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RESUMO 

 

A Lei 10.639/03 tornou obrigatório o ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira  

nos sistemas de ensino e representa um desafio para mudança de paradigma na educação 

brasileira e em particular um ponto de partida para o reconhecimento da  diversidade étnico-

racial presente em nossa sociedade. Alguns passos foram dados com a inclusão da temática em 

livros didáticos. O presente trabalho tem como ponto de partida identificar as representações da 

África e da cultura afro-brasileira em livros didáticos da Educação de Jovens e Adultos.  
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Introdução 

 

A investigação em andamento (Doutorado em Educação) tem como objeto de estudo a 

presença e materialização do ensino de História da África e cultura afro-brasileira nos materiais 

didáticos para Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, no Estado de São Paulo. As fontes 

de estudo na pesquisa compreendem seis coleções didáticas produzidas pelos governos Federal 

e Estadual, e por duas editoras particulares que tiveram suas obras aprovadas no Programa 

Nacional do Livro Didático para EJA (PNLD EJA), criado por meio da Resolução nº 51 de 16 

de setembro de 2009, tendo a sua primeira edição em 2011. 

A pesquisa tem como referência a Lei nº 10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino 

de História da África e Cultura Afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino públicos e 

privados. Para isso, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), 

acrescentando dois novos artigos (29A e 79B) que oficializaram mudanças no currículo. No 

Parecer CNE/CP 03/2004 dentre outras orientações alude que a história da África deve ser 

apresentada numa perspectiva positiva, não só na denuncia da miséria e dos preconceitos, 

relacionando-a também à diáspora africana nas Américas e a consequente formação de culturas 

africanas fora da África. 

 As fontes de pesquisa são compostas por quatro publicações governamentais: A 

Coleção ENCCEJA produzida pelo Ministério da Educação (MEC) e composta por um  livro 

de História, destinados ao segundo segmento do Ensino Fundamental e o livro de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias do Ensino Médio; Cadernos de EJA produzida pelo MEC e 

composta por 13 cadernos temáticos, destinados aos alunos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental; os Cadernos do programa de Educação de Jovens e Adultos – Mundo do 
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Trabalho publicados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo (SDECT), composto por quatro livros destinados ao segundo segmento do 

Ensino Fundamental e os Cadernos do Programa São Paulo faz escola  composto por vinte e 

oito cadernos (apostilas) produzidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, sendo 

dezesseis para o segundo segmento do Ensino Fundamental e doze para o Ensino Médio. 

Também estão sendo analisadas duas coleções didáticas produzidas por editoras particulares 

participantes do PNLD EJA - 2011: a coleção Tempo de Aprender, composta por quatro livros 

destinados ao segundo segmento do Ensino Fundamental, elaborada pela editora IBEP e a 

coleção Viver, Aprender composta por quatro livros destinados ao segundo segmento do Ensino 

Fundamental publicada pela editora Global.  

 

Metodologia 

Na pesquisa parte-se da compreensão do livro didático como parte da cultura material 

escolar, um objeto possuidor de historicidade, um suporte de ensino multivariado em seus usos 

e formas de leitura e um produto do mercado editorial que realiza um “circuito” até chegar ao 

seu destino – as escolas - como bem  salientou Darnton (2010). Ou ainda, como um artefato 

cultural e possuidor de múltiplas facetas, entendendo-o numa “complexa teia de relações e de 

representações sociais” (BITTENCOURT, 1993, p. 02). Dito isso, neste trabalho, analisou-se 

os livros de história de todas as coleções didáticas identificando seus conteúdos textuais, 

imagens e opções metodológicas. Dessa maneira, na delimitação do objeto de estudo algumas 

questões foram norteadoras: Qual o papel do Estado na implementação da Lei 10639/03? Qual 

o papel do Estado na produção, regulamentação, fiscalização e distribuição de materiais 

didáticos? Quais os sentidos atribuídos a História da África, à cultura afro-brasileira e a luta 

dos negros no Brasil nos livros didáticos dedicados aos alunos da EJA? Quais permanências e 

ausências podem ser verificadas nos materiais didáticos da EJA no que diz respeito às questões 

étnico-raciais?  De que maneira tem-se materializado os diversos conhecimentos sobre a África 

nos livros didáticos da EJA? 

A delimitação cronológica da pesquisa compreende o intervalo de tempo que vai de 

2004 a 2013. Essa delimitação justifica-se pelo fato de que em 17 de junho 2004 foi editada a 

Resolução nº 1, do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana. Assim, considera-se esse documento como indutor no processo de 

implementação da lei nº 10.639/2003 nos estabelecimentos de ensino. E o ano de 2013 

corresponde ao prazo limite de utilização das obras didáticas aprovadas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático EJA 2011 (PNLD EJA- 2011). 

Na pesquisa, estabeleceu-se diálogo com trabalhos de História do Currículo, História da 

leitura e dos livros, História Cultural, História da África, História da escravidão e História da 

EJA. Considera-se esse percurso dialógico importante, pois ampliou o campo de análises na 

pesquisa, oferecendo aportes, tanto para contrapor ou justificar conteúdos, iconografias, 

ausências e permanências. 

O interesse pelo tema justifica-se pela ausência de pesquisas voltadas para a analise da 

materialidade do ensino de História da África e cultura afro-brasileira nos materiais didáticos e 

no currículo da EJA e pela compreensão de que a lei nº 10.639/2003 representa um desafio para 

mudança de paradigma na educação brasileira e em particular um ponto de partida para o 



 
 

reconhecimento da  diversidade étnico-racial presente na escola e na sociedade. Nesse sentido, 

essa temática se traduz em um leque de possibilidades de analises configurando-se como um 

campo profícuo a ser explorado para constituição e elaboração de novos saberes. 

 

Resultados 

Com o processo de implementação da Lei 10.639/2003 foram estimuladas mudanças no 

currículo da Educação Básica. Os primeiros passos foram dados com a inclusão de conteúdos 

referentes à História e cultura Afro-brasileira nos materias didáticos e com a implementação de 

cursos de formação continuada para professores. Contudo, são passos lentos diante das mazelas 

causadas pela escravidão. 

Olhar a produção de livros didáticos no Brasil pode ter outro sentido quando se 

considera o lugar constituído e sedimentado historicamente pelas editoras. Segundo Certeau 

(2006), o sentido resulta dos procedimentos que permitiram articular um modo de compreensão 

num discurso de fatos. De outra maneira, em História a produção de sentido é indissociável do 

método, por esse viés o campo de analise e interpretação pode ser ampliado. Nesse caminho, a 

analise sobre as políticas públicas de distribuição de materiais didáticos para EJA revelam 

tensões, aproximações e contradições entre as ações do Estado, da sociedade civil organizada e 

o mercado editorial. Trata-se de embates históricos em torno da constituição da EJA como 

modalidade de ensino e das concepções de ensino e de materiais pedagógicos para os sujeitos 

envolvidos. 

No processo de criação do PNLD é salutar, ainda que tardiamente, a sua extensão a EJA 

e, esse fato pode ser entendido como conseqüência de reivindicações antigas. Contudo, foi 

observado na pesquisa que o sistema de avaliação dos livros didáticos para EJA precisa ser 

revisto e aprimorado de maneira a contemplar a diversidade e especificidade dessa modalidade 

de ensino, e algo perceptível tanto no Edital como no Guia do PNLD EJA- 2011 é a falta de 

definição clara do que se entende por currículo para EJA. Constatou-se ainda a concentração 

das editoras com obras aprovadas no PNLD EJA na região sudeste, especificamente em São 

Paulo, dado que revela a necessidade de maior democratização no processo.  

As editoras IBEP e Global têm um longo histórico na produção de livros didáticos, são 

empresas tradicionais no mercado editorial e com sucesso na publicação de obras para EJA. 

Empresas com histórias distintas e concepções diferenciadas de ensino e materiais didáticos 

para EJA. Nas duas coleções didáticas produzidas por essas editoras, constatou-se que mesmo 

tendo sido aprovadas pelo PNLD EJA, contemplaram parcialmente o que determina a lei nº 

10.639/2003 no que tange aos conteúdos. Foi observado também, uma visão reduzida da África 

e um descompasso com a literatura sobre esse continente. Com poucas referências sobre os 

povos africanos e com o uso rotineiro de expressões, que para além da semântica denotam um 

esvaziamento da ação do sujeito, ou como bem definiu Margarido (1980), pressupõe um papel 

de destaque às metrópoles e o silenciamento dos movimentos de independência ocorridos na 

África, por exemplo. 

Dessa maneira, é preciso diminuir a distância entre a norma legal e o real e, “[...] romper 

com a concepção de cultura uniforme fortemente enraizada na produção de material didático 

no Brasil” (ABREU, MATTOS, 2008, p.7), sob pena de continuarmos a reproduzir estereótipos 

e etnocentrismos.  



 
 

De maneira geral, é importante reconhecer a relevância do material didático adequado 

em processos de ensino-aprendizagem e que hoje as coleções didáticas “são submetidas, de 

modo mais acentuado que anteriormente, a constantes modificações, acréscimos e reedições.” 

(Batista, 1999). Ou ainda, que o processo de renovação dos livros didáticos desde seu formato, 

capa, projeto gráfico e apresentação dos conteúdos até sua adequação às exigências do contexto 

e da legislação, mostra aquilo que Gatti Jr. (2004) chamou de a superação de uma política de 

censura aos livros didáticos por uma de controle da qualidade, por meio da avaliação 

empreendida pelo MEC. 

 Os avanços alcançados por meio da criação do PNLD EJA proporcionaram o acesso a 

livros didáticos pelos alunos das diversas etapas da EJA. Contudo, entende-se que o material 

didático para essa modalidade de ensino precisa atender ao perfil dos estudantes e não ignorar 

as diferenças de aprendizagens, contribuindo, inclusive com condições de permanência na 

escola. 

As coleções produzidas pelo governo no âmbito Federal e Estadual são publicações 

distintas que revelam concepções diferenciadas de currículo, de material didático, de Educação 

de Jovens e Adultos, de ensino de História e de ensino de História da África, o que de certa 

forma desvela as tensões, embates e posicionamentos políticos na construção desses materiais. 

As duas publicações produzidas pelo Governo do Estado de São Paulo foram concebidas de 

forma diversa, enquanto o material didático do Programa São Paulo Faz Escola foi organizado 

como uma simplificação do material didático utilizado pelos alunos do ensino regular, nos 

cadernos EJA Mundo do Trabalho privilegiou-se a elaboração de um material, tendo como eixo 

central o trabalho identificando-o como uma demanda da EJA. Contudo, as duas coleções se 

assemelham em sua proposta metodológica fundamentada numa história linear e de matriz 

européia. 

As coleções produzidas pelo Governo Federal, também apresentam opções 

metodológicas distintas. Na coleção ENCCEJA privilegia-se um currículo fundamentado nas 

habilidades e competências sendo organizada por áreas do conhecimento, já na coleção 

Cadernos de EJA se valoriza a constituição do currículo pautado por eixos temáticos tendo o 

trabalho como eixo norteador. Ambas as coleções, se assemelham na proposta de um material 

multisseriado e flexível. Contudo, dizem pouco da África e da cultura afro-brasileira. De acordo 

com Oliva (2009), o emprego dos livros didáticos nas salas de aula se revelam instrumentos de 

significativa participação na construção das referências mentais e dos conhecimentos que 

estudantes e docentes carregam sobre os temas alitrabalhados, ou ali “suprimidos”. 

Por fim, com a promulgação da Lei 10.639/2003, pretenderam-se mudanças 

significativas no currículo da Educação Básica, inclusive com a incrementação e mudanças nos 

conteúdos dos livros didáticos, pois por muito tempo, quando não totalmente relegada à 

invisibilidade, a história da África e dos africanos apresentada nos materiais didáticos escolares 

privilegiou uma visão unitária a respeito do continente africano. Em parte, pela herança e 

influência de uma visão européia de mundo, por outro lado pela ausência de informações e 

conhecimento a respeito da história desse continente ou, ainda, pela crença no mito da 

democracia racial. Contudo, no que diz respeito à modalidade de ensino Educação de Jovens e 

Adultos, ainda são incipientes as discussões e propriamente a implementação dos dispositivos 

legais. 
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