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RESUMO 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida em um trabalho de conclusão de 

curso. Esta pesquisa tinha como objetivo verificar a aplicação da Lei 10639/2003 no Livro 

Didático de Geografia do 8° ano do Ensino Fundamental. A Lei Federal torna obrigatório o 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e 

Médio. O que se pretende com esse artigo é abordar e aplicar a questão étnico-racial na 

disciplina de Geografia e, bem como, desconstruir os estereótipos criados a respeito do 

continente africano. Além de verificar como a representação do negro e do continente 

africano estão sendo desenvolvidos no material didático, quanto aos conteúdos e imagens, 

após a implementação da Lei 10639/2003.Pela literatura investigada percebe-se que o negro 

sempre foi representado de forma preconceituosa no âmbito educacional, tendo essa questão 

posteriormente transformada pela Lei 10639/2003. Porém, após a análise dos Livros 

Didáticos em estudo, verifica-se que houve uma pequena mudança na representação da 

imagem do negro. Após a análise dos Livros Didáticos em estudo, verifica-se que houve uma 

pequena mudança na representação da imagem do negro. Assim, é preciso que os professores 

de Geografia desconstruam os estereótipos contidos no conteúdo escolar e ensinem o 

continente africano já no primeiro bimestre do ano letivo para que haja tempo suficiente para 

sua discussão. Através do ensino de Geografia e das Relações Étnico-Raciais, o conteúdo do 

estudo da Áfricapode trazer ideias antirracistas e antidiscriminatórias, associado a projetos 

pedagógicos que promovam a pluralidade e à igualdade racial para todos. 

 

Palavras-chaves: Lei 10639/2003; Livro Didático; Continente Africano. 

 

INTRODUÇÃO 

No início do ano de 2003, foi reconhecida a importância das lutas antirracistas dos 

Movimentos Sociais Negros, reconhecendo as injustiças e discriminações raciais contra os 

negros no Brasil e dando prosseguimento à construção de um ensino democrático que 

incorpore a história e a dignidade de todos os povos que participaram da construção do Brasil 

(SANTOS, 2005, p. 32), altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, sancionando a Lei n° 10.639/2003, de 9 de janeiro de 
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2003, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira”. A Lei n° 9.394/1996 passa a vigorar os seguintes artigos: 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 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 Brasileiras. 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional 

da Consciência Negra”. 

 

Porém nas instituições de ensino, as Leis ainda são tratadas com incerteza, pela falta 

de formação dos profissionais e pela carência de materiais didáticos. No entanto, após a 

implementação das Leis,  

os conteúdos programáticos devem incluir diversos aspectos da história e da cultura 

que caracterizam a formação do país e da população brasileira, tais como: o estudo 

da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 

Brasil, as culturas negras e indígenas. Espera-se que, como essas revisões, possamos 

pluralizar a história brasileira e dar o devido valor às contribuições de diferentes 

grupos para as áreas social, econômica, cultural e política. (BARBOSA, 2011, p. 12) 

 

Ao longo da história do Brasil, o sistema escolar tem sido estruturado para a 

perpetuação de uma ideologia sócio-político-econômica através dos meios de comunicação, 

mantendo uma estrutura com valores individualistas, tendo os livros didáticos veiculados com 

preconceitos e exclusão da população negra como principal componente da formação 

geográfica e histórica da sociedade. “A escola, como um espaço que promove a igualdade e 

tendem eliminar toda forma de discriminação e racismo, revela-se como um espaço em que a 

inferiorização dos negros são difundidas” (GOMES, 2003, p. 77).  

Conforme Barbosa (2011), “a questão educacional constitui no elemento essencial 

para o Movimento Negro, no qual analisou os conteúdos veiculados nos livros didáticos com 

destaque a história do negro”. A partir desta situação, 

 

O movimento negro passou a exigir do sistema educacional formal o 

reconhecimento e a valorização da história dos descendentes de africanos e o 

respeito à diversidade, identificando na educação a possibilidade de se construir uma 

identidade negra positiva. (BARBOSA, 2011, p. 25) 

 

O Livro Didático de Geografia é um material imprescindível para a formação do 

cidadão diante da sociedade, para a promoção da igualdade e combate ao racismo a partir do 
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conteúdo existente neste material. Sendo que, após a efetuação da Lei 10.639/2003 no 

currículo escolar, ele passou pela modificação de representar o negro, com isso, a partir do 

PNLD de 2005, os livros passaram a observar a inclusão da lei em seu conteúdo. 

Antes da Lei 10639/2003, observava-se que as representações dosnegros presentes 

no livro mostravam que este grupo étnico estava sendo apresentado em posição subalternas, 

colocados como desempregados e com aspectos negativos, associando com a miséria, 

violência, fome, pobreza, doença devido ao conhecimento eurocentrado que eram colocados 

na educação.  

No que tange ao livro didático, denunciaram-se a sedimentação de papéis sociais 

subalternos e a reificação de estereótipos racistas, protagonizados pelas personagens 

negras. Apontou-se a medida em que essas práticas afetavam crianças e adolescentes 

negros/as e brancos/as em sua formação, destruindo a auto estima do primeiro grupo 

e cristalizando, no segundo, imagens negativas e inferiorizadas da pessoa negra, 

empobrecendo em ambos o relacionamento humano e limitando as possibilidades 

exploratórias da diversidade étnico-racial e cultural. (SILVA, 2001, p. 65-66) 

 

Dessa maneira, o professor de Geografia capacitado para tratar a questão étnico-

racial em sala de aula, tinha e ainda tem o papel essencial da desconstrução do currículo 

escolar, focando no entendimento de mundo, revertendo para os aspectos positivos do negro, 

utilizando materiais didático-pedagógicos, capazes de auxiliar o uso do Livro Didático. Com 

isso, a escola, um espaço privilegiado, será capaz de formar alunos com pensamentos críticos 

necessários para a discussão das relações raciais no seu cotidiano, promovendo a igualdade e 

eliminando toda forma de racismo e de discriminação presente na sociedade. 

Vale lembrar que a Lei 10.639/03 veio para alterar a representação do negro nos 

livros didáticos, porém conforme analisado na avaliação do Plano Nacional do Livro Didático 

em anos anteriores ainda trazem um conteúdo eurocentrado e com estereótipos negativos do 

negro.  

A partir dessa questão, será apresentado neste trabalho uma observação a respeito de 

dois Livros Didáticos de Geografia do 8° ano do Ensino Fundamental, um da coleção “Nos 

dias de Hoje” e o outro, da “Jornadas.geo”, sendo ambos aprovados no PNLD de 2014. 

Aintenção é investigar, se após a implementação da lei, houve mudanças no modo que o 

negro foi retratado no Livro de Geografia e, ao mesmo tempo, analisar se o que está sendo 

abordado contempla a proposta da Lei, atentando nos capítulos específicos sobre a África, 

observando a imagem visual, o conteúdo e a linguagem utilizada para representar nestes 

materiais.  
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O objetivo deste artigo é abordar e aplicar a questão étnico-racial na disciplina de 

Geografia e, bem como, desconstruir os estereótipos criados a respeito do continente africano. 

Além de verificar se a representação do negro e do continente africano estão sendo 

desenvolvidos no material didático, quanto aos conteúdos e imagens, após a implementação 

da Lei 10639/2003. 

Ressaltando que a ideia não é desclassificar a eficácia do Livro Didático de 

Geografia, mas sim, analisar e verificar os conteúdos de acordo com a execução da Lei 

10639/2003 na qual busca a igualdade racial na educação do Brasil. Considera-se importante 

criar debates e atividades em conjunto com a utilização do Livro Didático que contemplam a 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira em salas de aula. 

 

A LEI 10639/2003 E O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA 

 

A Lei reposiciona o negro e as relações raciais na educação – transformando em 

denúncia e problematização o que é silenciado (como, p. ex., o racismo no cotidiano escolar), 

chamando a atenção para como conhecimentos aparentemente “neutros” que contribuem para 

a reprodução de estereótipos e estigmas raciais e para o racismo. A lei 10.639 nos coloca o 

desafio de construir uma educação para a igualdade racial, uma formação humana que 

promova valores não racistas (SANTOS, 2011, p. 5). 

O Livro Didático é instrumento de construção do cidadão e representa a ferramenta e 

autonomia de trabalho do professor utilizado como material de apoio em sala de aula. O 

Ministério da Educação afirma que“[...] o livro didático brasileiro, ainda hoje, é uma das 

principais formas de documentação e consulta empregados por professores e alunos. Nessa 

condição, ele às vezes termina por influenciar o trabalho pedagógico e o cotidiano da sala de 

aula” (BRASIL, 2003). Assim, SANTOS (2011, p.9) “considera o livro didático como o 

principal regulador das práticas curriculares na escola e, para construir uma educação 

antirracista, precisa-se adotar posturas críticas em relação a ele”. 

No cotidiano escolar, o Livro Didático é considerado o material mais tradicional e 

utilizado, sendo umas das únicas ferramentas de ensino e aprendizagem usada pelo professor 

no ambiente escolar, no qual podem melhorar a qualidade da educação. O livro é o principal 

recurso educacional usado para a formação do aluno de modo a transmitir informações e 

construir conhecimentos, por isso, o Livro Didático deve conter elementos atrativos para 

atrair a curiosidade do aluno e incentivar aos estudos.  
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A Geografia caracteriza-se como uma ciência estratégica e posicional que estuda a 

relação entre a sociedade e a natureza para compreendermos e nos posicionarmos frente à 

realidade do mundo, a partir de reflexões que contribuem para um pensamento crítico quanto 

às desigualdades e discriminações raciais. A Geografia, além de ser ferramenta de uma 

educação para a igualdade racial, pode contribuir no ensino da História e da Cultura Afro-

brasileira, desconstruindo um conteúdo que já ensinado na escola. Dessa maneira, como 

aponta Santos (2011):  

Os conteúdos apontados pela Lei têm como objetivo intervir na formação das visões 

de mundo constituídas no ensino escolar, mas eles não cumprem esta função se não 

estiverem articulados a uma releitura do todo dos conteúdos escolares. Neste 

sentido, falar de África é fundamental, mas não é suficiente se não fizermos uma 

desconstrução das narrativas que estruturam as leituras de totalidade-mundo, o que 

implica revisões conceituais, revisões de estruturas, enfim: inserção de conteúdos 

mas também a revisão de conteúdos. (SANTOS, 2011, p. 14). 

 

Antes da implementação das leis no currículo escolar, alguns livros traziam 

manifestação explícita de preconceito aos grupos étnicos em estudo. Os negros eram 

mencionados, porém de forma inferiorizada e com tratamento desigual em relação aos 

europeus. É preciso uma transformação nas práticas de ensino e a descolonização do 

currículo, de forma que as relações étnico-raciais sejam inseridas no cotidiano escolar. Para 

isso é necessária a formação de professores capazes de refletir com olhar mais crítico as 

culturas que são distorcidas nos currículos.  

Cabe ao professor de Geografia descolonizar e desconstruir a imagem dos povos 

afro-brasileiros demonstrados no livro didático, pois a disciplina é capaz de contribuir para a 

formação cidadã do aluno, ampliando a visão de mundo, necessária para descolonizar o 

conhecimento racista que imposto no dia a dia pela sociedade. Dessa maneira, o professor 

necessita de conhecimento, passando por uma formação continuada para tratar a temática e 

inserir de forma prioritária no conteúdo programático de Geografia, assim, conseguirá obter 

um debate crítico sobre o racismo na escola e na sociedade.  

A seguir, será apresentada uma análise própria dos Livros Didáticos para dizer como 

tem sido a representação do negro a partir da implementação da Lei 10639/2003, além de 

fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa de imagens negativas e positivas nas quais os 

negros são representados nos Livros em estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1- O Livro Didático de Geografia: Coleção Nos Dias de Hoje (2012) 

O primeiro livro utilizado para a realização da análise foi publicado pela editora 

LEYA, a coleção “Nos Dias de Hoje” com a aprovação no PNLD do ano de 2014. Seus 

autores são Cláudio Giardino, Lígia Ortega, Rosaly Braga Chianca e Virna Carvalho.  

O autor Cláudio Giardino é Bacharel e licenciado em Geografia pela PUC-SP. 

Especialista em Psicopedagogia pela Unip-SP. Assessor de Geografia e coordenador 

pedagógico na rede particular de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Ex-professor de 

Geografia na rede pública e particular de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Autor de 

obras didáticas. 

A autora Lígia Ortega é Bacharel em Ciências Sociais pela FFLCH-USP. Ex-

professora de Geografia da rede pública e particular de Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. Autora de obras didáticas. A autora Rosaly Braga Chianca é Bacharel e licenciada 

pela FFLCH-USP. Ex-professora de Geografia e Atualidades na rede particular de Ensino 

Fundamental II. Assessora de Geografia na rede particular de Ensino Fundamental I. Autora 

de obras didáticas e paradidáticas. Virna Carvalho é Bacharel em Geografia pela Unicamp. 

Mestre em Geografia Humana pela FFLCH-USP. Autora de publicações acadêmicas.  

O livro do 8° ano possui trezentos e quatro páginas, onze capítulos divididos em 

quatro temas (unidades). Em relação ao estudo, a África neste livro aparece na quarta unidade, 

sendo a última do livro, na qual está dividido em três capítulos. É possível perceber a temática 

em último lugar, ou seja, o discurso do professor se concretiza, de não ter tempo suficiente 

durante o ano para estudar a temática em sala de aula.  

A unidade África está desmembrada em três capítulos, em destaque, o capítulo 9: “A 

diversidade natural e cultural do continente africano”; no capítulo 10: “Obstáculos ao 

desenvolvimento humano” e o capítulo 11: “Economia e desenvolvimento humano na 

África”. E durante a leitura dos capítulos foram localizados aspectos negativos, com destaque 

na reprodução da imagem do negro em situações precárias com trabalhos subalternos, com 

pouca representatividade (Imagem 1: figuras 1, 2 e 3), e, também paisagens naturais sobre o 

continente africano quanto a Geografia Física e na Biogeografia.  
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Imagem 1 - Negros em situações precárias ou com trabalhos subalternos 
 Figura 1: Fazendeiro branco fiscalizando agricultores negros em plantação de tabaco, 2005 

Figura 2: Negros em fila para receber alimentos para saciar a fome, 2012Figura 3: Negro trabalhando 

na colheita de chá, embaixo de sol forte, 2011

 
Fonte: Coleção “Nos Dias de Hoje”- 8° Ano (p.269, 272, 273) 

 

Para dar início a unidade, aparece logo de princípio, na página duzentos e trinta e 

dois, apresenta-se quatro imagens para representar o continente africano: o deserto do Saara 

(Tunísia), vegetação de savana com zebras e gnus no Parque Masai Mara (Quênia), uma 

mulher negra caminhando em um bairro pobre da cidade de Lagos (Nigéria) e o estádio de 

futebol em Johannesburg (África do Sul) na época da Copa do Mundo, com pessoas brancas 

indo assistir a uma partida de futebol. É notório a presença do branco na África do Sul em 

relação aos outros países do continente.  

No capítulo 9: “A diversidade natural e cultural do continente africano”, os autores 

descrevem a diversidade presente no continente, relacionado ao clima, a vegetação, relevo, 

hidrografia, as diferentes culturas e civilização existentes. Destaca-se que foi retratado as 

paisagens naturais da África com uma vasta diversidade de desertos, parques, rios, a visão que 

transmitida é que o continente também apresenta aspectos positivos. No subtítulo que relata 

sobre a civilização e culturas africanas, observa-se quatro imagens de negros sorridentes, 

vestindo roupas tradicionais do seu país, África do Sul, Quênia e Marrocos, ficando 

perceptível a diversidade dos povos africanos com uma variedade linguística.  

Cabe destacar, no capítulo dez: “Obstáculos ao desenvolvimento humano”, o aspecto 

negativo da representatividade do negro, é a respeito da “Descolonização da África”, com 

uma figura tendo a presença de africanos transportando (puxando) religiosos europeus em 

carros de mão, e nessa figura retrata uma atividade de trabalho humilhante e subalternos, 
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tendo a mão de obra desqualificada e a serviço da nação colonizadora (Imagem 2) e ao meu 

ponto de vista, uma imagem representando o aspecto positivo, com chefes de Estado negros, 

em uma reunião de cúpula da União Africana (Imagem 3). Os autores também trazem uma 

reflexão a respeito do Apartheid como o pior regime de caso de violência alimentadas pelas 

minorias brancas e para cessar a segregação racial coloca-se em destaque líderes negros, 

como Nelson Mandela, responsável pela luta contra o apartheid e pela liberdade do país.  

 

Imagem 2 – Africanos transportando religiosos europeus como animais de carga, no Congo, 

em 1912  

 
Fonte: Coleção “Nos Dias de Hoje”- 8° Ano (p. 259) 

 

Imagem 3– Chefes de Estado, negros mostrado em cargo superior, Líbia, 2009  

 

Fonte: Coleção “Nos Dias de Hoje”- 8° Ano (p. 262) 

 



 
 

9 
 

ISSN - 2675-2212                                                                         Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

No capítulo onze: “Economia e desenvolvimento humano na África”, aborda textos 

que transmitem miséria, fome, desnutrição, guerras e conflitos étnicos e desigualdade de 

produção em relação a outros países. Outro ponto a destacar neste capítulo, foi a necessidade 

de retratar a África Subsaariana com a imagem de uma mulher negra africana trabalhando em 

condições precárias, em uma colheita manual de batatas. Assim, para Silva e Conceição 

(2016, p.6), “[...] a parte ao sul denominada África subsaariana, (termo pejorativo e racista), 

utilizado para identificar a porção do continente localizado ao sul, onde está a maior parte dos 

países africanos e com predominância da população negra”. 

Por meio dos dados analisados na Unidade África, foi possível observar a seguinte 

comparação feita na Coleção “Nos Dias de Hoje” utilizada para estudo nesta monografia: 

 

Quadro 1.  Análise comparativa das imagens na Unidade África Coleção “Nos Dias de Hoje” 

Negros em situação positiva 11 

Negros em situação negativa 10 

Brancos em situação positiva 4 

Brancos em situação negativa 0 

Paisagens Naturais 28 

Fonte: Pesquisa feita no Livro Didático do 8° ano Coleção “Nos Dias de Hoje”, 2019 

Organizadora: OLIVEIRA, 2019 

 

Observa-se que em três capítulos referentes ao continente africano constam 28 

imagens de Paisagens Naturais mostrando a diversidade natural e cultural do continente. As 

imagens dos negros em situação positiva e negativa foram quase na mesma quantidade, 

necessitando revê-las para não haver a discriminação do negro nos conteúdos. Os brancos em 

situação positiva foram representados em 4 imagens, sendo apresentados em posição superior 

aos negros, e nenhuma imagem com brancos em situação negativa.  

Diante do que foi apresentado, conclui-se que o livro possui relação direta com a Lei 

10.639/2003, porém mesmo obtendo aprovação no PNLD de 2014 e com uma melhora na 

qualidade do conteúdo, ainda representa o negro com a imagem subalternas, com textos que 

enaltecem a fome, a miséria e desigualdade social. Hoje em dia, é preciso que não ocorra 

esses “erros” discriminatórios com a reprodução do negro de forma inferior, sendo, o 

professor essencial para descontruir essas representações com um olhar crítico para essas 

ofensas, diminuindo, assim o racismo em sala de aula.  
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2- O Livro Didático de Geografia: Jornadas.Geo (2012) 

O segundo livro analisado têm dois autores: Marcelo Moraes Paula e Angela Rama. 

Foi publicado pela editora Saraiva, no qual faz parte da coleção “Jornadas.geo”, aprovado no 

PNLD do ano de 2014. 

O autor Marcelo Moraes Paula é Bacharel e licenciado em Geografia pela 

Universidade de São Paulo e professor de Geografia no Ensino Fundamental e Médio. A 

autora Angela Rama é Mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, Bacharel e 

licenciada em Geografia pela Universidade de São Paulo e professora de Geografia no Ensino 

Fundamental e Médio.  

O livro é composto por duzentos e quarenta páginas. Destaca-se a representatividade 

do negro e do continente africano com três unidades. A unidade cinco: “O continente 

africano”; unidade seis: “África: aspectos da população e conflitos” e a unidade sete: “África: 

economia e meio ambiente”. Percebe-se que as unidades são estudadas na metade do livro, ou 

seja, o professor poderá trabalhar todos os aspectos com seus alunos, cumprindo assim, o 

enfoque trazido pela lei.  

Inicia-se a unidade cinco com a afirmação que a África é um continente rico em 

paisagens naturais e culturais, colocando como exemplos, três imagens, do Parque Nacional 

do Drakensberg, a cidade de Johannesburgo (África do Sul) e da cidade de Abidjan (capital de 

Costa do Marfim). Porém, na mesma unidade, consta textos a respeito da presença dos 

europeus no continente, escravidão (Imagem 4) e o tráfico de escravos pelo navio negreiro 

(Imagem 5) com figuras que demonstram a imagem do negro em condições precárias e sem 

nenhuma importância, o negro vivendo a partir do modo e costume europeu com destaque em 

suas “novas” vestimentas, como se os africanos estivessem concordando com essa imposição 

de costumes eurocêntricos. 
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Imagem 4 – Escravos capturados no continente africano para serem vendidas como escravos. 

Século XIX 

 
Fonte: Coleção “Jornadas.geo”- 8° Ano (p. 138) 

 

 

Imagem 5 – Escravos africanos à espera do navio negreiro. Século XIX 

 
Fonte: Coleção “Jornadas.geo”- 8° Ano 

 

Na sexta unidade, que retrata os aspectos da população e os conflitos, a África é 

lembrada como o continente mais pobre do mundo, mas com cidades que concentram poder 

econômico, porém é marcado com desigualdades sociais e vários conflitos e guerras. Ou seja, 

sempre trazendo os aspectos negativos deste continente com imagens da cidade de Cairo 

(Egito) sem pavimentação, carros abandonados e lixo espalhado pela rua e as condições 

precárias da cidade de Marrocos. Está presente na unidade, textos que retratam o discurso da 

África como o continente da elevada mortalidade infantil, da pobreza e da fome, como 

também as doenças (AIDS).  
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No final desta unidade seis, apresenta-se imagens do negro relacionando-o a cultura, 

como a capoeira que foi desenvolvida pelos afrodescendentes no Brasil, e o jongo, no qual é 

uma dança de origem africana com versos cantados ou falados, destacando a importância dos 

costumes deixados e trazidos por eles que estão presentes no cotidiano brasileiro. 

Por fim, na unidade sete, foi observado os aspectos econômicos e do meio ambiente, 

tendo destaque as atividades econômicas que são diferentes entre os países, como por 

exemplo, a agricultura, o extrativismo e atividade industrial. Nesta parte do livro, ainda 

continuam dando ênfase aos aspectos negativos do negro, devido aos recursos naturais 

extraídos, os autores dão destaque aos conflitos, ao trabalho escravo para a exploração de 

diamantes (Imagem 6: figuras 4, 5, 6), com figuras dos negros remetidos aos trabalhos 

subalternados que não necessitam de mão-de-obra qualificada, como a produção de milho, 

produção de azeitona e produção de abacaxi, mostrando uma inferiorização do negro no 

mercado de trabalho. 

 

Imagem 6 – Negros em situações precárias ou com trabalhos subalternos 
Figura 1: Negros trabalhando em mina de diamante, sendo fiscalizados por militares na Serra Leoa, 1996 

Figura 2: Negros com uma criança negra, trabalhando na produção de milho no Quênia, 2009 

Figura 3: Escravos africanos colhendo abacaxi em plantation, em Gana, 2010 
 

 
Fonte: Coleção “Jornadas.geo”- 8° Ano (p.183 e 187) 

 

Diante disso, mesmo com a obrigatoriedade da Lei 10639/2003 e o livro obtendo 

uma melhora na produção dos conteúdos, pode-se dizer que ainda constam estereótipos da 

população negra e do continente africano que reforçam o racismo e a discriminação para este 



 
 

13 
 

ISSN - 2675-2212                                                                         Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

grupo étnico que está sendo tratado de forma inferior e sua cultura e seu costume 

desfavorecidos.  

[...] torna-se imprescindível que os profissionais da educação, façam a sua parte, em 

se tratando de pesquisar o livro didático, no qual fará o trabalho em sala de aula, 

assim como, procurar manter um olhar investigativo no trato com as ofensas, 

exclusões e toda forma de racismo a que se depare nas escolas, onde atua. (LIMA, 

2010, p. 38) 

 

Em relação a análise comparativa das imagens que constam na Unidade África do 

Livro Didático da Coleção “Jornadas.geo”, foi possível observar a seguinte avaliação: 

 

Quadro 2.  Análise comparativa das imagens na Unidade África (Coleção “Jornadas.geo”) 

Negros em situação positiva 07 

Negros em situação negativa 15 

Brancos em situação positiva 04 

Brancos em situação negativa 00 

Paisagens Naturais 22 

Fonte: Pesquisa feita no Livro Didático do 8° ano (Coleção “Jornadas.geo”), 2019 

Organizadora: OLIVEIRA, 2019 

 

Na análise comparativa das imagens na Unidade África no Livro Didático do 8° ano 

da Coleção “Jornadas.geo”, verificou-se que em oito capítulos, 15 imagens estão 

representando o negro de forma negativa, diminuindo-o e colocando-o em situações precárias. 

Em relação, a situação positiva dos negros, é razoável com 7 imagens que enaltecem o negro 

no conteúdo. As Paisagens Naturais são representadas em 22 imagens, enquanto os brancos 

em situação positiva são mostrados em 4 imagens, e nenhuma em situação negativa. 

Assim, o ensino de Geografia é capaz de desfazer estes aspectos eurocêntricos e 

negativos que são relacionados aos negros, sendo capaz de formar cidadãos críticos e com 

visões diferentes de mundo, contribuindo ao combate e propagação do racismo, por isso, a 

importância de utilizar outras fontes de recursos didáticos com informações atualizadas, com 

o intuito de obter outras visões sobre a temática, garantindo dessa forma, a melhora na 

qualidade do ensino e na educação brasileira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 2003, a Lei Federal 10639/2003, tornou-se obrigatório o ensino da História da 

África e da Cultura Afro-brasileira na educação básica, por isso, é de extrema importância que 
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a lei seja cumprida na sua totalidade no ambiente escolar, desconstruindo os estereótipos 

racistas existentes nos livros didáticos, tornando a sociedade mais justa em relação ao respeito 

de reconhecer os aspectos sócios históricos da população negra. 

Neste trabalho foi analisado que os Livros Didáticos ainda necessitam receber maior 

atenção quanto à sua avaliação, pois apresentam conteúdos que ainda inferioriza a 

representação do negro no material didático. Os conteúdos relacionados ao estudo da História 

e Cultura da África são colocados em geral nos manuais na última unidade a ser estudada no 

ano letivo, como observado no livro da coleção “Nos dias de hoje” (PNLD, 2014).  

A escola deve promover contribuiçõespara ampliar a visão sobre o conhecimento 

científico, sendo essencial a formação dos professores construindo relações sociais positivas e 

o engajamento em lutas que superam a desigualdade social e a discriminação.Assim, é de 

extrema importância que os professores possuam formação continuada para produção de 

materiais e debates abordando atividades pedagógicas que combatam o racismo, a 

desigualdade e a discriminação racial, para que não fiquem reféns do uso do Livro Didático e 

sejam construtores do conhecimento crítico transmitindo diversas informações que cumpram 

os objetivos da Lei 10639/03. 

No início do ano letivo, o professor deve-se organizar para que o estudo da temática, 

na qual é obrigatória no currículo escolar, seja contemplada no conteúdo programático da 

disciplina, para que haja tempo hábil de aplicar a questão étnico-racial em sala de aula, 

procurando utilizar, além das informações presentes no Livro Didático, atividades didática-

pedagógicas alternativas que auxiliam o professor a mostrar diversas faces do continente 

africano, cumprindo assim, seu papel de transmissor de conhecimento com enfoque na 

inserção da lei no currículo escolar.  

A partir da autovalorização do negro, é possível compreender a realidade e situação 

do continente africano nos dias atuais. Desta forma, inserir as questões da Lei 10.639/2003 no 

ensino escolar mostra a importância na formação de um currículo que trate da diversidade 

étnica, racial e cultural da África, por isso, o ensino de Geografia contribui para o 

entendimento da formação dos grupos étnicos da sociedade brasileira. 

Por meio da análise comparativa feita nos dois Livros Didáticos do 8° ano, foi 

possível verificar que a representação das Paisagens Naturais são mais usadas na Unidade 

África, porém a quantidade de imagens que representam o negro de forma negativa na 

Coleção “Jornadas.geo” é maior do que na Coleção “Nos Dias de Hoje” mesmo após a 
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implementação da Lei Federal 10639/2003. Quanto às imagens do negro em situação positiva, 

na Coleção “Nos Dias de Hoje” são mostradas em maior quantidade do que na outra Coleção.  

Conclui-se este artigo, com a certeza de que muito deve ser feito para transformar de 

maneira positiva a imagem do negro no livro didático, e, cabe aos pesquisadores e 

professores, em formação ou exercício, de Geografia, e também de outras disciplinas, 

estimularem a criatividade dos alunos, assim como sua própria criatividade, em todas as fases, 

para o desenvolvimento de atividades específicas ao tratamento das relações étnico-raciais. 

Na educação, a valorização e o respeito da cultura e história dos negros e indígenas no Brasil 

são fundamentais para formar cidadãos que ajudarão a construir um desejável país igualitário 

onde todos serão respeitados. 
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