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Resumo:  

Compreendendo o livro didático como um objeto cultural inserido em complexas relações nas 

quais atuam sujeitos diversos, este artigo analisa quatro edições do Guia do Livro Didático, 

material elaborado pelo Ministério da Educação para subsidiar os professores na escolha das 

coleções. Tendo por objetivo investigar mudanças e permanências na abordagem sobre as 

relações étnico-raciais nas mais recentes avaliações (século XXI), focamos nosso olhar sobre 

os guias dos livros didáticos de história para os anos iniciais do ensino fundamental.  

Palavras-chave: Livro didático. Relações étnico-raciais. Ensino de história. 

 

 

Abstract:  

Understanding the schoolbook as a cultural object inserted into complex relationships in which 

they operate many subjects, this article examines four editions of the Schoolbooks Guide, 

material prepared by Ministry of Education to support teachers in the choice of collections. 

With the objective of investigating changes and continuities in the approach to the ethnic-racial 

relations in the most recent reviews (XXI century), we focus our attention on the guides of 

history schoolbooks for the early years of elementary school. 

Keywords: Schoolbooks. Ethnic-racial relations. History teaching 

 

Educação e relações étnico-raciais 

 

 Nos últimos anos foi possível acompanhar o desenvolvimento de uma série de estudos 

e iniciativas no campo da educação que se remetem às relações étnico-raciais no Brasil. 

  

                                                           
1 Este artigo é parte da pesquisa realizada para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Negros 
e indígenas em livros didáticos de história dos anos iniciais do ensino fundamental: tolerados, tolerantes ou sujeitos 
históricos?”, apresentado em 2014 na Universidade Federal de São Paulo (Graduação em Pedagogia), sob 
orientação do Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho. 
2 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo e Ciências Sociais pelo Centro Universitário 
Fundação Santo André. (e-mail para contato: silmara.unifesp@gmail.com) 
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 Promulgada em 09 de janeiro de 2003, a Lei no. 10.639/03 se configurou como uma 

conquista dos movimentos negros, ao incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”, reivindicação que já era feita 

há bastante tempo. A lei estabelece que: 

O conteúdo programático (...) incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 
nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
(BRASIL, 2003). 

 
 Cinco anos depois, tivemos a promulgação da Lei 11.645/08, que determina a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nos estabelecimentos de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Podemos afirmar que tal legislação indica um importante 

avanço. Diversos estudos já se debruçaram sobre a problemática das diversas formas de 

reprodução do racismo dentro da instituição escolar. Nesse sentido, coloca-se o desafio de 

desenvolver uma reeducação para as relações étnico-raciais na perspectiva do combate ao 

racismo. 

 Ainda que sejam muitas as polêmicas em torno do livro didático – sobre as quais não 

será possível aprofundar neste momento –, tal objeto cultural mantém um papel de destaque 

na cultura escolar. Sendo assim, viemos pesquisando sobre relações étnico-raciais em livros 

didáticos de história para os anos iniciais do ensino fundamental, buscando investigar 

mudanças e permanências no contexto que envolve as mudanças na legislação, como 

mencionamos acima. Neste artigo, apresentamos uma breve análise sobre como a temática 

apresenta-se nos guias do Programa Nacional do Livro Didático, material produzido com o 

intuito de subsidiar informações sobre as coleções disponíveis para escolha dos professores. 

 

 O Programa Nacional do Livro Didático 

 A existência de políticas públicas referentes aos livros escolares no Brasil nos remete 

ao período do Império, não se configurando, portanto, como algo recente. A partir de 

Munakata (2012), temos a informação de que desde a transferência da corte portuguesa ao 

Brasil (1808) verifica-se a existência de legislação acerca do livro didático, seja mencionando 

os livros a serem utilizados nas escolas, seja determinando as condições para a produção 

dos mesmos. 

 Tratando do século XX, destacamos alguns momentos fundamentais.  Em 1929 foi 

criado o Instituto Nacional do Livro (INL), que passou a ter uma atuação mais visível a partir 

de 1934. No entanto, as primeiras medidas ainda não apresentavam ênfase sobre o livro 

didático. Quatro anos depois, foi então criada, a partir do Decreto Lei no. 1.006, a Comissão 
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Nacional do Livro Didático, com o intuito de controlar a produção e a circulação dos livros 

escolares. Em 1945, outro Decreto-Lei, o de no. 8.460, determinou as condições de produção 

e utilização do livro didático, estabelecendo que a escolha do livro a ser utilizado deveria ser 

feita pelo/a professor/a. 

 Já no início da ditadura civil-militar (1964-1985), as políticas estatais para o livro 

didático estavam inseridas no contexto dos acordos para a educação entre MEC e USAID 

(United States Agency for International Development). Criou-se a Comissão Nacional do Livro 

Técnico e Didático em 1966 e transferiram-se recursos da agência para a distribuição gratuita 

de 51 milhões de livros em três anos. Em 1970, a Portaria no. 35 estabeleceu um sistema de 

coedição de livros com as editoras nacionais, utilizando recursos do Instituto Nacional do 

Livro.  Esse mesmo instituto foi o órgão responsável, um ano depois, pelo Programa do Livro 

Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), até que este foi substituído pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 O PNLD teve seu início no contexto da redemocratização do país. Criado em 1985 

pelo Decreto no. 91.542, trata-se de uma política federal de centralização do planejamento, 

compra e distribuição dos livros escolares, a partir da qual o governo brasileiro transformou-

se no maior comprador de livros do país. De acordo com o Ministério da Educação: 

As diretrizes implementadas para sua execução possibilitam: a centralização 
da compra e da distribuição do livro didático em âmbito nacional com recursos 
federais; a produção de obras didáticas pela iniciativa privada sem 
interferência do Ministério da Educação; a indicação de especificações 
técnicas para a produção visando a garantir a durabilidade; a escolha dos 
livros pelos professores e a reutilização dos livros pelos alunos (BRASIL, 
2012, p. 10). 

 
 Foi através do PNLD que se alcançou na década de 1990 a universalização da 

distribuição gratuita de livros didáticos das várias disciplinas aos alunos do ensino 

fundamental da rede pública. Em 2003, foi criado o Programa do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLDEM). Para atingir a Educação de Jovens e Adultos, foi criado em 2007 o 

Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) e em 

2009 o Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD 

EJA). Além disso, nos últimos anos agregou-se a distribuição de livros em braile e dicionários 

trilíngues em libras para portadores de deficiência visual e auditiva, respectivamente.  

 Cabe ressaltar que a implantação do programa implica grandes investimentos do 

governo federal. Por exemplo, no ano de 2011, o valor total investido foi de R$ 1,2 bilhão, ao 

passo que no ano seguinte alcançou R$ 1,3 bilhão. Sem dúvida, trata-se de um cenário que 

se configura como um grande filão para as editoras. Em um importante estudo sobre o 
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mercado do livro didático no Brasil, ressalta-se um significativo processo de transformações 

neste âmbito: 

No início do século XXI, há uma reconfiguração desse mercado, tanto pela 
entrada das multinacionais espanholas como pela entrada de grandes grupos 
nacionais no segmento, além da formação de outros – por meio da 
incorporação das editoras menores pelas maiores (CASSIANO, 2013, p. 29). 

 
 Não pretendemos desenvolver aqui sobre os meandros do desenvolvimento do 

mercado editorial dos livros didáticos. Queremos apenas pontuar tal aspecto, de modo a 

considerá-lo como parte importante do processo recente dos livros escolares em nosso país. 

Como mercadoria, o livro didático insere-se numa teia de relações que conta hoje com uma 

profunda concentração de grandes grupos editoriais. Neste contexto, também entram em 

cena os diversos profissionais de um processo complexo, que tem como uma de suas 

características a especialização de funções, com o intuito de responder a todas as demandas 

estabelecidas de modo a garantir a aprovação dos livros no PNLD. 

 Vejamos, então, a questão da avaliação dos livros didáticos. Objeto de muitos debates 

envolvendo diversos sujeitos como poder público, editoras, autores, profissionais da 

educação, imprensa, dentre outros, a avaliação dos títulos inscritos no PNLD teve início na 

década de 1990. A primeira comissão para análise dos conteúdos e das orientações 

pedagógicas presentes nos livros foi formada em 1993 e teve como foco de observação os 

dez títulos mais utilizados de cada disciplina nas escolas públicas, abrangendo publicações 

de 1ª a 4ª série. 

Em 1994, por meio da imprensa, os resultados desse estudo foram 
divulgados pelo governo, sendo demonstrado que o MEC vinha comprando e 
distribuindo, para a rede pública de ensino, livros didáticos preconceituosos, 
desatualizados e com erros conceituais. (Ibid., p. 81) 

 
 Em 1995-96, então, se instituiu a Avaliação pedagógica com o objetivo de promover a 

avaliação sistemática dos livros inscritos. As comissões de avaliação, divididas por áreas, 

definiram os critérios oficiais de análise das publicações didáticas. A partir desta avaliação, 

iniciou-se a elaboração do Guia de Livros Didáticos, mantido até os dias atuais. Distribuído às 

escolas, tem-se por objetivo que este material sirva como um referencial para a escolha dos 

livros feita pelos/as professores/as. Contudo, algumas pesquisas recentes demonstram que o 

Guia não se apresenta como critério privilegiado para tais escolhas.  

 Da parte do Ministério da Educação, temos que em 2001, este apontava um 

“descompasso entre as expectativas do PNLD e as dos professores” (BATISTA, 2001, p. 33). 

Dados do PNLD 1997, quando os livros eram classificados entre recomendados, não 

recomendados, recomendados com distinção ou ressalva, revelavam que 72% das escolhas 
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dos docentes concentravam-se nos livros não recomendados. Em 1998, a categoria dos não 

recomendados ainda atingia 41,33% das escolhas. No ano seguinte, ao extinguir-se a 

categoria dos não recomendados, 46,74% dos livros escolhidos encontravam-se entre os 

recomendados com ressalvas. 

 Dentre as possíveis causas de tal descompasso, o MEC apontava a problemática da 

formação docente. Como caminho, ressaltava a necessidade de políticas públicas para 

avançar na formação e fortalecimento profissional de professores. 

 Temos, por outro lado, um questionamento que merece ser pontuado. Discutindo 

sobre a abordagem feita pelo MEC a respeito da precariedade da formação dos professores 

como motivadora daquele descompasso, Munakata rebatia: 

Embora essa análise não possa ser descartada, o que surpreende é a 
ausência gritante da possibilidade de equívocos nas avaliações realizadas 
pelo PNLD. Não é possível que os próprios avaliadores tenham uma 
formação inadequada? Como o avaliador é avaliado? Como é recrutado? 
(MUNAKATA, 2001, p. 92-93). 

 
 Não aprofundaremos aqui sobre tal questão, mas consideramos importante pontuar 

este elemento que é a avaliação e escolha dos livros didáticos. São várias as controvérsias 

neste debate. Em relação ao processo de escolha por parte dos/as professores/as, para além 

do aspecto da formação docente, o próprio MEC já apontou alguns elementos que carecem 

mudanças. 

Com certeza, as diferenças entre as expectativas do MEC e as dos docentes 
também podem ser atribuídas ao próprio processo de escolha dos livros 
didáticos pelos professores, desenvolvido num prazo de tempo exíguo e, em 
geral, sob condições pouco adequadas; poucas vezes os livros didáticos são 
diretamente examinados pelos docentes; a escolha tende a se fazer, muitas 
vezes, sem o necessário processo de discussão nas escolas e nas redes 
públicas de ensino; não se oferecem orientações nem subsídios que auxiliem 
na realização de escolhas melhor fundamentadas (BATISTA, 2001, p. 33). 

 
 Sem desconsiderar todas as problemáticas relacionadas aos processos de avaliação 

e escolha dos livros didáticos, ao mesmo tempo é interessante refletir sobre os avanços 

empreendidos a partir do estabelecimento de critérios para aprovação destes materiais. É 

importante pontuar que ao mesmo tempo em que é objeto de cultura, o livro não deixa de ser 

uma mercadoria e, no contexto tratado, as editoras têm no governo federal o maior comprador 

do país. Desse modo, atender às exigências do PNLD está para além destas ou daquelas 

concepções, seja do autor ou da editora. 

Mercadoria, o livro precisa adaptar-se à demanda. Se a ventura sopra a favor 
das reivindicações democráticas, progressistas e até mesmo esquerdistas; e 
se isso se traduz, na disciplina de História, na valorização de abordagens que 
presumivelmente propiciem a “reflexão”, a “crítica”, a “conscientização” e a 
“promoção da cidadania”, a empresa capitalista que produz livros a esse 
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respeito prefere atender a essa demanda do que permanecer fiel à sua 
suposta “ideologia”. Ou melhor, o mercado é a própria ideologia dessas 
empresas (MUNAKATA, 1998, p. 274).  

 
 O desenvolvimento do PNLD está acompanhado de uma série de mudanças na 

legislação educacional, que apontam questões progressivas e exercem influências sobre o 

próprio programa. Na década de 1990, temos a Lei de Diretrizes e Bases (1996) e a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). No que tange ao nosso tema de 

pesquisa, as relações étnico-raciais, podemos mencionar, por exemplo, que a LDB estabelece 

que o ensino de história “levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” 

(BRASIL, 1996, Art. 26). Tendo em conta que os editais do PNLD baseiam-se e fazem 

referência à referida legislação, é plausível pensar que eles “cumprem um papel pedagógico 

e disciplinador para o mercado editorial” (CERRI & FERREIRA, 2007, p. 77). Dentre as 

exigências para aprovação de um livro didático, essas questões estão presentes. 

No que diz respeito ao livro didático escolar o PNE apresenta metas 
importantes que se podem verificar nas ações do Estado brasileiro entre 2001 
e a atualidade, tais como: 1) a manutenção e consolidação do programa de 
avaliação do livro didático criado pelo Ministério da Educação, estabelecendo 
entre seus critérios a adequada abordagem das questões de gênero e etnia 
e a eliminação de textos discriminatórios ou que reproduzam estereótipos 
acerca do papel da mulher, do negro e do índio (...) (GATTI JÚNIOR, 2007, 
p. 29). 

 
 Como exemplo disso, no Edital do PNLD de 2013, é possível localizar a presença da 

temática étnico-racial em dois momentos. Primeiramente, como parte dos princípios gerais, 

elenca-se uma série de aspectos relacionados à “construção da cidadania”, dentre os quais 

encontramos: 

(...) promover positivamente a imagem de afro-descendentes e descendentes 
das etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes 
trabalhos, profissões e espaços de poder; promover positivamente a cultura 
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, dando visibilidade aos seus 
valores, tradições, organizações e saberes sociocientíficos, considerando 
seus direitos e sua participação em diferentes processos históricos que 
marcaram a construção do Brasil, valorizando o caráter multicultural da nossa 
sociedade; abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da 
discriminação racial e da violência correlata, visando à construção de uma 
sociedade antirracista, solidária, justa e igualitária. (BRASIL, 2010, p. 27). 
 

 Em seguida, vemos como um dos critérios para exclusão de obras didáticas a 

veiculação de estereótipos e preconceitos, como étnico-racial, de gênero e de orientação 

sexual. Cabe, no entanto, investigar em que medida e em que sentido se desenvolve tal 

processo nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2003, ano da lei 10.639. 

Discorreremos a seguir sobre análise realizada acerca dos guias de livros didáticos de história 
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para os anos iniciais. Registramos algumas observações sobre as mudanças ocorridas entre 

as edições do Guia do PNLD, dedicando atenção especial à temática das relações étnico-

raciais. 

 

 PNLD e livros didáticos de história para os anos iniciais 

 Para uma breve análise acerca da dinâmica do PNLD em relação aos livros didáticos 

de história para os anos iniciais, utilizamos como referencial os quatro últimos guias de livros 

didáticos, dos anos 2004, 2007, 2010 e 2013. Com isso, buscamos observar o percurso 

transcorrido em relação às avaliações das publicações do período. 

 O Guia de Livros Didáticos de 2004 apresenta, em seu volume 3, as coleções de 

História e Geografia separadamente. Foi a primeira vez que não era mais permitida a inscrição 

de livros de Estudos Sociais, alteração que havia se iniciado no PNLD anterior, quando 

Estudos Sociais apresentava-se como opcional e indicava-se que seria substituído 

definitivamente por História e Geografia como disciplinas independentes. No guia, tal 

mudança é enfatizada: 

Com esta medida, consagra-se o desejo que vinha sendo expresso há vários 
anos pelos especialistas das duas áreas, para que se resguardassem as 
especificidades de seus respectivos corpos conceituais também no ensino e 
na elaboração dos livros didáticos (BRASIL, 2002, p. 33). 

 
 O PNLD de 2004 apresenta outra novidade: os livros passaram a ser aprovados ou 

reprovados por coleção e não mais por série, como acontecia até então. Desse modo, 

respondia-se à contradição de ter livros de uma mesma coleção aprovados e excluídos, o que 

gerava um problema para os/as professores/as: podia ocorrer a escolha de um determinado 

título para uma série, mas se o mesmo título não estivesse aprovado para outras séries, havia 

uma descontinuidade no uso do material didático. 

 Considerando o fato de o guia excluir pela primeira vez os livros de Estudos Sociais, 

observamos os elementos destacados pela equipe avaliadora, dentre os quais podemos 

visualizar uma preocupação mais direcionada às especificidades da história. Concentram-se 

em cinco questões centrais, a partir das quais se desdobram vários aspectos. O primeiro 

elemento refere-se à concepção e organização de acordo com uma “metodologia adequada 

aos objetivos do processo ensino-aprendizagem e às diferentes características dos alunos e 

do projeto pedagógico da escola” (Ibid., p. 34). Em segundo lugar, consta a preocupação em 

verificar se as coleções apresentaram sintonia entre os conteúdos específicos e as 

metodologias da história. Desse modo, busca-se analisar se houve explicitação das 

metodologias relacionadas ao conhecimento histórico; se os conceitos foram abordados 
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considerando-se sua historicidade, impedindo anacronismos e nominalismos; se as fontes 

históricas foram utilizadas como referencial constitutivo do conhecimento histórico; dentre 

outras questões. O terceiro elemento de análise diz respeito ao convívio social e a construção 

da cidadania, em que se abarcam o respeito às diferenças, a participação, a consciência 

crítica, a tolerância e a liberdade. O quarto elemento da avaliação voltou-se ao manual do 

professor, verificando se este apresenta orientações para a formação continuada dos/as 

professores/as e se aquelas explicitam as vertentes teóricas e metodológicas da história e do 

ensino-aprendizagem adotadas. Por fim, aparecem os aspectos editoriais como estrutura, 

apresentação gráfica, impressão, ilustrações, etc. 

 Em relação aos resultados da avaliação, as coleções aprovadas devem apresentar-se 

em três categorias: “recomendadas com distinção”, “recomendadas” e “recomendadas com 

ressalva”. A primeira categoria deve abarcar aquelas que se destacam e se aproximam de um 

nível de excelência tendo como referência os critérios de avaliação. Já a categoria 

“recomendada com ressalvas” remete-se à coleção que 

apesar de conter alguns problemas e deficiências, apresenta qualidades e 
acertos suficientes; portanto, pode ser um suporte adequado ao ensino. O 
conjunto de características positivas justifica sua recomendação ao 
professor. As ressalvas dizem respeito a certos aspectos dos critérios 
estabelecidos para a avaliação que, ou deixaram de ser observados, ou foram 
insuficientemente desenvolvidos (Ibid., p. 40). 

 
 Chama atenção o fato de que das 25 coleções submetidas à avaliação, nenhuma foi 

considerada “recomendada com distinção”; somente 4 entraram na categoria “recomendada” 

e 12 ficaram na categoria “recomendada com ressalvas”. Ou seja, 9 títulos foram excluídos, 

correspondendo a 36% das coleções apresentadas. Nesse sentido, o guia ressalta a 

necessidade de avanço na elaboração dos livros e coloca como hipótese de explicação para 

tal situação a então recente alteração que retirou Estudos Sociais do currículo, 

reestabelecendo o ensino de história e geografia.  

Esta constatação talvez possa ser explicada pela mudança ainda 
demasiadamente recente nas quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental, com a supressão de Estudos Sociais, e manifesta a 
necessidade de um esforço redobrado, por parte de autores e editores, para 
que haja melhoria dos livros didáticos de História (Ibid, p. 37). 

 
 O guia apresenta, também, a ficha de avaliação, de modo a explicitar os critérios 

utilizados, classificados em grupos: correção e atualização dos conteúdos; metodologia de 

ensino-aprendizagem; atividades e exercícios; metodologia da história; fontes históricas, 

estereótipos e simplificações; ilustrações; construção da cidadania; editoração e aspectos 
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visuais. Dentro de cada grupo, existem alguns critérios que, se não contemplados na coleção, 

provocam a exclusão da mesma. 

 É nos itens ilustrações e construção da cidadania em que podemos localizar uma 

preocupação em relação a “preconceitos” e “discriminações”. No item ilustrações, dentre os 

critérios, encontramos “estão isentas de preconceitos” e “estão isentas de estereótipos”, 

sendo que o primeiro critério implica na exclusão da coleção que não atenda a tal demanda. 

Neste caso, os “preconceitos” aparecem como uma categoria bem geral, não explicitando 

quais as formas mais recorrentes que podem ser encontradas. Já no item construção da 

cidadania, desenvolve-se um pouco sobre as formas de preconceito, quando o primeiro 

critério trata da “ausência de preconceitos ou de discriminações (de origem, de cor, condição 

socioeconômica, etnia, gênero, linguagem)”. Este também é um dos critérios que se associa 

diretamente à exclusão da coleção caso não corresponda à definição estabelecida.  

 Já no Guia de Livros Didáticos 2007, nos parece que há uma elaboração um pouco 

mais enfática para as questões que o guia aborda como “pluralidades”. Na introdução da 

apresentação dos critérios de avaliação, destaca-se: 

É fundamental que os livros didáticos lancem mão de abordagens pautadas 
na pluralidade de realidades sociais, econômicas e culturais, cuja 
abrangência envolve um país de amplitude, conforme se apresenta o Brasil 
atualmente. Devem contribuir para a formação cidadã do educando a reflexão 
e a construção de conceitos, como tolerância, liberdade e democracia 
(BRASIL, 2006, p. 9).3 

 
 No PNLD de 2007, de 31 coleções apresentadas, somente uma foi excluída, o que 

significa 97% de aprovação das obras, situação bastante distinta do PNLD anterior. Outra 

mudança é que não se utilizam mais critérios diferenciadores entre as coleções 

(“recomendada com distinção”, “recomendada”, “recomendada com ressalvas”). O guia 

apresenta “princípios norteadores” para avaliação, divididos em quatro grupos: princípios 

pedagógicos; princípios históricos; projeto gráfico; e elementos para a construção da 

consciência cidadã.   

 Neste último princípio destacam-se os elementos referentes a preconceitos e 

discriminação, inclusive étnico-racial. Diferente do guia do PNLD 2004, que menciona 

somente a “ausência de preconceitos”, neste caso consta também o apontamento da 

                                                           
3 Em nosso Trabalho de Conclusão de Curso tecemos uma crítica à perspectiva da tolerância no que tange a 

educação e relações étnico raciais, preocupando-nos com a ausência, nos materiais pesquisados, de uma crítica 
mais direta às hierarquizações constituídas na sociedade, de modo que o branco permanece como normatização. 
Desenvolvemos nossa reflexão a partir do questionamento: quem tolera e quem é tolerado numa sociedade 
racista? Não aprofundaremos tal questão aqui, mas consideramos importante ao menos pontuá-la. 
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necessidade de expressão positiva da participação de grupos oprimidos, dentre os quais 

aparecem os negros.  

Isentar-se de textos, imagens ou qualquer outro recurso, cujo conteúdo 
expresse preconceitos e discriminação, sejam eles acerca de religião, 
posicionamento político, etnias, gênero, orientação sexual, condição 
econômico-social, entre outros. Garantir a presença de textos e/ou imagens 
que levem o educando a observar de forma positiva a participação na 
sociedade de pessoas com deficiência, mulheres, negros, idosos, crianças, 
entre outros (Ibid., p. 13).  

 
 A ficha de avaliação dos livros também é apresentada e contempla o manual do 

professor, além dos quatro princípios norteadores mencionados acima. Cabe observar como 

as relações étnico-raciais aparecem dentre os critérios presentes na ficha. É visível que, em 

relação à temática, a ficha do PNLD 2007 é mais abrangente e detalhada que a do PNLD 

2004.  

 No âmbito do grupo “princípios históricos”, junto à preocupação com a utilização de 

noções e conceitos relacionados ao conhecimento histórico inclui-se o critério “incorpora 

novas temáticas como a da cultura afro-brasileira” (Ibid., p 27). Embora não seja um critério 

associado à exclusão quando não atendido, entendemos como um avanço, já que deixa de 

tratar a questão somente do ponto de vista das ilustrações e da promoção da cidadania, 

apontando que a abordagem das relações étnico-raciais passa também por uma 

compreensão do seu lugar no próprio conhecimento histórico, ainda que tal discussão não se 

desenvolva no documento desse ponto de vista. 

 No grupo do princípio de construção da cidadania, há uma divisão em que aparece no 

primeiro subgrupo: “O livro didático (nos textos, atividades e ilustrações) está isento de 

preconceitos ou indução a preconceitos” (Ibid., p. 29). Seguem-se formas de preconceitos a 

serem verificados como origem/regionalismo, etnia/racial, gênero, dentre outros. A presença 

de preconceitos deve ocasionar a exclusão da coleção. Já o segundo subgrupo trata da 

promoção positiva de grupos oprimidos, mas neste caso, a ausência da proposição não gera 

a exclusão da coleção, com exceção do sexto critério que se refere a estimular o convívio 

social, o respeito, a tolerância e a liberdade. Vale reproduzir aqui os critérios do segundo 

subgrupo: 

Promove positivamente, visando uma sociedade justa e igualitária: A imagem 
da mulher; A imagem de afrodescendentes; A imagem dos povos indígenas 
brasileiros; Discute a historicidade das experiências sociais, trabalhando 
conceitos, habilidades e atitudes na construção da cidadania; A preocupação 
com a cidadania está contemplada no conjunto do texto didático e não apenas 
nas atividades; Estimula o convívio social, o respeito, a tolerância e a 
liberdade (exclusão); Aborda a diversidade das experiências humanas com 
respeito e interesse (Ibid., p.29). 
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 É evidente que de 2004 a 2007, o guia ampliou a presença da temática das relações 

étnico-raciais. Se em 2004, a discussão ainda aparecia de maneira mais genérica sobre 

“preconceitos” e “discriminações”, no guia de 2007, a abordagem é um tanto mais direta, para 

além da observação sobre a ausência de preconceitos e defendendo a inserção de 

abordagens positivas dos grupos oprimidos. A população afrodescendente aparece com um 

pouco mais de ênfase se comparada às populações indígenas, mas é importante ressaltar 

que no guia anterior, nem afrodescendentes, nem indígenas, apareciam dentre os critérios de 

avaliação, restringindo-se a uma abordagem geral sobre “preconceitos”. 

 Nossa última observação sobre o guia do PNLD 2007. Ao mesmo tempo em que 

aparecem avanços, como demonstramos acima, é curioso o fato de não haver nenhuma 

menção à Lei 10.639, promulgada em 2003. Aliás, é somente no guia do PNLD 2010 que a 

lei é abordada explicitamente, juntamente com a Lei 11.645 de 2008. 

 Logo no início do guia do PNLD 2010, enfatizam-se as mudanças em relação à 

avaliação do livro didático. Dentre os aspectos elencados, tal legislação é apresentada, 

relacionando-a ao livro didático. 

Outro marco, com forte impacto na área de História, foi a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (LDB), modificada pela Lei nº 10.639 de 2003 e Lei nº 
11.645 de 2008, sobre a obrigatoriedade da História e da Cultura Afro-
Brasileiras e Indígenas como conteúdo escolar, bem como as decisões legais 
contra a discriminação e preconceito. Tal perspectiva procura reforçar a 
imagem positiva de povos afrodescendentes e indígenas, tanto para que as 
práticas racistas sejam evitadas quanto para que esses grupos se 
reconheçam positivamente na História Nacional. Entre os efeitos de se aplicar 
a legislação apontada anteriormente, especialmente para a História, consta a 
obrigatoriedade de os livros escolares da disciplina tratarem de temas da 
História da África e da participação de afrodescendentes e indígenas na 
sociedade brasileira (BRASIL, 2009, p. 11). 

 
 O guia do PNLD 2010 chama atenção pela abordagem que apresenta sobre os 

impactos das renovações historiográficas nas produções didáticas. Refuta a ideia, ainda muito 

presente no senso comum, de que a escrita da história refere-se ao resgate exato dos fatos. 

Nesse sentido, contesta a visão tradicional de história, segundo a qual as ênfases direcionam-

se aos “homens ilustres”, como reis, políticos, nobres, governadores. Naquela perspectiva, os 

fatos importantes são apenas as guerras, batalhas e os feitos considerados heroicos. 

Em geral, predominavam vultos históricos masculinos e pertencentes às 
camadas sociais mais elevadas da sociedade. Outras vezes, o conteúdo era 
superficial, com notícias dos fatos, acrescidos de itens pitorescos, que 
traduziam a epopeia da nação, seus heróis, seus símbolos e folclore (Ibid., p. 
12-13). 

 
 Entendemos que a produção historiográfica renovou-se profundamente, girando seu 

olhar para sujeitos da história, durante muito tempo ausentes ou pouco destacados na escrita 
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da história. Em nosso país, essa renovação cumpriu um papel muito importante. Por exemplo, 

a contestação de uma imagem dos negros como meros escravos passa, especialmente, pela 

explicitação de suas ações enquanto sujeitos históricos, seja nos conflitos sociais em que se 

organizam coletivamente, seja em ações individuais nos mais diversos âmbitos da vida. Nesse 

sentido, para o estudo das relações étnico-raciais, essa renovação historiográfica cumpre um 

papel fundamental. Refletir sobre as relações que se estabelecem entre essa produção 

historiográfica e a elaboração dos livros didáticos se revela uma atividade de grande 

importância, que deve ser realizada considerando-se as especificidades do livro escolar e de 

seu público.  

 Consideramos como um aspecto positivo a abordagem apresentada no guia. Nas 

edições anteriores, não se evidencia uma discussão sobre a produção historiográfica e as 

obras didáticas. Parece-nos que no guia do PNLD 2010 tenta-se estabelecer tal reflexão e 

conectá-la aos critérios de avaliação de forma mais atenciosa, questionando-se diretamente 

a narrativa histórica como verdade absoluta em relação ao passado. 

 Seguindo nesta lógica, aponta-se um cuidado no que se refere a “práticas prejudiciais 

ao ensino de história”, como:  

(...) a manutenção de mitos heroicos; o relativismo (a apresentação de relatos 
individuais de vida, como portadores de verdades inquestionáveis); o 
tratamento inadequado do conceito de sujeito histórico, resultante da 
ausência da caracterização dos grupos sociais e do estudo das relações que 
se estabelecem nas sociedades apresentadas, o que induziria o aluno a 
compreender o processo histórico como resultante da ação de alguns poucos 
personagens (Ibid., p. 14). 

 
 No PNLD 2010, cresceu o número de coleções inscritas: de 31 para 40. Destas, 32 

foram aprovadas, havendo uma queda na proporção de coleções aprovadas: de 97% no 

PNLD 2007 para 80% no de 2010. No guia, explicitam-se dificuldades na implementação das 

Leis 10.639 e 11.645 no que tange à elaboração dos livros didáticos de história.  

Constataram-se também, em vários níveis, problemas para a inclusão de 
conteúdos referentes à História e às Culturas Afro-brasileira e Indígena, tais 
como a ocorrência de tratamento não-histórico na abordagem dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, o que dificulta a percepção do significado 
das lutas pela instituição e reconhecimento de direitos desses grupos; a 
naturalização da escravidão e a participação dos negros identificada 
exclusivamente a essa instituição; a manifestação de preconceitos pela 
ausência de elementos que permitam a identificação e a compreensão 
histórica de situações de conflitos, de desigualdades, de dominação e de 
movimentos de lutas e resistência; ou, ainda, da desconsideração da 
heterogeneidade em ambos os grupos – indígenas e afrodescendentes –  
aparecendo enquanto povos únicos, não tendo suas diversidades étnico-
culturais reconhecidas (Ibid., p. 16). 
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 Aponta-se ainda que as problemáticas abrangem também a iconografia presente nos 

livros didáticos. Em vários casos, as imagens de indígenas e afrodescendentes aparecem 

com mais frequência em posições de subalternidade do que em situações positivas. Em outros 

casos, sequer aparecem, não expressando a diversidade étnica da formação da população 

brasileira. Isso nos faz refletir sobre as permanências de uma abordagem há tanto tempo 

estabelecida, que desconsidera ou subestima o papel das populações indígenas e 

afrodescendente na formação histórica do nosso país. A existência de avanços nas 

publicações aprovadas, segundo apontam as resenhas publicadas no guia, não exclui a 

presença concomitante de resistências – conscientes ou não – à proposta de mudanças nas 

abordagens sobre as relações étnico-raciais. 

 Ainda sobre o guia de 2010, vale ressaltar a ampliação dos critérios referentes às 

relações étnico-raciais apresentados na ficha de avaliação. Concentrando-se no interior do 

grupo de critérios “Cidadania”, encontramos as seguintes definições: 

74. Promove positivamente a imagem de afrodescendentes e descendentes 
das etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes 
trabalhos, profissões e espaços de poder; 75. Aborda a temática das relações 
étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial e da violência 
correlata,visando à construção de uma sociedade antirracista, justa e 
igualitária; 76. Contempla conteúdos referentes à “História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena”, conforme disposto no Art.26-A da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
e pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008; (...) 80. As ilustrações estão 
isentas de indução ou reforço a preconceitos e estereótipos e reproduzem a 
diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural do 
país (Ibid., p. 328-329). 

 
 Consideramos estes critérios mais abrangentes que aqueles presentes no guia de 

2007, pois além da preocupação com a ausência de preconceitos e estereótipos e a promoção 

positiva das imagens de afrodescendentes e indígenas, aparece também a legislação 

específica, que reforça a necessidade de que os livros didáticos apresentem avanços em 

relação à temática. Além disso, especifica-se a presença dessas populações vinculadas a 

“diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder”, o que pode contribuir para ultrapassar 

os limites das abordagens que incluem algumas manifestações culturais como únicas 

referências das contribuições de afrodescendentes e indígenas. Por último, também nos 

parece importante evidenciar a “violência correlata” vinculada ao preconceito e à 

discriminação racial, de modo a explicitar que o racismo se trata de um processo violento, que 

deve ser combatido.  

 O guia do PNLD mais recente, de 2013, apresenta 35 coleções aprovadas (de 37 

avaliadas). É apresentado como produto de um processo de transformações significativas do 
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livro didático de história desde a extinção de Estudos Sociais. Está presente no guia uma 

preocupação com os desafios ainda existentes, apesar dos avanços. São ressaltados, então, 

quatro aspectos sobre os quais se apresentam reflexões e proposições: a renovação histórica 

e pedagógica; o uso didático de sites nas obras avaliadas; a História e a cultura da África, dos 

afrodescendentes e dos povos indígenas; e a questão regional. 

 Antes de chegar ao terceiro item, que nos interessa particularmente, gostaríamos de 

pontuar um aspecto em relação à renovação histórica. Como vimos há pouco, esta questão 

foi também abordada no guia anterior. Desta vez, apresenta-se com ênfase uma análise de 

que uma parte das produções didáticas não acompanhou as renovações da historiografia.  

Se, por um lado, algumas obras já avançaram no sentido de incorporar temas 
e abordagens produzidas mais recentemente, que dão nova interpretação a 
temas clássicos, como, por exemplo, escravidão, economia colonial, 
processo de independência do Brasil, configurações familiais e sociais, outras 
ainda carecem de maior investimento nesse sentido. Não raro, identifica-se a 
presença de abordagens históricas estáticas, que ignoram o dinamismo, a 
diversidade e mesmo as contradições de que se revestiram determinadas 
experiências históricas (BRASIL, 2012, p. 21). 

 
 Mais uma vez afirmamos a importância da renovação historiográfica das últimas 

décadas para a elaboração de outras abordagens acerca da história das relações étnico-

raciais em nosso país. Os apontamentos citados acima podem se relacionar a tal questão se 

observamos com atenção o significado da diversidade e as contradições presentes nas 

experiências históricas. Nesse sentido, entendemos que, além de promover imagens positivas 

e evidenciar a participação das populações indígenas e afrodescendente na formação da 

sociedade brasileira, é fundamental compreender os sentidos dos conflitos que marcam as 

relações étnico-raciais ao longo da história do Brasil. Ou seja, em nossa visão, não se trata 

de celebrar a “diversidade” nos livros didáticos como se isso por si só garantisse uma 

sociedade anti-racista. É necessário problematizar sobre as bases em que se assenta essa 

diversidade, a violência do racismo presente na história até os dias atuais.  

 Chegando ao item “História e a cultura da África, dos afrodescendentes e dos povos 

indígenas”, indicam-se alguns avanços relevantes nas coleções avaliadas, incluindo a 

releitura de temas clássicos. 

O caso mais evidente foi o da temática da escravidão, visto que parte 
significativa das obras apresenta elementos de uma história social, na qual 
os papéis desempenhados por africanos e afrodescendentes no Brasil são 
trabalhados para além da condição de escravizados. A análise de conjunto já 
permite inclusive identificar uma tendência à superação da segregação 
temática a que conteúdos referentes à História africana e dos 
afrodescendentes eram submetidos, sendo tratados apenas em capítulos 
específicos, muitas vezes isolados e desconectados da trilha narrativa. O 
amadurecimento da produção didática nesse sentido revela-se em uma 
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inserção contínua, com citações e abordagens sobre o assunto ao longo dos 
livros (Ibid., p. 24). 

 
 A resistência dos povos escravizados aparece, por vezes, através dos quilombos, que 

conquistaram presença considerável em vários livros didáticos. O guia aponta, ainda, que as 

contribuições de africanos e afrodescendentes para a formação do país vêm sendo 

apresentadas destacando-se música, dança, alimentação, religião, festas e vocabulário. 

Neste ponto, seria importante analisar até que ponto tais abordagens não se deslocam dos 

conflitos, afinal as próprias manifestações culturais precisam ser compreendidas nos 

contextos em que se desenvolvem – marcados, em geral, por situações de opressão, 

resistência, negociação, etc. Aqui, cabe a preocupação de que as contribuições da população 

negra não sejam apresentadas restringindo-se a alguns campos, como os mencionados 

acima. 

 Voltando ao guia, ao mesmo tempo em que se evidenciam avanços, também se 

visualizam problemas. 

Existem obras que, na abordagem da colonização açucareira, acabam por 
reiterar o modelo casa-grande e senzala, já bastante problematizado pela 
historiografia. Corre-se assim o risco de se contribuir com a manutenção de 
uma compreensão baseada em dois polos como um modelo explicativo geral 
sobre as relações entre senhores e escravos, ignorando as outras formas de 
organização e produção que constituem a complexidade das relações da 
época. (Ibid., p. 25). 
 

 Em relação às populações indígenas, verifica-se que em várias obras aparecem muito 

pouco, menos que os negros. Ainda persiste a ideia de que os povos indígenas situam-se 

somente num passado bem distante, aparecendo em outros períodos muito esporadicamente 

– quando aparecem. Além disso, ainda se reproduz a noção equivocada de “índio” como um 

todo homogêneo. 

Ocorrem em determinados casos, igualmente, abordagens generalistas que 
reforçam a ideia da homogeneidade cultural entre os indígenas, além de 
recorrerem a representações já bastante problematizadas, como a relação de 
respeito e preservação da natureza inerente aos indígenas, sem mencionar 
qualquer problematização dessa questão no texto didático. Não são tratadas 
com a devida atenção as lutas atuais desses povos, iniciadas a partir da 
constituição de 1988, seja pela manutenção das suas terras, seja para a 
preservação da cultura e pelo direito à educação (Ibid., p. 25). 

 
 Passados dez anos da Lei 10.639 e cinco anos da Lei 11.645, se contarmos até o ano 

do último PNLD (2013), a conclusão apresentada no guia é de que ainda é necessário dar 

passos para intensificar o compromisso dos livros didáticos com a aplicação desta legislação. 

 A leitura dos quatro guias do PNLD nos permitiu observar uma preocupação crescente 

em relação às abordagens nos livros didáticos de história acerca das relações étnico-raciais. 
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Se em 2004, as menções eram ainda muito genéricas sobre “preconceito” e “discriminação”, 

os guias posteriores vão incorporando gradativamente problematizações mais profundas, até 

que o guia de 2013 apresenta uma análise sobre os avanços e desafios para a concretização 

das leis citadas, apontando as principais limitações que ainda estão presentes em alguns dos 

livros didáticos avaliados. 
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