a sociedade, 

não só dentro dos muros da escola.  

 É com base nestas reflexões que este estudo aborda as questões étnico-

raciais e a legislação que as contemplam e também embasam os parâmetros 

estabelecidos pelo PNLD, para o processo de seleção de livros didáticos. Assim, o 

desenvolvimento deste trabalho segue o pensamento desta introdução, objetivando 

analisar as Representações Sociais de questões étnico-raciais presentes em Livros 

Didáticos de História destinados ao 7º ano das Séries Finais do Ensino 

Fundamental, de três coleções diferenciadas, publicados após a lei 11.645/08 e 

recomendados pelo Guia de Livros Didáticos (PNLD) de 2014.  

A T.R.S. possibilita investigações variadas em métodos e técnicas de 

pesquisa, o que contribuiu para que após a década de 1980 no Brasil, um número 

significativo de pesquisadores de campos diferentes incluíssem a representação 

social entre seus objetos. Incluem etapas e possibilitam o uso de métodos variados, 

entre os quais, a análise de conteúdo.  
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A análise de conteúdo é comum entre as pesquisas qualitativas e estas por 

sua vez objetivam uma “demonstração lógica das relações entre conceitos e 

fenômenos, com o objetivo de explicar a dinâmica dessas relações em termos 

intersubjetivos” (MENDES, 2006, p. 11). Portanto, a análise de conteúdo pode ser 

compreendida como uma interpretação pessoal por parte do pesquisador com 

relação aos dados que coletou5. Em outras palavras, a análise de conteúdo possui 

um conjunto de fundamentos caracterizando uma metodologia própria, construída 

por meio de categorização, descrição e interpretação. 

 Resumidamente, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 

com abordagem de análise de dados baseada nas possibilidades apresentadas 

pela TRS, tomando como principal metodologia a análise de conteúdo. Nesse tipo 

de pesquisa é importante lembrar que todo documento é produzido por alguém e 

também destinado a alguém em especifico e que nele estão implícitos interesses 

econômicos, culturais, sociais e, que assim necessita de uma análise criteriosa. 

Cardoso e Vainfas (1997, p. 377) defendem que a análise de textos no campo das 

ciências humanas parte diretamente do pressuposto de que uma produção nunca 

é descontextualizado e/ou neutro.  

Ressalta-se ainda que a análise de conteúdo compõe a principal 

metodologia por aproximar-se das bases metodológicas comuns à T.R.S. e por 

permitir aproximação entre os sujeitos envolvidos (aqueles cujas representações 

interessam ao estudo) e as próprias representações. 

 Como objeto este estudo tem as representações de questões étnico-raciais 

em livros didáticos de história e como problema a forma como essas 

representações tem-se apresentado em livros didáticos da disciplina de história. 

Como recorte, optou-se pelos livros do 7º ano do Ensino Fundamental e os 

conteúdos de colonização na América Portuguesa e a produção do açúcar, Reinos 

e Impérios Africanos e a presença de indígenas no território do Brasil, por 

permitirem, respectivamente, a análise das categorias pretendidas. Como 

metodologia optou-se pela análise de conteúdo e como categorias de análise as 

                                                           
2 Este trabalho tem como objetivo respaldar-se na teoria da Representação Social proposta por 

Serge Moscovici e não pelo historiador Roger Chartier recorrentemente utilizado para análise de 

conteúdos em estudos na área da História, por possuir títulos variados centrados na escrita, na 

leitura, na transformação do texto ao longo da história e as diferentes práticas de leitura.  
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ideias de predominância do estereótipo do africano como o selvagem e da África 

como local permanentemente subdesenvolvido, da produção do açúcar na América 

Portuguesa, a importância produtiva atribuída ao branco, ao negro e ao indígena, 

do indígena aculturado e pouco apto para o trabalho e o indígena e o africano como 

sujeitos ativos em processos de resistência. Tais categorias foram definidas por 

constituírem representações comumente encontradas entre os alunos do ensino 

fundamental, como ideias do senso comum. 

Salienta-se ainda que as categorias foram construídas com base nos 

conteúdos comuns à disciplina de história do 7º ano, bem como na presença dos 

mesmos nas coleções de livros escolhidas, que são coleção “Para Entender a 

história”, coleção “Vontade de Saber História” e coleção “Projeto Telaris”.  

A problemática é algo que acompanhou meus estudos desde a graduação e 

me leva a constantes questionamentos. As leis de consideração e valorização da 

questão afro e indígena constituem uma das propostas de mudanças mais visíveis 

na educação institucional brasileira atual e paralelamente, demonstram a 

dificuldade de rompimentos pedagógicos e metodológicos que arrasta-se nesse 

contexto por anos. Já, o recorte justifica-se pelas mudanças que transformaram o 

trabalho pedagógico com as questões étnico-raciais de africanos, 

afrodescendentes e indígenas e que afetam substancialmente a disciplina de 

história nos últimos 20 anos da educação brasileira e pelos conteúdos que compõe 

a base curricular do referido ano.  

 Dessa forma, os resultados dessa pesquisa foram estruturados em quatro 

capítulos: o primeiro capítulo discute a Teoria da Representação Social e suas 

possíveis vinculações com os livros didáticos e com as questões étnico-raciais.  

No segundo capítulo discute-se o contexto e a situação do PNLD no patamar 

da educação brasileira atual, enquanto um dos maiores programas de distribuição 

gratuita de livros didáticos de nosso país. 

No capítulo terceiro discute-se o livro didático voltado à disciplina de história 

na perspectiva do PNLD, com o intuito de se perceber quais são as características 

da representação das questões étnico-raciais na atualidade.  

O quarto capítulo apresenta uma análise de conteúdo sobre as 

representações sociais de questões étnicos-raciais presentes em livros didáticos 
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de história indicados pelo guia PNLD, com base em categorias previamente 

levantadas.  
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CAPÍTULO 01 

A TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE SERGE MOSCOVICI 

 

A palavra representação liga-se diretamente às ideias de exposição e 

exibição. Já a representação numa perspectiva social, designa a concepção e os 

símbolos que resultam das interações sociais e adquirem significado comum para 

um determinado grupo de sujeitos6.  

Os estudos sobre Representação Social não são antigos. Tiveram início 

quando o francês Serge Moscovici, retoma o conceito durkheimniano de 

representação coletiva e modifica seu significado, apresentando seu entendimento 

sobre o mesmo em sua obra Psychanalise, son image e son public, (A psicanálise, 

sua imagem e seu público) publicada em 1961, a qual foi publicada no Brasil em 

1978 como A representação social da psicanálise (SILVA, 2011). 

Este primeiro livro de Moscovici problematizou o reconhecimento da 

influência do social na produção do conhecimento e trouxe concepções inovadoras 

para a época, pois não concebia a separação do mundo social do mundo particular, 

fato comum na sociologia e na psicologia até então. De acordo com Alexandre 

(2004, p. 130): 

 

O conceito de representação social situa-se nas fronteiras entre a 
sociologia e a psicologia. A origem provém do termo “representação 
coletiva”, desenvolvido por Durkheim. Este sociólogo teorizou que as 
categorias básicas do pensamento teriam origem na sociedade, e que o 
conhecimento só poderia ser encontrado na experiência social, ou seja, a 
vida social seria a condição de todo pensamento organizado e vice-versa 
[…].  

 

 

Alexandre (2004), pondera que a representação social não coexiste 

pacificamente nas áreas da Psicologia e da Sociologia compartilhando os mesmos 

objetivos e significados desde o início de sua formulação, mas que encontra-se 

                                                           
6 Conceito presente em dicionário online disponível no endereço 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=rep

re senta%E7%E3o.  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=repre%20senta%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=repre%20senta%E7%E3o
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presente em ambas há mais tempo do que em outras áreas do conhecimento, 

assumindo em cada uma, um significado específico. Historicamente, a partir de um 

entendimento hoje visto como “reducionista”, a sociologia tendeu a estudar o 

aspecto coletivo da vida e o Psicologia, o aspecto individual, sendo então que, as 

representações não eram ponto comum para essas áreas. A primeira tentativa de 

unificação foi com a proposição do termo Representação Coletiva que veio da 

sociologia com Durkheim. 

Alexandre (2004) diz que frente as ideias de Durkheim, Moscovici preferiu 

preservar o conceito de representação e substituir o conceito “coletivo”, de 

conotação mais cultural com o de “social”, a fim de aproximar as representações 

como um todo das práticas mais comuns presentes no dia-a-dia da sociedade e 

dos pensamentos que permeiam a existência e definem as relações entre os 

sujeitos. Além disso, Moscovici esforçou-se também para demonstrar a 

indissociação existente entre indivíduo e grupo/sociedade, diferentemente de 

Durkheim. 

 

As representações que me interessam não são nem as das sociedades 
primitivas, nem as suas sobreviventes, no subsolo de nossa cultura, dos 
tempos pré-históricos. Elas são as de nossa sociedade atual, de nosso solo 
político, científico, humano, que nem sempre têm tempo suficiente para se 
sedimentar completamente para se tornarem tradições imutáveis. E sua 
importância continua a crescer, em proporção direta com a heterogeneidade 
e a flutuação dos sistemas unificadores – as ciências, religiões e ideologias 
oficiais – e com as mudanças que elas devem sofrer para penetrar a vida 
cotidiana e se tornar parte da realidade comum. Os meios de comunicação 
de massa aceleraram essa tendência, multiplicaram tais mudanças e 
aumentaram a necessidade de um elo entre, de uma parte, nossas ciências 
e crenças gerais puramente abstratas e, de outra parte, nossas atividades 
concretas como indivíduos sociais. [...] existe uma necessidade contínua de 
reconstituir o senso comum, [...] nossas coletividades hoje não poderiam 
funcionar se não se criassem representações sociais, baseadas no tronco 
das teorias e ideologias que elas transformam em realidades 
compartilhadas, relacionadas com as interações entre pessoas [...] 
(MOSCOVICI, 2004, p. 48). 

 

 Sobre a origem epistemológica da Representação Social, Farr (1994) e 

Alexandre (2004), defendem que é possível até traçar uma linha cronológica, para 

entender o desenvolvimento da teoria defendida por Moscovici.  

Inicialmente, estudiosos como Weber, Simel e Durkheim discutiam a 

construção de representações mas, defendiam a oposição existente entre 
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consciência coletiva e consciência individual. Preocupavam-se com o aspecto 

coletivo de uma representação, ocupando-se pouco de seu conteúdo e de sua 

dinâmica e acreditavam que a mesma era um saber comum, capaz de prescrever 

e mesmo antecipar o comportamento dos indivíduos.  

 Já num segundo momento, Lewy Bruhl, Saussure, Piaget, e Freud 

detiveram-se em ideias como o aspecto lógico/biológico existente em uma 

representação e em como uma representação passa do coletivo para o individual 

e contribui para a construção de identidades.  Acreditava-se nessa fase que, os 

indivíduos sofrem constantemente certa influência da sociedade em que vivem, e 

que por isso, exprimem comportamentos e ações similares – o que se chamam 

representações (FARR,1994).  

Com base no que explica Farr (1994),  entende-se que Moscovici ocupou-se 

de como o social interfere na elaboração das representações dos indivíduos e como 

estas, por sua vez, interferem na elaboração das representações sociais de seus 

respectivos grupos e de o fato de ser a representação social um universo de 

opiniões construídas, reelaboradas, redimensionadas pelos sujeitos em relação a 

um determinado objeto social. Moscovici, não assumiu os aspectos extremamos da 

teoria, ou seja, o limite cognitivo e também o limite social que seus precursores 

davam à Teoria da Representação (Social), até então, chamada apenas de 

Representação ou Representação Coletiva.  

Este contexto é que permite a afirmação de ser a Representação Social uma 

teoria transdisciplinar, a qual busca compreender o homem em sua totalidade, ou 

seja, como alguém que pensa, age e sente por meio de da relação existente entre 

ele e o meio (FARR, 1994). 

A Representação Social hoje se encontra permeada por estudos de autores 

como Jodelet (1989, 1994, 1999, 2001), Marková (2006, 2003), Abric (1994, 1998, 

2000) e Gilly (1984, 1994, 2001). No Brasil estudos sobre Representações 

aparecem com Alves-Mazzotti (1994, 1996, 1998, 2000, 2002), Guareschi e 

Jovchelovitc (1995), entre outros, sendo significativa a variedade de abordagens e 

os objetivos dos estudos destes autores.  
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A origem da teoria das representações sociais situa-se em uma disciplina 
específica, a psicologia social, tendo sido gestada no âmbito de um 
movimento de contestação da orientação predominante nessa disciplina, 
com o propósito explícito de renová-la temática, teórica e 
metodologicamente. Mas, para além desse objetivo mais imediato, nutria 
também a pretensão de constituir um domínio transdisciplinar de estudo, 
comum a uma vasta gama de preocupações em todas as ciências 
humanas e sociais (...) (SÁ; ARRUDA, 2000, p.24). 

 

No Brasil, existe um movimento acadêmico atual voltado para os estudos 

das representações sociais, que vem se desenvolvendo no sentido de uma 

familiarização com o seu conceito, análise de sua proposta, crítica a partir da 

mesma e produção científica, inclusive no campo da educação.  

Sá e Arruda (2000, p.28), ao realizarem pesquisa sobre os estudos da 

Representação Social no Brasil, feitos entre os anos de 1982 e 1997, apontam que  

 

(...) Pode-se observar, desde logo, o privilégio concedido ao mundo do 
trabalho e às práticas profissionais como um todo, do que parece legítimo 
inferir-se uma grande tendência por parte dos pesquisadores a localizar o 
“saber prático” que constitui as representações sociais nas searas mais 
institucionalizadas do “fazer social”. As temáticas relacionadas aos 
campos da educação e da saúde são as que vêm em seguida, 
corroborando uma constatação anterior quanto à intensidade da 
apropriação da teoria das representações sociais por essas disciplinas 
aplicadas (...).  

 

Portanto, a representação social configura-se na atualidade como interesse 

comum de diversificadas áreas do conhecimento, podendo ser definida como uma 

teoria científica sobre os processos por meio dos quais os indivíduos, em interação 

com outros e com o meio, constroem explicações sobre objetos sociais e sobre o 

ser em sociedade.  

Os estudos realizados por Moscovici romperam com o que fora produzido 

até então, já que pretendiam mostrar como as Representações são criadas e 

assumidas pela coletividade e compartilhadas a partir e na realidade cotidiana. 

Nesta perspectiva este autor buscou decifrar os processos através dos quais 

pensamentos específicos tornam-se consensuais e são difundidos entre os 

integrantes de um determinado grupo. Para Alexandre (2004, p.124): 
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O que motivou Moscovici a desenvolver o estudo das representações 
sociais dentro de uma metodologia científica foi sua crítica aos 
pressupostos positivistas e funcionalistas das demais teorias que não 
explicavam a realidade em outras dimensões, como é o caso da dimensão 
histórico-crítica. 

  

As abordagens na perspectiva das representações sociais podem ser 

entendidas como necessárias para a compreensão do homem enquanto sujeito 

individual e social que é paralelamente.  

De acordo com Alexandre (2004, p. 126), “Moscovici se utiliza de conceitos 

sociológicos e psicológicos para fundamentar a definição de representação social 

enquanto uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 

elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos”. Assim, a 

representação não significa a única compreensão verdadeira e possível de um 

objeto, mas sim uma interpretação sobre o mesmo, a qual por sua vez, permite a 

construção de uma determinada realidade.  

Portanto, numa relação dialógica, a representação e o social implicam-se 

mutuamente, e fazem com que cada sujeito, enquanto um sistema cognitivo único 

tente reproduzir nas relações com os outros, aquilo que pensa a respeito do mesmo 

(o que, por muitas vezes, justifica a dificuldade de mudança ou o rompimento com 

estereótipos e preconceitos). Para Arruda (2002, p.135): 

 

Moscovici vai proceder à remodelagem do conceito durkheimiano e assim 
buscar preencher essa lacuna. Ele caminhou guiado pela necessidade 
de atualizar o conceito, trazê-lo para as condições de hoje, de sociedades 
contemporâneas [...]. Atualizar significava ao mesmo tempo, tornar o 
conceito operacional para ser aplicável em sociedades com estas 
características […]. 

 

Vê-se que Moscovici utiliza o conceito de representação coletiva como fonte 

inspiradora na criação de um conceito de Representações Sociais, que refletisse 

uma sociedade mais dinâmica, defendendo que, como se coexistissem duas 

esferas da existência, o sujeito é um enquanto individualidade e outro enquanto 

coletividade. Consequentemente, as ideias a seu respeito originam-se da relação 

travada entre as duas referidas esferas, ou seja, entre aquilo que produz como 

sujeito e como é representado pelo demais.  
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Para Alexandre (2004) Durkheim propôs a divisão entre as esferas da 

individualidade e coletividade, e ao fazer isso ele se pautava na afirmação de que 

as regras que comandam a vida individual (representações individuais) não são as 

mesmas que regem a vida coletiva (representações coletivas) e isso não adaptava-

se às pretensões de Moscovici.  

Portanto, o conceito de representação coletiva teve origem no campo da 

sociologia, com os estudos de Durkheim, onde o conceito foi empregado na 

elaboração de uma teoria da religião, da magia e do pensamento mítico. Ele 

teorizou que o pensamento teria sua origem na sociedade e que o mesmo só 

poderia ser encontrado na experiência social, ou seja, a vida social seria a condição 

de todo pensamento organizado e vice-versa.  

 

A maneira como o grupo se pensa nas suas relações com os objetivos 
que o afetam. Para compreender como a sociedade se representa a si 
própria e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da 
sociedade e não a dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa 
mudam de acordo com a sua natureza […]. Se ela aceita ou condena 
certos modos de conduta, é porque entram em choque ou não com alguns 
dos seus sentimentos fundamentais, sentimentos estes que pertencem a 
sua constituição (DURKHEIM apud MINAYO, 1995, p.79). 

 

Para Durkheim, a individualidade humana se constitui a partir da sociedade. 

Falar em representação em Durkheim é, portanto, falar do processo coletivo de 

construção do indivíduo e superação de um social feito por muitas individualidades.  

Assim, diferentemente pensadas por Durkheim e Moscovici, a relação 

existente entre representação coletiva e representação social é assim 

problematizada por Wagner (1998, p.11): 

 

Recentemente, alguns estudos de psicologia cultural trouxeram um pouco 
de luz ao relacionamento entre representações cultural e social. Como um 
produto de longa tradição, representações culturais, por um lado, estão 
profundamente enraizadas no pensamento e no comportamento do povo, 
e são hegemônicas nos grandes grupos. (...). Representações sociais, por 
outro lado, compreendem conhecimento adquirido mais recentemente. 

 

Com a ideia de Representação Social proposta por Moscovici, passou-se a 

compreender que a chamada ‘realidade’ é um elemento subjetivo da existência, 
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onde cada um participa junto com outros indivíduos de uma lógica social 

estruturada. A estrutura social7 é um dos elementos necessários à realidade, ou 

seja, a realidade da vida cotidiana configura-se como um mundo intersubjetivo, o 

mundo de que cada um participa junto com outros indivíduos. É, portanto, por 

intermédio da sociedade, da interação e das relações pessoais que o indivíduo 

encontra a expressão de sua subjetividade e pode dar forma às representações 

sociais. 

Moscovici mostrou ao longo do desenvolvimento de sua teoria que o conceito 

de representações coletivas se referia a uma classe muito genérica de fenômenos 

psíquicos e sociais e que uma nova interpretação a seu respeito a tornaria mais 

próxima das questões e da realidade de pessoas e grupos.  

 

Para Moscovici, a representação tem, em sua estrutura, duas faces tão 
pouco dissociáveis como as de uma folha de papel: a face figurativa e a 
face simbólica. Isso significa que a cada figura corresponde um sentido e 
a cada sentido uma figura. Os processos envolvidos na atividade 
representativa têm por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, 
atribuir-lhe um sentido, integrando-o ao nosso universo. Mas têm, 
sobretudo, a função de duplicar um sentido por uma figura e, portanto, 
objetivar, e uma figura por um sentido, logo, consolidar os materiais que 
entram na composição de determinada representação (ALVES-
MAZZOTTI, 1994, p. 63). 

 

Após conceituar a representação e explicar sua origem, Moscovici passa a 

analisar, mais especificamente, sua influência nas relações sociais. Compreende-

se assim, que uma representação não é, portanto, a cópia fidedigna de um 

determinado objeto e sim, uma construção coletiva e funcional a respeito do 

mesmo. Sobre os requisitos relevantes para com os processos de construção das 

representações, aponta Wagner (1998, p. 18) que:  

 

Em cada cultura existe um grande acervo de conhecimento consensual 
sobre coisas, eventos e fenômenos da vida diária. Os autores sabem 
sobre cadeiras e rodovias, desemprego e desordem mental. [...] Portanto, 
representações sociais referem-se apenas a objetos ou questões 
socialmente relevantes [...]. 

                                                           
7 Estrutura Social: diz respeito a forma como uma sociedade se organiza, ou seja, através de 
relações complexas e constantes que se interligam por meio dos papeis sociais que os indivíduos 
assumem (RIBEIRO, 2012). 
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A representação é sempre atribuição da posição que as pessoas ocupam na 

sociedade, ou seja, toda representação social é representação de alguma coisa ou 

de alguém. Não sendo uma cópia do real, tampouco uma cópia idealizada, mas 

apenas uma percepção do real decorrente da relação entre os indivíduos, objetos 

e meio.  

Na prática, as representações sociais são elementos simbólicos que os 

homens expressam mediante o uso de palavras e de gestos. Como numa relação 

dialética, Moscovici (1978) aponta que não apenas as imagens do mundo social 

são um reflexo do mesmo, mas os próprios eventos do mundo social podem ser 

reflexos e produtos de imagens do mundo social:  

 

Para Moscovici, sujeito e objeto não são funcionalmente distintos, eles 
formam um conjunto indissociável. Isso quer dizer que um objeto não 
existe por si mesmo, mas apenas em relação a um sujeito (indivíduo ou 
grupo); é a relação sujeito-objeto que determina o próprio objeto. Ao 
formar sua representação de um objeto, o sujeito de certa forma, o 
constitui, o reconstrói em seu sistema cognitivo, de modo a adequá-lo ao 
seu sistema de valores, o qual, por sua vez, depende de sua história e do 
contexto social e ideológico no qual está inserido (MOSCOVICI apud 
ALVES-MAZZOTTI, 2002, p.17). 

 

Para a sociedade como um todo a abordagem e a pesquisa a respeito das 

representações sociais podem ser entendidos como requisitos necessários para a 

compreensão do homem – enquanto sujeito em sociedade. De acordo com 

Alexandre (2004, p. 126), “Moscovici resgata do emaranhado de conceitos 

sociológicos e psicológicos a definição de representação social, que para ele é uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre os indivíduos”.  

Enquanto elementos simbólicos, as Representações Sociais são vividas e 

expressas em sociedade por intermédio de gestos e palavras. Há de se considerar 

que o entendimento a respeito do contexto em que determinados sujeitos 

encontram-se inseridos, é indispensável para a respectiva compreensão a respeito 

da representação social da qual faz parte. Bourguignon (2001) coloca que as 

Representações Sociais são uma espécie de “passarela” que interliga o mundo 

individual e o mundo coletivo.  
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Alexandre (2004) aponta que as representações de determinado objeto 

social formam-se como resultados de fenômenos decorrentes de relações, o qual 

para Moscovici acontecia por meio de comunicação e ações. Nesse sentido, o 

conceito de representação social trabalha com uma série de elementos que 

envolvem teorias científicas, ideológicas, psicológicas e sociológicas. Sendo assim, 

representações sociais podem ser compreendidas como conhecimento elaborado 

e reelaborado socialmente, além de difundido, contribuindo para o delineamento de 

uma realidade comum em/para um determinado grupo.  

 

Todas as interações humanas, que surgiram entre duas pessoas ou entre 
dois grupos, pressupõe representações. Na realidade é isso que as 
caracteriza. Se esse fato é menosprezado, tudo o que sobra são trocas, 
isto é ações e reações, que são ou não especificas e, ainda mais, 
empobrecidas na troca. Sempre em todo o lugar, quando nós 
encontramos pessoas ou coisas nos familiarizamos com elas tais 
representações estão presentes (MOSCOVICI, 2004, p. 40). 

 

Percebe-se, assim, que por meio das relações existentes entre os sujeitos e 

os discursos decorrentes de tais relações, as imagens e ideias a respeito dos 

sujeitos, ganham corpo paulatinamente. A maneira como cada sujeito age e as 

ideias que possui são indispensáveis para que os indivíduos a sua volta construam 

uma concepção a seu respeito. Aquilo pelo que cada um é conhecido ou 

reconhecido, a maneira de agir, as ideias que compartilha, as tendências e crenças 

que apresenta, acaba por, processualmente, definir cada indivíduo. Em outras 

palavras, tudo isso influencia a representação de cada um perante a sociedade. 

 Sendo assim, de maneira a tornar essas ideias mais palpáveis, é cabível 

aqui considerar que por exemplo 

 

[...] quando o negro é representado à consciência de um indivíduo, os 
objetos que estão na sua consciência, tais como os estereótipos e 
preconceitos, podem modelá-lo de tal forma, que, mesmo na sua 
ausência, o conceito o coloca estigmatizado em papéis e funções, 
estereotipado negativamente e subordinado, e à sua visão concreta esse 
conceito é ativado, provocando a discriminação e a exclusão. Dessa 
forma, a representação de algo pode não ser do objeto inicialmente 
percebido, mas do objeto construído a partir dos elementos que a ele 
acrescentamos, no processo de modelagem e reconstrução [...] (SILVA, 
2011, p.32). 
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 Compreendem-se, portanto, que as Representações Sociais são 

modalidades de conhecimento particular e coletiva, que fazem parte do cotidiano, 

determinam comportamentos e visões acerca de determinados indivíduos e grupos. 

De acordo com Moscovici (2004) as representações significam a circulação de 

todos os sistemas de classificações, todas as imagens e todas as descrições, 

mesmo as científicas atribuídas a fatos, objetos e sujeitos.  

 Na mesma perspectiva, de acordo com Jodelet (2002, p.22), “[...] as 

representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”.  

 O conceito de representação social é definido por Jodelet (2002) como uma 

forma específica de conhecimento, situado no campo do senso comum, cujos 

conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais que 

acabam por definir o pensamento social. Sendo assim, pode-se dizer que as 

representações sociais são modalidades de pensamento elaboradas com a partir 

de considerações afetivas, mentais e sociais, formadas por intermédio da cognição, 

da comunicação e da linguagem. 

De acordo com Moscovici (1978), são dois os processos responsáveis pela 

formação das representações – a objetivação e a ancoragem.  

Por objetivação pode-se entender o processo de construção do 

conhecimento, dividido nos processos de seleção e descontextualização de 

informações, formação do núcleo figurativo por meio da associação das novas 

informações aos conhecimentos adquiridos anteriormente e naturalização por meio 

da associação dos novos esquemas conceituais à realidade já posta (MOSCOVICI, 

1978). 

Já a ancoragem, pode ser compreendida como a incidência de significações 

externas sobre os elementos de uma representação (MOSCOVICI, 1978). 

A ligação entre objetivação e ancoragem resulta na materialização mental 

de um determinado objeto, na forma de representação, que se cristaliza e é 

traduzida em pensamento e em ação. Assim, cada indivíduo vai formando um 

sistema de pensamento diferenciado e ao mesmo tempo coerente com o grupo em 

que vive.  
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[...] O objeto ou ser ausente em nós, ao penetrar no nosso universo, 
relaciona-se e articula-se com outros objetos que aí encontram, 
permutando entre si as propriedades daqueles e destes, tornando-o 
próximo e familiar, transformado e transformando os objetos já 
encontrados, deixando de existir como um objeto para converter-se no seu 
equivalente (SILVA, 2011, p.29). 

 

 Sobre a estrutura das representações, Abric (2001), aponta que cada 

representação possui um núcleo central que é construído socialmente como algo 

estável, uma espécie de resultante histórico e elementos periféricos  que são os 

aspectos individuais atribuídos ao conhecimento externo.  

Além disso, é válido lembrar que diante do estudo acerca de determinada 

representação social, faz-se necessário considerar o conteúdo no seu respectivo 

contexto de pertencimento (ABRIC, 2001). 

Torna-se claro ainda e portanto, o significado de instrumento para 

interpretação do mundo atribuído à Representação Social, bem como a sua função 

de medição para a existência no mundo por parte do comportamento humano. Em 

outras palavras, a Representação Social é de importância significativa na definição 

e na recepção dos comportamentos (ABRIC, 2001).  

 Compreendem-se, portanto, que as Representações Sociais são 

modalidades de conhecimento individual e coletiva e que fazem parte do cotidiano, 

determinando comportamentos e respaldando visões acerca de determinados 

indivíduos ou grupos e objetos. A atividade humana entendida nesta perspectiva 

aparece como o próprio ponto norteador da formação da consciência e não se limita 

no fazer algo ou pensar algo inconscientemente, mas encaminha o sujeito a 

reconhecer seu produto, interpretá-lo e significá-lo. Ou ainda, de acordo com 

Moscovici (2004) as representações podem ser explicadas como a circulação de 

sistemas de classificações, imagens e descrições, mesmo as científicas atribuídas 

a fatos, objetos e sujeitos.  

 E ainda como aponta Jodelet (2002), há de se considerar as quatro 

características fundamentais no ato de representar: a representação social 

corresponde a representação de determinado objeto e de determinado sujeito, a 

representação social tem com seu objeto a simbolização e a interpretação além de 

ser a representação apresentada como uma forma de saber. Assim, a 

representação serve para agir sobre o mundo e com o outro.  
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No mesmo sentido, mas em outras palavras, Bourguignon (2001), diz que 

a Representação Social pode ser considerada uma forma de expressão do 

conhecimento reconstruído pelo sujeito a respeito de sua realidade cotidiana, 

contextualizada e influenciada por fatores variados, sendo que as tais 

representações não só explicam significados de determinados fatos e 

interpretações, mas também demonstram o grau de pertencimento de um 

determinado sujeito ao seu respectivo grupo, como a escola, por exemplo. 

 

1.1 A escola e o livro didático problematizados na perspectiva da 

Representação Social  

 

 A escola é usualmente utilizada para exemplificar fatos sociais. Neste 

sentido, pensando essa instituição como lócus privilegiado para a discussão a 

respeito do convívio em sociedade e contemplando as diferentes modalidades de 

pensamentos dentro da escola, pode-se considerar que o livro didático é um meio 

de comunicação, um produto social e uma produção comercial, além de que 

constitui um instrumento no processo de socialização e de humanização, tendo o 

professor como mediador, serve de apoio às atividades tanto aos professores como 

aos alunos.  

A função do livro didático é auxiliar o professor na mediação do saber 

historicamente acumulado pela sociedade, ajudando a democratizar e socializar o 

conhecimento elaborado, bem como abrir a possibilidade de crítica dessa herança 

e criação de novos saberes por parte dos educandos.  

 

Contrariamente à apreensão predominante no âmbito do senso comum, o 
livro didático é um produto cultural dotado de alto grau de complexidade e 
que não deve ser tomado unicamente em função do que contém sob o 
ponto de vista normativo, uma vez que não só a produção vincula-se a 
múltiplas possibilidades de didatização do saber histórico, como também 
sua utilização pode ensejar práticas de leitura muito diversas (...) 
(MIRANDA; LUCA, 2004, p.01). 

 

Levando em consideração que o homem é um ser simbólico, capaz de 

inventar, criar e recriar símbolos conforme os estímulos pode-se dizer que o livro 
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didático poderá levar os educandos a vivenciar seus valores, fortalecer sua visão 

de mundo, servir como propiciador de informações e conteúdos simbólicos usando 

uma diversidade de linguagens e metodologias.  

Considerando-se assim, o livro didático a partir desta visão e mantendo uma 

postura crítica frente às possibilidades de contribuição deste artefato didático, pode-

se conceber (pelo menos) duas possibilidades quanto ao seu emprego na prática 

educativa institucionalizada: enquanto instrumento que pode contribuir no 

favorecimento de construção de uma ideia sobre sociedade plural, diversificada e 

complexa, ou então, como instrumento de manutenção de preconceitos e 

fortalecimento de valores culturais hegemônicos, excludentes, preconceituosos 

(SILVA, 1995). 

A relevância do livro didático para a educação institucional brasileira 

evidencia-se sobre tudo, por meio da implantação, pelo Ministério da Educação, da 

aquisição de material didático subordinada aos preceitos do “Guia do Livro 

Didático”8.  

Em estudo sobre a Representação Social do negro em livros didáticos de 

Língua Portuguesa publicados na década de 1990, Silva aponta a importância de 

estudos deste caráter e aponta 

 

Observando a representação social do negro nos livros da década de 80, 
pareceu-me que esta não se constituía para torná-lo familiar, uma vez que 
essa representação estava modelada de tal forma que diferia bastante da 
sua percepção inicial, causando afastamento e exclusão. Isso porque os 
objetos que são colocados na nossa consciência pela ideologia do 
recalque das diferenças, ao articularem-se com a percepção inicial do 
negro, transformam-no em um ser estigmatizado, na maioria das vezes, 
tornando-o cada vez mais estranho e não familiar. O mesmo ocorre com 
a representação social dos loucos, como Jodelet (1989) identificou na sua 
pesquisa sobre a forma como a representação construída dos loucos os 
afastava da comunidade na qual deveriam ser integrados (SILVA, 2011, 
p.30). 

 

                                                           
8O guia do livro didático é um documento elaborado dentro do PNLD – Programa Nacional do Livro 

Didático, financiado pelo MEC, no qual estão as orientações burocráticas para a escolha dos livros 

didáticos como prazos e meios e também análises de livros feitas por especialistas de cada área do 

conhecimento, seguidos pela classificação organizada pelo Guia, a qual divide os livros em três 

grupos: “recomendado sem distinção”, “recomendado” e “recomendado com ressalvas”. 
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Até a formulação do PNLD em 1985, no Brasil, os materiais pedagógicos, 

entre os quais os livros didáticos, foram elaborados sem uma preocupação 

sistemática a respeito das questões étnico-raciais. Hoje, com a vigência de leis e 

diretrizes que delimitam o trabalho de autores e de editoras a situação é diferente. 

Após a promulgação das leis 10.639/03 e 11.645/08 os livros didáticos 

necessariamente necessitam estar de acordo com o conteúdo das mesmas.  

Porém, é possível dizer que em algumas obras, as questões étnico-raciais 

continuam tendo o mesmo enfoque de antes da lei e que algumas obras, apesar de 

contemplarem a questão, não as pensaram com o mesmo objetivo sob o qual as 

leis foram publicadas ou então. Com uma breve análise de alguns livros pode-se 

colocar ainda que, quando não há omissão da questão, por vezes há a veiculação 

de símbolos incoerentes com a realidade brasileira ou então, com a perspectiva de 

construção de uma educação emancipadora e reflexiva, baseada entre outros 

pilares, no respeito e igualdade (SILVA, 2011). 

Rosemberg; Bazilli e Silva (2003, p.05), em um estudo sistemático sobre as 

questões étnico-raciais em livros didáticos brasileiros, o qual resultou numa 

sondagem da produção existente sobre o tema, defendem que entre os estudos 

feitos no Brasil há uma diversidade significativa de enfoques, mas que, 

paralelamente, “(...) referem-se exclusivamente a negros e indígenas, não tendo 

sido encontradas referências a outras etnias: árabes, ciganos, japoneses ou judeus 

(...)”.  

 Ana Célia da Silva utilizou a representação social de negros como tema de 

sua tese de doutorado em meados de 2000, o que culminou na publicação do livro 

“A representação social do negro no livro didático: o que mudou? por que mudou?”. 

 Seu livro trata de um estudo de representações sociais de negros em livros 

didáticos de Língua Portuguesa de 1º e 2º ciclos, publicados na década de 1990 e 

alguns textos e ilustrações desses livros.  A autora tinha como objetivo principal 

Investigar as transformações ocorridas nessa representação e os fatores que as 

determinaram. Como resultado de seu estudo, Silva elencou alguns fatores 

determinantes na transformação da representação dos negros, entre os quais, a 

convivência entre negros e brancos, a discriminação racial, os valores pessoais dos 

afro-brasileiros, a tradição intelectual do africano, a contribuição cultural, as 
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estratégias para manutenção de sua religiosidade e cultura, a música e a capoeira, 

a produção da riqueza simbólica e material, o cotidiano, as leis e as normas 

voltadas à valorização da cultura faro, a mídia e os movimentos sociais. Ou seja, 

as formas com que os livros didáticos de Língua Portuguesa trataram essas 

temáticas foi fundamental para uma mudança em relação à representação do negro 

em relação aso anos anteriores a 1990.  

 Em suas considerações, Silva (2011) pondera que a invisibilidade do negro 

nos livros didáticos da década de 1990 ainda era a regra nesses materiais didáticos, 

mas que a transformação de abordagens e discussões contribuiu para o surgimento 

do que ela chama de “representação humanizada” do negro, ou seja, o negro 

começa a parecer no livro com nome, história e características que o tornam 

humanos.  

 

Desconstruir os objetos de recalque contidos na representação social do 
negro e de outros grupos inferiorizados vai concorrer para que esses 
outros sejam vistos em suas capacidades humanas e de cidadania. Serão 
reconstruídos nos outros grupos os sentimentos de respeito, solidariedade 
e interação com esses grupos subalternizados com fins ideológicos de 
controle social. Haverá uma unidade entre os diversos grupos 
subalternizados, indiferentemente da cor da sua pele, da textura dos seus 
cabelos, dos seus traços fenotípicos, da sua faixa etária, do seu gênero, 
da sua diferença de direção sexual, entre outras, e aí então poderemos 
pensar em um projeto de sociedade onde a maioria organizada se 
constituirá de direito e de fato em gestora do Estado, sem retaliações e 
exclusões das minorias. (SILVA, 2011, p.140). 

 

 

É com esta colocação que a autora conclui sua obra e que este trabalho 

propõe discutir mais sobre a produção do livro didático e as representações de 

questões étnico-raciais percebidas no mesmo na perspectiva do PNLD e das 

demais mudanças ocorridas no ensino da disciplina de História nos últimos 20 anos. 
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CAPÍTULO 02 

 

AS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA PERSPECTIVA DAS MUDANÇAS NA 

DISCIPLINA E NO ENSINO DE HISTÓRIA  

 

Parte significativa das publicações sobre o processo de desenvolvimento do 

sistema escolar brasileiro destacam-se pela preocupação com a produção e 

utilização dos livros didáticos. 

O livro didático faz parte da cultura escolar9, do processo de 

ensino/aprendizagem e da memória de muitas gerações e, ao longo de tantas 

transformações na sociedade e na educação escolar, ele ainda possui uma função 

relevante para o aluno, pois possui a função de atuar como mediador na construção 

do conhecimento. Assim, nota-se que um número significativo de pesquisas sobre 

o livro didático vem sendo realizado ao longo dos anos com os mais variados 

aspectos, entre os quais o pedagógico, o político, o mercadológico e o cultural. 

A preocupação em pesquisar o livro didático leva em conta o fato de que o 

material didático é importante na formação do aluno pelo fato de ser, muitas vezes, 

o único material com o qual o aluno entrará em contato. Sabe-se que, mesmo diante 

das transformações metodológicas implantadas na escola e nos materiais 

pedagógicos a partir dos avanços tecnológicos, o livro escolar continua a ser o 

material didático mais utilizado nas salas de aula do Brasil. 

 Salienta-se que apesar de todas as mudanças que a tecnologia tem 

provocado na sociedade e na forma como os sujeitos relacionam-se e 

desempenham suas atividades, a escola ainda a incorpora lentamente, sobretudo, 

a escola pública, fato que culmina entre outros fatores, na contínua utilização do 

livro didático. Os aparelhos tecnológicos modernos, a internet e todas os demais 

                                                           
9Atualmente mostra-se normal apresentar a escola como uma instituição com cultura própria, sendo 

os principais elementos dessa cultura os seus atores como alunos, professores, profissionais e 
comunidade, os seus discursos e as suas práticas comuns. Barroso (2012), aponta que numa 
perspectiva funcionalista, a “cultura escolar” é a cultura no seu sentido mais literal que é veiculada 
através dessa instituição. Numa perspectiva estruturalista, a “cultura escolar” é composta por sua 
organização, suas metodologias, suas disciplinas sua rotina e, numa perspectiva interacionista, a 
“cultura escolar” é a cultura organizacional da escola (BARROSO, 2012).  
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avanços tecnológicos ainda não foram capazes de substituir (plenamente) o livro 

didático nas salas de aula brasileiras, mas coexistem com eles, complementando 

metodologias, conteúdos e abordagens.  

 Ademais, a capacidade que as tecnologias têm para chamar a atenção e 

proporcionar comunicação com e entre os sujeitos é um fato, mas, na realidade 

educacional brasileira elas ainda não foram suficientemente incorporadas à rotina 

e às metodologias escolares, sobretudo, pela desigualdade econômica que há 

entre as diferentes regiões e realidades brasileiras, bem como, pelo baixo 

investimento na educação nacional como um todo.  

Sobre o processo de transformação que é inerente à escola, pode-se dizer 

que, estamos tão acostumados com a escola que conhecemos e experimentamos 

hoje, que por vezes, esquecemos de pensá-la historicamente e de projetar 

possíveis e necessárias mudanças. Mas devemos ponderar que não se trata de 

uma instituição encerrada no tempo, mas de uma instituição dinâmica, que tende a 

adaptar-se às demandas diferentes. 

Neste sentido, Fonseca (2010), em um texto que discute as mudanças no 

ensino da História no contexto da educação brasileira, afirma que hoje, há uma 

vasta discussão sobre o ensino desta disciplina produzida por diferentes sujeitos 

(professores da educação básica, pesquisadores, produtores de materiais 

pedagógicos) e em diálogo com diferentes espaços (universidade brasileira, 

realidades locais, experiências internacionais), o que tem possibilitado avanços e 

respostas às questões mais atuais e emergentes. Além disso, a autora ressalva 

que o lugar atribuído à história na atualidade, é fruto de um amplo processo de 

discussão sobre seus objetivos, seu currículo e suas características.  

De acordo com Fonseca (2012), outras questões curriculares emergiram 

com a reorganização da estrutura e duração do ensino fundamental brasileiro. Entre 

1937 e 1945 no governo de Getúlio Vargas enfatizou-se o civismo. Nesta época, o 

Estado organizou o ensino do 1° grau de 8 anos e o 2° grau profissionalizante. 

Assim, no 1° grau, história e geografia passaram a dividir carga horária com 

Estudos Sociais e no 2° grau, foi acrescentado o ensino de OSPB (Organização 

Social e Política do Brasil) à carga horária de história. Isso resultou num visível 

esvaziamento da respectiva disciplina.  
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A partir de meados de 1965/1970, movimentos sociais organizados de 

diferentes grupos como trabalhadores, mulheres, negros, indígenas e 

homossexuais, trouxeram para o seio da discussão sobre o ensino da história a 

questão da valorização de suas respectivas identidades. Os movimentos sociais do 

povo negro foram determinantes para a construção da função cidadã e social da 

educação brasileira.  

 

Identifico como uma das maiores contribuições do Movimento Negro para 
o desenvolvimento social do povo negro, a sua luta constante pela 
conquista da educação, inicialmente como meio de integração à 
sociedade existente e, depois, identificando a instituição educacional 
como reprodutora de uma educação eurocêntrica e desarticuladora da 
identidade étnico-racial e da autoestima do povo negro, denunciando essa 
educação excludente e constituindo, através de suas entidades, uma 
educação paralela, pluricultural, colocada nas escolas através da ação 
dos seus militantes (SILVA, 2011, p.116/117).  

 

Em perspectiva semelhante Bittencourt (2009) ressalta que as propostas 

curriculares e metodológicas pensadas para o ensino da História nos últimos anos 

relacionam-se aos debates surgidos logo após o fim do período militar brasileiro, 

quando o objetivo desta disciplina passa a ser problematizado e os seus 

profissionais passam a questionar o objetivo de sua ação profissional. 

 

[...] Grupos sociais oriundos das classes trabalhadoras começaram a 
ocupar os bancos das escolas que, até então, haviam sido pensadas e 
organizadas para setores privilegiados ou da classe média ascendente. A 
entrada de diversas idades e experiências, portadores de diferentes 
culturas e vivências, em crise de identidade pela chegada improvisada e 
forcada a centros urbanos, dentro do intenso processo migratório do 
campo para a cidade e entre estados – principalmente do Nordeste para 
o Sul -, colocou em xeque a estrutura escolar e o conhecimento que ela 
tradicionalmente vinha produzindo e transmitindo (BITTENCOURT, 2009, 
p.13). 

 

Assim, no decorrer das décadas posteriores a 1980, os estados brasileiros 

e suas respectivas secretarias e núcleos de educação, bem como os municípios e 

o próprio Ministério da Educação deram iniciativa à construção de uma série de 

propostas curriculares para a disciplina de história.  
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Ainda nos meados das décadas de 1970 e 1980, devido aos esforços dos 

professores e pesquisadores ligados à ANPUH (Associação nacional de História) o 

ensino de estudos Sociais é deixado de lado e que se retomam as discussões sobre 

a disciplina de história. A partir de 1980 estas discussões ganham força no Paraná, 

e resultaram numa tendência às metodologias e objetivos ligados a pedagogia 

histórico-crítica.  

Nesta perspectiva, os PCN`s (Parâmetros Curriculares Nacionais), lançados 

pelo Ministério da Educação entre os anos de 1997 e 1998, constituem uma 

possibilidade de organização metodológica e curricular para as disciplinas. A ideia 

de organização do estudo histórico por temáticas como propõe os PCN`s significa 

uma ruptura com a crença de que há uma versão única e correta sobre cada fato 

histórico. 

A História ocupa um lugar estratégico na “partitura” do currículo da 
Educação básica, pois como conhecimento e prática social, pressupõe 
movimento, contradição, um processo de permanente re/construção, um 
campo de lutas.  Um currículo de História é sempre processo e produto de 
concepções, visões, interpretações, escolhas de alguém ou de algum 
grupo em determinados lugares, tempos, circunstâncias. Assim, os 
conteúdos, os temas e os problemas de ensino de História — sejam 
aqueles selecionados por formuladores das políticas públicas 
pesquisadores, autores de livros e materiais da indústria editorial, sejam 
os construídos pelos professores na experiência cotidiana da sala de aula 
— expressam opções, revelam tensões, conflitos, acordos, consensos, 
aproximações e distanciamentos; enfim, relações de poder (FONSECA, 
2012, p.02-03).  

 

 

No mesmo sentido, ao lado das modificações curriculares, pode-se dizer que 

a adoção de materiais didáticos como livro didático e a influência de movimentos 

sociais e étnicos foram fundamentais para a situação atual da disciplina de história.  

 

Em relação ao papel dos currículos de História na formação de cidadãos, 
outro movimento merece ser registrado: as demandas de grupos sociais 
e étnicos. Como é amplamente conhecido da sociedade brasileira, desde 
os anos 1970, intensificaram-se entre nós, de modo particular, a 
mobilização de mulheres, negros e indígenas contra o racismo, os 
preconceitos, a marginalização e as diversas práticas e formas de 
dominação e exclusão. Esses movimentos foram interpenetrando espaços 
por meio de lutas específicas no campo da cultura, da educação e da 
cidadania. Alcançaram vitórias expressivas no processo constituinte na 
década de 1980 e, em decorrência da Nova Constituição Federal de 1988, 
vários projetos de políticas públicas foram disseminados, alguns 
específicos na área da cultura e da educação de afrodescendentes e 
indígenas (FONSECA, 2012, p.04). 
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Em relação ao livro didático, o que aconteceu com este artefato pedagógico 

foi semelhante ao que aconteceu com os demais componentes educacionais: uma 

série de modificações decorrentes de estudos, discussões e movimentos.  

Por muito tempo, os livros didáticos apresentavam um ensino de história 

linear, cronológico, baseado em versões únicas de determinados fatos, priorizando 

ainda aspectos econômicos e políticos dos mesmos, sem o uso de fontes e 

recursos alternativos ao texto como imagens e depoimentos.  

 

Atualmente, os livros didáticos de História têm características bem 
diferentes. Diversos fatores contribuíram para essas mudanças: novas 
demandas de professores e alunos; diretrizes legislativas delineadas pela 
LDB de 1996, PCN, PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) e propostas 
curriculares regionais; ação de grupos de defesa dos direitos dos 
afrodescendentes e dos indígenas; e também pela adesão dos 
historiadores a novas propostas historiográficas (ZUCCHI, 2012, p.53).  

 

Assim, paulatinamente, os livros foram variando suas abordagens e 

ampliando seus conteúdos, bem como modificando suas formas de apresentação 

e organização. De outra perspectiva, um avanço importante em relação ao livro 

didático é a difusão da ideia de que o mesmo não é a única fonte de conhecimento 

existente, tão pouco é uma fonte inquestionável.   

No estado do Paraná há de se registrar ainda a presença das Diretrizes 

Curriculares Estaduais (DCE’s). As DCE’s são um documento feito para organizar 

o trabalho curricular e metodológico das disciplinas nas escolas paranaenses. 

Publicada e distribuída no ano de 2008, ela é apresentada por seus responsáveis 

como resultado de amplas discussões com professores e núcleos educacionais 

paranaenses.  

Em seu primeiro capítulo, sobre a educação básica e o currículo disciplinar, 

o documento enfatiza o caráter político e ideológico que um currículo carrega 

consigo, justificando que o mesmo pode ser resultado de ações diferenciadas, 

coletiva – feita por professores e pesquisadores, ou então, individual, de “gabinete”. 

Se o currículo é fruto de discussões, de conversa entre o mundo acadêmico e a 
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educação básica, ele deve ser capaz de oferecer formação necessária aos alunos 

para a transformação social.  

Neste sentido, as DCE’s enfatizam as dimensões científicas, artísticas, 

culturais e filosóficas do conhecimento, pensando a escola como um lugar de 

diálogo e de relação entre a razão científica e a dimensão subjetiva do 

conhecimento. Destaca ainda, o professor como autor de seu próprio plano de aula, 

diferenciando-se das propostas metodológicas propostas até a década de1990, 

que prioritariamente pensavam o professor como um executor.  

Em seu segundo capítulo, as DCE’s propõe apresentar ao leitor uma 

retrospectiva do ensino de história no Brasil. De acordo com este documento, em 

meados de 1900, as discussões a respeito da disciplina de história aconteciam no 

IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A história ensinada nesta época 

enfatizava fatores como o branqueamento da população brasileira por meio da 

miscigenação, a história da Europa Ocidental e a construção da nação brasileira. 

Esse modelo de disciplina de história permaneceu até o fim da Primeira República.  

Para as DCE’s, essa proposta acontece de forma arbitrária e sobre forte 

influência de organismos internacionais. Essa arbitrariedade aconteceu 

discretamente, a exemplo de ser apontado como um dos critérios de avaliação no 

PNLD.  

É em 2003 que as diretrizes – DCE’s começam a ser discutidas, por meio da 

promoção de grupos de estudos com professores de história e encontros com os 

núcleos e educação. Para a disciplina de história, este documento diz priorizar a 

diversidade cultural, a cultura paranaense e os movimentos sociais. Nesta 

perspectiva, compromete-se em respeitar a legislação nacional para educação, 

entre as quais, as leis 10.639/03 e 11.645/08. Quando sua publicação acontece em 

2008, o cumprimento dessas leis já está previsto na apresentação da edição do 

caderno da disciplina de história.  

O documento faz ainda uma apresentação das escolas modernas de história 

e sua contribuição para com os objetivos da disciplina na atualidade (Nova 

Esquerda Inglesa, História Cultural e História das Mentalidades).  

Sobre a questão metodológica, as DCE’s trazem uma série de 

recomendações e sobre o livro didático apontam que  
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(...) o professor precisa relativizar o livro didático, uma vez que as 
explicações nele apresentadas são limitadas, seja pelo número de 
páginas do livro, pela vinculação do autor a uma determinada concepção 
historiográfica, seja pela tentativa de abarcar uma grande quantidade de 
conteúdos em atendimento às demandas do mercado editorial. Isso não 
significa que o livro didático deva ser abandonado pelo professor, mas 
problematizado junto aos alunos, de modo que se identifiquem seus 
limites e possibilidades. Implica também a busca de outros referenciais 
que complementem o conteúdo tratado em sala de aula (PARANÁ, 2008, 
p.70).  

 

No Estado do Paraná ainda, existe um documento chamado “Caderno de 

Expectativas”, publicado no ano de 2012, que funciona como uma base curricular 

a ser seguida e que auxilia o professor, juntamente com a respectiva DCE de sua 

disciplina e o Livro Didático Público, a estabelecer o que o aluno deve atingir em 

cada etapa escolar. A apresentação da parte correspondente a disciplina de 

História é introduzida com um texto de uma página, que entre outras informações 

deixa clara a necessidade de o aluno, ao concluir a etapa da educação básica ser 

capaz de romper com as visões tradicionais empregadas a referida disciplina. O 

“Caderno de Expectativas” não delimita rigorosamente conteúdos para cada 

fase/ano escolar, mas estabelece uma possibilidade de organização pedagógica 

adequada à DCE de História.  

Em 2006, o Governo Federal, por meio da Lei n.11.274/2006, alterou a 

redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB 9.394/96, ampliando para nove anos a 

duração do ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir de 6 anos e 

dando até 2010 prazo para a adaptação dos municípios e escolas. Desde estão 

uma nova organização curricular foi pensada pelo Conselho Nacional de Educação 

- CNE, que em 2010 protocolou a Resolução número 07, de 14 de dezembro de 

2010, fixando Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de 9 (nove) anos. 

Sobre o ensino da história, o documento prevê em seu capítulo II:  

 

Art. 14. A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de 
conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos 
nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do 
conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no 
desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais; 
na produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; e 
nos movimentos sociais. § 1º Integram a base nacional comum nacional: 
a) a Língua Portuguesa; b) a Matemática; c) o conhecimento do mundo 
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físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, 
incluindo-se o estudo da História e das Culturas Afro-Brasileira e Indígena, 
d) a Arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música; 
e) a Educação Física; f) o Ensino Religioso (Parecer CNE 7/2010, p.66.). 

 

Nota-se que um item específico sobre o estuda da História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena está presente neste documento. 

As leis 10.639/03 e 11.645/08 também foram fundamentais para as 

mudanças no ensino da história e impactaram inclusive a produção de materiais 

pedagógicos, como os livros didáticos.  

Em relação à Lei 11.645/08 e sua precedente, a Lei 10.639/03, Fonseca 

(2010) apresenta tais políticas como possibilidade de um novo trabalho pedagógico 

e visível em todos esses documentos que atualmente estão em uso. A maneira 

como os conteúdos são trabalhados em sala de aula, os acontecimentos históricos 

desvelados ou comemorados e as posturas valorizadas ou estigmatizadas 

interferem diretamente na formação de opinião e nas relações estabelecidas. 

Emerge daí a relevância do estudo e aplicabilidade destas leis. 

Assim, saber como propostas como a Lei 11.645/08 são estudadas e 

trabalhadas pelas instituições escolares acaba por revelar como a cidadania e o 

compromisso pedagógico tem sido desempenhado na realidade.  

 

Para não sermos reducionistas nessa análise, lembramos que a produção 
didática é fruto de um diálogo permanente entre distintos espaços e modos 
de construção do conhecimento histórico: a Universidade, que produz a 
historiografia e também forma os professores; os pesquisadores e os 
autores de livros; as escolas, que também produzem saberes, culturas e 
práticas educativas; os diferentes níveis e instâncias do Estado que, por 
meio de especialistas, formulam currículos e implementam políticas 
públicas reguladoras e indutoras; os diversos espaços e movimentos 
sociais abordados anteriormente; a indústria cultural, que compreende as 
editoras e os variados e  poderosos meios de comunicação de massa 
(FONSECA, 2010, P.08). 

 

O livro didático é há muito tempo questionado. Sobre ele recaem grandes 

expectativas, objetivos e questionamentos, para os quais são muitas vezes 

apontadas respostas simples. O livro didático – enquanto aquele voltado 

especificadamente para o ensino – justifica-se pela modernização da prática da 
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aprendizagem e pelo desejo de se ensinar ao mesmo tempo para muitos alunos 

um mesmo conteúdo.  

Sobre este aspecto, Leandro Karnal (2010, p.08) aponta que: 

 

A representação do passado e do que consideramos importante 
representar é um processo constante de mudança. Se a memória muda 
sobre fatos concretos e protagonizados por nós, também muda para fatos 
mais amplos. A história está envolvida em um fazer orgânico: é viva e 
mutável. Um livro sobre uma guerra escrito há cem anos continua válido 
como documento, mas é muito provável que a visão de quem o escreveu 
esteja superada. Por superação entendemos o que não é mais 
compartilhado pela maioria. 

 

Em muitos casos os livros didáticos serão os únicos artefatos pedagógicos 

e fonte de informação com os quais alguns alunos terão contato. Em outros casos, 

os livros didáticos fundamentarão as únicas lembranças ou os únicos 

conhecimentos a respeito de um tema, um assunto. Ademais, em muitos livros, há 

uma certa predominância das mesmas visões e das mesmas seleções de 

conteúdo, o que demonstra uma certa falta de renovação de pesquisas e 

abordagens.  

A constante presença de antíteses nos livros didáticos, separando os 

sujeitos entre bons e maus, conquistados e conquistadores, vencidos e 

vencedores, nos permite a justificativa da validade dos estudos a respeito dos 

discursos e ideias presentes nos livros didáticos. Sobre os livros didáticos de 

História, é possível afirmar que por muito tempo penderam a privilegiar alguns 

grupos e que, de acordo com muitos livros, o indígena por exemplo, da época do 

descobrimento, figura apenas um ser passível à civilização proporcionada pelo 

contato com os ibéricos. Porém há pelo menos duas décadas muitas dessas 

concepções têm sido revistas e superadas, sobretudo devido às pesquisas 

acadêmicas.  

 Analisar o papel de imagens, textos e atividades disponíveis em livros 

didáticos de história permite uma aproximação com as representações acerca de 

determinados grupos, pois delas podem decorrer diferentes interpretações. As 

percepções formadas a respeito de um determinado objeto não são constructos 
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isolados, mas resultado de um diálogo entre diferentes fontes de informações e 

leitores.  

 Mazzotti (1986), em seu estudo sobre livro didático, utilizado para defesa de 

seu título de mestre faz apontamentos que ainda hoje são atuais. Inicialmente, 

discute o fato de que o livro didático eleva o sucesso escolar e que mesmo diante 

de outras mídias, mais tecnológicas, continua o mais utilizado. Tais afirmações são 

recorrentes de experiências observadas em países da África e da América do Sul.   

 Ao escrever um ano após o lançamento do PNLD (em 1985), Mazzotti (1986) 

listou aqueles que de acordo com os críticos foram os principais problemas dado o 

lançamento do referido programa, entre os quais, o oligopólio estabelecido por 05 

editoras que dominavam o mercado editorial de material didático da época e 

lançamento de guias paralelos ao oficial por conta de algumas editoras a fim de 

confundir os professores participantes da avaliação e escolha dos livros. Este último 

fato aconteceu nos estados do Paraná e São Paulo.  

 Um ponto interessante sobre o início do PNLD é o fato de que os livros não 

eram consumíveis, assim deveriam ser utilizados por mais de um aluno no decorrer 

dos anos letivos. Muitas editoras, lançavam juntamente com os livros não 

consumíveis, cadernos paralelos de atividades, os quais, por sua vez, eram 

descartáveis.  

 Ademais, Mazzotti (1986) apresentou a principal justificativa utilizada na 

criação do PNLD: a necessidade de universalização e a melhoria no ensino básico 

brasileiro.  Entre as conclusões de seu estudo, está a constatação de que o livro 

didático resistiu a 03 séculos de transformações sociais e educacionais.  

 Resistindo portanto, a 03 séculos de transformações, os livros didáticos 

necessitaram adaptar-se à uma série de questões, entre as quais, como já dito, as 

questões étnico-raciais. Portanto, identificar a forma como as diversas identidades 

e as referidas questões são apresentadas nos livros didáticos de história é 

fundamental para a observação do cumprimento de leis como a 10.639/03 e 

a11.645/08. Este é o objetivo dos próximos capítulos deste trabalho. 
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CAPÍTULO 03 

O PNLD E OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA ATUAL 

 

A garantia constitucional de uma educação pública de qualidade e acessível 

a todos, impõe ao Estado uma série de obrigações e medidas, entre as quais, a 

garantia de estrutura física, o apoio a construção de propostas curriculares de 

qualidade e a distribuição de materiais pedagógicos, entre os quais, os livros 

didáticos.  

Por muito tempo a compra de livros didáticos pelo Estado para a distribuição 

para as instituições de ensino público brasileiro ocorreu de maneira desarticulada 

de estado para estado, em tempos e com licitações diversificados. (HOFLING, 

2000).  

Após a década de 1980, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), diante 

da visível desigualdade social e regional, passou a pensar uma ação integrada de 

suprimento de materiais pedagógicos, em específico, de livros didáticos, que 

atendesse as instituições de ensino e consequentemente, os alunos de todo o país.  

 

A partir de agosto de 1985, por meio do Decreto-Lei n 91.542, o 
Programa recebeu a denominação de Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), tendo seus objetivos substancialmente ampliados. 
Estabeleceu-se como meta o atendimento de todos os alunos de 
primeira a oitava série do primeiro grau das escolas públicas federais, 
estaduais, territoriais, municipais e comunitárias do país, com prioridade 
para os componentes básicos Comunicação e Expressão e Matemática 
(HOFLING, 2000, p.164).  

 

Com a organização do PNLD o livro didático assumiu a qualidade de 

atribuição legal do Estado. Hoje, após muito estudo e pesquisa sobre este artefato 

pedagógico, compreende-se que sua importância perpassa as atividades 

realizadas dentro de uma sala de aula, que pode potencialmente, contribuir com ou 

negligenciar a capacidade intelectual formativa do ambiente escolar. 

É válido apontar que, o livro didático constitui um instrumento no processo 

de socialização e de humanização, tendo o professor como mediador, serve de 

apoio às atividades tanto aos professores como aos alunos. A função específica do 
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livro didático é auxiliar o professor na tarefa de mediar o saber historicamente 

acumulado pela sociedade, ajudando a democratizar e socializar o conhecimento 

elaborado, bem como abrir a possibilidade de crítica dessa herança e criação de 

novos saberes por parte dos educandos. 

A história do livro didático, assim como a própria história da legislação 

educacional em suas mais variadas nuances é marcada pela contínua 

regularização e publicação de decretos, normativas, leis e documentos afins, 

sobretudo, a partir da redemocratização do Estado brasileiro, época em que 

manifesta-se em diferentes contextos a necessidade de materialização de uma 

educação escolarizada de qualidade e de acordo com alguns preceitos 

constitucionais. Consequentemente, o livro didático passa a ser questionado 

também, não quanto à sua importância, mas quanto aos requisitos que a afirmam 

ou põe por terra (SILVA, 2011). 

A questão do livro didático implica diretamente no reconhecimento do 

significado da educação para a formação humana e é preciso considerar que 

embora o Brasil seja um país de origem agrária, a educação do campo foi 

negligenciada não só na prática, mas inclusive na legislação constitucional, que 

passou a considerá-la e citá-la apenas no texto de 1934 e desde então de maneira 

breve. Segundo Höfling (2000, p. 160), a “distribuição gratuita de livro didático 

tradicionalmente vem sendo entendida como uma das funções do Estado no que 

se refere ao fornecimento do material didático-pedagógico”.  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como objetivo subsidiar 

o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de 

livros didáticos aos alunos da educação básica10. O PNLD Campo tem como 

objetivo o provimento com livros didáticos específicos as escolas públicas 

participantes do Programa Nacional do Livro Didático que possuam segmentos de 

                                                           
10 Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental recebem as seguintes obras didáticas: 
- 1º e 2º ano: alfabetização linguística, alfabetização matemática e obras complementares (ciências 
da natureza e matemática, ciências humanas, linguagens e códigos); - 3º ao 5º ano: língua 
portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, história regional e geografia regional; Já os 
estudantes dos anos finais do ensino fundamental, que estudam do 6º ao 9º ano, recebem coleções 
de ciências, matemática, língua portuguesa, história, geografia e língua estrangeira moderna (inglês 
e espanhol); No ensino médio, os alunos recebem livros didáticos de língua portuguesa, matemática, 
geografia, história, física, química, biologia, sociologia, filosofia e de língua estrangeira (inglês ou 
espanhol). 

 



45 
 

aprendizagem, classes multisseriadas ou seriadas dos anos iniciais do ensino 

fundamental e estejam situadas no campo.  

A materialização do PNLD enquanto política pública foi resultado de um 

processo longo. O PNLD atende o Ensino Fundamental, enquanto o PNLEM atende 

o Ensino Médio e o PNLA atende a Educação de Jovens e Adultos. Modalidades 

como a Educação do Campo e Educação Especial também são contempladas pelo 

PNLD. No caso brasileiro como propõe Hofling (2000) são aproximadamente 40 

milhões de estudantes que recebem referências por meio dos livros, adquiridos e 

distribuídos pelo PNLD. 

Choppin (2004), com o conceito “manual escolar” trata todo o conjunto de 

materiais destinados ao ensino. Ele ressalta que o livro é uma ferramenta 

pedagógica, um meio de comunicação, um transmissor de cultura e ideologia e que 

assim suas funções básicas são referencial, instrumental, ideológica/cultural e 

documental. 

O PNLD organizou-se em torno da ideia de criação de comissões que 

fiscalizassem e garantissem que critérios mínimos de qualidade fossem mantidos 

nos livros utilizados pelas escolas brasileiras, o que pode ser compreendido com 

um avanço na educação institucionalizada. Höfling (2000, p.168), afirma que 

 

Desde 1996 essas comissões têm atuado mais sistematicamente 
avaliando livros didáticos, e a época da divulgação de seus resultados é 
possível ler com muita frequência matérias com títulos como “Editoras vão 
à Justiça contra o MEC” (Folha de S. Paulo, 21/5/96), “Autores de livros 
didáticos exigem lista do MEC” (Folha de S. Paulo, 13/1/97), em jornais de 
grande circulação. Até mesmo pressões diretamente exercidas sobre os 
pareceristas são relatadas pelos componentes das comissões de 
avaliação.  

 

A materialização do PNLD enquanto política pública foi resultado de um 

processo longo, conforme apresentado na tabela abaixo11: 

                                                           
11Tabela organizada com base na dissertação de mestrado de Kátia Paulilo Mantovani, intitulada “O 

Programa nacional do Livro Didático – PNLD: Impactos na qualidade do ensino público”, USP, 2009 

e em HÖFLING, E. de M. Notas para discussão quanto à implementação de programas de governo: 

em foco o Programa Nacional do Livro Didático. Educação & Sociedade, ano 21, n. 70, abr., 2000, 

p. 159-170 
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Tabela 01: Fases do PNLD: Da primeira formulação aos dias atuais: 

 

1929/1934 O Estado brasileiro criou o Instituto Nacional do Livro (INL) para 

legalizar o Livro Didático e incentivar a sua produção. 

 

1938 Através do Decreto-Lei nº 1.006 criou-se a Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD), a qual tinha entre outras funções, a de 

fiscalizar se os livros estavam de acordo com as propostas de 

ensino. Esse decreto fica conhecido como a primeira política 

voltada ao livro didático brasileiro. 

 

1945 Pelo Decreto-Lei nº 8.460, o Estado faz uma legislação sobre as 

condições de produção, importação e utilização do livro didático, 

passando ao professor a escolha do livro a ser utilizado pelos 

alunos. 

 

1960 Os livros começam a ser produzidos e analisados por professores 

específicos de cada área do conhecimento. 

1966 Aconteceu o acordo MEC e USAID (Ministério da Educação e 

United States Agency for International Development), para 

coordenar ações referentes à produção, edição e distribuição do 

Livro Didático.  

 

1970 Pela portaria nº 35, de 11/03/70, o MEC implementou o sistema de 

edição de livros por editoras nacionais. 

 

1971/1972 O Instituto Nacional do Livro (INL) responsabiliza-se pelo 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), 



47 
 

assim como dos demais níveis de ensino, com as atribuições 

administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros até 

então a cargo da Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED).  

 

1976 Pelo Decreto nº 77.107, de 04/02/76, o governo assume a compra 

de boa parcela dos livros para distribuí-los e deixa de usar o 

repasse financeiro dos Estados. Os recursos provêm do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e das 

contribuições das contrapartidas mínimas estabelecidas para 

participação das Unidades da Federação. 

 

1985 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) surge pelo Decreto 

nº 91.542, de 19 de agosto de 1985.  

 

1990 Ocorre um processo de descentralização da seleção dos livros 

didáticos a serem encaminhadas às escolas; Também nessa 

época, os professor de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental são 

chamados a participarem da escolha dos livros didáticos  

 

1993/1994 Os primeiros critérios de qualidade são pensados para a produção 

de livros didáticos, num acordo estabelecido entre 

MEC/FAE/UNESCO, num documento intitulado “Definição de 

Critérios Para Avaliação dos Livros Didáticos”.  

1996 Em 1996 é iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros 

inscritos para o PNLD 1997.  

 

1997 A FAE é extinta e a reponsabilidade pelo PNLD fica toda com o 

MEC.  
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2000  A distribuição de Dicionários de Língua Portuguesa é incorporada 

no PNLD. 

2011 O Ensino Médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) passa a ser atendido pelo PNLD. 

2012 As editoras passam a poder inscrever nos editais do PNLD 

materiais multimídias.  

 

Desde o ano de 2001 foram publicados 09 (nove) editais de convocação de 

editoras para a participação em processo de avaliação e venda de livros didáticos, 

conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 02: Publicações de editais PNLD: 

PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL 

UTILIZAÇÃO DOS 

LIVROS  

NÍVEIS E ENSINO DOS 

LIVROS A SEREM 

ESCOLHIDOS 

2001 2004 à 2006 Ensino Fundamental I12 

2002 2005 à 2007 Ensino Fundamental II 

2004 2007 à 2009 Ensino Fundamental I 

2005 2008 à 2010 Ensino Fundamental II 

2008 2010 à 2012 Ensino Fundamental I 

2009 2011 à 2013 Ensino Fundamental II 

2010 2012 à 2014 Ensino Médio 

2011 2013 à 2015 Ensino Fundamental I 

2012 2014 à 2016 Ensino Fundamental II 

  

                                                           
12 O Ensino Fundamental I corresponde ao período escolar entre 1° e 5° ano; O Ensino Fundamental 

II corresponde ao período escolar entre o 6° e o 9° ano. 
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Por meio do Decreto nº 91.542, de 19 de Agosto de 1985 foi instituído o 

Programa Nacional do Livro Didático, de acordo com o artigo 81, item III, da 

Constituição que versa sobre a Educação como direito de todos, e de acordo com 

os propósitos de universalização e melhoria do ensino de 1º grau, contidos no 

Programa "Educação para Todos". 

Observa-se que o Edital de 2012 (como PNLD e não como PNLEM) foi o 

primeiro a avaliar e selecionar livros didáticos destinados ao Ensino Médio. Já o 

Edital do PNLD de 2004 incluía, além das obras didáticas das áreas específicas, a 

escolha de dicionários de língua portuguesa.  O Edital do PNLD 2004 também foi o 

primeiro a avaliar as disciplinas de História e Geografia de maneira separada. Esta 

avaliação também foi responsável por avaliar, pela primeira vez, Livros Didáticos 

Regionais (MANTOVANI, 2009).  

Por meio do referido decreto evidenciou-se a finalidade de distribuir livros 

escolares aos estudantes matriculados nas escolas públicas de 1º Grau (art. 1°); a 

importância da participação dos professores do ensino de 1º Grau, mediante 

análise e indicação dos títulos dos livros a serem adotados (art. 2°); a adoção de 

livros reutilizáveis (art. 3°); a execução do Programa Nacional do Livro Didático pelo 

Ministério da Educação, através da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, 

que deverá atuar em articulação com as Secretarias de Educação dos Estados, 

Distrito Federal e Territórios, e com órgãos municipais de ensino, além de 

associações comunitárias (art. 4°); caberá à secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus 

- SEPS, do Ministério da Educação, responder pela formulação, supervisão e 

avaliação da Política do livro didático (art. 5°).  

A aprovação do decreto de 1985, com o qual teve início o PNLD, resultou na 

participação dos professores na escolha dos livros didáticos, na substituição de 

livros descartáveis por livros reutilizáveis, e na materialização de uma tentativa de 

garantir livros didáticos para todos os alunos das escolas brasileiras.  

De acordo com a Resolução nº 42, de 28 de agosto de 2012, a qual dispõe 

sobre o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica, 
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às secretarias de educação compete: a) dispor de infraestrutura e equipes 
técnicas e pedagógicas adequadas para executar o Programa na 
respectiva área de abrangência; b) orientar e monitorar o processo de 
escolha pelas escolas, garantindo a participação dos professores, no 
prazo e na forma definidos pelo Ministério da Educação, bem como 
acompanhar a divulgação do guia de livros didáticos; c) apoiar e monitorar 
a distribuição das obras até sua chegada efetiva na escola, garantindo 
acesso de alunos e professores aos materiais; d) realizar o 
remanejamento de livros didáticos nas escolas de sua rede e também 
junto a outras redes ou localidades; e) orientar as escolas e zelar para que 
não ocorra retenção de obras excedentes não utilizadas; f) receber e 
entregar as correspondências e os materiais destinados às escolas onde 
não seja possível efetuar as remessas diretamente pelo correio; g) orientar 
as escolas para que registrem, em sistema próprio, os dados referentes 
ao número de alunos matriculados no ano em curso e à quantidade de 
livros devolvidos no ano anterior e os remanejamentos realizados; h) 
monitorar, no sistema específico, as informações sobre remanejamento, 
bem como registrar, quando for o caso, os dados relativos à distribuição 
da reserva técnica; i) analisar, nas condições vigentes, os pedidos 
referentes à reserva técnica oriundos das escolas e solicitar, se for o caso, 
nos termos e prazos vigentes, livros didáticos adicionais para atendimento 
a situações excepcionais, devidamente justificadas; j) garantir o transporte 
dos livros a serem remanejados entre as escolas da respectiva localidade 
ou rede de ensino ou ainda oriundos de outras redes de ensino; k) apurar 
as denúncias de eventuais irregularidades relativas aos materiais 
distribuídos no âmbito da respectiva rede ou localidade, bem como 
reportar as autoridades policiais, judiciárias e de controle, conforme o 
caso; l) definir e acompanhar, no âmbito de sua esfera administrativa, 
procedimentos eficazes a serem observados por escolas e alunos para 
promover a conservação e devolução dos livros didáticos reutilizáveis para 
aproveitamento no ano letivo seguinte; m) acompanhar, junto às escolas, 
o cumprimento dos procedimentos definidos para garantir a devolução dos 
livros reutilizáveis; n) orientar e acompanhar o adequado descarte de 
livros após decorrido o prazo trienal de utilização, inclusive por meio de 
normas próprias, e o) propor, implantar e implementar ações que possam 
contribuir para a melhoria da execução do Programa; (BRASIL, 2012).  

 

 

Para que os objetivos do PNLD sejam alcançados, cada sujeito envolvido no 

processo deve desempenhar sua função conforme as orientações e a legislação 

que contextualiza o referido programa.  

 Frente à preocupação do PNLD sobre a escolha dos livros didáticos, é válido 

apontar que, o livro didático constitui um instrumento no processo de socialização 

e de humanização, tendo o professor como mediador, serve de apoio às atividades 

tanto aos professores como aos alunos. A função específica do livro didático é 

auxiliar o professor na tarefa de mediar o saber historicamente acumulado pela 

sociedade, ajudando a democratizar e socializar o conhecimento elaborado, bem 

como abrir a possibilidade de crítica dessa herança e criação de novos saberes por 

parte dos educandos. 
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A história do livro didático, assim como a própria história da legislação 

educacional em suas mais variadas nuances é marcada pela contínua 

regularização e publicação de decretos, normativas, leis e documentos afins, 

sobretudo, a partir da redemocratização do Estado brasileiro, época em que 

manifesta-se em diferentes contextos a necessidade de materialização de uma 

educação escolarizada de qualidade e de acordo com alguns preceitos 

constitucionais. Consequentemente, o livro didático passa a ser questionado 

também, não quanto à sua importância, mas quanto aos requisitos que a afirmam 

ou põe por terra. 

De acordo com as informações disponíveis no site 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico, o PNLD compra e distribui obras 

didáticas aos alunos de todo o território brasileiro, seguindo os passos abaixo 

listados: 

 

Adesão: nesta etapa, as escolas que desejem participar dos programas 
de material didático deverão manifestar-se formalmente, observados os 
prazos, normas, obrigações e procedimentos estabelecidos pelo 
Ministério da Educação. As escolas que não desejarem mais receber os 
livros didáticos precisam solicitar a suspensão das remessas de material 
ou a sua exclusão do(s) programa(s). A adesão deve ser atualizada 
sempre até o final do mês de maio do ano de precede a utilização; Editais 
e Inscrição das Editoras: os editais voltados à empresas para inscrição do 
livro didático são publicados no Diário Oficial da União e informados na 
página do FNDE, determinando prazos e regulamentos; Avaliação: Para 
verificar se as obras inscritas correspondem às exigências técnicas e 
físicas do edital, é realizada uma triagem pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Os livros selecionados são 
encaminhados à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), responsável 
pela avaliação pedagógica, a qual escolhe os especialistas para analisar 
as obras. Essa análise vai compor o guia de livros didáticos; Distribuição 
dos guias: o guia é uma publicação que torna pública a relação de obras 
que foram aprovadas pela Comissão de Avaliadores com as respectivas 
resenhas e os critérios que nortearam a avaliação no PNLD.  

 

 

A distribuição acontece a cada triênio para cada fase escolar, 

alternadamente, sendo que,  

 

[...] a cada ano o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de 
um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos 
finais do ensino fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros 
consumíveis, os livros distribuídos deverão ser conservados e devolvidos 
para utilização por outros alunos nos anos subsequentes (BRASIL, 2012).  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
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Esse material deve chegar às escolas públicas um ano antes da utilização 

dos livros pelos alunos, para que os professores possam conhecer melhor e 

escolher as obras que adotarão durante o período de três anos consecutivos. Os 

Guias estão estruturados em quatro partes: a primeira corresponde à Equipe de 

avaliação. Nesta, além de tornar pública Instituição que ficou responsável pela 

infraestrutura da avaliação, o MEC torna público todos os profissionais da área que 

participaram diretamente do processo de avaliação das obras inscritas. A segunda 

refere-se a um texto introdutório geral de apresentação do Guia. Nesta parte é 

possível ter acesso a dados gerais da avaliação, tais como os princípios e critérios; 

as várias etapas observadas no processo avaliativo; como as coleções aprovadas 

organizam seus conteúdos etc. A terceira parte corresponde às resenhas das obras 

aprovadas pela equipe de avaliação. Neste campo, temos acesso a cinco pontos 

que sinteticamente apresentam as configurações das obras. A quarta parte é a 

Ficha de Avaliação que serve para nortear a análise feita pelos especialistas.  

A escolha acontece seguindo esses passos: os livros didáticos passam por 

um processo democrático de escolha, com base no guia de livros didáticos e 

seguem a seguinte ordem: 

 

Tabela 03: Etapas previstas pelo PNLD13:  

1ª Etapa:  Pedido: Corresponde à formalização da escolha dos livros 

didáticos pela internet.  

2ª Etapa: Aquisição: Após a compilação dos dados referentes aos 

pedidos realizados pela internet, o FNDE inicia o 

processo de negociação com as editoras. 

3ª Etapa: Produção: Concluída a negociação, o FNDE firma contrato 

com as empresas, informa o número de livros a 

                                                           
13Tabela elaborada com texto disponível no site http://www.fnde.gov.br/programas/livro-

didatico/livro-didatico-funcionamento. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento
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serem produzidos. Esse processo tem supervisão 

dos técnicos do FNDE.  

4ª Etapa: Análise de 

qualidade 

física:  

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

acompanha o processo de produção, sendo 

responsável pela coleta de amostras e pela análise 

das características físicas dos livros, de acordo com 

especificações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

5ª Etapa: Distribuição: A distribuição dos livros é feita por meio de parceria 

estabelecida entre o FNDE e a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT), que distribui os 

livros para as escolas.  

6ª Etapa: Recebimento:  Os livros chegam às escolas entre outubro do ano 

anterior ao atendimento e o início do ano letivo. 

7ª Etapa: Entrega:  Cada Secretaria ou órgão semelhante responsável 

pelas escolas faz a entrega às instituições.  

 

 A relevância do PNLD para a melhoria da educação brasileira é facilmente 

notada, ao mesmo tempo em que é incontestável a existência de percepções 

negativas atribuídas à distribuição de livros didáticos nas escolas brasileiras, seja 

pelo caráter mercadológico que os programas têm assumido, pela baixa qualidade 

das edições, pelas ideologias e erros conceituais resistentes ao tempo ou à 

pseudoparticipação dos professores e órgãos educacionais no momento de 

escolha das coleções.  

 Uma das mais recorrentes críticas ao PNLD feita pelos professores diz 

respeito ao fato de que recorrentes vezes o livro que é escolhido após a análise 

das coleções indicadas pelo guia, não chega à escola e é substituído pela segunda, 

terceira ou outra opção que esteja disponível. Assim, na concepção de muitos 

professores, a participação na escolha dos livros didáticos não tem valor 

participativo de fato no processo.  
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Inúmeros trabalhos acadêmicos sobre o livro didático brasileiro, apontam 

que este é um dos problemas mais citados em relação à atual configuração do 

PNLD (a recorrência de vezes em que a primeira opção da escola não é atendida 

por falta de exemplares disponíveis) e que constitui uma das melhorias mais 

sugestionadas para o mesmo.  

Contudo, apesar das críticas é inegável o fato de que o PNLD acarretou uma 

série de melhorias no processo de distribuição dos livros didáticos e que a 

participação do professor neste processo também depende do compromisso 

profissional de cada um, afinal, assim como é perceptível a existência e recorrência 

de problemas no programa PNLD, também é fácil a percepção da falta de 

conhecimento, interesse e até mesmo formação por parte dos professores em 

relação ao mesmo. A negligência em relação à algumas fases e práticas propostas 

pelo Programa também é um fato. Muitas vezes as secretarias de educação não 

proporcionam encontros com representantes de editoras e professores, não 

informam as datas de escolha dos livros, as equipes pedagógicas não 

proporcionam momentos para discussão a respeito das coleções entre professores 

de um mesmo ano ou disciplina, indica professores alheios para a participação em 

eventos de divulgação das coleções, o que acaba comprometendo a qualidade do 

processo e da escolha enquanto produto final.  

  

3.1 Considerações sobre estudos com livros didáticos 

 

O francês Alain Choppin (2004) dedica-se ao estudo do livro didático. De 

acordo com artigo do autor, o livro didático foi por muito tempo negligenciado pelos 

pesquisadores. Mas, de 30 anos para cá, representa um campo em pleno 

desenvolvimento. De acordo com o autor, os estudos sobre livros didáticos 

justificam-se por vários fatores, entre eles, a onipresença dos livros didáticos em 

todo o mundo e a predominância deste tipo de livro no mercado editorial; o impulso 

no número de pesquisas sobre o livro didático desde a década de 1980; as múltiplas 

funções possivelmente assumidas pelo livro didático.  

Em seus estudos sobre o Livro Didático, Choppin (2004) identifica 

determinadas funções dos livros didáticos, como a função referencial: também 
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chamada de função curricular, o livro representa o prescrito em emendas e 

programas curriculares; a função instrumental: o livro representa métodos de 

aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de atividades e a aquisição de 

competências disciplinares; a função ideológica e cultural: o livro representa a 

cultura, a língua e os valores de determinadas classes, sobretudo, as dirigentes. É 

um instrumento privilegiado de construção de identidade; a função documental: o 

livro didático representa um arsenal textual e icônico passível a observação.  

Em relação ao caráter das pesquisas a respeito do livro didático, Choppin 

(2004) define duas grandes categorias de abordagem: as que objetivam analisar os 

conteúdos dos livros em busca de informações estranhas à eles mesmos como por 

exemplo a representação de determinado sujeito histórico em um determinado 

contexto (Zumbi dos Palmares na direção do Quilombo) e a seleção e abordagem 

de conteúdo, pois consideram o livro didático um documento e as que focam no 

livro didático enquanto um objeto físico, um produto fabricado, comercializado e 

distribuído, independentemente de seu conteúdo;  

Ainda, a respeito das abordagens e dos estudos sobre livros didáticos, 

Choppin (2004) faz uma serie de apontamentos, entre os quais que nos últimos 20 

anos tem crescido o número de estudos sobre os manuais escolares mais antigos, 

que as análises desenvolvidas dentro da perspectiva ideológica ou sociológica 

frequentemente trazem respostas ou esclarecimentos à questões atuais, a 

perceptível recorrência de temas e abordagens em países com certas 

características semelhantes, como por exemplo, a nacionalidade para países que 

conquistaram a autonomia de outros; a exaustão de determinadas abordagens e a 

paralela ignorância de outras, o que justifica-se pelo fato de que muitos 

pesquisadores não chegaram a abandonar os preconceitos de sua própria 

formação e cultura; a visão da sociedade representa nos livros corresponde a uma 

reconstrução que obedece diferentes motivações, como o tempo e o local. Ele não 

é um “espelho”, mas uma interpretação da realidade; que o livro didático é 

fundamental na constituição das mentalidade, pelo fácil acesso e pela sua forte 

presença no processo da educação institucionalizada; uma predominância de 

estudos sobre o conteúdo e a materialidade de livros didáticos do ensino primário, 

sobretudo, pela complexidade dos conteúdos das series/anos mais avançados; a 

abundância de análises que privilegiam os textos dos livros didáticos em 
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contraponto às pesquisas iconográficas ou simultaneamente textuais e 

iconográficas; e o fato de que nos últimos 20 anos, houve um aumento nos estudos 

sobre o uso e a recepção dos livros didáticos, em outras palavras, sobre como os 

professores utilizam os livros em suas aulas. 

Dentro da perspectiva de Choppin, das pesquisas que objetivam estudar os 

livros didáticos como documentos, ressalta-se que a análise do conteúdo de livros 

didáticos justifica-se por serem estes produtos de um determinado tempo e espaço 

e representantes de opiniões particulares.  

No Brasil, a historiadora e professora acadêmica da área do ensino da 

história, Circe Bittencourt tem o livro didático (sobretudo o de história) como um dos 

objetos principais de sua produção. E foi sua produção que de certa forma 

impulsionou as demais da área. No Brasil, as pesquisas vão tratar o livro como 

produto mercadológico e também como objeto cultural. Ligado ao grupo de 

pesquisa de Bittencourt, Kazumi Munakata (2012) possui pesquisa sobre os 

estudos acerca do livro didático e pondera que entre os anos de 1990 e 2000 as 

pesquisas sobre este tema cresceram significativamente e não apenas no Brasil, 

mas como uma tendência internacional e que diversos centros de pesquisa foram 

se constituindo em países como França, Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá, 

Espanha e Argentina. 

 Munakata (2012) ressalta alguns dos temas principais das produções 

acerca do livro didático no Brasil, como a diversidade de atores que compõe o 

cenário de produção de livros didáticos, o livro didático como produto ideológico, os 

interesses educacionais e políticos que perpassam a produção do livro didático, a 

avaliação de livros didáticos por organismos estatais e a legislação e políticas 

públicas voltadas ao mesmo.  

Nesta perspectiva, tomando-se como objeto para análise livros didáticos 

elaborados para o sétimo ano do ensino fundamental, é importante reiterar que no 

Paraná, a disciplina de história deve basear-se na organização curricular proposta 

pelas DCE’s. De acordo com o próprio documento, os conteúdos estruturantes que 

organizam o ensino de História nestas Diretrizes são as relações de trabalho, as 

relações de poder e as relações culturais. 
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Para os anos finais do Ensino Fundamental a escolha dos recortes 
temáticos que organizam os conteúdos básicos se deve à opção política 
e teórico-metodológica de romper com a narrativa histórica tradicional, 
linear, eurocêntrica, homogeneizadora e totalizante da divisão 
quadripartite (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea) (PARANÁ, 
2008, p.88). 

 

 Assim, os livros didáticos são pensados de acordo com a narrativa e a 

perspectiva metodológica considerada apropriada pelas diretrizes e currículos 

propostos às escolas e às disciplinas.  

 Bittencourt (2009), ao expor algumas das mudanças pelas quais passou a 

disciplina de história, lembra que as transformações mais substantivas em uma 

disciplina ocorrem pela mudança de suas finalidades e as finalidades por sua vez, 

alteram-se para tender adequadamente as necessidades sociais e culturais de um 

determinado grupo. Assim, os livros didáticos como todo o material utilizado em 

sala de aula devem estar de acordo com os objetivos maiores de uma determinada 

disciplina e série/ano.  

Por isso, cada guia de livro didático possui aspectos de avaliação 

diferenciados, sendo que os resultados são apresentados em forma de resenhas 

das coleções analisadas. A cada exemplar lançado, fica mais clara a relevância da 

adequação do material didático à questão étnico-racial. Os princípios gerais da 

análise envolvem os seguintes critérios gerais: a condição de o livro didático auxiliar 

a formação de cidadãos conscientes, o respeito à legislação que rege o Ensino 

público nacional, a qualidade pedagógica e didática das coleções, a qualidade do 

Manual do Professor (MP), a correção das informações apresentadas aos 

estudantes e a qualidade e adequação do projeto gráfico e estrutura editorial da 

coleção.  

 No guia de 2011, por exemplo, a análise foi construída baseada em alguns 

critérios específicos pré-determinados: Manual do Professor (Formal, 

Contextualizado e Reflexivo); Metodologia da História (História Temática e História 

Integrada); Proposta Pedagógica da obra (Informativo, procedimental, 

Complexificação do Pensamento); Temática Indígena e Africana (Informativo; 

Crítico-reflexivo). 
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 Quanto a avaliação sobre seus itens, o guia traz o seguinte texto ao referir-

se ao critério “formação cidadã”, o qual aborda as leis de respeito, trabalho e 

valorização das questões étnicas:  

 O PNLD objetiva cumprir a LDB quanto ao provimento de material didático-

escolar de qualidade. Também objetiva cumprir a inclusão de alguns temas 

estabelecidos inclusive por leis (10.639/03 e 11.645/08). Os livros são avaliados 

também, de acordo com o GUIA, para a conferencia e consequente manutenção 

de sua qualidade. 

 A equipe de avaliação e preparação para a escolha decorrente do GUIA 

2014, se estabeleceu pela parceria entre SEB e MEC, com formação inicial em 

história, atuantes na educação básica e ensino superior e formação a nível de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ainda, o diferencial do PNLD 2014 e dos 

anteriores situa-se na possibilidade de as editoras apresentarem materiais 

complementares às coleções.  

  

3.2 O livro como mercadoria 

 

Outra questão importante na problematização do livro didático refere-se à 

didatização ou Transposição Didática. O conceito de Transposição Didática foi 

proposto inicialmente pelo sociólogo Michel Verret, em 1975, sendo usado no ano 

de 1980 por Yves Chevallard Chevallard que definiu a Transposição Didática como 

o processo através do qual o saber produzido pelos cientistas se transforma 

naquele que está contido nos currículos e livros didáticos e é ensinado aos alunos. 

As transformações do saber no processo de Transposição são inegáveis e as 

possibilidades de análise dessas transformações permeiam a produção e 

organização do material didático por parte de autores e editoras, bem como a 

proximidade existente entre o saber científico e o saber “escolar” (KARNAL, 2010).  

Este trabalho não tem como objetivo discutir o processo de didatização ou 

Transposição Didática, mas necessita lembrar que este interfere diretamente no 

livro didático. Ademais, o processo de produção e organização de um livro didático 

é por si só complexo e suficiente para discussões exclusivas, mas neste momento 
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algumas considerações a seu respeito parecem pertinentes a discussão deste 

trabalho. 

Munakata (2012) apresenta informações interessantes sobre o livro como 

mercadoria. O autor lembra que um bom livro não é apenas aquele que possui um 

bom conteúdo e é ausente de erros, mas também é aquele que segue uma 

normalização e respeito a um determinado estilo. A divisão das funções na 

atividade editorial (produção de um livro) é inerente à produção do livro impresso e 

que o produto final dessa série de atividades é o livro, ou seja, uma mercadoria. 

Ressalta também que o livro didático é um material produzido para fins 

educacionais, visando principalmente ao público escolar e por isso, tende a manter 

algumas características (inclusive quanto à Transposição Didática). Tal mercadoria 

sempre teve relevância no conjunto da economia livreira, embora muitas vezes 

aparecesse mascarada nas estatísticas e a relação do Estado (enquanto um de 

seus principais consumidores) com o mercado de livro didático é variável e 

complexa, sendo que em muitos casos a editora produz livros atendendo aos 

critérios de aprovação dados pelos Estados.  

 

No Brasil, a relação entre o Estado e o mercado de livros didáticos é, 
atualmente, mediada pelo Programa Nacional de Livro Didático (PNLD), 
criado em 1985, pelo qual o governo compra os livros solicitados pelos 
professores para serem distribuídos a todos os alunos das escolas 
públicas. É esse Programa o responsável pelas cifras astronômicas, 
apresentadas acima. A partir de 1996, instituiu-se a avaliação prévia, pela 
qual os livros didáticos inscritos no Programa passaram a ser examinados 
por especialistas. Somente os livros que obtivessem o parecer favorável 
poderiam ser escolhidos pelos professores. Não é impossível que tal 
situação tenha incentivado a produção de livros direcionada não 
diretamente aos professores e aos alunos, mas aos avaliadores, 
geralmente recrutados da universidade e, segundo a crítica corrente, nem 
sempre habituados às práticas de sala de aula (MUNAKATA, 2012, p.61-
62).  

 

 

 Munakata (2012), as editoras, ao menos no Brasil, buscam cada vez mais 

se adequar às exigências do governo e que neste contexto política internacional, 

convênios bilaterais, realização de eventos encontram-se envolvidos. E que ainda, 

não basta que o livro seja aprovado pelos avaliadores; é preciso que seja 

efetivamente escolhido pelos professores, assim as editoras contam com equipes 

de divulgadores.  
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3.3 Questões específicas sobre o PNLD e os livros didáticos de história 

 

A representação do passado e do que consideramos importante representar 

é um processo constante de mudança. A história está envolvida em um fazer 

orgânico: é viva e mutável. Um livro sobre uma guerra escrito há cem anos continua 

válido como documento, mas é muito provável que a visão de quem o escreveu 

esteja superada. Por superação entendemos o que não é mais compartilhado pela 

maioria. 

Bittencourt (2009), aponta que a formulação e a prática do ensino de história 

sempre estiveram atreladas à construção da identidade brasileira, ou seja, ao tipo 

de cidadão que desejava-se para caracterizar o país. Se durante o século XIX, a 

identidade brasileira pretendida era aquela que tinha como principal pressuposta a 

miscigenação acompanhada do “branqueamento” da pele e da conduta cultural e 

social, hoje, muito distante disso, deseja-se a formação de um “cidadão crítico”, 

expressão corriqueiramente utilizada em propostas curriculares atuais, assim,  

 

Uma certa expectativa decorre deste aspecto enfático da relação entre 
ensino de História e seu papel formativo de uma cidadania crítica, ou seja, 
qualitativamente espera-se da História uma contribuição relevante na 
formação de um determinado tipo de cidadão (BITTENCOURT, 2009, 
p.20). 

 

Essa criticidade e essa cidadania tão divulgadas nos documentos 

educacionais, por sua vez, necessitam ser avaliadas, pois é preciso refletir de as 

mesmas expandem as abordagens políticas e eleitorais que lhes são tão comuns 

e atingem o patamar das relações sociais e das concepções culturais, recaindo 

sobre temas como igualdade, respeito, dignidade, pertencimento, identidade e 

tantos outros.  

Sabe-se que o Guia do Livro Didático de História é um instrumento auxiliar 

na escolha dos livros didáticos a cada triênio e que apresenta as coleções indicadas 

e as resenhas das mesmas, com informações detalhadas sobre tais. Os livros 

didáticos adquiridos e distribuídos pelo PNLD são submetidos a um processo de 

avaliação que atravessa diferentes etapas. A equipe avaliadora dos livros de 

História do PNLD 2014 por exemplo, como esclarece o próprio Guia, foi composta 
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por um coordenador de área, um coordenador institucional, um assessor 

pedagógico, três coordenadores adjuntos e 31 pareceristas juntamente com 

técnicos da secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação 

(MEC). 

Para a avaliação das coleções uma série de critérios são previamente 

estabelecidos e para o processo PNLD 2014, listaram-se os seguintes: 

 

1. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao 

ensino fundamental; 2. Observância de princípios éticos necessários à 

construção da cidadania e ao convívio social republicano; 3. Coerência e 

adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, 

no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos 

objetivos visados; 4. Correção e atualização de conceitos, informações e 

procedimentos; 5. Observância das características e finalidades 

específicas do Manual do Professor e adequação da coleção à linha 

pedagógica nele apresentada; 6. Adequação da estrutura editorial e do 

projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos da coleção (GUIA 

PNLD, 2014). 

 

Na avaliação dos livros didáticos, vários outros indicadores de qualidade 

foram inseridos pelas equipes técnicas que coordenaram os processos avaliativos 

ao longo das últimas duas décadas e pode-se afirmar que eles refletem as 

mudanças na área de História, seja em termos de inovações historiográficas, seja 

em termos de competências pedagógicas. Enquanto critérios específicos para o 

PNLD 2014, o Guia aponta: 

 

1. Uso do conhecimento atualizado nas áreas de História e Pedagogia; 2. 

Anúncio da função social da história e dos pressupostos teórico-

metodológicos veiculados pela coleção; 3. Estímulo ao conhecimento da 

historicidade das experiências sociais; 4. Desenvolvimento de conceitos, 

habilidades e atitudes na construção da cidadania; 5. Emprego de texto 

iconográfico no desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação, 

considerando sua condição de fonte para a produção do conhecimento 

histórico; 6. Isenção de anacronismos e voluntarismos (GUIA PNLD, 

2014).  

 

Observando esses critérios, pode-se elencar itens que um livro didático de 

história pode, necessita ou não deve apresentar. O quadro de avaliação de obras 

do Guia apresenta as 20 coleções aprovadas dentre as 26 inscritas no PNLD 2014. 
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Das 20 aprovadas, duas constam pela primeira vez no Guia. As demais coleções 

já fizeram parte de Guias anteriores. A síntese dos resultados da avaliação toma 

por base as menções concedidas pelos avaliadores para cada bloco de 

indicadores: (1) manual do professor; (2) componente curricular História; (3) 

proposta pedagógica; (4) formação cidadã e (5) projeto gráfico. A intensidade da 

cor indica o resultado da avaliação: quanto mais intensa a tonalidade, maior a 

capacidade de a coleção cumprir os critérios estabelecidos no edital. 

Nesta perspectiva, o próximo capítulo pretende, dentro de alguns capítulos 

de livros didáticos de História realizar analise de conteúdo de questões étnico-

raciais encontradas.  
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CAPÍTULO 04 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE QUESTÕES ÉTNICOS-RACIAIS EM 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA  

 

4.1 As coleções didáticas: 

 

Inicialmente, para que as análises pretendidas apresentem-se de forma 

coerente, é importante destacar que as três coleções escolhidas receberam entre 

si, notas diferentes no quesito ‘formação cidadã’, estabelecido pelo GUIA PNLD 

2014 - HISTÓRIA, o qual contempla as questões étnico-raciais e que os capítulos 

escolhidos em cada livro didático correspondem ao cumprimento  do trabalho com 

os conteúdos que fazem parte da grade curricular do 7º ano – ‘Reinos e Impérios 

Africanos’, ‘A América antes da chegada dos Portugueses’ e  ‘Produção do açúcar 

na América Portuguesa’. Ademais, considera-se que a partir de cada conteúdo, 

uma categoria de análise foi definida e que os livros do 7º ano foram selecionados 

por contemplarem conteúdos pertinentes a esta discussão.  

Para os capítulos sobre os ‘Reinos e Impérios Africanos’, definiu-se como 

categoria de análise a predominância do estereótipo do africano como o selvagem 

e da África como local permanentemente subdesenvolvido – categoria 1. Para os 

capítulos sobre a ‘América antes da chegada dos Portugueses’, definiu-se como 

categoria de análise a descrição de um indígena aculturado e pouco apto para o 

trabalho – categoria 2. Para os capítulos sobre a ‘Produção do açúcar na América 

Portuguesa’ definiu-se como categoria a importância produtiva atribuída ao branco, 

ao negro e ao indígena e o papel de ambos como sujeitos ativos em processos de 

resistência – categoria 3.  

Assim, este capítulo inicia-se com uma breve apresentação dos livros de 7º 

ano das três coleções escolhidas, seguida das análises separadas por categorias.  

 

 



64 
 

Sobre a Coleção “Para Entender a História”14: Na “visão geral da obra” 

(item próprio do guia PNLD 2014), a Coleção “Para entender a História”, foi avaliada 

com nota 1 no quesito manual do professor (1), com nota 4 no quesito componente 

curricular História (2), com nota 4 no quesito proposta pedagógica (3), com nota 4 

no quesito formação cidadã (4) e nota 5 no quesito projeto gráfico (5).  

Os livros desta coleção são organizados com a seguinte estrutura: na 

abertura de cada capítulo encontra-se uma imagem e um texto de introdução ao 

tema, o boxe intitulado “isto é com você” oferece uma reflexão inicial, o texto 

principal, os mapas e o glossário estão presentes ao longo do texto principal, o boxe 

“desafio”, em forma de atividade, a seção “fazendo a síntese do capítulo”, 

organizado com algumas questões, a seção “ampliando o conhecimento”, com 

atividades diferenciadas, interdisciplinares, com pesquisas, entrevistas e afins, a 

seção “quer saber mais”, com indicações de filmes, musicas, livros, sites e afins.  

Os capítulos seguem a seguinte numeração e tema: 1- Comércio e 

mudanças sociais na Idade Média, 2- O Estado Moderno, 3- Humanismo e 

Renascimento, 4- Reforma e Contrarreforma, 5- A expansão marítima e comercial 

europeia, 6- Nos tempos do absolutismo, 7- Maias, Astecas e Incas, 8- A Espanha 

e suas colônias na América, 9- Os povos que habitavam o atual território do Brasil, 

10- As múltiplas civilizações africanas, 11- A civilização indiana, 12- As civilizações 

chinesa e japonesa, 13- Os portugueses organizam sua colônia na América, 14- 

Açúcar e escravidão no Brasil colonial, 15- Nos tempos da União Ibérica, 16- As 

colônias inglesas, 17- O fim da União Ibérica, 18- A expansão territorial da colônia 

portuguesa, 19- O século do ouro e dos diamantes.  

A coleção “Vontade De Saber História”15: publicada em 2012 e 

apresentada ao edital PNLD 2014 foi escrito pelos autores Marco Pellegrini, Adriana 

Dias e Keila Grinberg. O livro do 7º ano, com 224 páginas divide-se nos seguintes 

capítulos: 1- Estudar História é; 2- A formação da Europa medieval; 3- A época 

medieval na Europa; 4- A expansão do islã; 5- A América antes da chegada dos 

europeus; 6- Reinos e impérios africanos; 7- A Europa moderna: o Renascimento; 

                                                           
14 FIGUEIRA, Divalte Garcia. Para entender a História. 7° ano/ Divalte Garcia Figeuira, João Tristan 

Vargas. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012.  

15 PELLEGRINI, Marco César. Vontade de saber história, 7º ANO/ Marco César Pellegrini, Adriana 

Machado Dias, Keila Grinberg. – 2ª. Ed. – São Paulo: FTD, 2012.  
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8- A Europa moderna: as grandes navegações; 9- A Europa moderna: reformas 

religiosas e absolutismo; 10-  A colonização na América Espanhola; 11- A 

colonização na América Portuguesa; 12- A expansão das fronteiras da Colônia 

Portuguesa. 

Na “visão geral da obra” (item próprio do guia PNLD 2014), a referida coleção 

recebeu nota 5 no quesito manual do professor (1), nota 3 no quesito componente 

curricular (2), nota 3 no quesito proposta pedagógica (3), nota 5 no quesito 

formação cidadã (4) e nota 5 no quesito projeto gráfico (5). 

Reitera-se aqui que o guia do PNLD 2014 apresenta o seguinte 

posicionamento quanto o quesito formação cidadã: 

 

(...) a formação cidadã merece destaque na obra. Nos textos, imagens e 
atividades, identifica-se a valorização de reflexões que visam à 
instauração da cidadania, à preservação da natureza, à valorização da 
mulher, à luta contra o racismo e o preconceito étnico. A história da África, 
da cultura afro-brasileira e das culturas indígenas, por sua vez, está 
disposta de forma adequada nos textos básicos e complementares, nas 
imagens e nas atividades (GUIA PNLD, 2014, p.13/14). 

 

Os elementos identificados pelo PNLD e elencados nesse parágrafo, que 

garantiram à referida coleção a maior nota no quesito 04 correspondem aos 

objetivos que embasam as leis 10.639/03 e 11.645/08, devendo ser identificados 

na análise deste trabalho.  

A coleção “Projeto Teláris”16: O livro do 7º ano da Coleção Projeto Teláris, 

com 256 folhas foi elaborado por Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi e publicado 

pela Editora Ática. Quanto à sua organização, divide-se em 04 unidades e alguns 

capítulos em cada uma delas.  

 Na unidade 1 (território e governo) estão os capítulos: 1- O mundo árabe e 

o Islamismo; 2- O mundo feudal; 3- As monarquias europeias; Na unidade 2 

(tolerância) estão os capítulos: 4- Renascimento e Reforma: a Europa em 

transformação; 5- As grandes navegações; 6- A África entre os séculos XI e XV; 7- 

A colonização espanhola na América; Na unidade 3 (trabalho) estão os capítulos: 

                                                           
16 AZEVEDO, Gislane Campos. Projeto Teláris: História/ Gislane Campos Azevedo, Reinaldo 

Seriacoi. – 1. Ed. – São Paulo: Ática, 2012. – (Projeto Teláris: História)  
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8- Os indígenas e o começo da colonização; 9- Africanos na colônia portuguesa; 

10- A sociedade do açúcar e na unidade 4 (deslocamentos populacionais) estão os 

capítulos: 11- Expansão territorial no Brasil Colônia; 12- Em busca do ouro.  

 Em cada unidade, há uma abertura com uma imagem e um texto introdutório, 

além de uma sessão chamada “ponto de partida”, com algumas questões reflexivas 

sobre o tema da unidade a ser apresentado ao aluno. Como forma de continuação 

da abertura, há uma página amarela, com textos e imagens que relacionam os 

temas dos capítulos que compõe uma unidade. A abertura dos capítulos é feita com 

textos e imagens atuais sobre cada tema.  A seção “olho vivo” propõe o uso de 

imagens como documentos de diferentes épocas. O glossário está na lateral das 

páginas. As páginas de atividades, são subdivididas nas seções “para organizar as 

ideias”, “diálogos”, “interpretando documentos”, “nosso mundo hoje” e “hora de 

refletir”. Em cada final de unidade há dicas de registro dos conteúdos e de reflexões 

finais a partir de documentos históricos nas seções “como se faz...” e “ponto de 

chegada”.  

Na “visão geral da obra” (item próprio do guia PNLD 2014), a referida coleção 

recebeu nota 4 no quesito manual do professor (1), nota 4 no quesito componente 

curricular (2), nota 5 no quesito proposta pedagógica (3), nota 5 no quesito 

formação cidadã (4) e nota 5 no quesito projeto gráfico (5). Na visão geral da obra, 

o guia do PNLD 2014 ressalta a perspectiva inovadora da coleção quanto à 

organização de seus conteúdos.  

 Apresentadas as coleções, seguem as categorias de análise e as 

percepções obtidas por meio da análise de conteúdo.  

 

4.2 Possibilidades de reflexão a partir da análise do conteúdo de livros para 

o 7° ano: 

 

4.2.1 Categoria 1 - A predominância do estereótipo do africano como o 

selvagem e da África como local permanentemente subdesenvolvido. 

 

4.2.1.1 Coleção “Para Entender a História” 
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 De maneira específica e de acordo com o objetivo deste trabalho, é possível 

destacar que o capítulo 10 – As múltiplas civilizações africanas – da Coleção “Para 

entender a história” estende-se das páginas 140 a 157 e tem início com uma 

fotografia apresentada em duas páginas (página 140 e 141) de uma aldeia em 

Tombuctu, Mali, tirada em 2007, retratando uma imagem de mulheres colhendo 

arroz e dois pequenos textos que paralelamente convidam o leitor a pensar a África 

como o berço da humanidade, berço da sociedade egípcia enquanto uma das 

civilizações mais poderosas e duradoras do mundo e também como lugar de origem 

de muitos sujeitos escravizados em todo mundo.  

O outro texto, apresentado no Box “isto é com você” afirma que na sociedade 

brasileira, composta por um expressivo número de afro descendente, alguns em 

situação de destaque profissional, mas muitos em situação econômica e social 

desfavorável. O Box questiona ainda, o que na opinião do aluno, poderia ser feito 

para atenuar essa desigualdade?  

 

 

Figura 1 – Página 140 do capítulo 10 - Coleção “Para entender a História”. 
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Figura 2- Página 141 do capítulo 10 – Coleção “Para Entender a História”.  

 

Sobre a abertura do capítulo, pondera-se que não há uma descrição sobre 

a fotografia escolhida nem uma conectividade entre ela e o texto de introdução ao 

capítulo que aponta a África como o berço da humanidade e o local de surgimento 

de civilizações poderosas e influentes como a egípcia.  

Na sequência, na página 142, o texto principal do capítulo – ‘A paisagem 

africana: uma grande diversidade de ambientes’, discute primeiramente a 
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predominância da Savana no Continente Africano e a importância do Saara. Além 

disso, traz no final da página, de forma meramente ilustrativa, a imagem de uma 

espécie de raposa, caracterizando-a como uma espécie típica do Saara e também 

uma imagem do continente africano feita por satélite, em 2010, destacando o mar 

mediterrâneo, o mar vermelho e o Saara.  

Olhando a partir da perspectiva da TRS, pode-se afirmar que ambas as 

fotografias escolhidas e mesmo o texto inicial deste capítulo apresentam-se de 

forma a reforçar uma das funções atribuídas a uma representação que é a de 

convencionalizar um objeto, uma pessoa ou um acontecimento.  

 

(...) impressionisticamente, cada um de nós está obviamente cercado, 
tanto individualmente como coletivamente, por palavras, ideias e imagens 
que penetram nossos olhos, nossos ouvidos e nossa mente, quer 
queiramos quer não e que nos atingem, sem que saibamos, do mesmo 
modo que milhares de mensagens enviadas por ondas eletromagnéticas 
circulam no ar sem que as vejamos e se tornam palavras em um receptor 
de telefone, ou se tornam imagens na tela da televisão (...) (MOSCOVICI, 
2004, p.33).  

 

É possível afirmar que os livros didáticos atuais de história apesar de 

renovarem a apresentação de seus capítulos e conteúdo, ainda possuem (em 

algumas ou recorrentes vezes, dependendo do livro) posturas tradicionais, como a 

escolha de imagens em um banco previamente organizado, sem articulação com o 

texto e o uso de imagem com a finalidade ilustrativa. 

 Aqui a África é apresentada ao aluno mais uma vez de forma tradicional, a 

partir de seus aspectos naturais, o que não significa necessariamente um erro, mas 

que pode refletir o desinteresse ou a desconsideração de (outros) conhecimentos 

sobre o referido continente, seja por opção, seleção ou equívoco do autor ou então, 

dos demais integrantes da equipe editorial do livro.  

Posteriormente, o capítulo trata dos grupos linguísticos do continente 

africano, enfatizando a diversidade da língua e organizando-as em quatro grandes 

famílias. Um mapa (apresentado na figura 3) com os grupos linguísticos 

acompanha o texto. Este é um dos poucos momentos em que o capítulo apresenta 

informações sobre a África atual e possibilita uma discussão sobre a variedade 

linguística e cultural que compõe o continente. É possível afirmar que ainda hoje 
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sobre alguns conhecimentos e informações predomina entre parte significativa dos 

alunos do Ensino Fundamental ideias generalizadas sobre a África, 

impossibilitando-os de realizar distinções, por exemplo sobre sociedades e tempos 

específicos.   

Para a TRS, cada representação que temos de um sujeito, objeto ou situação 

permite-nos uma classificação, uma denotação, sendo que neste caso, quanto 

menos conteúdo um aluno dominar sobre a África, mais pobre e generalizadas 

serão suas classificações. Conforme a figura abaixo, o mapa apresenta as 04 

(quatro) principais famílias linguísticas faladas na África e um mapa com a 

distribuição destas no referido continente. 
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Figura 3 – Página 144 do capítulo 10 – Coleção “Para Entender a História”. 

 

A menção da expressão “Torre de Babel” no título do texto que trata sobre 

as línguas na África pode ser compreendida como uma associação pejorativa, pois 

como conta o referido mito, os homens teriam sido punidos por Deus por tentarem 

chegar ao céu construindo uma enorme torre. Tal punição veio em forma de uma 

confusão de línguas diferenciadas com as quais Deus segregou os homens, 
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impedindo sua convivência e entendimento. Sobre tal mito, Silva (2011, p.09), 

conclui que  

 

Cada povo passou a ver os outros povos, com outras línguas, como 
estrangeiros. E alguns desses povos, os que possuíam o segredo do uso 
das armas de fogo, iniciaram, maldosamente, a espalhar o boato de que 
povos diferentes eram, em verdade, seres sem alma, que necessitavam 
ser submetidos a eles, para adquirirem as virtudes da humanidade e da 
civilização. 

 

Ana Célia da Silva (2001) utiliza-se do mito da Torre de Babel no prefácio de 

seu livro que tem como tema e título “A representação social do negro no livro 

didático: o que mudou? por que mudou?”, propondo que a história tende a se repetir 

e que neste caso, os homens tendem a repetir o estranhamento àqueles que são 

diferentes em algum ou qualquer aspecto, como a cor da pele ou o idioma falado.  

Em seguida, o texto principal discute o tema ‘Sociedade e poder na África 

Subsaariana, seus clãs, aldeias, reinos e impérios’, discutindo a coexistência de 

diferentes formas de organização social na África até a chegada dos Portugueses 

à África.  

Discute também, brevemente a presença dos árabes na África, focando na 

sua influência para o comércio e no Islã. Traz ainda informações sobre os berberes, 

povos que ocupam o Saara. Duas fotos acompanham o respectivo texto, uma que 

mostra uma moça berbere, de 1915 e a outra de 2008, que mostra uma caravana 

na Mauritânia. O quadro do desafio contudo, desconectado do texto apresenta uma 

questão sobre a vestimenta adequada ao deserto. Nesta altura do capítulo é 

possível destacar a diversidade de temas abordados e recursos utilizados e a 

concomitante falta de profundidade das abordagens.  

Na sequência, o capítulo apresenta textos sobre os Reinos de Gana, Mali, 

Songai, Monomotapa, Congo e Angola. Os textos são ricos em informações e 

apresentam imagens interessantes sobre o tema, porém é de fácil percepção a falta 

de informações mais atuais sobre tais reinos e regiões. Apenas os dois últimos 

parágrafos deste texto tratam brevemente do fato de boa parte do território dos 

antigos reinos de Congo e Angola terem se tornado colônias de Portugal e hoje 
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integrarem o território de Angola. Essa falta de informações mais atuais impregna 

no texto uma aparência de inconclusão.  

 

 

Figura 4 – Página 151 do capítulo 10 – Coleção “Para Entender a História”. 
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A página da figura 4 e é a última parte do texto sobre Gana, Mali e Songai. 

A fotografia na parte inferior e direita da página é da rainha angolana Nzinga. A 

próxima parte do texto principal trata da “escravidão familiar” na África. Parte do 

texto aborda as diferentes causas que resultavam na escravidão entre africanos, 

entre as quais a falta de comida que levava uma família a vender um ou mais de 

seus integrantes, a falta de dinheiro para o pagamento de dívidas, punição para 

delitos graves e a guerra entre povos diferentes.  

As ideias de alocação ou categorização presentes na TRS nos permitem 

compreender o local que cada sujeito ou grupo ocupa socialmente e assim, 

permitem a reflexão de que por vezes, mesmos que sem intenção, a escravidão 

familiar ou a escravidão que ocorria no interior da África serve como 

contextualização ou complementação da escravidão de africanos feita por 

portugueses. Quando um livro trata destes processos tão distintos num mesmo 

momento ou numa sequência, ele pode levar seu leitor a entendê-las como partes 

de um único processo e como algo “natural”. Se representar significa “(...) 

apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as condições de uma coerência 

argumentativa (...)” (MOSCOVICI, 2004, p.216), processos como o da escravidão 

feita pelos portugueses não pode ser compreendida ou discutida como continuação 

ou consequência de qualquer outro processo.  

A sequência do texto trata do comércio de escravos na África após a 

chegada dos Portugueses. O texto aponta que os comerciantes árabes levavam os 

escravos para a Península Arábica, a Pérsia e a Índia para trabalhos 

administrativos, domésticos e também como soldados, mas que o número de 

africanos escravizados por outros povos só foi expressivo com os Portugueses.  

Segundo o texto, inicialmente, os portugueses surpreendiam tribos mais 

próximas do litoral e apreendiam africanos para ser traficados. Logo, perceberam 

que acordos com alguns líderes africanos lhes renderiam mais escravos e exigiriam 

menos esforços. O escambo era o sistema de troca de mercadoria sem dinheiro 

que rendia aos portugueses um número expressivo de escravos africanos. Do 

Brasil, o fumo e a aguardente eram as mercadorias mais valorizadas para o 

escambo. O texto termina apresentando a estimativa de que cerca de 11 milhões 

de escravos foram retirados da África, durante os quatro séculos do tráfico negreiro.  

A fotografia da rainha angolana Nzinga, que completa o texto sobre os reinos do 
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Congo e de Angola, representa uma das figuras recorrentemente ligadas à 

resistência africana contra a escravidão.  

 

Podemos também citar como uma estratégia de manutenção dos valores 
culturais, entre eles o religioso, os feitos da rainha Nzinga que, durante o 
processo de descolonização da África, fingia aceitar a religião dos 
brancos, erigindo templos católicos em Angola, enquanto estabelecia 
acordos com os portugueses para a manutenção do seu reino africano. 
(...) (SILVA, 2011, p.85).  

 

 A apresentação de Nzinga como um símbolo da resistência africana à 

escravidão, rompe com a demasiada exposição da figura de Zumbi por exemplo, 

possibilitando aos alunos ampliar seu repertório/conhecimento sobre o tema.  

Dois quadros de “desafio” estão presentes nesta parte do texto, um com uma 

questão sobre as hipóteses que justificam o nome de lugares como “Costa do 

Ouro”, “Costa do Marfim” e “Costa dos Escravos” e outro que questiona a presença 

de alimentos de origem africana na alimentação brasileira.  

O quadro “fazendo a síntese do capítulo”, apresenta 08 questões com temas 

variados. A questão 1 aborda a variedade linguística do território africano. A 

questão 2 trata da presença do Islã em partes da África. A questão 3 aborda o 

fortalecimento dos reinos de gana, Mali e Songai. A questão 4 objetiva a formação 

do povo Nok. A questão 5 aborda o interesse dos portugueses pela África. A 

questão 6 aborda a importância de cidades do vale do Rio Niger. A questão 7 

questiona a escravidão de africanos anterior aos portugueses e a questão 8 

questiona o interesse dos chefes africanos no comercio de escravos. Analisando 

as questões percebe-se que foram organizadas a partir dos textos apresentados 

no capítulo e que sua sequência obedece a disposição dos temas e dos textos. 

O capítulo termina com questões do boxe “ampliando o conhecimento”, as 

quais tem como objetivo induzir ou instigar os alunos a pesquisarem sobre assuntos 

diversificados sobre a África. As temáticas das 07 questões, abordam as religiões 

presentes e praticadas nos países africanos na atualidade, pinturas rupestres da 

pré-história africana, as características geográficas do Saara e a presença da 

língua portuguesa em países africanos. As questões apresentam-se bem 

elaboradas e possibilitam reflexões sobre o passado e sobre o presente da África.  
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Figura 5– Página 156 do capítulo 10 – Coleção “Para Entender a história”.  

 

Assim, pode-se dizer que o capítulo 10 – As múltiplas civilizações africanas 

– se propõe de acordo com sua introdução a apresentar ao aluno a variedade de 

configurações dos países africanos. Contudo, um dos primeiros pontos a se 
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observar é que o capítulo não apresenta nenhuma imagem, texto ou caixa de 

diálogo (boxe) sobre as cidades africanas, sua organização econômica, política ou 

tecnológica. Todas as imagens privilegiam a ideia de tribo, de sociedades nômades, 

ou então, a extinção de outras comunidades e sociedades.  

Se considerar as imagens, o leitor ou aluno, não tem subsídios para construir 

hipóteses acerca do desenvolvimento da África para sua situação atual. Se 

considerar os reinos e as sociedades, encontrará informações apenas das antigas 

ou já extintas. Sobre atividades e manifestações comerciais, econômicas ou 

culturais, terá poucas informações também. Já realizando as pesquisas e 

atividades propostas será levado a realizar reflexões em sua grande parte sobre o 

processo de escravização pelos europeus e sobre características dos povos 

africanos antigos.  

Assim, pode-se dizer que o aluno pode utilizar as informações limitadas 

encontradas neste livro para a construção de uma representação sobre as 

civilizações africanas e que, sobretudo, se a mediação do professor não contribuir 

para um aprendizado contrário a isso.  

 

(...) A consciência histórica do aluno começa a ser formada antes mesmo 
do processo de escolarização e se prolonga no decorrer de sua vida, fora 
da escola, em diferentes espaços educativos, por diferentes meios.  
Assim, a construção de uma prática de ensino de História que de fato 
objetive a formação de cidadãos críticos, requer a valorização permanente 
das vozes dos diferentes sujeitos, do diálogo, do respeito à diferença, bem 
como o combate às desigualdades e o exercício da cidadania em todos 
os espaços (FONSECA, 2010, p.11).  

 

Além da utilização do livro e demais materiais pedagógicos, o professor de 

história precisa ter me mente os objetivos de sua disciplina e de seus conteúdos e 

a potencialidade de suas abordagens e propostas.  

Supõe-se que o conteúdo e a disposição do mesmo no livro didático não 

acabam por determinar a prática do professor e o entendimento do aluno sobre 

uma determinada temática. Porém, o professor deve ter claro a metodologia com a 

qual utilizará o livro e a importância que atrela à essa ferramenta pedagógica. Se 

for sua única fonte de informação e determinante didático, possivelmente não 

contribuirá para uma formação intelectual e cientifica cidadã e crítica, mas 
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contrariamente, contribuirá para a prosperidade de representações estereotipadas 

e predeterminadas. 

 Moscovici (1978, p.10) aponta que a função das representações é “[...] 

contribuir exclusivamente para os processos de formação de condutas e de 

orientação das comunidades sociais [...]”. Portanto, entende-se que, a 

representação de um indivíduo, um objeto, um grupo é fundamental para a 

construção ou contrariamente, a desconstrução de sua identidade, as 

representações são passíveis de transformações e que algumas representações, 

baseadas em grande parte, no senso comum, tem sofrido transformações, partindo 

de entendimentos políticos, econômicos, culturais e sociais diferenciados. Assim, 

Moscovici (1978) questionava-se sobre a função das representações sociais numa 

sociedade pensante e essa questão deve ser a base para que os papéis sociais 

sejam problematizados e questionados.  

 

4.2.1.2 Coleção “Vontade de saber história” 

O livro do 7º ano e em especifico, o capítulo 6 – Reinos e Impérios africanos, 

que estende-se das páginas 94 a 108, é composto de textos diversos em conteúdo 

e formato e muitas imagens, entre as quais fotografias, mapas e esquemas visuais. 

A unidade inicia com a apresentação de três imagens, apresentando uma placa de 

metal do século XVI, com a representação de um rei africano, uma fotografia atual 

de uma caravana de mercadores cruzando o Saara e uma fotografia da mesquita 

e universidade da República do Mali. Na apresentação da unidade, o leitor é levado 

a entender que o intuito do referido capítulo é trabalhar algumas das antigas 

sociedades africanas.  

O primeiro texto com o título “O continente africano”, aborda a diversidade 

de povos que desde a Antiguidade ocuparam a África. O texto é acompanhado de 

um mapa que mostra os reinos e impérios no período de 500 a 1600 e de uma linha 

do tempo que divide a predominância de alguns reinos ao longo dos séculos VI e 

XVI. 

 Cada vez que uma análise de livros didáticos é proposta, a seleção dos 

temas dos capítulos é um dos pontos a serem pensados. Assim, os 
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questionamentos sobre como e o que estudar da história da África, são relevantes, 

pois como afirmam Pereira e Monteiro (2013, p.21): 

 

Não é simples pensar o “como fazer” quando a questão envolve séculos 
de desconhecimento e distanciamento intelectual. Não há como recuperar 
a africanidade de nossa história sem recuperar a própria história da África. 
E neste caso, trata-se de construir referencias, de recuperar memória, de 
trazer à tona tudo aquilo que não encontrou estímulo para sedimentar-se 
na cultura individual e coletiva sobre o significado das relações com a 
África na nossa história. E também sobre as estratégias criadas por 
africanos e africanas, e seus descendentes mais diretos, ao lidar com as 
condições adversas em que se encontravam, para sobreviver ou mesmo 
para viver melhor.  

 

As leis 10.639/03 e 11.645/08 podem contribuir com o professor no momento 

em que ele planeja suas aulas e define os objetivos de suas propostas didáticas, já 

que além de preverem a presença de assuntos sobre a África, por exemplo, elas 

possibilitam o entendimento do que faz-se necessário trabalhar e discutir em sala 

de aula por meio de pareceres e materiais para consulta didática.  

 

Figura 6 – Página 97 do capítulo 6 – Coleção “Vontade de Saber História”.  
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Assim, considera-se que tais materiais tendem a levar o professor a romper 

com práticas e abordagens pedagógicas tradicionais que resultaram na 

solidificação de preconceitos e representações equivocadas sobre determinados 

objetos e sujeitos.  

Um texto sobre o Saara é apresentado em seguida, apontando a importância 

econômica deste deserto para diversos povos africanos.  

O segundo texto trata sobre o Reino de Gana com informações de sua 

localização, suas principais cidades e a importância da soberania do rei para este 

povo. O texto é acompanhado de uma caixa de glossário, um trecho de uma obra 

literária17 sobre soberania e um boxe a parte sobre escavações arqueológicas.  

No quadro “Enquanto isso...” um breve texto sobre a Índia e sobre o período 

gupta permite que o aluno estabeleça um paralelo entre as civilizações africanas e 

civilizações de outros continentes.  

O islamismo na África é o tema do próximo texto do capítulo. Este texto 

retoma o surgimento da religião islâmica, sua difusão neste continente e a 

escravidão nas sociedades africanas islamizadas. Um boxe sobre o Alcorão e um 

glossário acompanha o texto. O texto é acompanhado ainda de uma fotografia de 

2000 que mostra meninos islâmicos estudando o alcorão e em sua legenda há 

explicação de que em alguns países africanos como o Sudão, o Alcorão é estudado 

inclusive na escola.  

Um texto sobre a escravidão e sua relação com o islamismo também é 

apresentado nesta página, evidenciando que nos países islamizados a escravidão 

de pessoas que não aceitam o islamismo como sua religião é aceitável. Na 

atualidade esse texto mostra-se pertinente para discussões em sala de aula acerca 

da influência das religiões no comportamento e nas relações interpessoais, o que 

justifica a relevância de ideias como a contextualização, a transdisciplinaridade e o 

diálogo entre passado e presente na disciplina de história.  

                                                           
17 SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2006.  
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Figura 7- Página 99 do capítulo 6 – Coleção “Vontade de Saber História” . 

 

Observando a fotografia acima, percebe-se que traz imagens e textos sobre 

o Islamismo no continente africano. A fotografia principal mostra meninos 

sudaneses estudando o Alcorão. O glossário da página e a caixa de texto também 

falam sobre o respectivo Livro Sagrado. Em seguida, o Império de Mali é o tema do 

capítulo, abordando a diversidade de sua população e a importância do comércio 
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nesta região da África. Um glossário acompanha o texto, juntamente com uma 

fotografia da mesquita de Jené, considerada pela UNESCO como Patrimônio da 

Humanidade.  

Dois quadros são apresentados na continuidade do capítulo. O primeiro 

“história em construção” fala sobre a presença dos “griôs”, homens que percorriam 

grandes distancias contando a história de sociedades africanas em forma de 

poesia. O segundo, “O sujeito na história”, fala sobre Ibn Battuta, viajante africano, 

autor de uma série de relatos sobre a África, que até hoje são utilizados como fontes 

históricas.  

 

    Figura 8 – Página 101 do capítulo 6 – Coleção “Vontade de Saber História”. 
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Nesta página a rapidez com que muitas vezes o livro didático apresenta seus 

conteúdos e sua abordagem faz-se visível e permite a constatação de que a 

fragmentação da página em quadros diversificados e a exploração de caixas de 

diálogos e glossário é uma forma encontrada por organizadores e editores de 

apresentarem um maior número de informações.  

O próximo texto, que se estende entre as páginas 102 e 105 do livro didático, 

trata da conquista do Império Mali pelo Império Songai e evidencia a cidade de 

Tombuctu como um polo acadêmico na África e local próspero para a venda de 

livros e manuscritos.  Uma fotografia recente sobre a confecção de manuscritos 

acompanha o texto, bem como um glossário. A legenda da fotografia conta que a 

produção de manuscritos é uma atividade comum na referida região até os dias de 

hoje. Os Reinos Iorubas são o tema do próximo texto e a arte a principal abordagem 

do mesmo. Fotografias de artefatos artísticos como esculturas em Terracota e em 

placas de metal destes reinos acompanham o texto.  

Na sequência, o Reino do Congo é trabalhado. O texto principal aborda o 

desenvolvimento da atividade comercial nesse reino africano, trazendo 

informações sobre a moeda e sua organização social. Um mapa com a divisão do 

Congo no século XVII e um boxe sobre o cristianismo nessa região, complementam 

a abordagem.  

O boxe “Explorando o tema”, fala sobre a metalurgia do ferro nas sociedades 

africanas, a simbologia atribuída ao ferreiro em algumas sociedades africanas e 

como essa atividade chegou ao Brasil com os escravos. Uma foto recente de 

ferreiros do Sudão acompanha o texto.  

Se agruparmos as imagens deste capítulo, a exemplo das representadas 

nas figuras de número 07, 08 e 09, nos deparamos com a possibilidade de 

construção ou reafirmação de uma dada representação. Onde os sujeitos estão 

sentados, que tipo de vestimentas utilizam que tipo de atividade desempenham são 

alguns dos questionamentos que surgem e contribuem para a interpretação destas 

imagens, o que nos permite perceber que,  
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(...) Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores 
que lhes são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. 
Nós pensamos traves de uma linguagem; nós organizamos nossos 
pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, tanto 
por nossas representações, como por nossa cultura. Nós vemos apenas 
o que as convenções subjacentes nos permitem ver e nós permanecemos 
inconscientes dessas convenções (...) (MOSCOVICI, 2004, P.35).  

 

Assim, entende-se que é por meio de questionamentos como este, feito por 

meio da recorrência de imagens que as representações podem ser questionadas.  

 

 

  Figura 9 – Página 107 do capítulo 6 – Coleção “Vontade de Saber História”,  
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A última imagem traz duas imagens (uma ilustração e uma fotografia) sobre 

a atividade do ferreiro na África ao longo do tempo e a importância das técnicas da 

metalurgia africana no Brasil, complementado um texto sobre a importância do 

metal enquanto elemento simbólico, religiosos e cultural. Em seguida, o capítulo 

traz atividades para serem desenvolvidas pelos alunos, separando-as em quatro 

categorias diferentes: “exercícios de compreensão”, “expandindo o conteúdo”, 

“trabalho em grupo” e “passado e presente”.  

Do grupo “exercícios de compreensão”, o número 01 pede a elaboração de 

um pequeno texto sobre Gana, o número 02 questiona como se deu a difusão do 

Islamismo na África, o número 03 pede a elaboração de um texto sobre a 

escravidão nas sociedades islâmicas, o número 04, 05,06,07 e 08 questiona o 

aluno sobre o reino Mali. O número 09 questiona o aluno sobre o Império Songai, 

os números 10,11,12,13 e 14 questionam o aluno sobre os Reinos Iorubás e o 

número 15 traz questões sobre o reino do Congo. 

Observa-se que essas questões apresentam-se organizadas na mesma 

sequência que os textos do capítulo e que as respostas das mesmas podem ser 

formuladas apenas com as informações contidas neste, sem a necessidade de 

pesquisa em outros materiais.  

Do Grupo “expandindo o conteúdo”, as questões 16, 17 e 18 apresentam 

trechos de textos retirados de fontes diversas e algumas questões sobre cada um 

dele. A primeira delas, com um trecho do livro “Ancestrais: uma introdução à história 

da África Atlântica,” de Mary Del Priori, aborda a escravidão no Reino do Congo. O 

número 17, traz um trecho da obra “Um passeio pela África”, de Alberto da Costa e 

Silva, em que um dos personagens descreve algumas características e percepções 

do Império Songai. As questões pedem ao aluno a identificação de informações 

básicas sobre este Império, como as principais cidades. O número 18 apresenta 

um trecho de texto e alguns questionamentos sobre a função dos griôs.  

Os textos apresentados nessas três questões complementam os textos do 

capítulo e levam o aluno a elaborar pensamentos e respostas mais especificas 

sobre as questões.  
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No grupo de questões “Trabalho em grupo”, os questionamentos do 

exercício de número 19 referem-se a presença de griôs no Brasil e propõe a 

realização de uma pesquisa sobre a temática. Já no grupo “passado e presente”, o 

exercício de número 20, apresenta um texto sobre um projeto de preservação da 

cidade de Tombuctu, enquanto Patrimônio Mundial e algumas questões sobre o 

tema.  

Para terminar o capítulo, a série “Vontade de Saber história” disponibiliza 

uma forma de autoavalição para o aluno, com itens gerais sobre o conteúdo 

disponibilizados em um quadro e pede para que o aluno reflita se compreende e 

domina as informações de tais itens.  

 

4.2.1.3 Coleção “Projeto Teláris” 

 O capítulo 06 desta coleção, das páginas 94 à 106, intitulado “A África entre 

os séculos XI e XV”, tem início com a apresentação de um texto sobre a 

aproximação cultural existente entre o continente africano e o Brasil percebida, por 

exemplo, pelo uso de palavras de origem afro.  

Junto com este texto, há uma fotografia de um Mercado de praça situado em 

frente à mesquita de Djenné, no Mali tirada em 2006, e observando a coexistência 

desses dois elementos percebe-se que não há uma estreita relação entre o texto 

inicial do capítulo e a fotografia escolhida para a referida página o que permite a 

constatação da falta de conectividade existente entre imagens e textos percebida 

recorrentemente em materiais didáticos, não só da disciplina de História.  Percebe-

se também que há predomínio do texto sobre a imagem e o uso da imagem de 

forma ilustrativa e/ou complementar ao texto. 

A sequência do texto trata de uma apresentação dos objetivos do capítulo 

em questão, que são a discussão de informações sobre os reinos de Gana e Mali 

e sobre o povo Ioruba e Banto.  
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Figura 10– Página 94 do capítulo 6 – Coleção “Projeto Teláris”. 

 

Os reinos de Gana e Mali são apresentados ao longo das páginas 95, 96, 

97, 98, 99 e 100 do capítulo. Observando as referidas páginas percebe-se o 

predomínio do texto em relação a apresentação de mapas e fotografias. Ademais, 

nessas 05 páginas, há apenas 03 quadros com glossário e 03 pequenos textos 

paralelos encaixados nos boxes “você sabia” e “diálogos”. Um Box maior com o 
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título “Nosso mundo hoje”, discute o desenvolvimento da África na última década. 

O início do texto apresenta informações recorrentes em muitos de nossos livros 

didáticos que tratam deste assunto  

 

Ao longo das últimas décadas, o continente africano vem passando por 
muitas mudanças. Apesar de continuar sendo uma região pobre e com 
problemas sociais, nos últimos anos o continente vem apresentando 
significativos índices de desenvolvimento e importantes melhorias nas 
condições de vida da população local (...).18 

 

Este trecho traz um comentário genérico sobre o desenvolvimento da África, 

contudo, como já dito, é comum em muitos textos didáticos a presença de 

informações sobre a situação de pobreza de alguns territórios africanos. Sobre essa 

presença constante, é possível dizer que o rompimento com representações 

pejorativas de um determinado fato ou objeto necessita de enfoques e informações 

diferenciadas. Não trata-se de uma informação errada, mas em muitos casos 

generalizada.  

 

(...) uma palavra e a definição de dicionário dessa palavra contém um meio 
de classificar indivíduos e ao mesmo tempo teorias implícitas com respeito 
‘a sua constituição, ou com respeito ‘as razoes de se comportarem de uma 
maneira ou de outra (...). Uma vez difundido e aceito este conteúdo, ele 
se constitui em uma parte integrante de nós mesmos, de nossas inter-
relações com outros, de nossa maneira de julgá-los e de nos 
relacionarmos com eles (...) (MOSCOVICI, 2004, p.39).   

 

Portanto, se as mesmas informações forem apresentadas e trabalhadas 

sempre da mesma forma, a construção de novas representações se tornará mais 

difícil, acompanhada de uma manutenção de posturas e relações.  

Na continuidade do capítulo, os povos Iorubá e os Bantos são trabalhados. 

Além de trazer informações sobre a localização de tais povos e suas principais 

atividades, o capítulo traz dois textos paralelos ao principal sobre a influência dos 

iorubas e dos bantos na religiosidade brasileira.  

                                                           
18 (AZEVEDO, 2012, p.100).  
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 A frequente ligação estipulada entre esses povos e a religiosidade africana 

já foi analisada em outros trabalhos com livro didático. 

 

(...) o mito da demonização, da feitiçaria, imputado à religião africana pelos 
europeus, atribui o mal às divindades africanas, como Exu, o primeiro 
Orixá criado por Olorum, cujo arquétipo corresponde à transformação, ao 
conflito, à procriação e à veiculação das mensagens, associado ao mal 
pela Igreja, cujo mito muito tem influenciado os vários segmentos sociais, 
inclusive o “povo-de-Santo” e pode ser desconstruído se considerarmos 
que pode se constituir em um eixo fundamental de coesão, preservação e 
expansão de valores fundamentais à vida de um povo (SILVA, 2011, p.84).  

 

 

Aos iorubas é atribuído o surgimento do candomblé no território brasileiro e 

aos bantos são atribuídas cerimônias e festividades como a Congada, a Festa de 

Bumba-Meu-Boi e as rodas de samba. Como aponta Silva (2001), as 

representações demoníacas atribuídas as religiões africanas deve-se, sobretudo, a 

interpretação feita pelos europeus, fato que pode ser analisado na perspectiva da 

T.R.S. 

 

Figura 11 – Página 101 do capítulo 6 – Coleção “Projeto Teláris” 



90 
 

 

 A figura acima traz um texto em duas imagens sobre os povos Iorubás. Além 

de informações gerais sobre estes povos, o capítulo enfatiza a importância dos 

Iorubas para a religiosidade africana, intensificando a questão, discutindo o 

candomblé brasileiro. 

 

Figura 12- Página 103 do capítulo 6 – Coleção “Projeto Teláris”. 
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O capítulo termina com duas páginas de atividades, distribuídas em 04 

quadros diferentes. No primeiro deles, o quadro “Para organizar ideias” são 

propostas 07 questões, que indagam o aluno sobre as estruturas das diferentes 

sociedades africanas, as formas de governo de Gana, sobre a metalurgia, a forma 

de governar em Mali, sobre as cidades-estado iorubas, sobre os constantes 

deslocamentos dos bantos e sobre os aspectos culturais que expressam o legado 

de bantos e iorubas para o Brasil.  

A outra subdivisão com questões sobre o conteúdo do capítulo traz um 

poema sobre a influência dos Bantos na cultura brasileira, sob o título de “Quitutes” 

03 questões interpretativas sobre o mesmo.  

O quadro seguinte, “Diálogos”, propõe a construção em grupo de um 

caderno de receitas de origem africana. E o último quadro, “Hora de refletir”, propõe 

uma discussão sobre as contribuições dos povos africanos para com a formação 

social e cultural brasileira.  

O conjunto de questões sobre o capítulo permite a percepção de que o 

aspecto cultural recebe significativa ênfase se comparado a aspectos 

organizacionais, políticos, econômicos dos povos africanos.  Fica claro certo corte 

de temáticas e problematização, mas concomitantemente a possibilidade de se 

trabalhar significativamente com conceitos e ideias atribuídos a influência africana 

na cultura brasileira. Ainda hoje, por exemplo, atributos pejorativos são atribuídos 

às religiões de origem africana.   

 Schmidt e Cainelli (2009) apresentam um texto sobre a construção do fato 

histórico e o ensino da história propondo que ensinar a história é levar o aluno a 

compreender historicamente a realidade em que vive, considerando 

(inevitavelmente) a multiplicidade e a multilinearidade histórica. Isso implica num 

trabalho pedagógico sistemático que articule experiências pessoais conteúdo e 

leve o aluno a perceber que a relação entre passado e presente é significativa no 

sentido em que permitem a identificação de intervenção e participação na realidade 

em que vivem. 

Em relação à aprendizagem histórica, Schmidt e Cainelli (2009) identificam 

como pressupostos o fato de que a história é sempre uma interpretação e de que 

há uma estreita relação entre história e narrativa. Como finalidades do ensino da 
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história apontam a formação da consciência histórica e como dimensões da 

aprendizagem histórica, a experiência, a interpretação e a orientação.  

 

Com base nas representações dos alunos, o trabalho com a construção 
de conceitos constitui-se num processo de elaboração de uma grade de 
conhecimentos necessários ‘a compreensão mais orgânica da realidade 
social. Os conceitos podem ser considerados possibilidades cognitivas 
que os indivíduos têm na memória disponíveis para os arranjos que 
mobilizem, de forma conveniente, suas capacidades informativas e 
combinatórias (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p.84).  

 

 

 As autoras estabelecem uma intrínseca relação entre o trabalho com 

conceitos históricos e representações. Pressupõem que os alunos possuem uma 

série de representações próprias acompanhadas de um possível conjunto de 

conceitos e que é com base nessas representações e nesses conceitos que o 

professor de história deve construir a história enquanto ciência.  

  

Um trabalho sistematizado no ensino de conceitos históricos contribui para 
que o aluno realize uma leitura mais reflexiva e crítica da realidade social. 
Contudo, esse trabalho não pode ser realizado de forma fragmentada e 
isolada, como muitas vezes é sugerido nas atividades finais de capítulos 
de alguns livros didáticos. Continuamente, no decorrer das aulas e do 
processo de ensino-aprendizagem, deve ser realizado um trabalho 
integrado nas outras atividades desenvolvidas no cotidiano da sala de aula 
(SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p.91).  

 

 A construção de conceitos históricos relaciona-se também com a construção 

de estereótipos e concluem que o ensino de história deve levar em conta a 

historicidade de conceitos, sua relação com a interpretação e a categorização de 

fenômenos em contextos específicos. 

 A respeito da construção e reconstrução de representações, Karnal (2010, 

p.08) diz que  

 

A representação do passado e do que consideramos importante 
representar é um processo constante de mudança. Se a memória muda 
sobre fatos concretos e protagonizados por nós, também muda para fatos 
mais amplos. A História está envolvida em um fazer orgânico: é viva e 
mutável. Um livro sobre uma guerra escrito há cem anos continua válido 
como documento, mas é muito provável que a visão de quem o escreveu 
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esteja superada. Por superação entendemos o que não é mais 
compartilhado pela maioria.  

 

É neste sentido que a análise dos livros didáticos deve ser realizada, 

sobretudo pelos professores, a fim de contribuir e oferecer subsídios para a 

superação de representações pejorativas comumente atribuídas à determinados 

sujeitos e grupo de sujeitos. Ademais, a recorrência de algumas informações como 

as sobre a Mesquita de Jené, em Mali, que aparecem tanto na coleção “Vontade 

de saber história” como na coleção “Projeto Teláris” reforçam que algumas imagens 

e textos são pontos comum em muitos livros didáticos.  

 

4.2.2 CATEGORIA 2 - De um indígena aculturado e pouco apto para o trabalho 

 

4.2.2.1 Coleção “Para entender a História” 

O capítulo 9 desta coleção “Os povos que habitavam o atual território 

brasileiro”, estende-se da página 122 à 139 do livro e inicia com uma imagem da 

tribo Aiha, localizada no Parque Nacional do Xingu (MT) e com dois trechos da carta 

de Pero Vaz de Caminha sobre o primeiro contato com indígenas em território 

brasileiro. Paralelamente, no box “isto é com você” há um trecho da Constituição 

Federal de 1988, sobre o reconhecimento das sociedades indígenas e o respeito 

cabível ao Estado de proteger as terras e os bens desses povos.  

A primeira imagem mostra a figura que inicia um capítulo sobre os indígenas 

brasileiros, mostrando uma festa no Parque Nacional do Xingu em 2011. O título 

do capítulo permite uma reflexão sobre a longínqua presença do indígena no 

território brasileiro.   
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  Figura 13 – Página 122 do capítulo 9 – Coleção “Para Entender a História”. 

 

Sobre a imagem e os trechos da Carta de Caminha, pode-se dizer que 

ambos estabelecem juntos um de exemplo de abordagem genérica frequentemente 

encontrada nos materias didáticos, pois os povos encontrados no litoral pelo 

desbravador português não confundem-se com tribos encontradas hoje no Estado 
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do Mato Grosso. Tal generalização ocorre frequentemente e dificulta o 

entendimento acerca da diversidade que há entre os povos indígenas brasileiros.  

O texto e o mapa das páginas 124 e 125 trabalham a distinção entre os povos 

tupis e guaranis, bem como apresenta uma subdivisão de grupos tupis. O mapa 

apresenta a localização de indígenas no território brasileiro de acordo com os 

grupos linguísticos.  

Figura 14 – Página 125 do capítulo 9 – Coleção “Para Entender a História”. 
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 Na sequência, um texto sobre a concepção do indígena acerca do trabalho 

é apresentado na página 128. A ideia principal do texto é levar o aluno a 

compreender que o indígena, ao contrário do homem “branco”, não sentia a 

necessidade de produzir excedentes.  

 

  Figura 15 – Página 128 do capítulo 9 – Coleção “Para Entender a História”. 

  

 Mesmo que o texto não fale isso literalmente, a imagem mostra que o 

primeiro texto inicia com um título pertinente ao capítulo. Uma das principais ideias 



97 
 

atribuídas ao indígena encontrado pelo português colonizador era a sua “inaptidão 

ao trabalho”. O referido título possibilita uma compreensão a respeito da visão 

cultural atribuída ao trabalho pelo indígena. A falta de concordância em relação ao 

acumulo obtido por meio do trabalho, fez com que o estigma de que o indígena é 

inapto ao trabalho se torna comum. Para a T.R.S. a repetição de uma mesma 

afirmação ou ideia, por meio da comunicação é um dos fatores responsáveis pela 

construção de uma representação. Quanto mais uma afirmação é repetida e 

difundida mais ela incorpora-se aos nossos discursos e respalda nossas atitudes 

(MOSCOVICI, 1974).  

 Um texto sobre a alimentação dos indígenas dá continuidade ao capítulo. O 

objetivo principal deste é situar a importância da mandioca para o hábito alimentar 

de muitos grupos indígenas brasileiros e, além disso, cita brevemente a variedade 

de grãos, tubérculos e frutas consumidas pelos mesmos.  

 O próximo texto com o título “Arte e oratória”, fala sobre a arte plumária 

desenvolvida por algumas tribos indígenas brasileiras. Apesar de citar o fato de que 

em momentos de exposição e cerimônias os adereços eram obrigatórios, percebe-

se que a página como um todo - enquanto um conjunto formado pelo texto principal, 

um trecho de uma carta utilizado pelo livro didático, um glossário e uma imagem, 

não é bem representada pelo título apresentado. Tal fato é recorrente nos livros 

didáticos, e em outras palavras, é como se os textos apresentados “fugissem” dos 

temas aos quais se propõe.  

 A antropofagia é o tema do próximo texto do capítulo. Apresentada 

brevemente pelo autor, a temática é ilustrada por uma gravura referenciada de 

Théodore de Bry (1542) sobre um dos momentos da antropofagia praticados pelos 

tupis. O poema I-Juca-Pirama de Gonçalves Dias também é citado como referência 

para o entendimento sobre essa prática cultural indígena.  

 As próximas três páginas do capítulo trazem textos, imagens e caixas 

informativas diferenciadas sobre os indígenas e a guerra. Temas como a persuasão 

do chefe indígena, a existência de classes hierárquicas em algumas tribos, a 

existência de conselhos de aldeias e a importância da guerra ocupam tais páginas. 

O último parágrafo desta parte do capítulo ressalta que alguns europeus e colonos 

chegavam a incentivar a rivalidade entre tribos, pois com ela conseguiam 
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benefícios, como a disponibilidade de escravos. Pode-se dizer que este parágrafo 

rompe com a visão frequentemente apresentada pelos livros didáticos do “homem 

branco” como civilizado e ético.  

  Figura 16 – Página 136 do capítulo 9 – Coleção “Para Entender a História”. 

As páginas 135 e 136 trazem consecutivamente, um texto sobre os tupis e o 

sobrenatural e a visão dos europeus pelos tupinambás. O texto refere-se ao relato 

de um francês que viveu no Brasil sobre uma conversa que teve com um velho tupi. 

O último parágrafo oferece respaldo para discussões que dentro desta categoria de 

análise mostra-se pertinente. O interesse do europeu no acúmulo e na riqueza e a 
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viagem longa que fazia frequentemente da Europa ao Brasil são algumas das ideias 

que distinguiam o modo de vida tupi e o modo de vida europeu. A última página de 

texto do capítulo traz informações sobre o número de indígenas existentes no Brasil 

na época da colonização e também na atualidade. Além disso, convida o aluno para 

saber mais do assunto por meio do material digital disponibilizado pela coleção.  

 O capítulo é concluído com três páginas de exercícios, separados nos 

quadros “fazendo a síntese do capítulo” e “ampliando o conhecimento”. Sobre o 

primeiro quadro de exercícios observa-se que as questões são dispostas de acordo 

com a ordem dos textos do capítulo, enquanto que as questões do segundo quadro 

são de aspecto interpretativo, baseadas em quadros, trechos de texto e 

informações alheias ao capítulo do livro didático.  Ademais, as três últimas 

questões, das oito que formam o quadro “ampliando o conhecimento” solicitam aos 

alunos a realização de pesquisas. A questão de número 7 (sete), por exemplo, 

propõe que cada aluno escolha uma tribo indígena brasileira e levante informações 

variadas sobre a mesma.  

 

4.2.2.2 Coleção “Vontade de saber História” 

 O capítulo 5 desta coleção, “A América antes da chegada dos europeus”, 

disposto entre as páginas 76 e 93 inicia-se com a apresentação de 04 imagens com 

grupos indígenas diversificados, entre os quais maias, astecas, incas e Waurás, 

tribo do Estado do Mato Grosso. Essa apresentação do capítulo chama atenção 

pelo fato de apresentar paralelamente diferentes tribos indígenas, numa 

problematização que foge a habitual. Para muitos alunos, ainda hoje, é difícil 

compreender que incas, astecas e maias compõe um quadro de diversidade 

indígenas juntamente com as tribos brasileiras.  

 No quadro “conversando sobre o assunto”, uma discussão proposta a partir 

das imagens citadas acima, leva os alunos a conversarem sobre aspectos 

tipicamente atribuídos às tribos e povos, como por exemplo, as pirâmides 

construídas pelos maias, as estradas incas, as armaduras e armas de guerra dos 

astecas e o modelo de vidas das tribos indígenas em transformação até o dia de 

hoje. O quadro traz uma boa alternativa para introdução ao tema, já que considera 

o conhecimento prévio dos alunos, favorece o levantamento de problemáticas e 
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suscita a discussão do tema sob enfoques variados. A imagem abaixo mostra duas 

imagens de grupos indígenas que habitavam a América antes da chegada dos 

europeus, juntamente com questões sobre as mesmas. O fato de o livro apresentar 

paralelamente uma imagem que remete aos Incas e outras que remete à um Waurá 

possibilita uma leitura sobre a diversidade indígena. Essa diversidade é 

fundamental na construção de representações.  

 

Figura 17 -  Página 77 do capítulo 5 – Coleção “Vontade de Saber História”.   
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Na sequência, um mapa com diferentes povos distribuídos na América é 

apresentado ao lado de seis representações de alguns destes povos.  O tema 

continua em discussão na página sequente por meio da organização de uma linha 

do tempo e o período de duração de algumas civilizações americanas e um texto 

paralelo sobre as civilizações andinas e mesoamericanas.  

 

 

  Figura 18 – Página 78 do capítulo 5 – Coleção “Vontade de Saber História” 
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A figura 18 mostra uma página significativamente ilustrada, traz uma divisão 

de povos na América no século XV e ao lado do mapa, imagens representativas de 

alguns desses povos. O pequeno texto da página, insiste na diversidade dos povos. 

Poucos livros didáticos tratam do indígena na perspectiva da América.  

Entre as páginas 80 e 85, o capítulo apresenta textos mais longos sobre os 

incas, astecas e maias. Sobre os maias, o livro subdivide-se em textos menores 

sobre os povos de Yucatán, as cidades-estados e as pirâmides da mesoamérica. 

Sobre a cultura maia, o livro discute a escrita, o sistema de numeração e o 

calendário. Já sobre os astecas, o capítulo apresenta textos e imagens sobre o 

aspecto guerreiro deste povo, a importância da religião, o poder militar e o 

comércio. Ao longo destas 05 páginas, os textos são acompanhados por gravuras, 

mais especificadamente, 14 gravuras, das quais, 04 são fotografias. Uma das 

fotografias acompanha o texto sobre as pirâmides mesoamericanas e mostra a 

pirâmide de Kukulkan, as outras três, mostram as obras do povo inca, localizadas 

no Peru, incluindo Machu Picchu.  

 As próximas 04 páginas falam sobre os primeiros habitantes do Brasil e 

privilegiam a discussão sobre a diversidade cultural dos povos indígenas e a 

organização das aldeias. Nesta parte do capítulo não há nenhum texto paralelo, 

caixa de diálogo ou proposta diversificada de conversação por exemplo, que leva 

o aluno a pensar a situação atual do indígena brasileiro.  

Ressalta-se que no início do capítulo um questionamento neste sentido é 

proposto mas que ao longo do capítulo, o livro não oferece subsídio nenhum para 

uma possível resposta à referida problemática. As últimas páginas sobre o assunto 

apresentam uma imagem disposta em duas páginas com quadros explicativos, que 

juntos compõe um exemplo de organização de uma aldeia caiapó. Um pequeno 

texto de 09 linhas diz que desde a chegada dos portugueses em chão brasileiro, a 

organização dos povos indígenas sofreu grandes transformações, mas que alguns 

como os caiapós conseguiram manter alguns aspectos do seu modo de vida.  
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   Figura 19 – Página 86 do capítulo 5 – Coleção “Vontade de Saber História”.   

 

Pondera-se neste sentido que um livro de História não necessita a todo 

momento, todo capítulo e toda abordagem realizar uma conexão entre passado e 

presente, mas em alguns casos, pode-se dizer que essa conexão faz-se relevante 

e que em alguns casos ela chega a ser um dos objetivos propostos pelo material 
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didático, como neste caso. As críticas que se voltam para essa falta de 

conectividade foram discutidas por autores da área do ensino da História, inclusive 

Karnal (2010, p.23) que considera que  

 

O passado deve ser interrogado a partir de questões que nos inquietam 
no presente (caso contrário, estuda-lo fica sem sentido). Portanto, as 
aulas de História serão muito melhores se conseguirem estabelecer um 
duplo compromisso: com o passado e o presente. 

E continua  

 

Compromisso com o presente não significa, contudo presentismo vulgar, 
ou seja, tentar encontrar no passado justificativas para atitudes, valores e 
ideologias praticados no presente. Significa tomar como referência 
questões sociais e culturais, assim como problemáticas humanas que 
fazem parte da nossa vida, temas como desigualdade sociais, raciais, 
sexuais, diferenças culturais, problemas materiais e inquietações 
relacionadas a como interpretar o mundo, lidar com a morte, organizar a 
sociedade, estabelecer limites sociais, mudar esses limites, contestar a 
ordem, consolidar instituições, preservar tradições, realizar rupturas...  

 

 Quatro páginas de exercícios concluem o trabalho pedagógico sobre o tema 

no livro didático.  Entre os quais, exercícios de memorização, interpretação e 

pesquisas. Assim, pode-se dizer que este capítulo apresenta-se de uma maneira 

potencialmente problematizadora, mas que não se desenvolve para isso.  

Ao propor uma nova forma de pensar os povos indígenas brasileiros 

(juntamente com os demais povos americanos), o livro caminha no sentido de uma 

familiarização do não-familiar, como pensou Moscovici ao discutir as formas com 

que nos apropriamos de uma ideia.  

 

Quando tudo é dito e feito, as representações que nós fabricamos – duma 
teoria científica, de uma nação, de um objeto, etc. – são sempre o 
resultado de um esforço constante de tornar comum e real algo que é 
incomum (não-familiar), ou que nos dá um sentimento de não-
familiaridade. E traves delas nós superamos o problema e integramos em 
nosso mundo mental e físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. 
Depois de uma série de ajustamentos, o que estava longe, parece ao 
alcance de nossa mão; o que parecia abstrato, torna-se concerto e quase 
normal (...) (MOSCOVICI, 2004, p.58).  
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 Por isso, as novas formas de apresentação de um conteúdo, de uma ideia, 

de um questionamento, podem contribuir para o entendimento acerca da origem de 

algumas representações, bem como para a transformação, o rompimento e o 

surgimento de outras.  

 Ainda, sobre este capítulo, as quatro páginas de exercícios, subdividem-se 

em 06 quadros diferentes – “exercícios de compreensão”, “expandindo o conteúdo”, 

“passado e presente”, “trabalho em grupo”, “discutindo a história” e “refletindo sobre 

o capítulo”. Nos “exercícios de compreensão”, o livro dispõe 11 questões sobre a 

distinção entre os termos índio e indígena, o significado de Mesoamérica, sobre a 

forma de organização maia, sobre a cultura maia, sobre a organização asteca, a 

região habitada pelos incas, as obras incas, e o caminho do Peabiru. No item 

“expandido o conteúdo” há um texto sobre a formação cultural dos incas, astecas 

e maias e três questões sobre tal assunto, outro texto sobre as escolas astecas e 

três questões sobre a mesma, uma pintura do artista mexicano Diego Rivera sobre 

a cidade de Tenochtitlán, e três questões sobre o quadro e uma questão sobre a 

adolescência caiapó. No item “passado e presente”, há uma questão interpretativa 

sobre elementos indígena presentes na bandeira mexicana. No item “trabalho em 

grupo”, uma pesquisa sobre tribos indígenas é proposta para a realização em 

grupo. No “discutindo a história”, um texto e 04 questões sobre o sacrifício na 

sociedade asteca são propostos.   

   

4.2.2.3 Coleção “Projeto Teláris” 

 O capítulo 8 da coleção “Projeto Teláris”, disposto entre as páginas 132 e 

155 do livro didático, apresenta-se como o título “os indígenas e o começo da 

colonização”. A primeira página do livro possui um texto introdutório sobre a 

situação atual dos indígenas brasileiros (em números) e sobre a perda da 

propriedade da terra pelos mesmos. Uma fotografia de indígenas da etnia kalapalo 

localizada no Parque Indígena do Xingu, feita em 2009, acompanha o texto.  

A próxima imagem é a segunda página sobre os indígenas no início da 

colonização. Nela estão presentes um texto e uma linha do tempo sobre a 

colonização portuguesa das terras brasileiras. O termo genocídio aparece no texto 

e também no glossário, fazendo menção ao processo que europeus submeteram 
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os indígenas na América. O termo permite uma leitura pertinente à temática do 

capítulo. 

  

 

Figura 20 – Página 133 do capítulo 8 – Coleção “Projeto Teláris”.  
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O restante do capítulo é subdividido em 08 textos distintos. No primeiro 

deles, sobre a colonização, uma linha do tempo entre 1500 e 1822 (o Período 

Colonial) é disposta juntamente de um pequeno texto e um quadro “Você sabia” 

sobre a independência do Brasil de Portugal no século XIX. O segundo texto, “Terra 

Brasilis” fala sobre as primeiras representações cartográficas do Brasil feitas pelos 

portugueses e o interesse pelo pau-brasil. No terceiro texto “a visão europeia das 

novas terras” a riqueza da fauna animal é apresentada como um dos interesses 

dos portugueses na Terra Brasilis.  

 

Figura 21 – Página 141 do capítulo 8 – Coleção “Projeto Teláris”.  
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O quarto texto, fala sobre população nativa brasileira, discutindo inclusive o 

tipo de moradia típica de algumas das principais tribos brasileiras. A espiritualidade 

dos pajés também é tema de um dos textos. 04 caixas de glossário acompanham 

esse texto, trabalhando o significado das palavras etnológico, generalista, maloca 

e propriedade privada. No box “você sabia”, apresentado na figura 21, há a 

informação de que na época da chegada dos portugueses à América, os indígenas 

conheciam cerca de 03 mil espécies de ervas medicinais.  

Sobre a figura 21, é possível perceber a conectividade existente entre a 

figura do indígena com pinturas corporais, o conteúdo do texto, do glossário e do 

box “você sabia”. Ela traz um texto sobre as crenças religiosas dos povos indígenas 

e algumas informações sobre o seu entendimento a respeito da relação com a 

natureza. O uso de ervas, a crença de deuses ligados à natureza e o respeito aos 

recursos naturais são algumas abordagens presentes neste texto, que é 

acompanhado de um indígena enfeitado para um dia de festa com pinturas e 

adereços tradicionais.  

O quinto texto fala sobre o primeiro contato entre portugueses e indígenas e 

a sensação de estranhamento decorrente deste encontro. Uma das formas mais 

interessantes de abordar o tema é tomar por base a problemática da pluralidade 

cultural e do encontro de culturas. 

 A próxima figura, mostra uma página que possui um glossário, texto e 

imagem bastante pertinentes ao tema da antropofagia, já que o mesmo, 

observando-se outros livros didáticos, foi apresentado significativas vezes sem a 

leitura cultural que lhe cabe, a partir de uma visão eurocêntrica do correto, 

recorrentemente presente nos livros didáticos. A abordagem deste livro rompe com 

o determinado fato.  
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   Figura 22 – Página 144 do capítulo 8 – Coleção “Projeto Teláris”. 

 

 O texto paralelo disponível na página 144 do livro, sobre a antropofagia dos 

povos indígenas e o glossário com o significado de visão eurocêntrica contribuem 
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para a construção de uma nova concepção acerca de práticas culturais como a 

antropofagia, que para muitas pessoas ainda é vista e abordada com certo 

preconceito e mesmo, desconhecimento.  O início do referido texto comenta 

justamente a necessidade de a antropofagia ser considerada uma prática cultural 

típica e significativa para muitas tribos indígenas.  

 O sexto texto discute a fala sobre a atuação dos portugueses na colônia, 

abordando a extração do pau-brasil, a divisão das capitanias hereditárias e a 

formação da Vila de São Vicente. Tal texto termina com uma imagem, de um 

engenho feita pelo pintor holandês Frans Post. Os textos 07 e 08 falam 

respectivamente, sobre o governo–geral e o convívio entre padres, indígenas, 

colonos e o governo português.  

 Nas páginas 150 e 151 há uma grande imagem, distribuída nas duas 

páginas, com a pintura em óleo de Victor Meireles, de 1860, “primeira Missa no 

Brasil” e pequenos textos explicativos sobre alguns componentes da tela 

representada pelo pintor.  

 O último tema de texto do capítulo é o trabalho dos jesuítas, enfatizando-se 

a suposta importância do trabalho da igreja católica para com a formação dos 

indígenas brasileiros vistos pelos primeiros como aculturados.  

 O capítulo termina com três propostas diferentes de exercícios, “para 

organizar as ideias”, “diálogos” e “interpretando os documentos”. Na segunda 

proposta os alunos são orientados a realizarem em grupo uma pesquisa sobre 

hábitos e costumes brasileiros herdados dos indígenas e a confecção de murais 

com tal pesquisa. Já a primeira proposta é composta de 8 questões sobre os 

diversos assuntos apresentados aos alunos ao longo do capítulo. A questão 03 por 

exemplo, questiona os alunos sobre a forma de organização das aldeias brasileiras 

e a questão 07 que aborda os motivos que teriam levados os portugueses a 

colonizar a América. A antropofagia é tema na questão 05.  

 Este capítulo chama atenção de variedade de temas abordados. Karnal 

(2010, p.35), ressalta que “(...) como se vê, diferentes recortes da História permitem 

que o aluno abra enormes horizontes que podem acolher, inicialmente, sua 

curiosidade, depois, sua análise e, finalmente, sua identificação com essa “gente 

como a gente” (...).  
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Neste sentido, sobre a história dos indígenas e da colonização, Karnal (2010, 

p.33) também faz uma listagem de assuntos e de justificativas para esses assuntos: 

 

Assim, é preciso destacar o patrimônio cultural dos primeiros habitantes 
do Brasil que, depois, foi transformado nos primeiros tempos da 
colonização portuguesa na América. É importante também ressaltar os 
usos e abusos do patrimônio natural e humano do Brasil na época colonial. 
Assuntos interessantes relacionados: o estilo de vida dos europeus e suas 
esperanças com relação ao Novo Mundo; as compatibilidades e 
contradições entre interesses e visões de mundo de colonos, mercadores 
e jesuítas; a mentalidade dos portugueses (jesuítas e colonos) e sua 
relação com o meio ambiente, as riquezas e os habitantes da América 
(incluindo os portugueses que foram seduzidos pela qualidade da vida 
“selvagem” dos índios e abandonaram antigos costumes); as condições e 
a qualidade de vida dos índios (vida material e pensamento). 
Semelhanças e diferenças culturais entre povos indígenas. Suas relações 
com os bens materiais, a propriedade privada e o trabalho. Costumes 
(incluindo banhos e festas). Família, sexualidade mulher, criança. 
Organização social, fé, leis e autoridade. O papel das guerras nas 
sociedades indígenas (armas, táticas, canibalismo); o choque de culturas. 
Transformações na qualidade de vida dos índios no encontro com colonos 
e jesuítas (aprendizados, catequese, resistência, exploração sexual, 
escravidão). Práticas e costumes reelaborados no Mundo Novo. 

 

 Analisando a citação de Karnal (2010) percebe-se que a variedade de temas 

apresentada neste capítulo da coleção didática “Projeto Teláris” é fundamental para 

a construção de conhecimento e ideias acerca da colonização e dos povos que 

habitavam a América antes dela.  

 

4.2.3 CATEGORIA 3 – A produção do açúcar na América Portuguesa e a 

resistência ao trabalho imposto pelo negro e pelo indígena 

 

4.2.3.1 Coleção “Para entender a História” 

No capítulo 14, desta edição da série “Para entender a história”, discute-se 

o tema “Açúcar e escravidão no Brasil colonial”. A abertura do capítulo tem como 

imagem de fundo uma foto de Johann Moritz Rugendas, datada de 1835, que 

mostra um engenho de açúcar movido a água para o beneficiamento da cana 

trabalhada por homens e mulheres escravizados.  
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Figura 23– Página 200 do capítulo 14 – Coleção “Para Entender a História”  

 

Esta imagem, sobre a abertura do capítulo apresenta um engenho de açúcar 

movido a água e o trabalho desenvolvido por escravos nesse local. Esta 

representação é um quadro de Johann Moritz Rugendas, datado de 1835. O texto 

principal do capítulo, “Açúcar: o produto certo no momento certo” apresenta uma 
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retrospectiva que explica a introdução da cana e o início da produção do açúcar no 

Brasil, quando ainda era colônia de Portugal. O texto evidencia que inicialmente, o 

açúcar era um artigo caro e de luxo, o qual serviu inclusive para o pagamento de 

dívidas da metrópole, bem como o fato de terem as capitanias de Pernambuco e 

Bahia tornando-se as regiões especializadas no cultivo desta monocultura.  

 Os dois primeiros quadros “desafios” do capítulo dedicam-se a reflexões 

sobre a importância do açúcar enquanto mercadoria.  

 Em seguida, o capítulo apresenta uma gravura que tem como finalidade 

explicar as fases de produção do açúcar, acompanhada de explicação textual 

complementar. A gravura chama atenção por mostrar pessoas negras no trabalho 

com esta especiaria, evidenciando o fato de que se tratava de um trabalho feito 

essencialmente por escravizados. O texto ainda traz a informação de que todo o 

trabalho braçal e pesado da produção de açúcar era feita por negros escravizados, 

mas que, tarefas que exigiam responsabilidade, ao contrário, ficavam a cargo de 

trabalhadores livres e remunerados.  

Em seus estudos sobre as representações de negros em livros didático Silva 

(2001, p.14) aponta que 

 

Identifiquei a ideologia do embranquecimento, característica do Estado e 
de suas instituições, que expande através dos materiais pedagógicos uma 
imagem estereotipada negativa do negro e uma imagem estereotipada 
positiva do branco, tendendo a fazer com que o negro se rejeite, não se 
estime e procure aproximar-se em tudo do branco e dos seus valores, 
tidos como bons e perfeitos, estabelecendo dessa forma um processo de 
fuga de si próprio, dos seus valores e dos seus assemelhados étnicos 
(SILVA, 2011, p.16).  

 

A T.R.S. propõe que as representações são atividades psíquicas por meio 

das quais os sujeitos baseiam sua realidade cultural, social e material. Assim, a 

rejeição ou a estima, são ideias que acabam por definir a sociedade, incluindo suas 

relações.  

Ainda, de acordo com a T.R.S., as representações são fundamentais pois 

indicam inclusive os conhecimentos adquiridos pelos estudantes dentro da escola.  
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Figura 24 – Página 204 do capítulo 14 – Coleção “Para Entender a História”. 

 

Este texto informa o aluno sobre as últimas etapas da produção do açúcar e 

enfatiza a participação dos escravos nesta produção, a não ser, pelo controle final 
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de qualidade que ficava a cargo de trabalhadores livres e remunerados. Além disso, 

a página traz informações sobre a alimentação típica na colônia portuguesa. 

 

Figura 25 – Página 205 do capítulo 14 – Coleção “Para Entender a História”.  

 

Sobre o texto da página 205, evidencia-se o fato de que na época do Brasil 

Colônia e da escravidão, o negro era visto como um ser apto ao trabalho braçal, ao 

trabalho doméstico, às tarefas mais difíceis e ardilosas, sem ser lhe atribuída 
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qualquer outra atividade que necessitasse o mínimo de responsabilidade ou 

qualquer outro atributo comportamental valorado. 

Vale mencionar que praticamente, não há imagens de trabalhadores livres 

trabalhando na produção do açúcar, pelo menos em suas partes mais cansativas, 

braçais, “pesadas”.  

Na sequência, o capítulo apresenta um texto com o título “Africanos: maioria 

entre os escravos”. O texto apresenta informações a respeito da preferência do 

negro escravizado por parte dos senhores de engenho, que anteriormente tinham 

tentado utilizar o trabalho do indígena nos engenhos. Pelos aspectos físicos, pelo 

domínio de técnicas necessárias para o trabalho com a cana, pela existência de 

leis de proteção ao indígena e pelo apoio dos Jesuítas à esse último grupo, os 

negros escravizados tornaram-se ideias para esta atividade.  

Além disso, o texto apresenta informações sobre o tratamento dos negros. 

Estima-se que num prazo de 12 a 16 meses de trabalho, cada escravo pagava seu 

custo de compra. Que nas dependências de um engenho, um escravo chegava a 

trabalhar 18 horas por dia e que em média, cada escravo rendia ao seu proprietário 

entre 08 e 12 anos de trabalho.  

Em seguida, o texto discute a formação de quilombos como uma das 

principais formas de resistência dos negros à escravidão, restringindo-se apenas 

no passado, sem explorar potencialmente a situação atual de quilombos no Brasil, 

sobre a lei que os regulamenta, ou qualquer informação atual sobre o assunto. A 

temática restringe-se a um breve texto/quadro informativo. Destaca-se ainda, que 

a imagem utilizada no respectivo quadro é de 1998, quando no lugar poderia ser 

utilizada uma foto consideravelmente mais atual.  
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      Figura 26 – Página 207 do capítulo 14 – Coleção “Para Entender a História”. 

 

Na continuidade, o texto fala sobre a diáspora africana, ou seja, o processo 

de imigração forçada a qual os africanos foram submetidos entre os séculos XV e 

XIX. Discute também as condições de viagem a bordo dos navios negreiros e 

conclui o capítulo mencionando brevemente informações sobre religiosidades afro-
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brasileiras. Como todos os quadros paralelos ao texto principal do capítulo, este 

sobre as religiosidades, caracteriza-se pela superficialidade e falta de informações 

atualizadas.  

 

Figura 27 – Página 208 do capítulo 14 – Coleção “Para Entender a História”. 
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A última imagem contempla textos sobre as formas de resistência à 

escravidão e a formação dos quilombos como uma delas. O quadro amarelo situado 

no centro da página, possibilita uma leitura atual sobre a formação e continuação 

dos quilombos, inclusive no aspecto legal.  

No quadro “fazendo a síntese do capítulo”, 05 (cinco) questões são 

apresentadas ao aluno e abordam respectivamente: os fatores que levaram o Brasil 

a se destacar na produção de açúcar; o porquê de o açúcar gerar lucros para países 

como a França, Inglaterra e Itália, além de Portugal; os motivos de endividamento 

dos senhores de engenho para com comerciantes portugueses; as consequências 

da intensa produção e açúcar para a vida da colônia; as formas de resistência por 

parte dos africanos à escravidão. Nota-se que as questões apresentam-se na 

mesma ordem de pensamento com que o texto foi elaborado e organizado no 

capítulo e que tratam-se de questões literárias.  

No fechamento do capítulo, o boxe “Ampliando o conhecimento”, 

proporciona ao aluno pesquisas sobre temas diversos ligados à escravidão de 

africanos no Brasil colônia.  

A questão 01 problematiza a construção da visão a respeito do trabalho por 

parte dos Brasileiros, considerando-se a suposta necessidade de posse de 

escravos para alguns serviços na época colonial, evidenciando o fato de que a 

forma como uma determinada comunidade ou grupo pensava um determinado 

objeto em um determinado tempo influencia diretamente nas concepções mais 

atuais sobre este mesmo objeto. 

A questão 02 aborda o título de senhor de engenho dado à muitos sujeitos 

na terra da colônia portuguesa. A questão 03 apresenta o quadro “Negres a fond 

de calle” de Johann Moritz Rugendas (1835) e pede ao aluno que o interprete, 

relatando o que observa na respectiva figura. A questão 04 aborda o sincretismo 

existente entre a religião católica e as religiões de origem africana. A questão 05 e 

a questão 06 abordam a produção de cana de açúcar no Brasil na época da colônia. 

A questão 07 pede um comparativo entre o açúcar refinado e o açúcar mascavo. A 

questão 08 aborda a impossibilidade de contratação de homens livres em engenhos 

de açúcar em meados do século XVI. A questão 09 pede aos alunos para 
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investigarem a existência de ancestrais vindo da África e a última questão solicita 

uma pesquisa sobre religiões e manifestações de origem africana. 

 

Figura 28 – Página 212 do capítulo 14 – Coleção “Para Entender a História”.   
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4.2.3.2 Coleção “Vontade de saber história” 

 O capítulo 11 deste livro, que começa na página 178 e termina na 197, tem 

início com a apresentação de uma sequência de 04 imagens, um mapa que 

representa o território brasileiro logo após a chegada dos portugueses, uma pintura 

de Frans Post sobre engenhos de açúcar no Brasil, um protesto de indígenas na 

comemoração dos 500 anos na cidade baiana de santa Cruz Cabrália de 2000 e 

outra de uma passeata da Consciência Negra de 2006.  

 

     Figura 29 – Página 178 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História” 
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A última imagem trata da abertura de um capítulo e apresenta duas imagens 

atribuídas ao processo de colonização da América: a produção de açúcar e a 

presença dos indígenas.   

A imagem 30 apresenta duas fotografias sobre parte da realidade vivida por 

indígenas e afrodescendentes no Brasil atual, relacionando as mesmas por meio 

de questões com a imagem da figura anterior e acompanhando as imagens, o 

quadro “conversando sobre o assunto”, propõe um diálogo com os alunos sobre a 

exploração dos recursos da colônia pelos portugueses. Tal diálogo é proposto por 

meio de 03 questões.  

 

 

Figura 30 – Página 179 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História”  
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O texto “A chegada dos europeus”, subdivide-se em três textos menores, 

intitulados “os primeiros contatos”, “os indígenas” e “primeiras décadas de 

colonização”.   

 

Figura 31 – a página 181 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História”. 

  

O primeiro texto trabalho duas das Cartas de Caminha. O segundo texto fala 

sobre os tupiniquins, enquanto os primeiros indígenas com os quais os portugueses 

tiveram contato ao chegarem na terra brasileira e é acompanhado por uma pintura 

do francês Aimé-Adrien Taunay, sobre indígenas bororós”. O último texto, é 
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esquematizado em uma linha do tempo sobre as primeiras décadas da colonização 

do Brasil.  

As feitorias, o pau-brasil e o escambo são os temas do próximo tema do 

capítulo que fala sobre as primeiras formas de exploração da colônia portuguesa. 

Uma fotografia de uma árvore de pau-brasil, tirada em 2007 acompanha esse texto, 

bem como uma reconstrução figurativa de uma feitoria, baseado em estudos 

históricos. A colonização é apresentada com enfoques nas capitanias hereditárias, 

na mão de obra indígena, no governo-geral e na presença dos jesuítas.  

 

Figura 32 – Página 183 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História”. 
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Conforme a figura 32, a referida página do livro apresenta algumas questões 

sobre a organização do trabalho na colônia portuguesa e um pequeno trecho sobre 

a resistências dos indígenas ao trabalho imposto. A página tem um mapa sobre as 

capitanias hereditárias e um fragmento de outro texto.  

Nesta parte do capítulo, o conteúdo é explorado com mapas, gravuras, 

quadros explicativos sobre assuntos como a fundação de São Paulo e glossários. 

No texto sobre a mão de obra indígena, a resistência dos indígenas diante da 

produção do açúcar é o tema principal.  Já no texto sobre a presença dos jesuítas, 

a função das missões é o tema principal. Os autores dos livros didáticos não 

exploram as imagens que são colocadas na obra, indicando que, em geral, primeiro 

escrevem o texto e só depois são incluídas as gravuras e fotografias. Essa falta de 

relação entre texto e imagem pode indicar um problema derivado do 

aprofundamento da condição do livro como mercadoria, dentro do contexto de 

produção industrializada. Como o aspecto gráfico da obra geralmente não fica a 

cargo do autor, mas de uma parte da equipe editorial especializada nesse aspecto, 

não é raro encontrar esse tipo de dissonância, embora o critério da articulação entre 

texto e imagem seja um dos critérios de avaliação do PNLD que constam no Guia 

do Livro Didático (BRASIL, 2001). 

 A mão de obra africana é o tema das próximas três páginas do capítulo. A 

captura, a escravidão tradicional africana, a estadia dos africanos nos navios 

negreiros, os mercados de escravos, a rota da escravidão em mapa e o motivo 

econômico que levou os portugueses a optarem pela escravidão de africanos são 

as abordagens destas páginas.  

Para Moscovici (1978, p. 64) “[...] o racismo é o caso extremo em que cada 

pessoa é julgada, percebida, vivida, como representante de uma sequência de 

outras pessoas ou de uma coletividade”. Assim, este trecho do capítulo possibilita 

a desconstrução de ideias equivocadas e já ultrapassadas em relação a temática e 

ao racismo.   
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Figura 33 – Página 185 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História”. 

 

 A página da figura 33 trata de informações diversas a respeito da mão-de-

obra africana, inclusive sobre a perspectiva da “escravidão tradicional africana”. 
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  Figura 34 – Página 186 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História”.  

 

 Karnal (2010, p.31), lista alguns assuntos que em sua opinião devem ser 

incluídos nos planos de trabalho dos professores de história (respeitando as 
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indicações de currículos e séries/anos e algumas justificativas para essas 

inclusões:  

 

Esse assunto se justifica no currículo dos alunos ao contribuir para a 
compreensão das bases da sociedade brasileira, a situação dos negros, 
a origem de preconceitos (raciais, contra o trabalho braçal, etc.), as 
relações sociais, com base no entendimento de um fenômeno que marcou 
a sociedade brasileira, com consequências até hoje. Questões a serem 
tratadas: o sistema escravista no contexto do capitalismo mercantil, o 
tráfico negreiro, a escravidão em terras brasileiras; vida de escravo: o 
cotidiano dos escravos no trabalho e na senzala, a sexualidade, as 
revoltas e a resistência contra a escravidão, exemplos de formas 
concretas de submissão e resistência. O tema deve ser abordado de forma 
a aguçar o espírito crítico dos estudantes, levando-os no final a entender 
e combater preconceitos dentro e fora da sala de aula. (O professor pode 
completar o trabalho de leitura sugerindo pesquisas atuais sobre o 
preconceito racial ou a situação dos negros no Brasil, por exemplo).  

 

 

Assim, presume-se que diferentes abordagens e mesmo a subdivisão de um 

tema mais abrangente como a escravidão de africanos mostra-se pertinente para 

uma compreensão mais abrangente desta fase e aspecto da história brasileira.   

 O engenho de açúcar é esquematizado com uma grande imagem e caixas 

de textos explicativas sobre seu funcionamento em duas páginas como mostra-se 

de costume em cada capítulo desta coleção de livros didáticos.  

 A produção do açúcar continua a ser discutida nas próximas páginas. Por 

meio de imagens, o livro enumera as etapas da produção de açúcar em um 

engenho e apresenta um texto sobre a invasão e dominação dos holandeses na 

região produtora de açúcar no Nordeste brasileiro. Uma representação é resultado 

do tempo e do lugar em que foi produzida e a que se destina.  

O quadro “explorando o tema” dedica-se à resistência africana, à formação 

e organização do quilombo dos Palmares e os quilombolas. Tal página é a primeira 

de duas, que discute a resistência africana por meio da formação de quilombos. O 

livro utiliza imagens, texto próprio, fragmentos de outros textos, glossário, mapa e 

indicação de material interativo disponível pela coleção para o debate. 
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   Figura 35 – Página 192 do capítulo 11 – Coleção “Vontade de Saber História” 

 

Um quadro menor fala sobre a cultura afro-brasileira, sua manutenção até a 

atualidade e sua influência no modo de vida brasileiro. Duas imagens também estão 
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nessas páginas, uma pintura do artista brasileiro Antônio Parreiras, representando 

Zumbi e outra fotografia tirada em 2005 de uma apresentação de capoeira na 

Bahia.  

 

Quando o negro é representado à consciência de um indivíduo, os objetos 
que estão na sua consciência, tais como os estereótipos e preconceitos, 
podem modelá-lo de tal forma, que, mesmo na sua ausência, o conceito o 
coloca estigmatizado em papéis e funções, estereotipado negativamente 
e subordinado, e à sua visão concreta esse conceito é ativado, 
provocando a discriminação e a exclusão. Dessa forma, a representação 
de algo pode não ser do objeto inicialmente percebido, mas do objeto 
construído a partir dos elementos que a ele acrescentamos, no processo 
de modelagem e reconstrução (...) (SILVA, 2011, p.31-32). 

 

 Três páginas de exercícios encerram este capítulo. Exercícios com uso de 

pinturas e fragmentos de textos retirados de livros sobre o ensino de história - um 

de Carla B. Pinsk, por exemplo, são utilizados para o desenvolvimento das 

questões. O primeiro grupo de exercícios (exercícios de compreensão) contém 17 

questões sobre os temas apresentados no capítulo. Observando a ordem do 

conteúdo das questões, é possível perceber que é o mesmo do conteúdo do 

capítulo. Logo, o primeiro exercício questiona informações dispostas na página 180 

do livro, o segundo exercício questiona o aluno sobre conteúdo exposto na página 

182 do livro, o terceiro exercício também questiona o aluno sobre conteúdo da 

página 182 e assim, consequentemente.  

 Os 05 próximos exercícios são de cunho interpretativo e nestes, o livro faz 

uso de trechos de textos e uma imagem.  

 

4.2.3.3 Coleção “Projeto Teláris” 

O 10º capítulo deste livro, com o nome de “A sociedade do açúcar”, inicia na 

página 176 e termina na página 193 e divide-se em quatro grandes temas: o açúcar, 

o engenho, os holandeses na colônia e a Guerra dos Mascates.  

 O texto introdutório do capítulo leva o aluno a pensar sobre o uso do açúcar 

e o status de um dos principais produtos de exportação na atualidade brasileira, 

além de convidá-lo a conhecer os motivos que levaram Portugal a plantar a cana-

de-açúcar nas terras brasileiras.  
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O primeiro texto, sobre o açúcar, apresenta a divisão das capitanias 

hereditárias e o destaque para a de São Vicente. A zona da Mata também é 

apresentada em texto num pequeno mapa que acompanha o mesmo.  

Um texto detalhado como o presente nesta parte do capítulo, sobre o açúcar, 

tem sua relevância, já que contribui para o aprofundamento de conhecimentos, 

conceitos e associações de informações, ao contrário de textos significativamente 

pequenos e pouco aprofundados, comumente encontrados nos livros didáticos 

atuais. É comum a apresentação de muitas informações, em textos e recursos 

variados, sem muita profundidade.  

Textos maiores e mais explicativos permitem que o aluno amplie sua gama 

de conhecimentos, inclusive por processos como o de objetivação e ancoragem, 

explicados pela T.R.S. 

Assim, entende-se que a objetivação converte um universo desconhecido 

em familiar a todos. Segundo Moscovici (1978, p. 110-111) “faz com que se torne 

real um esquema conceptual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida 

material [...] objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-as”. 

Como visto antes, o processo de ancoragem se realiza sob dois aspectos, a 

classificação e a nomeação. Para Moscovici (1978, p. 132), a finalidade da 

classificação é “realizar a completa transposição das ideias, contextualizá-las em 

meio ambiente de cada um e padronizar as várias partes desse meio ambiente”. 

O segundo texto, sobre o engenho, estende-se do final da página 177 até a 

página 181. Uma aquarela atribuída ao artista Cícero Dias representa uma Casa-

Grande de engenho e repete-se 08 vezes ao longo do texto. Em cada uma das 

repetições um detalhe da pintura é observado e utilizado para explicações sobre o 

tema do capítulo. A casa-grande, o senhor do engenho, a distribuição das tarefas 

no engenho, a extração do caldo e a produção do melado, da garapa e do pão de 

açúcar são alguns dos conceitos explorados por meio da repetição da referida 

pintura. 
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Figura 36 – Página 177 do capítulo 10 – Coleção “Projeto Teláris”. 

 

O conteúdo tem uma ruptura para a apresentação de um texto paralelo sobre 

a festa do Cavalo-Marinho que ocorre até hoje no Estado de Pernambuco e outro 



133 
 

texto sobre o uso da cana para a produção de combustível. Paralelamente, três 

questões sobre os impactos causados por indústrias de produção de combustível 

no ambiente, as possíveis justificativas para defesa do contínuo uso do álcool no 

Brasil e a economia de energia são propostas.  

  

 

Figura 37- Página 180 do capítulo 10 – Coleção “Projeto Teláris”. 
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A página apresentada na figura 35 continua a discussão do segundo texto do 

capítulo e em sua margem esquerda traz detalhes da figura maior (tela Casa-

grande do Engenho Noruega) apresentada inicialmente na página 178. O 

detalhamento de uma mesma figura ao longo de um capítulo é uma característica 

desta coleção. O box “Diálogos” que vem na continuidade, instiga a realização de 

uma pesquisa para os alunos sobre os possíveis problemas atrelados à crescente 

expansão das lavouras de cana no Brasil.  

A cana é largamente produzida no Brasil até os dias atuais e as condições de 

trabalho atreladas a ela por exemplo, é uma questão bastante discutida. Da mesma 

forma, a economia e as atividades produtivas típicas do nordeste brasileiro também 

suscitam discussões profícuas. Não raro, escutamos e partilhamos comentários e 

ideias sobre a baixa produtividade dessa região e a consequente pobreza da 

mesma. Tais comentários e ideias são representações construídas também com 

informações equivocadas e escassas. Embora esta coleção e este capitulo não 

façam isso, este conteúdo é pertinente para a discussão de temas como estes 

problematizados aqui.  

Segundo Moscovici (1978, p. 10), a função da representação “[...] é contribuir 

exclusivamente para os processos de formação de condutas e de orientação das 

comunicações sociais [...]”. 

Nesta mesma perspectiva, Silva (2011 p.31-32) diz que: 

 

A partir da teorização sobre representações sociais, concluo que: - A 
representação de um grupo ou indivíduo é fundamental para a construção 
ou desconstrução da(s) sua(s) identidade(s), autoestima e autoconceito, 
uma vez que o indivíduo ou grupo pode perceber-se e conceitualizar-se a 
partir desse “real” e internalizá-lo. - As representações sociais podem 
sofrer transformações, uma vez que os “[...] universos socialmente 
construídos modificam-se transformados pelas ações concretas dos seres 
humanos [...]” (BERGER; LUCKMANN, 1998, p. 154) e muitas ações dos 
movimentos sociais na sociedade brasileira vêm concorrendo para essa 
transformação. - A representação social do negro, baseada, em grande 
parte, no senso comum, está sofrendo uma transformação, a partir de 
outras visões de realidade e de solicitações de ordem econômica, política, 
moral e social. - Ideologias, estereótipos, juízos prévios e imagens 
cristalizadas do negro, presentes no conceito modelado na representação 
social, podem ser revistos a partir da exigência de uma sociedade 
pluralista, constituída por diferentes universos parciais, coexistindo em um 
estado de mútua acomodação, substituindo a exclusão pelo respeito e 
cooperação. - A ideologia, vista como uma particular definição de 
realidade que se liga a um interesse concreto de poder, especificamente 
a do recalque da diferença, presente na representação social do negro, 
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pode ter sido aceita por determinados grupos como uma política de 
manutenção de bens econômicos e de prestígio na sociedade. 

 

O terceiro texto traz informações sobre a presença dos holandeses no 

território brasileiro sendo complementado com uma pintura de Hessel Gerritz feito 

em comemoração à conquista dos holandeses da Capitania de São Vicente e um 

mapa com a extensão da ocupação holandesa. Apenas uma palavra é apresentada 

em glossário nesta parte do capítulo.  

As páginas 186 e 187, do box “Olho vivo” traz uma imagem e consigo 

explicações distribuídas em quadros pequenos. Neste caso a apresentação é da 

tela em óleo sobre madeira de Frans Post, feita em 1653, sobre a “Vista da cidade 

Maurícia e do Recife”. A expulsão dos holandeses pelos portugueses termina a 

abordagem sobre este tema do capítulo.  

 

Figura 38 – Página 186 do capítulo 10 – Coleção “Projeto Teláris”. 
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Figura 39 – Página 187 do capítulo 10 – Coleção “Projeto Teláris”. 

 

A página da figura 37 é continuação do quadro “olho vivo”. Neste caso a 

representação é da pintura em óleo sobre madeira de Frans Post, feita em 1653, 

sobre a “Vista da cidade Maurícia e do Recife”. O objetivo do pintor era retratar as 

riquezas da fauna, da flora, bem como as características da vida urbana no Brasil.  
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O último dos textos, sobre a Guerra dos Mascates discute a importância 

econômica dos engenhos para a colônia portuguesa. O conceito ‘mascate’ é 

trabalhado no texto e em glossário.  

As atividades iniciam na página 191 e vão até a página 193. O primeiro grupo 

é feito por 08 questões e seguem a ordem e o conteúdo apresentado ao longo do 

capítulo. Estes exercícios são, essencialmente, feitos para serem respondidos com 

consulta no livro. O primeiro exercício, por exemplo, corresponde à iniciativa da 

coroa portuguesa em cultivar a cana de açúcar na colônia, primeiro tema abordado 

no capítulo.  

Na segunda proposta de exercícios, “Diálogos”, uma pesquisa sobre os 

riscos atribuídos ao uso desmedido do açúcar é proposta pelo livro didático. Já o 

quadro “Interpretando documentos”, traz um fragmento de um Diário de um soldado 

da Companhia das Índias Ocidentais e duas perguntas sobre o mesmo. O último 

quadro “Hora de refletir”, propõe uma pesquisa sobre a condição atual de 

trabalhadores da cana de açúcar.   

A realização destas atividades tem sua importância já que como lembra 

Moscovici (2009,p.21), as representações são sempre produtos de interação e 

comunicação entre os sujeitos.  

 

4.3 Elementos recorrentes 

A partir das análises, foi possível construir a tabela abaixo, com alguns 

elementos recorrentes entre as coleções utilizadas neste estudo. 

Tabela 04: Identificações de elementos recorrentes entre as coleções “Para 

Entender a História”, “Vontade de saber História” e “Projeto Teláris”.  

 

 

Elemento 

 

Coleção “Para 

Entender a 

História” 

 

Coleção 

“Vontade de 

saber História” 

 

Coleção 

“Projeto Teláris” 



138 
 

Mesquita de Jené 

ou Djenné. 

 Imagem utilizada 

na abertura do 

capítulo.  

Imagem aparece 

em um texto sobre 

o Império Mali.  

Mapa com Reinos 

e Impérios 

Africanos 

 Mapa utilizado na 

introdução do 

texto sobre Povos 

Africanos 

Mapa 

apresentado no 

texto com o título 

“O Reino de 

Gana”. 

Mapa  

Terra Brasillis, de 

Lopo Homem 

(1519) 

 O mapa é uma 

das figuras 

apresentadas no 

início do capítulo. 

O mapa é 

trabalhado ao 

longo de todo o 

capítulo, cada 

página possui a 

explicação de 1 

item do mapa.  

Trecho de Pero 

Vaz de Caminha 

Dois trechos de A 

Carta de Pero Vaz 

de Caminha são 

citados na 

abertura do 

capítulo, no texto 

de título “Um 

modo de vida 

muito diferente do 

europeu”. 

Um trecho de A 

Carta de Pero Vaz 

de Caminha é 

utilizado no 

primeiro texto do 

capítulo, com o 

título “A chegada 

dos europeus”. 

 

Glossário com 

significado da 

palavra 

metalurgia 

 Glossário 

disponível no 

texto sobre os 

quilombolas.  

Glossário 

disponível no 

texto sobre o 

Reino de Gana. 

 

 Com esta tabela foi possível perceber que os materiais didáticos são 

recorrentes no uso e na menção de algumas imagens, informações e propostas, o 



139 
 

que possibilita a reflexão acerca da necessidade de se discutir a forma de 

apresentação de questões étnico-raciais (bem como outras), já que a escola 

constitui um dos principais meios sociais destinados aos sujeitos e o conhecimento 

um dos meios mais eficazes para a transformação social.  
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CONSIDERAÇÕES 

  

Este trabalho teve como objetivo maior apresentar algumas análises de 

conteúdo baseadas em capítulos previamente escolhidos de livros didáticos de 

história elaborados para o 7° ano, com o intuito de possibilitar reflexões acerca da 

representação de questão étnico-raciais.  

Primeiramente, foi possível visualizar que o livro didático é um artefato 

pedagógico de significativa importância na educação institucionalizada brasileira e 

que constitui tema de pesquisas há tempo considerável, situação que se deve ao 

fato de que muitos alunos ainda têm o livro didático como principal material escolar 

e fonte de informações. No mesmo sentido, para muitos profissionais da educação 

ele ainda é um balizador da ação metodológica.  

Paralelamente, foi possível perceber por meio da literatura que o tema 

“questões étnico-raciais” é amplamente discutido na atualidade, inclusive na área 

do ensino da história, sob diferentes perspectivas. Mas que, apesar de amplamente 

discutida, a questão ainda possibilita abordagens diferenciadas para discussões e 

materializa a tentativa de ruptura com práticas pedagógicas que reforçam 

preconceitos e visões estereotipadas. Hoje, devido ao PNLD e as exigências 

decorrentes deste programa destinadas a elaboração, publicação e circulação, tais 

questões deixaram de ser preocupação de alguns pesquisadores e áreas de estudo 

e passaram a permear toda a prática docente e o ambiente escolar.  

 Ainda, por meio da análise de conteúdo foi possível perceber aspectos 

positivos e/ou inovadores em relação a alguns temas e negativos e/ou 

ultrapassados em relação a outros. Sobre a estrutura dos livros didáticos destaca-

se que atualmente, os capítulos estruturam-se com recursos didáticos 

diversificados, entre os quais, glossários, boxes explicativos, trechos de outros 

textos, textos propriamente ditos, imagens e indicações de material digital ou 

audiovisual, além de exercícios diferentes.  

 Com base na Teoria da Representação Social foi possível compreender que 

uma visão acerca de um objeto - seja ele qual for – é um constructo social, 

elaborado por meio de discursos, ideias e posturas que conduzem a vida social. 
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Neste contexto, os meios de comunicação constituem função determinante. No 

caso do livro didático em específico, pode-se ponderar que as imagens, as 

propostas de atividades, bem como os textos apresentados interferem diretamente 

na construção de representações pelos sujeitos.  

Sobre a Representação Social de questões étnico-raciais identificou-se que 

muitas transformações ocorreram nos últimos 20 anos, após muitas discussões 

sobre o ensino da História, atuação de diferentes grupos e criação de leis e 

programas educacionais. O preconceito, o racismo e a segregação têm sido alvo 

de muitas mudanças na educação e constituem ainda um de seus principais 

desafios. Algumas rupturas podem ser percebidas, quanto às formas de 

apresentação de conteúdo, seleção de conteúdos e propostas de atividades, mas 

há muitos por se buscar ainda.  

Nesta perspectiva, comparando as categorias de análise levantadas e as 

três coleções de livros selecionadas, foi possível identificar que algumas imagens 

e informações, bem como alguns temas são recorrentes em obras diferentes. Para 

constatar essa afirmação, a tabela abaixo traz algumas dessas identificações:  

 O que deve ser mantido nos materiais didáticos, o que precisa ser atualizado, 

revisto, quais conteúdos carecem de mais abordagens, que imagens podem inovar 

nossas percepções, entre outras quetoes, são questionamentos que devem vir ao 

professor sempre que ele analisa um livro didático, bem como balizar o uso do 

mesmo.  

Se observarmos a totalidade de uma coleção didática poderíamos ter um 

esboço da sociedade em que vivemos e da que queremos, fato que acaba por 

justificar estudos como o proposto aqui.  
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