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Resumo 

Este trabalho busca analisar desdobramentos da 
Lei 10.639/2003 – que instituiu a obrigatoriedade 
do ensino das relações étnico raciais e da cultura 
afro brasileira – no livro do 8º ano do Ensino 
Fundamental Projeto Araribá: História, utilizando 
como base o Edital de convocação para o PNLD 
e os preceitos da própria lei em questão. 

Introdução 

No bojo das reivindicações de maior participação 
e representação da população negra no sistema 
educacional brasileiro no período da 
redemocratização a partir de 1985, podemos citar 
como fundamental as batalhas travadas pelo 
MNU (Movimento Negro Unificado). 
Após passar anos tendo suas pautas diminuídas 
e desprezadas pelo Regime Militar, os 
movimentos negros se uniram de maneira inédita 
como um movimento político bem definido, com 
demandas e objetivos bem estabelecidos, o que 
podemos perceber em seu plano de ação de 
1982: “[...] o MNU defendia as seguintes 
reivindicações "mínimas": desmistificação da 
democracia racial brasileira; organização política 
da população negra; transformação do 
Movimento Negro em movimento de massas; 
formação de um amplo leque de alianças na luta 
contra o racismo [...] organização nos sindicatos e 
partidos políticos; luta pela introdução da História 
da África e do Negro no Brasil nos currículos 
escolares, bem como a busca pelo apoio 
internacional contra o racismo no país.” 
(DOMINGUES, 2007, p. 114). 
Contudo, a crescente força do movimento 
proporcionou travar batalhas no campo da 
educação, como aponta Domingues: “[...] o 
movimento negro passou a intervir amiúde no 
terreno educacional, com proposições fundadas 
na revisão dos conteúdos preconceituosos dos 
livros didáticos; na capacitação de professores 
para desenvolver uma pedagogia interétnica; na 
reavaliação do papel do negro na história do 
Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da inclusão 
do ensino da história da África nos currículos 
escolares. Reivindicava-se, igualmente, a 

emergência de uma literatura "negra" em 
detrimento à literatura de base eurocêntrica.” 
(DOMINGUES, 2007, p. 115-116). 
Dessa maneira, a Lei 10.639/2003 que instituiu a 
obrigatoriedade do ensino das relações étnico 
raciais e da cultura afro-brasileira nas escolas 
brasileiras foi promulgada pelo Governo Federal 
em 2003, com o objetivo de “[...] oferecer uma 
resposta, entre outras, na área da educação, à 
demanda da população afrodescendente, no 
sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, 
de políticas de reparações, e de reconhecimento 
e valorização de sua história, cultura, identidade.” 
(BRASIL, 2004, p. 10). 
Assim, essa Lei é considerada uma das maiores 
conquistas na luta de uma educação multicultural 
que atenda adequadamente a demanda 
multiétnica da população brasileira, além de ser 
uma pedagogia que visa o fim do racismo e da 
discriminação racial. 
A fim de atender as demandas da própria Lei 
10.639 e da população negra quanto à revisão de 
conteúdos referente à representação inadequada 
do negro nos livros didáticos de história e de 
contribuir para as discussões que visam colaborar 
com a melhoria desses materiais, é necessário 
compreender a importância fundamental que o 
livro didático desempenha no processo de 
formação da visão de mundo do aluno, já que 
eles “[...] reafirmam uma tradição, projetam uma 
determinada imagem da sociedade, o que é a 
atividade política legítima, a harmonia social, as 
versões criadas sobre as atividades humanas, as 
desigualdades entre sexos, raças, culturas, 
classes sociais; isto é, definem simbolicamente a 
representação do mundo e da sociedade, 
predispõem a ver, pensar, sentir e atuar de certas 
formas e não de outras.” (CAIMI, 2010, p. 103). 
 O livro didático é o material pedagógico mais 
popular e acessível ao público, como aponta 
Marco Antônio Silva: “Além de consagrado em 
nossa cultura escolar, o livro didático tem 
assumido a primazia entre os recursos didáticos 
utilizados na grande maioria das salas de aula do 
Ensino Básico. Impulsionados por inúmeras 
situações adversas, grande parte dos professores 
brasileiros o transformaram no principal ou, até 
mesmo, o único instrumento a auxiliar o trabalho 
nas salas de aula.” (SILVA, 2012, p. 806). 
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A onipresença dos livros didáticos na cultura 
escolar se deve ao Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), criado em 1985, que visa à 
produção, compra e distribuição gratuita de livros 
didáticos com o objetivo de “[...] universalizar, 
gradativamente, o uso do livro didático, através 
da distribuição gratuita de títulos escolhido pelos 
professores a todos os alunos das escolas 
públicas e comunitárias do país.” (BRASIL apud 
SILVA, 2012, p. 810). 
Isto posto, compreender como o negro e as 
temáticas referentes à suas práticas culturais vêm 
sendo abordadas pelos livros do PNLD é 
fundamental para estarmos em ressonância com 
as legislações educacionais já citadas “[...] os 
livros didáticos são um objeto riquíssimo para 
tentar analisar se de fato a lei já conseguiu 
efetivar, da maneira desejada, as mudanças a 
que se propõe. Isso porque entendemos que eles 
têm um papel fundamental na formação de 
identidades e na construção de representações 
acerca do outro.” (JANZ, 2014, p. 4). 

Objetivos 

Desta maneira, este trabalho tem por objetivo 
analisar alguns desdobramentos da Lei 10.639/03 
no livro didático de História Projeto Araribá: 
História, de autoria da Maria Raquel Apolinário, 
publicado pela Editora Moderna no ano de 2010, 
utilizado pelas escolas de Ensino Fundamental do 
município de Ribeirão Preto – SP e por isso, se 
circunscreve ao processo de busca do 
aprimoramento dos livros didáticos, aqui 
especificamente no tocante às questões atreladas 
a aprendizagem das relações étnico-raciais e 
cultura afro-brasileira, expressa através de 
pedagogias afirmativas e do combate ao racismo 
e discriminação, em favor da garantia da 
representatividade e valorização da identidade 
cultural negra como um todo. 

Métodos/Procedimentos 

A existência da Lei 10.639 não garante por si a 
concretização de suas intenções. Por isso é 
necessário avaliar, fiscalizar e monitorar 
continuamente as ações que integram o PNLD 
enquanto política pública educacional. Uma das 
formas de avaliar a evolução dessa política 
pública é por meio da análise dos Editais de 
convocação do programa, pois cada edital “[...] é 
o instrumento pelo qual ficam definidas as 
exigências a serem cumpridas pelas editoras e 
obras didáticas que desejam negociar com o 
Estado.” (GARRIDO, 2016, p. 260). Dessa forma, 
tornando-se assim um excelente meio para se 
observar as mudanças e adaptações das obras 
frente aos prerequisitos impostos pelas 
discussões que se dão no âmbito do próprio 
programa. 

As políticas que envolvem o estabelecimento de 
um Edital de convocação para participação do 
livro didático no PNLD surgiram em 1995, após o 
Ministério da Educação (MEC) realizar um estudo 
com os 10 livros mais requisitados de cada 
disciplina pelo PNLD. Este estudo demonstrou 
que “[...] o MEC vinha comprando e distribuindo 
para a rede pública de ensino livros didáticos com 
erros conceituais, preconceituosos e 
desatualizados no tocante aos conteúdos.” 
(CASSIANO, 2004, p. 38). 
Atento a este fato, o MEC passou a adotar 
critérios mais rígidos para avaliar os livros do 
PNLD, contando com equipes de pareceristas 
formada por professores universitários e 
pesquisadores, além de professores do ensino 
básico. Essas equipes produzem as resenhas 
que são publicadas no Guia do Livro Didático 
sobre as obras aprovadas no processo de 
seleção. Referente aos livros de História, os 
pareceristas devem observar se o material 
contribui com discussões éticas e de incentivo a 
cidadania, de modo que esses são dois pilares 
fundamentais nos quais se apoia a própria 
disciplina escolar de História na atualidade, como 
defende o autor, “[...] a preocupação em 
despertar no aluno a prática participativa, a 
sociabilidade, a consciência política, enfim, a 
cidadania, entendida no seu sentido mais amplo” 
(BEZERRA apud SILVA 2012, p. 812). 
Quanto à importância da avaliação dos livros 
didáticos como uma medida de melhoria da 
qualidade, ela se justifica por diversos fatores, 
tais como os avanços da globalização, as rápidas 
e continuas mudanças nos valores morais da 
sociedade, e por fim, o alto investimento do 
Estado na compra das obras. 
O processo de globalização que cada vez mais 
encurta distâncias e destrói barreiras e fronteiras, 
deve ser observado com muita atenção na 
medida em que tenta importar e padronizar 
sistemas e procedimentos, tais como os de 
avaliação. Em síntese, os processos de avaliação 
devem estar em consonância com as demandas 
e valores locais, ao invés de serem impostos de 
forma vertical por fatores externos, como 
ideologias, capital e etc. 
Assim, “[...] cabe à intelectualidade, em especial, 
e à sociedade brasileira, como um todo, 
perguntar-se se são parâmetros internacionais os 
que devem orientar os sistemas de avaliação, se 
devemos selecionar alguns deles e quais entre 
eles.” (SPÓSITO, 2006, p. 18). 
Na sociedade contemporânea, fruto do processo 
de globalização, devemos notar que os 
sentimentos, “[...] são todos movidos, ao mesmo 
tempo, pelo desejo de mudança - de 
autotransformação e de transformação do mundo 
em redor - e pelo terror da desorientação e da 
desintegração, o terror da vida que se desfaz em 



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

pedaços. Todos conhecem a vertigem e o terror 
de um mundo no qual "tudo o que é sólido 
desmancha no ar.”” (BERMAN, 1986, p. 12). 
Nesse sentido, Maria Spósito, que já trabalhou 
com a avaliação de material didático pontua que: 
“A consciência sobre a rapidez das mudanças, a 
fluidez com que elas se disseminam e sua 
condição volátil submete a sociedade a uma 
contínua sensação de incerteza e isso, sem 
dúvida, reforça, pelo menos para alguns, a ideia 
de que é preciso refletir sobre as ações, planeja-
las e avalia-las.” (SPÓSITO, 2006, p. 19). 
Já o terceiro fator que qualifica as avaliações de 
livro didático como necessárias, trata do 
investimento que é feito nos materiais, que nada 
mais é do que um desdobramento dos motivos 
anteriores, visto que “Numa sociedade, em que a 
reprodução capitalista orienta o ideário e a ação 
do Estado, das corporações, das instituições e 
das pessoas, as relações entre quanto custa 
alguma coisa e quais os resultados mensuráveis 
que ela pode proporcionar coloca em debate 
como se estabelecem relações entre quantidade 
e qualidade nos processos de avaliação.” 
(SPÓSITO, 2006, p. 20). 
Portanto, a posição de Spósito é clara: “[...] a 
avaliação deve ser feita porque o Estado, com 
recursos públicos, está adquirindo milhões de 
livros didáticos para distribuição gratuita na rede 
oficial de ensino básico e deve aferir a qualidade 
do produto que compra.” (SPÓSITO, 2006, p. 22). 
Quando se trata da análise e avaliação de uma 
obra do PNLD, é importante destacar que o que é 
levado em consideração são suas dimensões 
científica, pedagógica e legal.  
Portanto, justificada a importância da avaliação 
dos materiais didáticos, este trabalho seguiu a 
metodologia proposta por Mírian Garrido (2016), 
que analisou editais de convocação para o PNLD, 
a saber, “[...] partiu-se a procura de instruções 
que contribuíssem para a efetivação da 
valorização da cultura negra, isto é, a efetivação 
da Lei nº 10.639, mesmo que não houvesse essa 
correlação explícita no texto do documento. 
Buscaram-se, por exemplo, orientações que 
trouxessem em seu corpo as palavras: cor, 
preconceito, estereótipo, afrodescendentes e 
África.” (GARRIDO, 2016, p. 261). 
O Edital escolhido para análise é o de 2011, e 
refere-se ao PNLD de 2014-2016. É importante 
destacar que isso acontece, pois o “Edital de 
Convocação do PNLD, em geral, [é] lançado dois 
anos antes da circulação do livro na escola.” 
(GARRIDO, 2016, p. 260). 
O Edital explicita que:  
“2.1.1.  Respeito à legislação,  às  diretrizes  e  às  
normas  oficiais  relativas  ao  ensino 
fundamental. 
2.  Lei de Diretrizes  e  Bases  da  Educação  
Nacional,  com  as  respectivas  alterações 

introduzidas  pelas  Leis  nº   10.639/2003,   nº  
11.274/2006,  nº  11.525/2007   e  nº 
11.645/2008.” (FNDE, 2011, p. 48).  
Além de dispor dos princípios gerais para 
avaliação: 
“PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS PARA A 
AVALIAÇÃO DE COLEÇÕES DIDÁTICAS: 
6. promover positivamente a imagem de afro-
descendentes e descendentes das etnias 
indígenas brasileiras, considerando sua 
participação em diferentes trabalhos, profissões e 
espaços de poder;  
7. promover positivamente a cultura afro-brasileira 
e dos povos indígenas brasileiros, dando 
visibilidade aos seus valores, tradições, 
organizações e saberes sócio-científicos, 
considerando seus direitos e sua participação em 
diferentes processos históricos que marcaram a 
construção do Brasil, valorizando as diferenças 
culturais em nossa sociedade multicultural;  
8. abordar a temática das relações étnico-raciais, 
do preconceito, da discriminação racial e da 
violência correlata, visando à construção de uma 
sociedade anti-racista, solidária, justa e 
igualitária.”  (FNDE, 2011, p. 47). 
Quanto a princípios éticos e morais: 
“2.1.2. Observância de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao 
convívio social republicano Serão excluídas do 
PNLD 2014 as coleções que:  
1. veicularem estereótipos e preconceitos de 
condição social, regional, étnico-racial, de gênero, 
de orientação sexual, de idade ou de linguagem, 
assim como qualquer outra forma de 
discriminação ou de violação de direitos.” (FNDE, 
2011, p. 48). 
Os aspectos específicos referentes à disciplina de 
História são: 
“Critérios específicos eliminatórios para o 
componente curricular História. 
Além dos critérios eliminatórios comuns, para o 
componente curricular História será observado se 
a coleção:  
7. estimula o convívio social e o reconhecimento 
da diferença, abordando a diversidade da 
experiência humana e a pluralidade social, com 
respeito e interesse; 
8. trabalha os preceitos éticos de forma 
contextualizada, visto que, desistoricizados, 
podem resultar em trechos, capítulos ou partes, 
dissociados da proposta geral da coleção, se 
transformando, apenas, em ensinamentos morais 
e cívicos não condizentes, seja com os objetivos 
do ensino, seja com a produção do conhecimento 
histórico; contribui para o desenvolvimento da 
autonomia de pensamento, o raciocínio crítico e a 
capacidade de argumentar do aluno;  
9. apresenta ilustrações variadas quanto às 
possibilidades de significação como os desenhos, 
fotografias e reproduções de pinturas;  
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11. apresenta imagens acompanhadas de 
atividades de leitura e interpretação e de 
interação, sempre que possível, referenciada sua 
condição de fonte para a produção do 
conhecimento histórico;  
12. apresenta, de forma contextualizada, 
propostas e/ou sugestões para que o educando 
acesse outras fontes de informações (rádio, TV, 
internet etc).”  (FNDE, 2011, p. 57). 
E para o Manual do Professor: 
“Na avaliação das coleções na área de História, 
será observado se o Manual do Professor: 
3. contém orientações que possibilitem a 
condução das atividades de leitura das imagens, 
sobretudo, como fontes para a escrita da História;  
4. orienta o professor sobre as possibilidades 
oferecidas pela coleção didática para a 
implantação do ensino de História da África, da 
cultura afro-brasileira e da História das nações 
indígenas.” (FNDE, 2011, p. 58). 

Resultados e discussões 

Segundo Circe Bittencourt, “A operação de 
produção e apresentação do conhecimento 
realizada pelo livro didático é assim foco de 
crítica, porque resulta em um texto impositivo que 
impede uma reflexão de caráter contestatório. [...] 
É importante perceber a concepção de 
conhecimento expressa no livro; ou seja, além de 
sua capacidade de transmitir determinado 
acontecimento histórico, é preciso identificar 
como esse conhecimento deve ser apreendido.” 
(BITTENCOURT, 2008, p. 314 - 315). 
Assim, “os discursos nos textos didáticos também 
têm sido analisados, sobretudo para identificar a 
manutenção de estereótipos sobre grupos 
étnicos.” (BITTENCOURT, 2008, p. 305). 
Por tanto, uma análise crítica de conteúdo sobre 
a luz da própria legislação e do conhecimento 
acadêmico permitiu observar na prática como as 
exigências contidas nos editais ressoam em um 
capítulo do livro didático em questão. 
Dessa maneira, a unidade 2 do livro didático do 
8ª ano do Ensino Fundamental da coleção Projeto 
Araribá: História, de autoria de Maria Raquel 
Apolinário, é intitulada “A época do ouro no 
Brasil”, e descreve o desenrolar da produção 
aurífera em Minas Gerais, desde a descoberta do 
ouro, passando por conflitos, criação de uma 
burocracia de fiscalização e etc, podendo ser 
terreno fértil para a discussão do papel do negro 
e do escravo na economia e de suas práticas 
culturais e cotidianas na colônia. 
Logo no inicio da unidade, há uma tabela 
informativa com a estimativa da população na 
colônia: 
 

Figura 1- Trecho do Livro "Projeto Araribá História" 
- Estimativa da população na colônia. 

 
FONTE: APOLINÁRIO, Maria Raquel. Projeto Araribá: 

História. 3. Ed. São Paulo: Editora Moderna, 2010. p. 
36. 

 
É importante observarmos a quantidade de 
negros escravos na colônia, que gira em torno de 
42% da população total no ano de 1798. 
Como indicam as historiadoras Lilia Schwarcz e 
Heloisa Starling, “Real alicerce da sociedade, os 
escravos chegaram a construir, em regiões como 
o Recôncavo, na Bahia, mais de 75% da 
população.” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 
79). 
No decorrer do capítulo e dos temas 
subsequentes, as menções ao negro e ao 
escravo se resumem a breves informações 
apresentadas ao lado do texto principal sobre a 
vida de Chica da Silva, da seguinte maneira: 
“Francisca da Silva, ou Chica da Silva, [...] é uma 
das figuras mais famosas e polêmicas do século 
XVIII. Descrita como negra belíssima e sedutora, 
Chica nasceu escrava, conquistando sua alforria 
em 1753. Ela manteve um relacionamento estável 
por quinze anos com João Fernandes de Oliveira, 
com quem teve 13 filhos.  
Chica da Silva ocupou lugar de destaque na 
sociedade do período. Doou dinheiro a diversas 
ordens religiosas, forneceu recursos para a 
construção de igrejas e manteve um nível de vida 
bastante luxuoso.” (APOLINÁRIO, 2010, p. 41). 
Não obstante, é válido citar que essas 
informações não dialogariam com o texto principal 
do capitulo do livro didático – que tem como 
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objetivo discorrer sobre a descoberta de 
diamantes – se não fosse o fato da explicação do 
ofício de contratador:  
“Em 1739 o direito exclusivo de explorar as 
pedras foi cedido a funcionários reais, chamados 
de contratadores [...] Um dos mais conhecidos foi 
João Fernandes de Oliveira, que se apaixonou 
pela escrava Chica da Silva.” (APOLINÁRIO, 
2010, p. 41).  
Logo em seguida, é indicada a leitura do box com 
as informações sobre Chica. 
Também há uma sugestão de atividade para a 
revisão do tema escravidão, acompanhado da 
indicação do filme “Xica da Silva”, de 1976, que 
encerra a discussão do tema na unidade. 
Como apresentado pelo livro didático e reforçado 
através de autores acadêmicos, a presença do 
negro escravizado na história do Brasil é algo que 
não podemos negar ou apagar. Dessa forma, o 
gráfico indicado na imagem e que apresenta um 
estudo quantitativo da composição da população 
na colônia é um excelente meio de indicar aos 
alunos que há uma herança étnica cultural negra 
muito rica que contribuiu diretamente para a 
formação do Brasil tal como o conhecemos hoje, 
dada a quantidade significativa de negros. O 
gráfico também é importante pois da um 
significado numérico aos horrores da escravidão, 
visto que é mostrado que quase metade da 
população era oprimida por uma pequena classe 
social e racial dominante. 
Todavia, tendo em vista os limites metodológicos 
utilizados na construção da narrativa, os autores 
do material didático passaram por cima de 
aspectos importantes no que diz respeito ao 
cumprimento da Lei 10.639, que apesar de não 
estar sendo descumprida, na prática há muito 
pouco esforço para sua efetivação. Isso é 
visivelmente notado quando apesar dos dados a 
respeito de quase a metade da população ser 
formada por negros e escravos, não há mais 
nenhuma informação a respeito dos escravos, 
mesmo estes sendo os principais trabalhadores 
nas minas. Em síntese, a omissão de aspectos 
culturais e cotidianos da vida nas Minas Gerais 
em detrimento de dados econômicos e 
burocráticos, não contribui para a compreensão 
da formação da identidade e cultura afro brasileira 
e na luta contra o racismo, na medida em que o 
livro nem mesmo aparenta reconhecer o negro 
escravo como agente histórico ativo. 
A figura de Chica da Silva também deve ser 
trabalhada com muito cuidado, visto que é uma 
situação que não pode ter sua condição 
generalizada a todas as escravas da colônia. 
Além do perigo de ressuscitar as discussões 
sobre a famigerada “democracia racial”, que nada 
mais é que um argumento conservador e racista 
que usa como justificativa o intercâmbio sexual 

entre brancos e negros para amenizar os horrores 
da escravidão. 
A indicação do filme – desde que trabalhado de 
forma contextualizada, como explicado no 
paragrafo anterior – pode ser um aliado do 
professor na medida em que os recursos áudio 
visuais contribuem para mostrar aos alunos a 
atmosfera social do século XVII. 
Segundo Circe Bittencourt, os filmes são recursos 
importantes, pois “[...] os professores teriam 
condições, pelos filmes, de abandonar o 
tradicional método de memorização, mediante o 
qual os alunos se limitavam a decorar páginas de 
insuportável sequência de eventos. [...] por 
intermédio desse recurso visual, os alunos 
poderiam aprender "pelos olhos e não 
enfadonhamente só pelos ouvidos, em massudas, 
monótonas e indigestas preleções."” 
(BITTENCOURT, 2008, p. 371-372). 
Através da indicação do filme, vale notar que o 
livro cumpre seu papel como indicado no edital do 
PNLD pelo tópico 12 dos aspectos referentes à 
História, que fala diretamente sobre a sugestão 
de indicação de filmes. 

Conclusões 

Através da análise descritiva e critica do livro 
didático sobre a luz da legislação e do 
conhecimento acadêmico, foi possível constatar 
avanços no que tange aos critérios de seleção 
exigidos das obras didáticas concernentes a 
questão racial, que rejeita livros que veiculem 
abusos e preconceitos, assim como visões 
simplistas, caricatas e estereotipadas. Tais 
medidas são caracterizadas como passos 
fundamentais na luta contra os preconceitos e 
desigualdade racial. 
Também observamos que a garantia de 
representação e identidade de diversos grupos e 
práticas culturais na escola coincide não só com 
os objetivos da Lei 10.639 e seus 
desdobramentos no PNLD, como também com os 
objetivos da própria disciplina de História, que se 
utiliza de conteúdos como “meios básicos para 
constituir competências cognitivas ou sociais” 
(BEZERRA, 2005, p. 38-39), visando a formação 
de cidadãos conscientes, respeitosos  e 
tolerantes para com a diversidade étnica e 
cultural do país. 
Como Rubia Janz indica, “[...] a inserção 
adequada ou não de temas relacionados à 
história e cultura afro-brasileira e africana no 
ensino de História, leva à manutenção ou à 
tentativa de mudança das relações sócio-raciais 
dentro do país. Longe de ser a solução para os 
problemas de preconceito e racismo da nossa 
sociedade, a Lei 10.639/03 pode contribuir para a 
criação de um novo sentimento, mais altruísta e 
mais otimista, em relação à história dos negros, 
apresentada majoritariamente por desigualdades, 
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opressão e escravidão e a partir disso, aos 
poucos, contribuir para que todos os cidadãos 
brasileiros, independentemente de raça ou cor, 
alcancem a cidadania plena e de fato.” (JANZ, 
2014, p. 4). 
O material analisado cumpriu minimamente essas 
propostas, superando as expectativas em 
pouquíssimos pontos, apesar de todo o capital 
humano intelectual e financeiro que o Estado 
investe para garantir sua qualidade.  
Quanto aos conteúdos que foram abordados no 
livro didático em questão e que deveriam 
promover a cultura e o ensino da diversidade 
afro-brasileira, percebemos que são trabalhados 
de maneira superficial, dificultando o cumprimento 
dos objetivos, pois muitas vezes o livro didático 
trata a História de maneira monótona e estanque, 
sem estabelecer relações de causa e efeito, de 
continuidade e ruptura no processo histórico, 
negligenciando fatores fundamentais, como 
práticas cotidianas e culturais próprias, 
movimentos de resistência e etc. 
Mesmo se considerarmos a impossibilidade do 
livro didático tratar de toda a História da África e 
das particularidades das centenas de etnias lá 
presentes, e que a finalidade não é formar jovens 
historiadores especialistas em cultura afro-
brasileira, é necessário ir além do mínimo pré-
estabelecido para a adesão do material no PNLD. 
Os autores de livro didático devem sempre buscar 
a excelência, valorizando sempre os avanços nas 
pesquisas acadêmicas, mantendo os conteúdos 
atualizados, e contribuindo para uma educação 
melhor no Brasil. 
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