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RESUMO 

 

Dentre os aparatos legais que atuam sobre a Educação brasileira encontra-se a lei n° 

11.645 de 2008 (modificação da Lei 10.639/2003), que assegura a abordagem da 

cultura e história africana e afro-brasileira em todas as disciplinas do currículo escolar. 

Assim, o presente trabalho analisa seis coleções de livros didáticos de Ciências 

voltadas às séries finais do Ensino Fundamental e aprovadas pelo Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) de 2014 e 2017, com o intuito de verificar se essa normativa 

está sendo cumprida de fato e de que forma a população negra, especialmente a 

mulher negra, é retratada nesses materiais. Após exame quantitativo e interpretativo 

de fotografias e ilustrações das coleções, identificou-se que, em 1.165 fotografias de 

indivíduos, 18,9% apresentam pessoas negras e apenas 7,7% representam mulheres 

afro-brasileiras. Dentre as 1.249 ilustrações, 11,9% contém indivíduos negros e 

apenas 4% foram destinados à representação da mulher negra. Desse estudo, notou-

se também uma forte influência eurocentrista que desvaloriza a cultura 

afrodescendente e invisibiliza a população negra feminina na Ciência. 
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COSTA, C. da S.; OLIVEIRA, K.K de. The representation and representativeness 

of the Afro-Brazilian population and the invisibility of black women in elementary 

school science textbooks. [Academic Coursework in Biological Sciences]. São Paulo 

Federal Institute. São Roque, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Among the legal instruments that rule Brazilian Education there is Law nº 11,645 of 

2008 (modification of Law 10,639/2003), which ensures the presence of African and 

Afro-Brazilian culture and history in all contents of the school curriculum. Therefore, 

this research analyzes six collections of science textbooks at the final grades of 

elementary school and approved by the National Textbook Program (PNLD) of 2014 

and 2017, in order to verify if this regulation is actually being followed by and how black 

people, especially black women, are portrayed in these materials. After quantitative 

and interpretative examination of photographs and illustrations of the collections, it was 

found that in 1,165 photographs of individuals, 18.9% showed black people and only 

7.7% was related to African-Brazilian women. Among the 1,249 illustrations, black 

people were presente in 11.9% and only 4% were black women. This study also 

highights a strong Eurocentric influence that devalues Afro-descendant culture and 

makes the black female population invisible in science. 

 

 

 

Keywords: Afro-brazilian. Didactic books. Representativeness. Invisibilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O racismo, no território que hoje chamamos de Brasil, iniciou-se em meados do 

século XVI com a chegada dos negros e negras escravizados e retirados a força de 

seus países de origem. Até a abolição da escravidão em 1888, cerca de 4,5 milhões 

de pessoas vindas de diversas regiões do continente africano sofreram um violento 

processo de desumanização, no qual eram tratadas como coisas: vendidas, trocadas 

e vistas como objetos (MATHIAS, 2011). 

Nesse período, homens e mulheres escravizados foram submetidos a 

péssimas condições de trabalho, fome e tortura. Além disso, a população negra 

feminina sofria diversas violências físicas, sexuais e psicológicas que tinham como 

intuito a exploração de seu trabalho, do seu corpo e até mesmo de seu leite materno. 

Nesse contexto, Carneiro (2006) relata que as chamadas amas-de-leite, mulheres 

africanas ou descendentes, eram compradas, vendidas e alugadas para amamentar 

os filhos de famílias proprietárias.   

Nos períodos colonial (1530-1822) e imperial (1822-1889) ocorreram diversas 

revoltas reivindicando o fim da escravidão, mas apesar de toda a luta e resistência do 

povo negro, o Brasil foi o último país a aboli-la. Após séculos de escravização brutal, 

a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel em 13 de maio 1888, mais por interesses 

econômicos e políticos que por benevolência, o que resultou no abandono da 

população negra, que permaneceu excluída da sociedade e sem as mínimas 

condições de sobrevivência (BARBOSA, 2012).  

Segundo Silva (2003), a abolição da escravatura não foi uma dádiva da 

princesa Isabel, ou da classe dominante, ou do capitalismo internacional, mas, em 

última instância, uma conquista do povo negro no campo de batalha e, depois, no 

campo político.  

Sobre a pós-abolição, Nunes (2006) assegura: 

A escravidão negra no Brasil trouxe profundas marcas para a sociedade 
contemporânea. A ambiguidade presente no pós-abolição – ao negro não é 
negado o direito de ser livre, mas lhe são negadas condições dignas de vida, 
repetindo-se, muitas vezes, lógicas semelhantes a da escravidão –, de 
alguma forma, persiste nos dias de hoje por meio de práticas racistas, sejam 
elas explícitas ou não. (NUNES, 2006, p.1) 

 

Segundo Rangel (2006), o racismo no Brasil se refere ao preconceito de cor da 

pele, mesmo que o indivíduo negro pertença a uma classe social favorecida ou a uma 
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descendência árabe, por exemplo. Portanto, na Terra de Vera Cruz o racismo se 

apresenta de forma sutil e mascarada, o que muitas vezes dificulta sua percepção. 

Acerca dessa dificuldade, Figueiredo e Grosfoguel (2009) afirmam: 

Quase todos concordam com a existência das desigualdades raciais, mas é 
quase impossível constatar o racismo existente em nossa sociedade. Para a 
grande maioria dos brasileiros, a discriminação racial ainda é vista como 
sinônimo de interdição, impossibilidade de entrar em algum lugar. [...] Essa 
mesma dificuldade ocorre com alguns acadêmicos e intelectuais brasileiros, 
que têm enorme dificuldade em reconhecer o racismo institucional [...]. 
(FIGUEIREDO E GROSFOGUEL, 2009, p.227) 
 

De acordo com Almeida (2018) o racismo pode ser determinado através de três 

concepções: a individualista, a institucional e a estrutural, sendo o racismo brasileiro 

classificado como institucional e estrutural. A concepção individualista baseia-se em 

práticas racistas decorrentes de deficiências patológicas/intelectuais; na versão 

institucional são concedidos privilégios e desvantagens de acordo com a raça, como 

forma de dominação; já o racismo estrutural é responsável pela normalização dessas 

práticas nas relações sociais. 

Desde o surgimento da Segunda República (1930-1945) até os dias atuais, a 

ideia da nova nação brasileira é a de que não existem raças humanas, mas sim 

diferentes culturas. Isso se deu com o auxílio da genética, que ao longo dos anos tem 

contribuído para explicitar que as diferenças fenotípicas entre os seres humanos 

correspondem a uma parte ínfima do genoma (SANTOS; BORTOLI; MAIO, 2006).    

Assim, o Brasil passou a pensar a si mesmo como uma civilização híbrida, 

miscigenada, não apenas europeia, mas como produto do cruzamento entre brancos, 

negros e índios (GUIMARÃES, 2002). O discurso em questão promove a consciência 

de diversidade porém, na história do país, se tornou justificativa para negar os fatos 

de discriminação e as desigualdades raciais (GUIMARÃES, 1999), dando origem ao 

“mito da democracia racial” no Brasil. 

Assim, diante do chamado “racismo à brasileira” nenhuma dimensão da 

sociedade está isenta do racismo, esse está inclusive, de maneira implícita, no 

ambiente escolar (SILVA; PALUDO, 2011). No plano das discriminações através de 

um discurso enviesado, instituições, como a escola, podem servir à sua produção e 

reprodução, com isso, reduzir possibilidades de mobilidade educacional e social de 

crianças e jovens negros (ABRAMOVAY; CASTRO 2006). 

Dito isso, fazem-se necessárias discussões acerca desse tema, principalmente 

no que se refere ao ambiente escolar. 
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1.1 As mulheres negras no Brasil  

 

Como dito anteriormente, durante o período escravocrata, das mulheres negras 

foi retirado tudo, desde sua dignidade até seu leite materno. A situação da mulher 

negra no Brasil hoje manifesta-se como um prolongamento da sua realidade vivida no 

período de escravidão com poucas mudanças, pois ela continua em último lugar na 

escala social e é aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e 

racista do país (SILVA, 2003). E quando racismo e sexismo se conjugam, as 

consequências nocivas se multiplicam (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006). 

As mulheres negras são invisibilizadas no movimento feminista enquanto 

negras e são silenciadas pelo movimento negro enquanto mulheres, e, além disso, 

vivenciam uma série de violências específicas, interseccionais. A respeito dessa 

interseccionalidade Crenshaw (2004) reitera: 

As experiências das mulheres negras não podem ser enquadradas 
separadamente nas categorias da discriminação racial ou da discriminação 
de gênero. Ambas as categorias precisam ser ampliadas para que possamos 
abordar as questões de interseccionalidade que as mulheres negras 
enfrentam. (CRENSHAW, 2004, p.8) 

 

O processo de exclusão e opressão que incide sobre as mulheres negras 

combina elementos do racismo, machismo e preconceitos de classe, o que as coloca 

em condição de exploradas tanto no mundo do trabalho como na esfera da 

sexualidade (MALTA; OLIVEIRA, 2016). 

Um dos resquícios da escravidão que está presente na sociedade atual é a 

intensa relação entre mulheres negras e trabalhos de servidão, ou seja, trabalhos em 

que essas mulheres têm como função servir outras pessoas (na maioria das vezes 

pessoas brancas), como na área da limpeza e cuidado com crianças (babás). As 

mulheres negras representam a maioria das empregadas domésticas no Brasil (Figura 

1), entretanto, são a minoria entre as que possuem carteira assinada (Figura 2). 
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Figura 1: Proporção de trabalhadoras domésticas no total de ocupadas, por cor/raça – Brasil, 
1995 a 2015. Fonte: Pnad/ IBGE Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC (2015). 

 

Figura 2: Proporção de trabalhadoras domésticas que possuem carteira de trabalho assinada, 
por cor/raça – Brasil, 1995 a 2015. Fonte: Pnad/ IBGE Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC (2015). 

 

Além disso, há uma enorme desigualdade entre os salários de homens brancos 

e negros e mulheres brancas e negras (Figura 3). As mulheres negras ganham em 

média 59,1% a menos que homens brancos.  
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Figura 3: Rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 anos 
ou mais de idade, por sexo e cor/raça – Brasil, 1995 a 2015. Fonte: Pnad/ IBGE Elaboração: 

IPEA/DISOC/NINSOC (2015). 
Segundo o Instituto Patrícia Galvão (2019), as mulheres negras são ainda a 

maioria entre as vítimas de violência sexual e doméstica (Figura 4) e feminicídio 

(Figura 5). 

 

 

Figura 4: Violência física e sexual de mulheres em 2017 por raça segundo dados do 
Observatório da Mulher contra a Violência do Senado. Fonte: Instituto Patrícia Galvão (2019). 

 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisas/?iis=observatorio-da-mulher-contra-a-violencia-omv-do-senado
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Figura 5: Homicídios de mulheres em 2015 por raça segundo dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade. Fonte: Instituto Patrícia Galvão (2019) 

 
Considerando todos esses dados em conjunto, fica visível a vulnerabilidade 

social em que vivem as mulheres negras; trabalham mais, com menos direitos, 

recebem menos, são mais agredidas sexual e fisicamente e morrem mais. 

Ao mesmo tempo, esse grupo sofre com estereótipos, como o da “globeleza”1 

em que o espaço dado a essas mulheres apresenta sua cor como sinônimo de 

sensualidade e conta com exibição de seus corpos, o que leva a uma 

hiperssexualização da mulher negra. De acordo com Bueno (2016), essa 

hiperssexualização contribui para a objetificação banalizada e naturalizada dos corpos 

das mulheres negras. Em contrapartida, as mulheres negras casam menos, como 

Pinto (2004 apud SOUZA, 2008) aponta, são as brancas que compreendem o maior 

percentual de mulheres casadas; as pretas apresentam o menor percentual; e as 

pardas um índice intermediário. Ou seja, as chances de união variam de acordo com 

a cor da mulher. 

Via de regra, as mulheres negras adultas passam por um profundo estado de 

solidão e esse processo tem início na infância, principalmente no ambiente escolar, 

como Bastos (2016) relata em seu trabalho: 

[...] Bianca, a única menina negra da turma, está sentada sozinha realizando 
sua atividade. A educadora pergunta a Bianca por que está sozinha, e a 
mesma responde que ninguém quis sentar com ela. No decorrer do período 
letivo, a docente notará que a aluna é isolada pelas colegas, mas acha que 
ela tem dificuldades em se relacionar com as outras meninas (mais brancas) 
da turma – e não o contrário – as colegas tem dificuldade de se relacionar 

 
1  A “ Mulata Globeleza”, criada pela Rede Globo de Televisão nos anos 90, constitui-se como uma 
mulher negra parcialmente nua que samba em uma vinheta exibida ao longo da programação diária 
para diversos públicos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jingle
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com ela, pois é frequentemente chamada por algumas de “macaca”. 
(BASTOS, 2016, p.1-2) 
 

Em outro trecho, Bastos (2016) narra outra situação, em que numa festa Junina 

duas alunas negras de uma turma ficaram sem par; nenhum dos meninos teve 

interesse em dançar com elas, e no fim a professora criou uma nova coreografia para 

incluí-las. 

A discriminação racial e a violência de gênero na vida das mulheres negras são 

constantes desde a infância até a vida adulta e também podem ser perceptíveis em 

ferramentas da educação, como os livros didáticos. 

1.2 Relações étnico-raciais nos livros didáticos 

 

O currículo pode ser definido por muitos como a construção e seleção de 

conhecimentos e práticas produzidos a partir de dinâmicas políticas, sociais e culturais 

(SANTANA; SANTANA; MOREIRA, 2013). Diante disso, os estudos em torno das 

teorias críticas e pós-críticas do currículo tentam compreender como ocorre essa 

triagem de conhecimentos, buscando responder a seguinte questão: por que 

determinado saber é considerado mais relevante que outros? 

Esta seleção ocorre em um dado momento histórico e atrelado a determinada 

sociedade, sendo produto de uma constante construção social. Segundo Moreira 

(2000), o currículo constitui-se como um significativo instrumento utilizado por 

diferentes sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 

transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados, como 

para socializar crianças e jovens segundo valores tidos como desejáveis. Desse 

modo, o currículo está intimamente ligado às relações de poder que podem influenciar 

no que almejamos nos tornar e no que nos tornamos, relacionando-se diretamente 

com a identidade do indivíduo.  

Para Sacristán (1998 apud MELO et al. 2016), currículo é, sobretudo, uma 

decisão política. Ao definirmos o currículo, de certa forma, estamos delineando os 

conceitos da escola. Essa seleção de conteúdo se apresenta por meio de conflitos, 

lutas e negociações, visando a garantir a hegemonia de certos saberes e assim 

garantir a imposição de determinadas visões de mundo.  

A teoria crítica trata o currículo como oculto quando normas e valores da cultura 

dominante são transmitidos de forma velada, buscando reestruturar identidades de 
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grupos. De acordo com Silva (2000), o currículo oculto pode ser entendido como um 

conjunto de atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma 

explícita do currículo formal, porém, são implicitamente “ensinados” por meio das 

relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 

escola. Assim as pessoas na escola constroem ideias e representações sobre as 

disciplinas e os rituais que compõem este universo, formando identidades e 

subjetividades. Por conseguinte, as identidades como a subjetividade, podem ser 

(re)produzidas não só a partir do que é posto no currículo formal, mas também das 

vozes do currículo oculto (MELO, 2016). 

No entanto, o currículo oculto se manifesta muito além do comportamento e 

atitudes do docente. Ele se expressa por todos aqueles aspectos do ambiente escolar 

que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para 

aprendizagens sociais relevantes (SILVA, 2010). Dentre os componentes passíveis 

de influências do currículo oculto encontra-se o livro didático, ferramenta que de 

acordo com Geraldi (1993) é responsável por comandar o processo pedagógico. A 

distribuição dos currículos ocultos nesses materiais é diferenciada de acordo com a 

classe social, a raça ou etnia e o sexo da clientela. Assim, inculcam-se diferentes 

atitudes e características de personalidade, de acordo com os diferentes grupos e 

classes sociais (SILVA 1996 apud ARAUJO, 2018), o que somado com o racismo 

estrutural pode resultar em um LD (entende-se Livro Didático) marcado por uma visão 

distorcida e implícita de povos considerados “subordinados” pela sociedade.  

Ao abordar o currículo como narrativa étnica e racial, Silva (2010) assevera: 

O texto curricular - entendido aqui de forma ampla - o livro didático e 
paradidático, as lições orais, as orientações curriculares oficiais, os rituais 
escolares, as datas festivas e comemorativas - está recheado de narrativas 
étnicas e raciais. Em geral essas narrativas celebram os mitos da origem 
nacional, confirmam o privilégio das identidades dominantes e tratam as 
identidades dominadas como exóticas ou folclóricas. (SILVA, 2010, p.101-
102) 
 

Silva (2010) cita os livros didáticos como um dos instrumentos que podem 

reforçar o privilégio das identidades dominantes inferiorizando identidades dominadas. 

De acordo com seus estudos relacionados às teorias do currículo e racismo, para 

tornar o currículo crítico é necessário centrar-se na discussão das causas 

institucionais, históricas e discursivas do racismo, superando o simples acréscimo de 

informações superficiais sobre outras culturas e identidades.   
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O LD se tornou uma ferramenta facilitadora da aprendizagem no Brasil e por 

isso a consideração com a escolha desses materiais cresceu, mesmo que 

vagarosamente, com o passar dos anos. No entanto, a preocupação com a qualidade 

dos conteúdos não evoluiu concomitantemente com a atenção relacionada às 

discussões étnico-raciais. Segundo Rosemberg et al. (2003), pesquisas evidenciam 

como tendência predominante nos LD’s a perspectiva eurocêntrica, a ênfase na 

representação do negro associado à escravidão, a omissão a práticas de resistência 

negra e o tratamento de negros como objeto. Neste caso, a identidade inferiorizada 

tende a sofrer distorções através de representações equivocadas e estigmatizadas.  

Para Silva (2010) o oposto da representação racista constitui-se a partir de 

outra posição enunciativa na hierarquia das relações de poder. Diante dessas 

modificações, o chamado “diferente” deixa de ser avaliado negativamente em relação 

ao considerado “não diferente”, promovendo equidade entre as diferenças culturais.  

 Desde a década de 1980 o movimento negro envolveu-se em mobilizações 

para denunciar o racismo e a ideologia dominante presentes nas escolas, espaço 

onde deveria propagar princípios de igualdade e equidade. Dentre os alvos de críticas, 

estavam o livro didático, o currículo, a formação de professores entre outros pontos 

(SEVERO, 2009). 

Por ser reconhecida como forma estratégica de intervenção na realidade, a 

Educação tornou-se cenário de disputas políticas e ideológicas, sendo um dos 

principais campos a elaboração de leis (ALMEIDA; SANCHEZ, 2017). Como fruto de 

longas histórias de luta pelo reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira, 

foram elaboradas políticas públicas para mitigar a desigualdade relacionada a grupos 

marginalizados em um contexto étnico-racial. Estas medidas denominam-se políticas 

de ações afirmativas, e podem ser compreendidas a partir da definição de Gomes 

(2001): 

As ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas) 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 
neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 
origem nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, 
por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, 
elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de 
discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, 
enraizada na sociedade. (GOMES, 2001, p.6-7) 

 

Diante disso, Rocha (2006) discute as políticas de ações afirmativas através da 

perspectiva da classe dominante, ao declarar: 
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As políticas de ações afirmativas estão relacionadas às reivindicações dos 
movimentos sociais para ampliação das políticas sociais; e ao mesmo tempo, 
podem estar ligadas à ação da classe dominante para a manutenção da 
lógica do capital, que produz todos os tipos de desigualdades. (ROCHA, 
2006, p.96) 

 

Dessa forma, a criação desses regulamentos representa tanto a luta por 

políticas sociais em nível universal, quanto a luta por políticas voltadas a redução da 

pobreza mundial.  

Após diversas manifestações do Movimento Negro e acordos internacionais 

assinados pelo governo brasileiro, no dia 9 de janeiro de 2003 foi promulgada a lei 

10.639 que promoveu alterações à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

incluindo os seguintes dizeres: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a História e a cultura Afro-
Brasileira.  
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 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. 
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia 
Nacional da Consciência Negra. (BRASIL, 2003) 

 
Em 10 de março de 2008 a Lei 10.639/2003 foi alterada pela Lei 11.645, 

passando a vigorar com o seguinte texto: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. 
§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileiras.” (BRASIL, 2008) 
 

A partir da lei promulgada em 2003, surgiu em 2004 o parecer do CNE/CP 

003/04 no qual o Conselho Nacional de Educação se propôs a manifestar-se sobre a 

Educação das relações étnico-raciais. Assim, a legislação apresentou avanços em 

relação a democratização do currículo, considerando estas questões não só 

relevantes para relações sociais, como para a formação da cidadania. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.


22 

 

 

A representação dos negros em LD foi preocupação explícita a partir da 

constituição do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1979, tendo como uma das 

principais reivindicações a mudança na Educação escolar, de modo a extirpar dos 

livros didáticos, dos currículos e das práticas de ensino, os estereótipos e os 

preconceitos contra os negros (GUIMARÃES, 2002). No Brasil, o LD é controlado pelo 

Estado através de legislação criada em 1938, pelo Decreto de nº 8.469, no qual os 

livros só podem ser adotados com a autorização do Ministério da Educação (MEC). 

Em 1985 a análise desses materiais se tornou mais criteriosa com a criação do PNLD 

(Programa Nacional do Livro e do Material Didático). Inicialmente o PNLD visava 

melhorar a qualidade e a distribuição dos livros nas escolas brasileiras. Com o passar 

dos anos, o governo buscou lideranças representativas do movimento de mulheres e 

do movimento negro para a participação nas discussões em torno dos didáticos, 

promovendo assim o início de avaliações mais rigorosas desses materiais a partir de 

1993. Essas análises, porém, apontaram uma série de problemas, como assevera 

Silva, Teixeira e Pacifico (2013): 

A estratégia foi a divulgação para a imprensa de passagens das avaliações 
que continham erros conceituais grosseiros como forma de diminuir a 
respeitabilidade das grandes editoras que vendiam para o governo. O uso 
dessa estratégia foi eficaz para que as editoras aceitassem a definição de 
critérios para avaliação dos livros didáticos. (SILVA; TEIXEIRA; PACIFICO. 
2013, p.130) 

 

Desde os anos de 1990, o PNLD e o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da 

Escola) adotaram, no processo para a compra de livros, a utilização de editais (SILVA 

et al. 2013). De acordo com pesquisas de Silva (et al. 2013) os critérios de avaliação 

do início dos anos 2000 apresentavam parâmetros genéricos que não obtiveram 

grande efetividade, já que o discurso racista presente nestes materiais mostrava-se 

de forma implícita.  

O texto publicado no edital de 2008, por exemplo, continha os seguintes dizeres 

entre os princípios do ensino: 

“liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas”; o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”; a “garantia do 
padrão de qualidade”; a “valorização da experiência extra-escolar”; e a 
“vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.” 
(SILVA et al. 2013, p.131) 

 

O edital cita ainda a Lei 10.639/2003 e o Parecer CNE/CP 003/04 referindo-se 

diretamente às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Nos anos 
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posteriores, as duas normativas continuaram citadas e subitens específicos foram 

criados para dar maior ênfase, como no edital de 20112 no qual foram abordadas as 

temáticas de gênero e raça. Dentre as normativas, estavam: 

Como parte integrante de suas propostas pedagógicas, as coleções devem 
contribuir efetivamente para a construção da cidadania. Nessa perspectiva, 
as obras didáticas devem representar a sociedade na qual se inserem, 
procurando: 

● promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua 
participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder; 
[...] 

● promover positivamente a imagem de afro-descendentes e 
descendentes das etnias indígenas brasileiras, considerando sua 
participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder; 
[...]. (FNDE, 2008, p.36) 

 

Os levantamentos bibliográficos de pesquisas relacionadas à representação do 

negro nos livros didáticos (SEVERO, 2009; LOPES, 2016; RATTS et al. 2006; 

ROSEMBERG et al. 2003; SILVA, 2011 e etc.) apontaram importantes mudanças para 

promover a valorização da cultura afro-brasileira nos editais do PNLD. Todavia, essas 

alterações não foram significativas a ponto de dissipar totalmente a desigualdade de 

gênero e raça nos materiais. Dessa forma, torna-se imprescindível incorporar ao 

currículo brasileiro estratégias de desconstrução de narrativas que reafirmam o 

preconceito estrutural, e, no limite, questionar a diferença e a diversidade que os 

materiais didáticos abordam.   

Dito isso, o objetivo geral deste trabalho foi verificar essas questões a partir da 

análise de seis coleções de livros didáticos de Ciências destinados ao Ensino 

Fundamental II, e aprovados pelo PNLD de 2014 e 2017. De acordo com os estudos, 

verificou-se a procedência da Lei 11.645/2008, juntamente com os editais do PNLD, 

e a maneira como os negros brasileiros e africanos são retratados nesses materiais.  

 

  

 
2 Publicado em 2008. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para a realização do presente trabalho foram necessárias as contribuições das 

seguintes escolas do município de São Roque e Vargem Grande Paulista, cidades do 

interior paulista e região Metropolitana de São Paulo, respectivamente: EMEF Carmen 

Lúcia Blanco Britto, EMEF Tetsu Chinone, EMEF Tibério Justo da Silva, EMEF Barão 

de Piratininga e EE Valêncio Soares Rodrigues. Os colégios disponibilizaram para a 

pesquisa as coleções “Projeto Teláris”, “Projeto Apoema”, “Novo Pensar”, 

“Jornadas.cie”, “Ciências” e “Projeto Araribá”, utilizadas no ensino fundamental para a 

disciplina de Ciências e aprovados pelos editais do PNLD de 2014 a 2017. 

A análise de todas as coleções ocorreu de forma qualitativa e quantitativa, 

utilizando principalmente o método de categorização de Bardin (2016), no qual é 

levantada a presença ou ausência de itens de sentido. De acordo com Bardin (2016) 

o termo análise de conteúdo é designado como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (Bardin, 2016, p.47) 

 

Essa metodologia prevê três fases fundamentais: a pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados. Na pré-fase são definidos os documentos a 

serem analisados, os procedimentos e as hipóteses a serem estudadas. A etapa de 

exploração do material deve seguir cinco regras para posteriormente ocorrer a 

interpretação dos dados, como assevera Câmara (2013): 

(...) é preciso obedecer às regras de exaustividade (deve-se esgotar a 
totalidade da comunicação, não omitir nada); representatividade (a amostra 
deve representar o universo); homogeneidade (os dados devem referir-se ao 
mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos 
semelhantes); pertinência (os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo 
e objetivo da pesquisa) e exclusividade (um elemento não deve ser 
classificado em mais de uma categoria). (CÂMARA, 2013, p.183)  

 

Partindo destes métodos, inicialmente levantou-se o número de fotografias e 

ilustrações que continham pessoas, independentemente da cor e etnia, contando 

separadamente o número de imagens e ilustrações. Após esse processo, foram 

quantificadas as imagens e ilustrações que representem pessoas negras, usando 

como parâmetro não apenas a cor da pele, mas também os traços do rosto, tipo do 

cabelo, etc. A seguir, contaram-se separadamente as fotografias e ilustrações que 
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continham mulheres negras. Posteriormente averiguou-se o contexto em que essas 

pessoas estavam inseridas nas imagens (trabalhando, em momentos de lazer, 

realizando um experimento, etc.). Com todos esses dados coletados, montaram-se 

gráficos para uma melhor visualização e compreensão. 

Além da representatividade em imagens, também foram examinadas as seções 

textuais do material. Como critério da análise, definiu-se a forma como a população 

negra é retratada em comparação com os indivíduos brancos, sendo observados 

boxes e textos dos capítulos. 

Para interpretação dos dados foram utilizadas pesquisas disponíveis nas 

plataformas CAPES, Scielo e Google Acadêmico. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a coleta de dados e o cruzamento das informações com as referências 

bibliográficas, os resultados foram descritos nas seções “Coleções Projeto Teláris e 

Jornadas.Cie” abordando as coleções aprovadas pelo PNLD 2014; e “Coleções 

Projeto Apoema, Novo Pensar, Ciências e Projeto Araribá” abordando as coleções 

aprovadas pelo PNLD 2017. 

3.1 Coleção Projeto Teláris  

 

A coleção analisada a seguir chama-se Projeto Teláris, e corresponde a sua 2° 

edição publicada pela editora Ática. O material foi escrito por Fernando 

Gewandsznajder e é destinado aos anos finais do Ensino Fundamental para a 

disciplina de Ciências. De acordo com o site do FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), a coleção entrou para a lista do PNLD (Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático) em 2014 e teve mais de 2.600.000 

exemplares distribuídos em todo país. 

Na análise contabilizaram-se apenas as imagens com representação humana. 

O primeiro material analisado foi o livro do sexto ano. Neste identificamos 31 

fotografias com indivíduos, das quais apenas duas (6,4%) são com pessoas negras e 

nenhuma com mulheres negras (0%). Também foram contabilizadas sete ilustrações, 

sendo deste total, duas com pessoas negras e ambas eram mulheres negras (28,5%). 

O livro apresenta fotografias de mulheres brancas cientistas e todas as crianças 

representadas em experimentos possuem pele clara. Não foram encontrados 

cientistas negros e africanos no material, mas os egípcios são muito citados devido 

às suas contribuições na história da ciência.  

O livro do sétimo ano apresenta 20 fotografias com indivíduos, sendo cinco com 

pessoas negras (25%) e somente uma com mulher negra (5%). No número de 

ilustrações o resultado é ainda mais desproporcional, com nenhuma mulher negra 

(0%) e apenas um afrodescendente (3,4%) num total de 29 ilustrações. Além disso, 

em todas as imagens que se tratam de doenças transmitidas por mosquito, como a 

dengue e a malária, há um zoom do mosquito pousando apenas em pessoas brancas. 

Além disso, todos os esquemas que relatam o funcionamento de doenças no corpo 
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humano são ilustrações com pessoas brancas e a África só é citada no capítulo sobre 

Biomas, quando o livro fala sobre os desertos. 

O material destinado ao oitavo ano apresenta o conteúdo de anatomia e 

fisiologia humana, por conseguinte esse foi o livro que trouxe mais figuras de pessoas. 

Encontramos no material 62 fotografias com representações humanas, e deste total, 

13 (21%) contêm afrodescendentes. Do número de fotografias com pessoas negras, 

apenas 6 (9,6%) apresentam mulheres negras. Com relação às ilustrações, 

contabilizamos 88, e destas, apenas seis (6,8%) apresentam pessoas 

afrodescendentes. Ainda que o livro inclua um número alto de ilustrações, nenhuma 

mulher negra (0%) foi encontrada nos esquemas e todas as ilustrações com 

afrodescendentes foram feitas pela mesma ilustradora.  

É perceptível a  reprodução do racismo o fato de um livro que apresenta como 

tema principal “saúde” não ter uma única ilustração sobre o corpo negro feminino. 

Segundo Werkerck (2016), a saúde da mulher negra não é uma área de conhecimento 

ou um campo relevante nas Ciências da Saúde. É inexpressiva a produção de 

conhecimento científico nessa área e o tema não participa do currículo dos diferentes 

cursos de graduação e pós-graduação em saúde, com raríssimas exceções. Trata-se 

de um assunto vago que, na maior parte dos casos, é ignorado pela maioria de 

pesquisadoras e pesquisadores, estudantes e profissionais de saúde no Brasil. 

Dentre as principais causas de mortalidade da população feminina negra no 

Brasil estão violência e complicações durante o parto. De acordo com pesquisas de 

Martins (2015) e dados notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), do total de 1.583 mortes maternas em 2012, 60% eram de mulheres negras e 

34% de brancas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) (Figura 6). Os números desiguais 

testemunham diferenças de tratamento entre as duas populações, que podem gerar 

dentre outros aspectos, insatisfação com o atendimento, retardo no diagnóstico e 

tratamento de patologias e, consequentemente, aumento na vulnerabilidade das 

mulheres negras a vários agravos de saúde (DOMINGUES et al. 2013). Porém, a 

saúde das mulheres negras não é discutida no livro. 
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Figura 6: Série histórica da razão de mortalidade materna segundo cor/raça, Brasil, 2009 a 
2013. Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM e SINASC. 

 

Nota-se também a ausência de cientistas afrodescendentes, porém dentre as 

fotografias analisadas encontra-se um médico negro. De forma geral, as mulheres 

negras são a última opção: quando se trata de representar mulheres, dá-se 

preferência a mulheres brancas, quando se trata de representar a população negra, 

dá-se preferência a homens negros. Cientistas negras são mulheres que estão 

imersas nos processos de subjugação racial que o racismo estrutural impõe. O 

preconceito racial no ambiente científico não versa sobre a baixa capacidade 

intelectual de mulheres negras, mas sim sobre um brutal processo social de produção 

e reprodução de padrões de subalternidade cognitivamente e materialmente impostos 

(PINHEIRO, 2019). 

O livro também apresenta boxes com os títulos “Ciência no dia-a-dia", “Ciência 

e sociedade” e “Ciência e saúde” que abordam temas polemizados pela sociedade, 

como por exemplo desigualdade de gênero, racismo, aborto e sexualidade. Além 

disso, percebe-se uma preocupação do autor em informar quanto a saúde física e 

psicológica do educando nos boxes “Ciência e saúde”.  

O material aborda em um dos boxes sobre “Ciência e sociedade” a função 

adaptativa da cor da pele, a problematização do conceito de raça na espécie humana 

e o conceito de racismo, apresentando ainda grandes líderes de movimentos dos 

direitos civis como Martin Luther King e Nelson Mandela (Figura 7). 
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Figura 7: Imagens de Martin Luther King e Nelson Mandela no box “Ciência e sociedade”.  

 

Dentre os exercícios encontrados no capítulo que informa sobre a pele, há uma 

proposta de pesquisa em torno das personalidades brasileiras afrodescendentes que 

marcaram a história do Brasil. Ao final do livro, encontra-se um box como “Leitura 

especial” intitulado “A herança africana no Brasil” (Figura 8), onde aborda-se desde a 

escravidão até as contribuições dos povos africanos na arte, na música, na 

gastronomia, no esporte e na ciência. O boxe ainda aponta como reflexo da 

escravidão a marginalização dos negros nos dias atuais, e apresenta cientistas que 

conquistaram seus espaços em áreas ocupadas geralmente por brancos, como o 

cientista Eunézio Thoroh de Souza e a mestre em engenharia química Viviane dos 

Santos Barbosa. 
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Figura 8: Imagem do box “Leitura especial” com o título “Herança africana no Brasil”. 

 

No livro do nono ano encontram-se 35 fotografias com pessoas, e deste total 

apenas duas (5,7%) contêm cidadãos negros. Das duas fotografias encontradas com 

afrodescendentes, uma (2,8%) representa a mulher negra. Foram contabilizadas 67 

ilustrações com pessoas no geral, oito (12%) analisadas apresentam indivíduos 

negros, e destas, três (4,4%) contém mulheres negras. A maioria das mulheres 

afrodescendentes encontradas nesse material é jovem ou criança. O número maior 

de meninas negras no material sugere uma tentativa de promover a consciência de 

diversidade em sala de aula aos educandos, porém, a carência de mulheres negras 

adultas em cargos de alto prestígio social resulta em uma baixa expectativa 

acadêmica em relação às garotas negras brasileiras.   

Para uma melhor comparação dos números elaborou-se gráficos. Os dados 

quantificam o número de imagens e ilustrações que simbolizam a etnia negra 

juntamente com outras etnias e as mulheres negras em cada livro da coleção “Projeto 

Teláris”. Conforme ilustra o Gráfico 1, em todos os livros da coleção o número de 
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fotografias com mulheres negras é muito menor que as fotografias com indivíduos de 

outras etnias. 

 

 

Gráfico 1: Número de fotografias na coleção Projeto Teláris.  

 

De acordo com o Gráfico 2, o número de ilustrações de mulheres negras nesta 

coleção é ainda menor. 

 

 

Gráfico 2: Número de ilustrações na coleção Projeto Teláris.  
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 Ao analisar os gráficos é possível notar a relevante desigualdade entre o 

número de fotografias e ilustrações que representam a mulher negra e as demais 

variáveis. Apesar da seção “Leitura especial” abordar uma cientista negra, a figura da 

mulher afrodescendente aparece muito pouco ou nem aparece no material analisado, 

e isso se deve, segundo alguns pesquisadores (SANTOS, 2014), ao histórico 

fortalecimento da cultura hegemônica baseada em padrões masculinos e brancos.  

A representatividade deficiente da mulher negra no livro didático afeta meninas 

brasileiras que estão construindo suas identidades, levando-as a negar sua origem, e 

educa os demais para a representação de superioridade que legitima lugares sociais 

e hierarquização. Para Taquette e Meirelles (2013 apud SILVA e MONTEIRO, 2018), 

ao se verem representadas como inferiores, as mulheres negras tendem a internalizar 

o racismo, negando sua negritude, abandonando suas tradições e assumindo a 

cultura hegemônica para si, acreditando que assim aumentará sua chance de se 

integrar à sociedade e de ascender socialmente.  

3.2 Coleção Jornadas.Cie 

 

Posteriormente foi feita a análise da coleção “Jornadas.Cie”, publicada pela 

editora Saraiva. Os livros têm como organizadora a Editora Saraiva e como 

responsável Maíra Rosa Carnevalle. Os materiais foram aprovados pelo PNLD de 

2014, assim como a coleção Projeto Teláris, e disponibilizados para a pesquisa por 

uma escola municipal de periferia da cidade de São Roque. 

Através da análise quantitativa foram contabilizadas 27 fotografias com 

indivíduos e 7 (25,9%) continham pessoas negras. Deste total apenas uma (3,7%) 

mulher negra foi representada. Todos os anexos relacionados a população afro-

brasileira apresentam negros trabalhando em lixões, cooperativas de reciclagem ou 

em situações que demonstram saneamento básico precário (Figura 9 e 10) o que 

colabora para uma construção da imagem estereotipada. Com relação às ilustrações 

foram identificadas 35 imagens, duas (5,7%) delas apresentavam pessoas negras e 

também contabilizou-se somente uma (2,8%) mulher negra. 

Ao averiguar as seções textuais nota-se que os países africanos são 

referenciados ao continente África de maneira generalizada, diferentemente de 

regiões da Europa que são especificadas, por exemplo. Foram encontrados trechos 

como: “Presença de fósseis tanto no Brasil como na África (...)”, “É exemplo desse 
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tipo de montanha o Kilimanjaro, na África”, “(...) mas apenas na África ele tem 

características semelhantes às do Brasil”. Essa ideia de unificação pode ser 

relacionada à corrente pan-africanista, criada por pensadores afro-americanos na 

década de 60 com o intuito de promover a defesa dos direitos do povo africano, 

constituindo um único Estado soberano - para Mbemb (2001 apud OLIVA, 2007) esse 

movimento encontrou diversos obstáculos, e dentre eles, o reconhecimento da 

diversidade étnica, religiosa e linguística africana 

 

   
Figura 9: Indivíduos negros realizando coleta de lixo.   

 

  
 

Figura 10: Garotos negros bebendo água através de um filtro devido a falta de tratamento de água. 
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O livro destinado ao 7° ano contém 18 fotografias de indivíduos, sendo cinco 

(27,7%) dessas com pessoas negras e duas (11,1%) com mulheres negras. O livro 

exibe a fotografia de uma mulher negra amamentando seu filho, utilizando o ser 

humano como exemplo de um animal mamífero (Figura 11). Quanto às ilustrações, o 

material analisado possui 18 imagens representando seres humanos.  Desse total, 

apenas duas (11,1%) ilustrações contêm pessoas negras, sendo uma delas um garoto 

negro realizando um experimento (Figura 12) e somente uma (5,5%) apresenta uma 

mulher negra.  

 
Figura 11: Mãe amamentando seu filho. 

 

 
Figura 12: Menino negro realizando experimento. 

 

Ao examinar o material atribuído ao 8º ano foram levantadas 110 fotografias 

contendo pessoas, sendo 24 fotografias (21,8%) retratando afrodescendentes e 12 

(10,9%) representando mulheres negras. No início do primeiro Capítulo, que tem por 

título ”O Ser Humano”, há imagens de pessoas de diferentes etnias (Figura 13) e uma 
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pequena reflexão acerca das diferenças fenotípicas entre elas. Essa abordagem 

requer um preparo do professor para que estigmas não sejam reforçados. De acordo 

com os estudos de Goffman (1988 apud OLIVEIRA, 2006), o estigma refere-se uma 

característica socialmente definida como negativa, que ultrapassa marcas corpóreas 

podendo referir-se também a julgamento de caráter, etnia, religião etc. 

 

 
Figura 13: Pessoas de diferentes etnias. 

 

No tocante às ilustrações, foram contabilizadas 108 imagens simbolizando 

seres humanos, das quais 10 (9,2%) são com pessoas negras e seis (5,5%) com 

mulheres negras. O livro traz ilustrações da ginasta brasileira Daiane dos Santos ao 

falar sobre a importância de cuidar bem dos joelhos e das articulações em geral. 

Entretanto, ao longo do material a pele é abordada várias vezes (tecidos, estruturas 
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da pele e acne) e em todas elas são utilizadas ilustrações rosadas e a pele negra não 

é citada em nenhuma das situações. 

No capítulo “O revestimento do corpo humano”, na seção “Conhecimento 

Interligado” há um texto que tem por título “A cor de pele e as raças”, na qual é 

discutido o conceito sociológico de raça, como o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) utiliza os dados de cor da pele da população, e por fim 

apresenta a explicação biológica sobre o tema explicando de forma simples os motivos 

pelos quais as raças humanas não são consideradas dentro da biologia (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Texto sobre cor da pele e raça na biologia. 

 

A análise do livro correspondente ao 9º ano levantou 69 fotografias de 

indivíduos, sete (10,1%) delas contém pessoas negras, três (4,3%) apresentam 

mulheres negras. Dentre as ilustrações foram totalizadas 84 figuras, com 4 (4,7%) 

apresentando indivíduos negros. A partir dessa contagem de ilustrações identificou-

se uma (1,1%) mulher negra. No decorrer dos capítulos relacionados à física e à 

tecnologia encontram-se muitas fotografias de homens brancos, porém no início da 

seção “Força, trabalho e energia” homens negros escravizados são apresentados 

através da obra “Engenho manual que faz caldo de cana” de Jean Baptiste Debret 

(Figura 15). O uso de retratos e obras de arte é recorrente principalmente em livros 

didáticos de história, diante disso Pastore (2015) afirma que no senso comum a 

imagem pode ser tida como prova dos acontecimentos passados, não como 

representações específicas produzidas pela percepção subjetiva de um autor sobre o 

real, como nesse caso do artista europeu Debret. 
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Figura 15: Obra de Jean Baptiste Debret. 

 

A partir destes dados foram gerados os gráficos 3 e 4 (Gráficos 3 e 4).  

  

 
Gráfico 3: Total de fotografias na coleção Jornadas.Cie. 

 

 
Gráfico 4: Total de ilustrações na coleção Jornadas.Cie. 
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O livro apresentou algumas seções sobre a temática étnico-racial, todavia é 

passível de várias críticas como a deficiência de conteúdo no que se refere às 

mulheres negras (ALVES; MAIA, 2016). Os gráficos evidenciam a baixa 

representatividade da população afrodescendente, principalmente da mulher negra, 

que foi ilustrada como mãe e trabalhadora de baixo prestígio social. De acordo com a 

teórica Bell Hooks (1995 apud MALTA e OLIVEIRA, 2016), o sexismo e o racismo 

atuando juntos perpetuam uma iconografia de representação da negra que imprime 

na consciência cultural coletiva a ideia de que ela está neste planeta principalmente 

para servir aos outros.     

3.3 Coleção Projeto Apoema 

 

A terceira coleção selecionada chama-se “Projeto Apoema”, publicada pela 

Editora do Brasil. Os livros foram escritos pelas autoras Ana Maria Pereira, Margarida 

Santana e Mônica Waldhelm e aprovados pelo PNLD de 2017. Esse material ficou 

dentre os mais distribuídos em 2017 chegando ao número de 605.859 exemplares, 

incluindo livro do aluno e manual do professor.  

O livro do 6º ano apresenta 48 fotografias com indivíduos, das quais dez 

(20,8%) são com pessoas negras e somente três (6,25%) com mulheres negras. Nas 

ilustrações os números são ainda mais contrastantes, com vinte e duas ilustrações de 

indivíduos, três (13,6%) de pessoas negras e nenhuma (0%) mulher negra. É 

importante ressaltar também que, em alguns momentos o livro apresenta curiosidades 

sobre outros países, porém em momento algum trata sobre nações africanas. Quanto 

a isso, pesquisas de Oliveira (2017) afirmam que aliado às concepções de progresso, 

modernização, crescimento, produtividade e consumo, o desenvolvimento como 

norma hierarquiza povos e saberes. Os que estão fora dessa ordem são tratados 

como ultrapassados, improdutivos e subdesenvolvidos, como é o caso dos países 

localizados no continente africano.  

No livro do 7° ano contabilizam-se 24 fotografias com pessoas, e deste total, 

foram levantadas seis (25%) fotografias que apresentam afrodescendentes. Dentre a 

soma de fotografias contendo afrodescendentes, duas (8,3%) fotografias contém 

mulheres negras. Ao analisar as ilustrações estimam-se 33 figuras contendo 

indivíduos no total. A partir deste número, foram identificadas três (9%) ilustrações 
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que representam afrodescendentes e nenhuma (0%) mulher negra apareceu neste 

material. 

Ao verificar o contexto no qual as imagens estão inseridas percebe-se a 

carência de mulheres negras cientistas. O livro contém boxes com o título “Com a 

palavra, o especialista”, onde pesquisadores de diferentes áreas são entrevistados e 

explicam a importância do seu trabalho para a sociedade. Ao analisar estas seções, 

verifica-se que a maioria dos cientistas são homens brancos, e nas entrevistas das 

pesquisadoras o boxe não apresenta fotografias com seus rostos, diferentemente dos 

boxes com cientistas homens (Figura 16 e 17). 

 

 

 
Figura 16: Box “Com a palavra, o especialista” apresentando a fotografia de um cientista 

branco. 

 

 

 

 
Figura 17: Box “Com a palavra, o especialista” abordando uma cientista sem fotografia. 

  

Dito isso, é importante compreender que a ciência é um produto de centenas 

de anos de exclusão e invisibilização das mulheres; portanto, a inserção delas nesse 
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segmento exige profundas mudanças na cultura, nos processos de socialização de 

mulheres e homens, nas expectativas direcionadas socialmente às mulheres, nas 

formas de compreender as feminilidades e as masculinidades, na representação 

tradicional da ciência e de cientista abordada nas escolas e veiculada em diversos 

artefatos culturais, entre outros aspectos (SILVA, 2013). 

Durante a análise percebeu-se que apenas cientistas europeus são citados no 

decorrer do material. Ao final do livro, no boxe “Bagagem cultural”, naturalistas 

alemães, franceses e ingleses são citados como “desbravadores da natureza” devido 

as suas expedições ao redor do mundo (Figura 18). De fato, essas nacionalidades 

foram influentes durante as “Viagens filosóficas” realizadas no século XIX, porém não 

trazer cientistas negros e principalmente referências de mulheres negras no decorrer 

do livro tende a reduzir a motivação de jovens brasileiros.    

 

 
Figura 18: Boxe “Bagagem cultural” abordando naturalistas europeus como “investigadores 

da natureza”.  

 

Com relação ao continente africano, a região foi mencionada principalmente 

para remeter a dados de incidência de verminoses, viroses e bacterioses, como no 
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boxe “Dengue e aids: a importância da prevenção”. Dentre as seções textuais que 

abrangem as verminoses, encontra-se uma fotografia de pernas de pele escura 

comprometidas devido à doença elefantíase (Figura 19). 

 

 
Figura 19: Imagem de pernas negras comprometidas devido a doença elefantíase. 

 

No livro do 8º ano contabilizam-se 108 fotografias de indivíduos, 21 (19,4%) 

fotografias de pessoas negras e 12 (11,1%) de mulheres negras. Apesar da maioria 

dos cientistas representados nas fotografias serem homens brancos, dentre as 

fotografias de mulheres negras há uma cientista (Figura 20). 

 

 
Figura 20: Imagem de uma cientista negra. 
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O livro apresenta um total de 136 ilustrações com indivíduos. Deste total, 

apenas 21 (15,4%) contém pessoas negras e 12 (8,8%) são de mulheres negras. 

Todas as ilustrações referentes à anatomia humana são imagens brancas e rosadas 

(Figura 21), inclusive a vulva (Figura 22). Em anatomia e fisiologia humana, quando o 

livro trata sobre pele e tecido epitelial, somente a pele branca é representada (Figura 

23). A partir de materiais com as representações observadas, muitas brasileiras 

negras podem manifestar desejos de ter cabelos lisos e/ou pele mais clara. Esse 

anseio de “embranquecer” relaciona-se com sentimentos de inferioridade em 

referência à criança branca, podendo conduzir a baixa autoestima, refletindo em 

desempenhos escolares (MATHIAS, 2011). 

 

 
Figura 21: Exemplo de ilustração branca e rosada. 
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Figura 22: Imagem da vulva rosada. 

 

 

 
 

Figura 23: Ilustração sobre a pele humana. 

 

Apesar das reconstituições científicas de hominídeos como o Homo habilis 

(Figura 24) apresentarem peles escuras, as ilustrações presentes no livro são de 

hominídeos de pele mais clara e traços europeus (Figura 25). No entanto, somente as 
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ilustrações que representam a espécie Homo sapiens entraram na contagem das 

imagens.  

 
Figura 24: Reconstituição do Homo habilis. Fonte: UNESP, 2019.  

 

 
 

Figura 25: Representação do Homo habilis. 

 

Na análise textual foi encontrado o boxe “Ciências e Cidadania” com o título 

“Todos contra o preconceito”, na qual o combate ao racismo é abordado (Figura 26) e 

um texto sobre o monumento às três raças simbolizando a miscigenação (Figura 27). 

O primeiro capítulo do livro tem como título “Nós, seres humanos”, onde aborda as 

diferenças fenotípicas entre os diversos povos humanos como os asiáticos, indígenas 

e africanos e apresenta uma imagem de um jovem africano da República da Namíbia 

(Figura 28). 
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Figura 26: Box “Todos contra o preconceito”. 

 
Figura 27: Imagem e texto sobre o Monumento às três raças. 
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Figura 28: Apresentação dos vários povos humanos. 

 

O livro destinado ao 9° ano apresenta 137 fotografias de indivíduos, e 26 

(18,9%) apresentam afrodescendentes. Com relação às mulheres negras, são 

somadas 12 (8,7%) fotografias. O total de ilustrações de pessoas é de 71, e deste 

número, sete (9,8%) representam afrodescendentes, incluindo uma (1,4%) mulher 

negra. 

No primeiro capítulo do livro, onde são abordadas as “Ciências da Natureza”, 

observa-se a fotografia de uma mulher negra trabalhando em laboratório como bióloga 

(Figura 29). A seguir percebeu-se a ocorrência de crianças negras realizando 

experimentos no capítulo 10, intitulado “A estrutura atômica da matéria” (Figura 30). 

Uma das observações mais discutíveis deste livro encontra-se em uma charge que 

aborda a evolução da espécie humana, na qual os ancestrais mais remotos possuem 

pelos e pele escura, e a medida que o homem evolui com o passar dos anos, os pelos 

diminuem e a pele e o cabelo clareiam, podendo originar interpretações equivocadas 

de que quanto mais evoluído é o grupo, mais claro é o tom de pele (Figura 31). A única 

ilustração de mulher afro-brasileira neste livro é de uma garotinha negra com cabelos 

crespos tocando uma flauta no capítulo 7, que aborda o tema “Ondas e som” (Figura 

32). 
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Figura 29: Bióloga trabalhando em laboratório. 

 

 

 
 

Figura 30: Fotografia de alunos produzindo material para a aula. 
 

 

 
Figura 31: Charge referente a evolução da espécie humana. 
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Figura 32: Ilustração de garotinha negra tocando instrumento musical 

 

Segundo dados do IBGE (2019), as mulheres negras representam 25,38% da 

população brasileira, entretanto, a coleção apresentou números muito baixos tanto de 

fotografias de mulheres negras (Gráfico 5) quanto de ilustrações (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 5: Número de fotografias na coleção Projeto Apoema 
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Gráfico 6: Número de ilustrações na coleção Projeto Apoema. 

 

Esses números desiguais e a preconização de valores da cultura branco-

ocidental tendem a resultar em uma fragmentação da identidade do educando, 

ocorrendo de forma ainda mais radical entre as garotas negras. Um dos reflexos deste 

currículo desigual é a disparidade entre as taxas de escolarização entre mulheres 

negras e brancas no Ensino Médio, na qual 36,3% das mulheres negras brasileiras 

são escolarizadas - a taxa correspondente às mulheres brancas é de 60% (IPEA, 

2017). Desse modo, a mulher afro-brasileira fica desacreditada, o que pode produzir 

inúmeras consequências, como gerar impedimentos à mobilização desse segmento 

em direção à formação de uma identidade coletiva e uma concepção elaborada sobre 

as relações raciais no Brasil (MATHIAS, 2011). 

A coleção Projeto Apoema apresenta números maiores de fotografias e 

ilustrações com relação a representatividade da população afro-brasileira e da mulher 

negra, porém, analisando o contexto no qual as imagens estão inseridas percebe-se 

uma representação insuficiente. Embora o livro traga boxes que salientam o combate 

ao preconceito e o discurso da miscigenação, contraditoriamente apresenta figuras 

enviesadas e que podem acarretar em problemas na formação da identidade dos 

educandos, como ilustrações de órgãos reprodutores somente rosados e esquemas 

masculinizados da linha do tempo do gênero Homo que clareiam conforme sua 

evolução.  
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3.4 Coleção Novo Pensar 

 

A próxima análise corresponde à coleção “Novo pensar”, publicada pela editora 

FTD. Os materiais foram elaborados pelos autores Demétrio Ossowski Gowdak e 

Eduardo Lavieri Martins, e aprovados pelo PNLD de 2017, assim como a coleção 

Apoema, porém com distribuição maior, com o total de 717.255 exemplares 

compartilhados. 

O livro dedicado ao 6º ano da coleção apresenta 34 fotografias com indivíduos, 

das quais 10 (29,4%) apresentam pessoas negras. Dentre essas, apenas duas (5,8%) 

contém mulheres negras, sendo duas crianças (Figura 33 e 34). 

 

 
Figura 33: Meninas realizando experimento. 

 

 
Figura 34:Menina bebendo água. 

 

Ao analisar as ilustrações, apuram-se 50 figuras de indivíduos, sendo 8 (16%) 

representando afrodescentes, e apenas uma (2%) ilustração com mulher negra. 
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Portanto, através destes dados nota-se a maior preocupação do material em 

apresentar meninas negras do que mulheres. Apesar da relevância de se apresentar 

crianças negras, a presença de mulheres negras é fundamental e funciona como 

referência na construção da identidade. Na ausência de mulheres negras nos livros 

didáticos se torna interessante a escola e professores trabalharem a 

representatividade de outras maneiras. É portanto aos adultos, nesse caso à 

instituição escolar, que competem começar a alterar o rumo da história, no que 

concerne à construção social da diferença. Assim, alterar o rumo de uma história 

entranhada nos produtos culturais, que secularmente nos remetem a uma visão 

estereotipada e estigmatizante das diferenças (AMARAL 1995 apud OLIVEIRA, 2006). 

O material aborda no capítulo “O solo e a saúde”, sobre a questão dos resíduos 

e sua destinação, apresenta a fotografia de homens catadores negros em um aterro 

sanitário. No mesmo capítulo, foi identificado com dificuldade devido a coloração, um 

homem negro na ilustração do ciclo de vida do ancilóstomo, causador da 

ancilostomíase, doença comum em locais sem saneamento básico (Figura 35). 

 
Figura 35: Homem negro representado no ciclo da ancilostomíase. 

 

No mesmo capítulo o livro apresenta a ilustração de um dentista negro em 

atendimento, entretanto nota-se a ausência de representações de mulheres negras 

cientistas. Quanto a esse dado é pertinente ressaltar que a presença de mulheres 

negras na Ciência e a interseccionalidade é pouco discutida em pesquisas como 

aponta Rosa (2013 apud PEREIRA; SANTANA; BRANDÃO, 2019): 

O Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq) publica 
semestralmente um censo da produção científica, e gênero é uma das 
categorias presentes no censo. Contudo, o censo ignora raça ou etnia. A 
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inclusão racial nas ciências não parece ser uma questão relevante dentro da 
comunidade científica brasileira, ou pelo menos não é prioridade. É difícil 
fazer qualquer análise quantitativa da presença de pessoas negras na 
produção científica brasileira, pois há falta de dados que impossibilitem o uso 
de base empírica para justificar a discussão. (ROSA, 2013 apud PEREIRA; 
SANTANA; BRANDÃO, 2019, p.95)  

 

Ao analisar o contexto das imagens, também é perceptível nessa coleção a 

presença de uma visão estereotipada sobre a população negra, encontrada em 

situações de vulnerabilidade social. De acordo com Fernandes (2010), estereótipos 

tendem a acompanhar a criança negra em toda sua trajetória escolar, sustentando um 

imaginário social que busca circunscrevê-la racialmente em determinados lugares 

sociais, como por exemplo em trabalhos de baixo prestígio. 

O material utilizado pelo 7º ano contém 13 fotografias que apresentam 

indivíduos, sendo quatro (30,7%) pessoas negras, e deste total nenhuma (0%) mulher 

negra foi contabilizada. Dentre as ilustrações, aparecem 11 ilustrações contendo 

pessoas, uma (9%) delas apresenta um indivíduo negro e nenhuma (0%) ilustração 

com mulheres negras foi encontrada. Ao analisar o contexto das imagens e das 

seções textuais nota-se que o livro sugere a relação frequente entre o continente 

africano e enfermidades como febre amarela, ebola, esquistossomose e filariose. 

Embora a grande incidência de parasitoses estar relacionada à endemicidade dos 

agentes etiológicos, em poucos momentos a África foi ligada a fatores positivos, 

diferentemente de regiões da Europa. Apesar da discrepância entre os números, 

algumas ilustrações referentes à anatomia alcançaram a representatividade 

apresentando esquemas com corpos negros ao fundo (Figura 36). 

 
Figura 36: Tórax de um homem negro. 
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No que diz respeito a representatividade da mulher negra sugere-se em boxe 

a leitura complementar “Plantando árvores do Quênia”, que conta a história de 

Wangari Maathai, a primeira mulher africana a receber o prêmio Nobel da Paz em 

2004. Apesar da grande importância, a leitura apresenta-se apenas como sugestão, 

de forma pouco efetiva, uma vez que fica a critério do professor o desenvolvimento 

das leituras complementares indicadas, podendo ou não serem trabalhadas.  

Os LD referentes ao 8º ano apresentam 74 fotografias com indivíduos, e deste 

total, nove (12,1%) contêm pessoas afrodescendentes sendo quatro (5,4%) mulheres 

negras. Quanto às ilustrações, foram contabilizadas 55 com representações humanas, 

tendo apenas seis (10,9%) afrodescendentes e somente uma (1,8%) mulher negra. 

Dentre as ilustrações, este material inclui muitos esquemas de anatomia humana, 

porém a maioria possui pele clara ou coloração aproximada do cinza/bege (Figura 37). 

Além disso, em diversas imagens encontram-se homens negros atletas (Figura 38 e 

39). A divulgação de afrodescendentes em ascensão social é um ponto importante 

para motivar os educandos, porém o livro aborda somente atletas negros, com 

ausência de médicos, cientistas e professores. Estudos referentes à presença do 

negro na publicidade revelam que o atleta negro é um dos estereótipos mais comuns 

encontrados em propagandas e está, assim como trabalhador braçal, ligado a questão 

do vigor físico. A imagem do escravo forte, trabalhador das lavouras e das minas 

serviu também para sugerir que ser negro significa ser “mais adaptado” aos esportes 

(MARTINS, 2009). 

 

 
Figura 37: Esquema com pele de cor aproximada do bege. 
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Figura 38: Homem negro jogador de futebol. 

 

 
Figura 39: Homem negro atleta. 

 

Ainda sobre este livro, o boxe “Entendendo a hereditariedade” sugere uma 

atividade em grupo na qual o estudante precisa observar as características dos 

colegas como cor dos olhos, cor dos cabelos, tipo de cabelo, aspecto das falanges 

entre outros fatores. Dentre os tipos de cabelo encontram-se liso, ondulado e 

encaracolado, o cabelo crespo não aparece dentre as classificações.  

No livro destinado ao 9º ano encontramos 81 fotografias com pessoas e deste 

total, 11 (13,5%) continham pessoas negras. Dentre estas, apenas quatro (4,9%) 

fotografias apresentam mulheres negras. Também neste livro grande parte das figuras 

responsáveis por ilustrar pessoas negras trazem atletas (Figura 40). O estereótipo de 

que pessoas negras possuem aptidão inerente aos esportes e superioridade física, ao 

longo da história, veio acompanhado da crença de que esses indivíduos possuem 

menor desempenho intelectual (VIEIRA, 2003). 
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Figura 40: Homem negro jogando vôlei. 

 

Na análise das ilustrações, averíguam-se 87 imagens no total. Deste montante, 

14 (16%) ilustrações apresentam pessoas negras e somente quatro (4,5%) com 

mulheres negras. 

Os Gráficos 7 e 8 evidenciam a disparidade na representatividade desses 

grupos sociais que continua perante esta pesquisa. 

 

 
Gráfico 7: Número de fotografias na coleção Novo Pensar. 
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Gráfico 8: Número de ilustrações na coleção Novo Pensar. 

 

A falta de representatividade no ambiente escolar somada a outros fatores 

desencadeia uma série de consequências para os estudantes afrodescentes, como 

relembra Cavalleiro (2005): 

 
Aspectos do cotidiano escolar como currículo, material didático e relações 
interpessoais são hostis e limitadores de aprendizagem para os(as) 
alunos(as) negros(as). Nesses espaços, as ocorrências de tratamentos 
diferenciados podem conduzir, direta ou indiretamente, à exclusão deles(as) 
da escola, ou ainda, para os(as) que lá permanecem, à construção de um 
sentimento de inadequadação ao sistema escolar e inferioridade racial. 
(CAVALLEIRO, 2005 p. 69)  

 

3.5 Coleção Ciências 

A próxima coleção averiguada chama-se “Ciências”, publicada pela editora 

Quinteto. Os livros têm como autores José Trivellato, Silvia Trivellato, Marcelo 

Motokane, Júlio Foschini Lisboa e Carlos Kantor. Os materiais foram aprovados pelo 

PNLD de 2017. 

O material indicado ao 6º ano contém 18 fotografias com pessoas 

representadas, cinco (27,7%) apresentam pessoas negras e nenhuma (0%) mulher 

negra foi encontrada. No que se refere às ilustrações constam 19 esquemas 

representando indivíduos, três (15,7%) deles exibem pessoas negras e duas (10,5%) 

delas são mulheres negras. Algo a se destacar na análise desse material é o número 
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de ilustrações com mulheres negras ultrapassar pela primeira vez, dentre as coleções 

analisadas, o total com homens negros.  

 No livro designado ao 7º ano conta com 12 fotografias contendo indivíduos, 

das quais três (25%) apresentam pessoas negras e apenas uma (8,3%) mulher negra. 

Entre as imagens com indivíduos negros está uma fotografia onde é mostrado um 

menino com varíola (Figura 41). 

 

 
Figura 41: Menino negro com varíola. 

 

Quanto às ilustrações, o material possui 23 ilustrações de indivíduos. No que 

se refere à população negra, contabilizou-se seis (26%) ilustrações, sendo uma 

dessas uma (4,3%) mulher negra. Encontra-se ainda uma ilustração que indica ser 

uma representação de mulher negra, entretanto, a imagem em questão apresenta 

coloração acinzentada, o que dificultou sua categorização (Figura 42). No capítulo 

“Mamíferos e a diversidade”, o livro aciona as características principais dos mamíferos 

e utiliza uma ilustração de pele branca e rosada para descrever a pele humana (Figura 

43). Apesar desse fato, em outro trecho do material há um escrito sobre textos 

científicos, onde utiliza uma mulher negra de pele escura para representar uma 

pesquisadora (Figura 44). 
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Figura 42: Ilustração acinzentada. 

 
 

 
Figura 43: Representação de pele rosada.  
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Figura 44: Representação de uma pesquisadora negra. 

 

Representações de minorias sociais como as mulheres negras são essenciais, 

pois as obras culturais fornecem recursos para a construção de identidades 

(VENANCIO; FARBIARZ, 2016). A respeito disso Hall (2006) afirma: 

 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 
ganhada ou perdida. Ela se tornou politizada. Esse processo é, às vezes, 
descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade (de 
classe) para uma política de diferença. (HALL, 2016, p.21) 

 

O livro utilizado pelo 8º ano contém 61 fotografias de pessoas, e deste total 

foram contabilizadas 14 (22,9%) apresentando indivíduos negros, e 8 (13,1%) 

contendo mulheres negras. Referente às ilustrações o material disponibiliza 93 

figuras, principalmente para esquematizar conceitos de anatomia humana. Dentre 

estas, levantou-se oito (8,6%) ilustrações representando afrodescendentes e quatro 

(4,3%) possuem mulheres negras. Entre as mulheres negras encontradas nas 

fotografias, duas são médicas (Figura 45). Quanto às ilustrações referentes às 

propostas de experimentos nota-se a frequente presença de alunos negros nas 

figuras, contribuindo para a representatividade do afro-brasileiro em sala de aula. Não 

foram encontrados estereótipos explícitos nesse material e foram abordados aspectos 
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históricos africanos que para antropólogo Carlos Wedderbun (2005 apud OLIVA, 

2007) é fundamental, como o estudo das singularidades do continente - berço da 

humanidade, diversidade geográfica e populacional, local do desenvolvimento das 

primeiras civilizações - e de seus vários recortes histórico-temático-temporais. 

Entretanto, todas as ilustrações onde pretende-se apresentar sistemas de fisiologia 

humana são exibidos corpos rosados (Figura 46). 

 

 
Figura 45: Mulher negra médica. 

 
Figura 46: Ilustrações de corpos rosados. 
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Através da análise do livro referente ao 9º ano foram encontradas 25 

fotografias. Dessas, quatro (16%) contêm pessoas negras e apenas uma (4%) mulher 

negra. Ao tratar o conceito de trabalho dentro da física, o material usa duas imagens 

de homens negros, sendo um trabalhando como pedreiro e o outro trabalhando no 

computador  (Figura 47). 

 

 
Figura 47: Homens negros trabalhando em diferentes condições. 

 
Em relação às ilustrações, identificamos 51 ilustrações de pessoas, seis 

(11,7%) de pessoas negras e somente uma (1,9%) mulher negra. A única ilustração 

que retrata a mulher negra tem como contexto um experimento sobre lentes (Figura 

48). 

 

 
Figura 48: Menina negra realizando experimento. 
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A seguir estão os gráficos referentes a essa coleção (Gráfico 9 e 10). 

 

 
Gráfico 9: Número de fotografias na coleção Ciências. 

 
 

 
Gráfico 10: Número de ilustrações na coleção Ciências. 

 

 

A escassez de representatividade gera nas crianças negras comportamentos 

que podem ser identificados dependendo da formação do profissional. Por mais que 

não digam que não se sentem representadas, elas demonstram isso de várias formas, 

como por exemplo, se negando a brincar com uma boneca negra (SILVA, 2015).  
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3.6 Coleção Projeto Araribá 

A coleção subsequente analisada tem o título “Projeto Araribá”, e foi publicada 

pela editora Moderna. Os livros têm como organizadora a própria Editora Moderna e 

como responsável Maíra Rosa Carnevalle. Os materiais foram aprovados pelo PNLD 

de 2017. 

No livro do 6º ano encontram-se 32 fotografias com seres humanos, sendo 

quatro (12,5%) com pessoas negras e apenas uma (3,1%) mulher negra. No capítulo 

“As rochas” o continente africano é citado pela primeira vez, acionado para tratar do 

trabalho infantil na mineração. Na mesma página há a fotografia de duas crianças 

negras em situação de trabalho e o mapa da África destacando a Tanzânia (Figura 

49). Mais adiante no capítulo “Contaminação da água” encontra-se um pequeno texto 

sobre doenças transmitidas pela água, e para exemplificar a transmissão, é utilizada 

a fotografia de um homem negro em meio a uma enchente. 

 

 
Figura 49: Texto sobre o trabalho infantil na mineração. 
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Quanto às ilustrações, contabilizam-se 32 representando indivíduos e cinco 

(15,6%) representando pessoas negras. Desse total, encontram-se duas (6,25%) 

mulheres negras. Uma dessas ilustrações está posicionada abaixo de um texto sobre 

como a horta na escola pode ser importante na alimentação. A imagem em questão 

mostra os estudantes em uma horta fazendo a colheita e acompanhados por uma 

mulher negra. Todos usam uvas, entretanto ela é a única que utiliza avental, o que 

pode sugerir que seja a cozinheira da escola (Figura 50). Essa imagem de uma mulher 

negra destinada à cozinha pode indicar o estereótipo da Tia Nastácia (personagem 

de Monteiro Lobato), no qual o único espaço atribuído à mulher negra é a cozinha 

(SILVA, 2016; SANTOS, 2007; LAJOLO, 1998). 

  

 
Figura 50: Alunos na horta. 

  

 No material do 7º ano foram contabilizadas 23 fotos contendo indivíduos, das 

quais três (13%) são com pessoas negras e uma (4,3%) com mulher negra. No tocante 

às ilustrações, totalizam-se 25. Dessas, apenas duas (8%) contêm pessoas negras e 

não foram encontradas mulheres negras (0%). Apesar da representatividade baixa, 

há no capítulo destinado à evolução humana a discussão sobre a existência do 

racismo na sociedade e a inexistência das raças humanas do ponto de vista biológico 

(Figura 51).   

Outro ponto importante a ser destacado é a presença da discussão acerca dos 

estereótipos da imagem do cientista. Na seção intitulada “Pensar Ciência” o livro 

trabalha diversos temas envolvendo a ciência, sendo um deles os estereótipos, como 

citado anteriormente. Na atividade em questão, encontra-se a descrição de um 
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cientista e fotografias de quatro pessoas diferentes (um homem negro, uma mulher 

branca, uma mulher indígena e um homem branco). A atividade propõe que o 

estudante responda qual imagem corresponde à pessoa descrita e que 

posteriormente a isso, o professor apresente a resposta iniciando assim um debate 

sobre os estereótipos relacionados a imagem do cientista. A descrição corresponde 

ao cientista George Washington Carver, um homem negro (Figura 52). Esse termo é 

trabalhado por Bardin (2016) ao definir estereótipo como: 

Um estereótipo é “a idéia que temos de”, a imagem que surge 

espontaneamente, logo que se trate de... É a representação de um objeto 

(coisas, pessoas, idéias) mais ou menos desligada da sua realidade objetiva, 

partilhada pelos membros de um grupo social com alguma estabilidade. 

Corresponde a uma medida de economia na percepção da realidade, visto 

que uma composição semântica préexistente, geralmente muito concreta e 

imagética, organizada em redor de alguns elementos simbólicos simples, 

substitui ou orienta imediatamente a informação objetiva ou a percepção real. 

Estrutura cognitiva e não inata (submetida à influência do meio cultural, da 

experiência pessoal, de instâncias e de influências privilegiadas como as 

comunicações de massa), o estereótipo, no entanto, mergulha as suas raízes 

no afetivo e no emocional, porque está ligado ao preconceito por ele 

racionalizado, justificado ou criado (BARDIN, 2016, p.53). 

 

 
Figura 51: Discussão sobre raças humanas. 
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Figura 52: Atividade sobre a imagem do cientista. 

 

 O livro destinado ao 8º ano contém 60 fotografias de indivíduos, sendo 15 

(25%) relevantes para a representatividade da população negra e 11 (18,3%) para a 

população de mulheres negras. No que concerne ao número de ilustrações foram 

contabilizadas 73 figuras como total de pessoas, 13 (17,8%) como total de indivíduos 

negros representados, e três (4,1%) mulheres negras foram levantadas deste número.  

Ao analisar as seções textuais foram encontradas sugestões de projetos 

relacionados a temas como diversidade, racismo e preconceito. Uma das atividades 

relevantes apresenta o título “Diversidade e preconceito” (Figura 53) e inicia a 

proposta através de uma discussão para a resolução da pergunta “somos todos 

iguais?”, tendo o professor como mediador. Ao final das argumentações os estudantes 

devem elaborar e realizar um projeto para a valorização da diversidade humana e 

combate ao preconceito. Esse debate é importante para desenvolver nos educandos 

o pensamento crítico sobre políticas universalistas que muitas vezes podem reduzir 

reivindicações de grupos historicamente discriminados e desqualificar políticas 
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públicas que possam representar um avanço real na diminuição da desigualdade 

racial (FILHO, 2009).  

Os boxes categorizados como “Pensar Ciência” contemplam temas 

transversais como ética e pluralidade cultural (MEC, 2019), e apresentam-se como 

sugestão para conversas sobre o desenvolvimento e desmistificação de temas 

relacionados ao pensamento científico. Um destes boxes contém o título “Ciência e 

preconceito” e discorre sobre o uso de testes de inteligência como ferramenta para 

justificar o pensamento eugênico. Outro tema trabalhado no boxe “Pensar Ciência” é 

a importância dos eventos científicos para divulgação do conhecimento. Nesta seção 

há uma ilustração na qual um homem negro está palestrando sobre neurologia para 

um público também composto por indivíduos negros (Figura 54), incluindo uma mulher 

negra. 

.  

 
Figura 53: Projeto sugerido “Diversidade e preconceito”. 
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Figura 54: Ilustração com um homem negro palestrante. 

 

O material dedicado ao 9º ano contém 43 fotografias de pessoas e onze 

(25,5%) delas apresentam indivíduos negros. Deste total foram levantadas duas 

(4,6%) mulheres negras, sendo uma garota e uma mulher adulta trabalhando em uma 

cooperativa de lixo (Figura 55). No que se refere às ilustrações foram encontradas 32 

figuras com pessoas, oito (25%) apresentando pessoas negras, e metade deste 

número (quatro) (12,5%) contendo mulheres negras. Uma menção relevante contida 

neste material apresenta-se no boxe “Pensar Ciência” com o título “André Rebouças”. 

Nesta fração do livro é abordada a história de André Rebouças3 e disponibilizam-se 

 
3 André Rebouças foi um engenheiro, inventor e abolicionista brasileiro. Ficou conhecido pelas suas 

contribuições em torno de dispositivos bélicos navais.  
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perguntas relacionadas ao preconceito e apagamento da população negra na Ciência 

(Figura 56).    

 
Figura 55: Mulheres negras trabalhando em uma cooperativa. 

 

 
Figura 56: Boxe “Pensar Ciência” referente a André Rebouças 

. 

A seguir estão os gráficos referentes a análise em questão. 
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Gráfico 11: Número de fotografias na coleção Projeto Araribá. 

 

 
Gráfico 12: Número de ilustrações na coleção Projeto Araribá. 

 

          Esta coleção obteve números baixos porém intermediários com relação aos 

outros materiais analisados. Um ponto marcante da coleção a ressaltar é o uso do 

boxe “Pensar Ciência” para desenvolver o pensamento crítico nos educandos. Porém, 

temas como estes exigem preparo, segurança e atualização do professor perante 

conceitos polemizados pela sociedade, como assevera SILVA (2015): 

Assumir que o preconceito racial existe, e que este pode ser assimilado e 
aprendido pela criança, já é um grande passo para uma prática pedagógica 
antirracista. No entanto, deve-se destacar que a interferência pedagógica em 
função de promover valores de não discriminação deve ser planejada e 
praticada cotidianamente de diferentes formas, assim como são as diferentes 
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formas que o preconceito racial opera sobre as instituições de ensino. (SILVA, 
2015, p. 326) 

 

Com o intuito de sintetizar os dados, desenvolvemos a tabela a seguir com 

toda a análise quantitativa da pesquisa. 

 

 
Tabela 1: Número de fotos e ilustrações de todas as coleções analisadas. 

 

 A tabela acima (Tabela 1) indica o total de fotos e ilustrações analisadas por 

coleção, e as categoriza de acordo com o respectivo PNLD. Ao observar esses dados 

nota-se a evidente discrepância entre o número total de figuras avaliadas e as 

imagens que apresentam pessoas negras e, principalmente, mulheres negras. O total 

de fotografias de indivíduos nas coleções chega a ser cinco vezes maior que o número 

de pessoas negras (18,9%) e 18 vezes maior que o número de mulheres negras 

(7,7%). No que se refere às ilustrações, a quantidade de esquemas com indivíduos 

alcança um valor 11 vezes maior que o referentes às pessoas negras (11,9%) e 38 

vezes maior que o relacionado a representatividade das mulheres negras (4%). 

A coleção Projeto Teláris adotada pelo PNLD de 2014 foi a que apresentou 

maior defasagem com relação a representatividade do afro-brasileiro tanto nas 

fotografias quanto nas ilustrações. Já a coleção com número mais insuficiente de 

ilustrações foi a Jornadas Cie., também aprovada pelo PNLD de 2014. Com relação 

às fotografias percebeu-se maior desigualdade nos dados referentes à coleção 

Ciências do PNLD de 2017. Vale ressaltar que as inúmeras seções relacionadas a 

preconceito, diversidade e racismo nas outras coleções, como a Projeto Araribá, se 

tornam contraditórias uma vez que a representatividade da população afro-brasileira 

ainda é muito baixa nesses materiais. Os livros com maior número de homens e 
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mulheres negras foram os que compõem a coleção Projeto Apoema, do PNLD de 

2017.            

Através da comparação entre os materiais aprovados pelo PNLD 2014 e pelo 

PNLD 2017 percebe-se um avanço quantitativo e qualitativo no que se refere à 

representatividade da população negra e das mulheres negras. Além disso, nota-se 

que as partes textuais relacionam as relações étnico-raciais aos temas de evolução 

humana, etnias humanas e estereótipos, o que pode indicar um aumento da 

preocupação em promover este debate. 

Isso pode estar relacionado com algumas diferenças contidas nos dois PNLDs 

utilizados na pesquisa. Dentre os critérios de avaliação específicos para a disciplina 

de Ciências do PNLD de 2014 encontram-se os seguintes dizeres: “Além dos critérios 

eliminatórios comuns, para o componente curricular Ciências será observado se a 

coleção apresenta a história da ciência muito além de nomes ou datas, explorando o 

contexto onde ocorreu a produção científica” (MEC, 2014), já no PNLD de 2017 a 

porção final desse trecho apresenta os dizeres “explorando o contexto social, cultural, 

econômico e político em ocorreu a produção científica, demonstrando um olhar mais 

crítico neste edital” (MEC, 2017). 

Os dois editais explicitam as leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, porém o que 

pode estar associado à diferença nos números entre os editais dessa análise é a 

influência dos temas transversais nas coleções aprovadas. Os temas transversais são 

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e promovem a discussão 

e reflexão de questões sociais como Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 

Saúde e Orientação Sexual. Essa determinação aparece evidenciada apenas no edital 

do PNLD de 2017 da seguinte forma: 

“A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes 
curriculares, as áreas de conhecimento e os temas contemporâneos em uma 
perspectiva integrada, tal como indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica. Essa abordagem deve ser apoiada por meios 
adequados. Aos órgãos executivos dos sistemas de ensino compete a 
produção e disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, com 
o objetivo de contribuir para a eliminação de discriminações, racismos e 
preconceitos, e conduzir à adoção de comportamentos responsáveis e 
solidários em relação aos outros e ao meio ambiente” (MEC, 2017, p.40). 
 

Essa maior preocupação com a representatividade da população afro-brasileira 

e com os temas transversais também pode ter relação com o aumento no número de 

pesquisas relacionadas ao assunto. De acordo com Silva, Teixeira e Pacifico (2013), 

o aumento de dissertações sobre as relações entre brancos e negros em livros 
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didáticos cresce à medida que mais negros alcançam as universidades e ascendem 

ao mestrado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dito isto, a partir dos resultados obtidos percebe-se uma tendência de aumento 

das questões étnico-raciais nos editais do PNLD. Porém, esse desenvolvimento não 

ocorreu simultaneamente com a real seleção e distribuição dos livros para a rede 

pública. Como consequência do racismo estrutural desenvolvido no país, muitas das 

problemáticas trabalhadas nesta pesquisa e presente nos LD ultrapassam as 

concepções do currículo oculto, apresentando-se de maneira explícita e sendo 

reproduzidas no cotidiano da própria escola. A respeito disso Silva, Teixeira e Pacifico 

(2013) atestam: 

Os discursos racistas constantes nos livros didáticos são percebidos pelos 
estudantes e causam constrangimento e mal-estar, ou seja, atuam como uma 
das formas de racismo institucional presentes nas escolas e podem ter parcela 
de participação nos resultados piores que o alunado negro aufere no ensino. 
(SILVA; TEIXEIRA;PACIFICO, 2013, p.140) 
 

É importante ressaltar que as finalidades do Livro Didático transcendem aos 

aspectos didático-pedagógicos (CARVALHO, 2006), portanto, identificar as 

transformações da representação do negro nos textos e ilustrações do livro didático e 

colocar em evidência os fatores que determinam essas transformações, podem 

possibilitar a promoção de estratégias e reivindicações de políticas públicas para 

multiplicação desses aspectos de transformação na Educação e na sociedade como 

um todo (SILVA, 2001). 
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