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Resumo: Esta apresentação tem como objetivo a análise dos discursos de 

brasilidade presentes em livros didáticos adotadas pela rede pública e privada, 

entre os anos de 1952 e 2012. Adotando a dicotomia entre livros de abordagem 

tradicional e livros de abordagem revisionista, procuro observar como a 

promulgação de leis e diretrizes como o Programa Nacional Livro Didático, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e da Lei de 10.639/03 (Lei de História 

e Cultura Afro-Brasileira) instituem novas narrativas sobre as relações raciais, 

sobre a nacionalidade e sobre a dinâmica das desigualdades sociais no Brasil.     

 

Introdução:  

 

O presente artigo tem como objetivo a análise dos discursos de brasilidade 

presentes em livros didáticos publicados e adotados pelas redes pública e 

privada de ensino entre os anos de 1952 e 2012.    



Tal empreitada busca comparar os conteúdos didáticos produzidos antes e 

depois da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e da 

reforma do Programa Nacional do Livro Didático, partindo da premissa que 

ambos empreendimentos iniciam um movimento de valorização da diversidade 

cultural como elemento chave de compreensão da História nacional e do 

processo de construção da cidadania pelo ensino.   

Cabe frisar, ainda, que no discurso do Ministério da Educação (em consonância 

ao discurso dos movimentos sociais pró-negro) a valorização da diversidade 

surge como um elemento central na construção da autoestima de alunos negros 

e indígenas, potencializando-se como condição necessária, ainda que não 

suficiente, de seu sucesso escolar.  

Assim, o presente artigo, dentro das limitações, busca compreender como as 

“novas” representações de brasilidade presentes nos livros didáticos podem ser 

resignificadas pelo Estado e pelos movimentos sociais negros como elemento 

chave de democratização do ensino, combate ao racismo e redução de 

desigualdades. Este trabalho se concentra em uma análise dos livros didáticos 

e no seu lugar na composição dos discursos sobre reprodução de estigmas 

sociais e, por extensão, fracasso escolar e (não) democratização do ensino no 

Brasil.  

Ainda que tendo uma história própria, que nos remete à própria conformação da 

modernidade brasileira, os livros didáticos serão analisados, neste artigo, sob 

prismas muito específicos, a saber: (a) quais as representações de nação são 

por eles construídas; (b) como os livros podem se apresentar como elementos 

de produção, reprodução ou superação de estigmas (de classe, de cor, de 

gênero, etc.) que poderiam, no limite, afastar os alunos da escola e (c) como os 

livros didáticos se apresentam como expressão e como geratriz de determinadas 

ideologias.   

Para tanto serão analisados vinte e cinco livros didáticos, do ensino fundamental 

e médio, publicados entre os anos de 1952 e 2012, sendo: 01 Livro de Geografia, 

01 Enciclopédia Ilustrada e 23 Livros de História. A perspectiva central da análise 

destes materiais é a busca por formas discursivas que, de algum modo, 

pudessem repelir os alunos do ambiente escolar, prejudicando, assim, sua 

carreira acadêmica.  



Os livros estão divididos em dois grandes grupos: aqueles publicados antes e 

depois da publicação dos PCNs, no ano de 1997.  

Os livros publicados antes dos PCNs, sobretudo os mais antigos (publicados nos 

anos 1950 e 60) foram escolhidos de forma um tanto aleatória a partir da 

contribuição do acervo de outros pesquisadores.  

Os livros publicados pós-PCNs tiveram como prerrogativa a chancela do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNDL) e foram adotados por escolas da 

Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro.     

Os anos 1980 marcam, no Brasil, um período de reorientação metodológica nos 

estudos sobre educação, onde a busca pelas explicações intra-escolares para o 

fracasso escolar ganham espaço frente às variáveis externas.  

Este é também um período em que diversos movimentos sociais (cristalizados e 

consolidados na década anterior, sob a égide da luta pela democratização e 

enfrentamento da ditadura) aumentam seu nível de atividade e visibilidade, entre 

eles os movimentos pelos direitos dos negros (aqui definidos como movimentos 

pró-negro) que traziam em sua agenda de reivindicações não só o enfrentamento 

do racismo através de sua criminalização, mas o reconhecimento da ideologia 

da democracia racial brasileira como uma farsa orquestrada pelo Estado e pelas 

elites brancas que inviabilizara (e inviabilizava) a organização política dos negros 

e o enfrentamento efetivo e sistemático do preconceito de cor. (Guimarães, 

2002)        

Neste contexto, as representações que a sociedade brasileira faz de si para si 

(e para o mundo) torna-se uma questão central para os movimentos pró-negro, 

que já nos anos 1980, denunciava o livro didático brasileiro como fonte de 

reprodução de estigmas (a imagem clássica é a da Tia Anastácia, de Monteiro 

Lobato, ratificando o negro como empregado ou subalterno).  

O objetivo deste artigo é compreender como novas representações de 

brasilidade estão entrando em jogo, produzindo reformulações discursivas e 

atendendo demandas políticas de grupos específicos baseadas na ideia de 

reconhecimento. 

 

Uma breve história do Programa Nacional do Livro Didático  

 



Uma análise acerca das ações do Estado brasileiro na “unificação” ou 

padronização dos conteúdos escolares nos remete aos anos de 1930, quando o 

Governo Federal, através do Decreto-Lei n. 19.402, instituiu o Ministério dos 

Negócios da Educação e da Saúde Pública.  

Segundo pesquisadores como Katia Mantovani (2009), este período é 

caracterizado por uma maior preocupação governamental com a dimensão 

científica e progressista dos livros didáticos, sendo observáveis as mudanças 

políticas, sociais e culturais pelas quais passava a sociedade brasileira, 

sobretudo no sentido da produção de uma “unidade nacional”, após o período de 

fluxo imigratório vivenciado entre os últimos anos do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX. (Seyferth, 2004) 

Ainda segundo Mantovani (op. cit.), este período, além de ser caracterizado 

como uma “era de reformas” no campo educacional brasileiro, ilustrada, 

principalmente, pela Reforma Francisco Campos (1930-1942) __que 

regulamentava a formação dos professores de ensino secundário __e a Reforma 

Capanema (1942-1945) __ que dividia o atual ensino médio em ciclos clássico e 

científico__, é cortado por uma marcante interferência do Estado nos conteúdos 

ministrados em sala de aula, tendência que se expressa de forma mais evidente 

no Decreto-Lei 1.006, de 30 de dezembro de 1938, que, além de consolidar o 

termo livro didático, cria a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD).  

Em um contexto político marcado pela centralização do poder nas mãos do 

Estado e em uma atmosfera cultural de valorização da identidade nacional, os 

livros didáticos passam a ser objeto, segundo Witzel (2012), de controle político-

ideológico, perdendo, desta forma, sua vocação didática ou metodológica.  

As políticas governamentais voltadas ao livro didático voltam a sofrer alterações 

já na década de 1970, com a criação da Comissão do Livro Técnico e Didático 

(COLTED), institucionalizada a partir de uma parceria do Governo Federal com 

a United States Agency for International Development (USAID).  

Somente com o processo de redemocratização, já nos anos 1980, o nível de 

interferência dos profissionais de educação em relação aos livros didáticos é 

modificado.  

Com o Decreto n. 91.542, de 19 de agosto de 1985, que cria o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), inovações importantes são introduzidas na 

relação corpo docente brasileiro/Estado, no que diz respeito à organização dos 



conteúdos escolares: (1) abolição do livro descartável; (2) indicação do livro 

didático pelos professores e (3) extensão da oferta aos alunos das séries iniciais 

de escolas públicas e comunitárias. (Mantovani, op. cit.)  

Se até os anos 1980 as grandes questões inerentes ao livro didático, no Brasil, 

orbitaram em torno da possibilidade de intervenção dos docentes na sua 

produção, pode-se afirmar que, entre os anos 1980/1990, duas outras 

perspectivas tornam-se prementes: (1) a democratização do livro didático e (2) 

as discussões sobre a qualidade dos livros disponibilizados aos estudantes 

brasileiros.  

Concentrando-se, dentro da argumentação aqui empreendida, no segundo 

aspecto, podemos destacar que as principais conclusões sobre o livro didático, 

realizadas nos anos 1990, indicam: (a) que o livro didático mantinha visões 

estereotipadas sobre a família (a família representada nos livros obedeceria ao 

modelo tradicional, formado por pais heterossexuais, filhos/as e avós); (b) que 

os livros reproduziam a ideologia das classes dominantes, onde os conflitos de 

classe, até certo ponto, permaneciam ocultos ou minimizados; (c) que nos livros 

a escola é apresentada como um “segundo lar”, não sendo vista como um 

espaço de socialização e negociação de direitos; (d) que nos livros a obediência 

e o conformismo são observados como uma virtude e como o padrão 

comportamental a ser seguido; (e) que os livros exploram pouco a reflexividade 

de caráter científico, apelando, recorrentemente, para fórmulas que são dadas, 

mas não explicadas; e (f) que os livros reproduzem estereótipos sobre 

determinados seguimentos da população como os índios, tratados como um 

elemento distante e fora da realidade. (Mantovani, op. cit.) 

Neste sentido, a ambição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em 

suas versões mais recentes, do ano de 1997 até os dias atuais, tem sido, não 

apenas o de empoderar os profissionais de educação no processo de avaliação 

e escolha, mas, sobretudo, orientar a produção dos novos materiais.  

Focando, especificamente, na questão da superação dos estereótipos e respeito 

à diversidade cultural, o PNDL, já na última década encontrou-se balizado por 

duas normas também instituídas pelo Governo Federal, a saber, os Parâmetros 

Curriculares Nacional (PCNs) e a Lei 10.639/2003, que trata do ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino, públicos e 

particulares. 



É importante destacar que a ênfase dada à diversidade se produz em oposição 

à ideia de cultura nacional e de democracia racial. Sobre os PCNs podemos 

encontrar uma passagem da historiadora Hebe Mattos citada no livro Ensino de 

História e Experiências:  

“Os novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
aprovados pelo MEC representam uma tentativa de 
intervenção profunda na organização do ensino 
fundamental no Brasil. A abrangência da proposta, mesmo 
que claramente ancorada em problemáticas centrais do 
campo acadêmico e pedagógico, evidentemente enseja 
discussões e controvérsias. Para além destas 
controvérsias, parece-me bastante óbvio, entretanto, que 
ênfase dada à formação do cidadão como objetivo do 
Ensino Fundamental e, nesse contexto, a adoção do tema 
transversal ‘pluralidade cultural’ pode transformar-se em 
uma ferramenta importante na luta contra a discriminação 
racial no Brasil” (Mattos, 2003 apud Nemi et al., 2009)         

 

Os PCNs, em sua apresentação institucional, “constituem um referencial de 

qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o país. Sua função 

é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que 

se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica 

atual”. (Brasil/MEC, 2001) 

Estruturando-se quase que simultaneamente à constituição do que aqui chamei 

de consolidação atual do Programa Nacional do Livro Didático, os PCNs podem 

ser sintetizados como um material de referência para a abordagem de temas 

transversais junto aos alunos do ensino fundamental. Os temas seriam os 

seguintes: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação 

Sexual.  

A Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira, apesar de promulgada um pouco depois da instituição do PNLD e do 

PCNs, também traz em sua gênese o compromisso de promover a valorização 

identitária de um grupo historicamente estigmatizado na sociedade brasileira, os 

negros. Assim, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

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

Afro-Brasileira e Africana (DCNS):  



Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações 
e propostas do Movimento Negro ao longo do século XX, 
apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a 
formulação de projetos empenhados na valorização da 
história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim 
como comprometidos com a de educação de relações 
étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem 
conduzir.   (DCNs, 2010, p.9) 

    
Em consonância aos PCNs, indo, contudo, além, as DCNs parecem assumir 

caráter mais claramente normativo no que diz respeito à questão identitária e à 

democratização do ensino. Neste sentido, o documento parece operar com duas 

verdades que se fazem complementares. Em um sentido é direito do aluno ter 

acesso a escolas equipadas, com professores devidamente remunerados e 

qualificados, pautadas por regras saudáveis de sociabilidade, proficientes na 

construção de conhecimentos que garantam a performance dos discentes como 

cidadãos dignos e academicamente gabaritados, etc. Por outro lado, todo esse 

cenário, onde de um ponto de vista ideal, a escola cumpre o seu papel social, só 

se torna viável se o aluno tiver respeitadas as suas experiências prévias (além 

da escola) e suas características culturais, podendo, assim, potencializar-se, 

individual e coletivamente, de forma plena. Voltando à contribuição das DCNs, 

temos:  

 

É importante salientar que tais políticas têm como meta o 
direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, 
expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com 
autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É 
necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como 
meta o direito dos negros, assim como de todos cidadãos 
brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, em 
escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados 
por professores qualificados para o ensino das diferentes 
áreas de conhecimentos; com formação para lidar com as 
tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, 
sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das 
relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, 
entre descendentes de africanos, de europeus, de 
asiáticos, e povos indígenas. Estas condições materiais 
das escolas e de formação de professores são 
indispensáveis para uma educação de qualidade, para 
todos, assim como o é o reconhecimento e valorização da 
história, cultura e identidade dos descendentes de 
africanos. (DCNs, 2010, p.10-11) (Grifos meus) 



 
Há de se ressaltar que a categoria “grupos” aparece de forma um tanto 

naturalizada no texto governamental. Em certo sentido, as categorias censitárias 

são resignificadas em termos de unidades culturais estáticas. Neste sentido há 

um negro produzido estatisticamente pela contagem populacional (pretos + 

pardos) e, numa relação bionívoca, há uma “cultura negra” que “supostamente” 

se circunscreve ao grupo.     

Desta forma, os livros didáticos, produzidos, aprovados e distribuídos, têm, hoje, 

o compromisso de contribuir qualificadamente para a construção de 

conhecimentos a partir de uma perspectiva que introduza o respeito à 

diversidade e a valorização das múltiplas identidades, inclusive (ou 

principalmente?) as étnicas.  

É incontestável que as inovações introduzidas pelas DCNs estejam em 

consonância com o discurso dos movimentos pró-negro, ratificado, inclusive pela 

migração de militantes da esfera da sociedade civil para a esfera estatal.  

É perceptível, outrossim, que as DCNs sejam apresentadas como vetor de um 

desafio maior, que é o enfrentamento do racismo nas escolas e na sociedade 

como um todo. Conforme sintetiza a pesquisadora e militante Eliane Cavalleiro 

(2005), na ocasião Coordenadora-Geral de Diversidade e Inclusão Educacional 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação (SECAD/MEC), na publicação Superando o Racismo na 

Escola:  

“Para quaisquer leitores, negros ou não negros, Superando 
o Racismo na Escola disponibiliza sugestões arejadas e 
informadas sobre o quanto nossas práticas pedagógicas se 
enriqueceriam se soubéssemos incorporar 
substantivamente a contribuição negra ao repertório 
constitutivo de nossa visão de mundo e da nossa 
humanidade”. (Cavalleiro e Henriques, 2005, p. 13) 

  

Em publicação anterior, do ano de 1999, Eliane Cavalleiro (1999) reflete 

especificamente sobre o material pedagógico usado no Brasil e sobre seu papel 

na reprodução de estigmas. Temos: 

“(...) grande quantidade de material didático-pedagógico e 
também de materiais auxiliares (livros de histórias, revistas, 
jornais, entre outros) apresentam apenas pessoas brancas 
como referência. Quase que sem exceção, os negros 
aparecem nestes materiais para ilustrar o período 



escravista do Brasil Colônia ou, então, para ilustrar 
situações de desprestígio social”. (Cavalleiro, 1999, p. 52)    

 

Em resumo, podemos afirmar que os PCNs, as DCNs e a publicação da 

Secad/Mec reivindicam um enquadramento positivo da imagem do negro na 

sociedade brasileira e uma valorização da multiplicidade étnica e cultural nos 

livros didáticos. Temos, assim, uma radical inversão. Se o livro didático nasce 

como uma ferramenta governamental de produção de unidade (“o” Brasil), 

reivindica-se que, agora, ele se torne uma ferramenta governamental de 

reconhecimento (e também produção?) da diversidade.  

 

O Brasil como Comunidade Imaginada nos Livros Didáticos de ontem e de hoje  

 
Realizar uma análise sobre as formas como os temas da negritude, da 

brasilidade e da diversidade são apresentados nos livros didáticos brasileiros 

requer alguns cuidados.  

Em primeiro lugar é fundamental reconhecer que dentro do período analisado 

(1950-2010) o país passou por transformações políticas, sociais e culturais que, 

obviamente, deixaram marcas sobre os livros didáticos.  

Fazer uma análise minuciosa de um intervalo temporal tão significativo, 

certamente, extrapolaria os limites deste artigo. Assim usarei a contribuição de 

cientistas sociais contemporâneos, que têm se devotado ao tema das relações 

raciais no Brasil (Guimarães, op. cit; Grin, 2001; Houfbauer, 2006; Maggie, 2008; 

Fry, 2007), para tentar criar um recorte metodológico de abordagem que seja 

minimamente coerente.   

Os autores anteriormente citados reconhecem a centralidade do Governo 

Federal na focalização de temas como multiculturalismo, diversidade cultural, 

medidas afirmativas e plurirracialidade na agenda política brasileira.  

Medidas como o Plano Nacional de Direitos Humanos (1995), a criação do Grupo 

de Trabalho Interministerial (GTI) para a valorização da população negra e a 

instituição do Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no 

Emprego e na Ocupação (GTDEO) ao lado de eventos como o Seminário 

Internacional “Multiculturalismo e Racismo: O Papel da Ação Afirmativa nos 

Estados Democráticos Contemporâneos”, ocorrido em Brasília em junho de 



1996, e os encontros preparatórios para a participação da Delegação Brasileira 

na III Conferência Mundial contra o Racismo de Durban, ao longo do ano 2000, 

são, reconhecidamente, marcos no redirecionamento das estratégias de 

combate ao racismo. 

Neste contexto, a adoção de medidas de reparação voltadas para grupos vítimas 

de preconceito, em particular negros e índios, torna-se uma realidade em 

diversas esferas do poder público e a revisão do discurso oficial sobre a 

“formação do povo brasileiro” tem o seu start up.  

A partir desta perspectiva, todos os livros analisados estarão divididos em dois 

grandes grupos, que devem ser compreendidos como tipos ideais.  

O primeiro grupo será chamado de “livros com abordagem tradicional” e 

corresponde, basicamente, àqueles publicados até meados dos anos 1990, 

tendo como base a ideia de unificação e celebração da nação. 

O segundo grupo corresponde aos “livros com abordagem multiculturalista” que 

estão mais pautados por temas centrais dos PCNs, das DCNs e do Programa 

Nacional do Livro Didático de 1997. 

A análise dos livros, seja daqueles com a abordagem que arbitrariamente defini 

como tradicional, seja daqueles com a abordagem que arbitrariamente defini 

como “multiculturalista”, estará pautada pelo aparato conceitual fornecido por 

Benedict Anderson (2009) na obra Culturas Imaginadas. 

Neste livro referencial, Anderson procura organizar um cabedal conceitual que 

dê conta da ideia de nação para além das dimensões politico-administrativas, 

militares e territoriais que já foram exploradas por autores importantes como 

Charles Tilly (1996). 

Procurando compreender o sentimento de nation-ness a partir da lógica de 

pertencimento interno, Anderson (op. cit.) busca no desenvolvimento do 

capitalismo editorial __que não se apresenta como causa exclusiva, mas 

fundamental __ a explicação para o compartilhamento de valores e percepções 

baseados na ideia de nação.  

É no campo das representações individuais-coletivas que o autor busca a 

explicação para o fenômeno da nação, vista não como uma ideologia, mas sim 

como uma dimensão da vida social de um grupo.  

À medida que os indivíduos tomam a “consciência” de que fazem parte de um 

determinado todo e que este pode ser referenciado e, por extensão, vivenciado, 



temos uma nação. Esta é, por assim dizer, formada por uma multiplicidade de 

indivíduos que podem estar relativamente distantes uns dos outros, no plano 

espacial, mas que têm plena consciência da consistência da experiência 

compartilhada com seus compatriotas que ele não vê. 

Neste sentido, Anderson argumenta que o sentimento de pertencimento nacional 

está intimamente ligado ao surgimento da imprensa e do capitalismo editorial. A 

circulação de livros e jornais, publicados em uma determinada língua, tratando 

de determinados problemas, simultaneamente, apresenta-se como uma agulha 

que alinhava vários planos individuais a questões comuns, a uma identidade 

comum. Fazendo-me entender pelo autor: 

   “A ideia de um organismo sociológico atravessando 
cronologicamente um tempo vazio e homogêneo é uma 
analogia exata da ideia de nação, que também é concebida 
como uma comunidade sólida percorrendo 
constantemente a história, seja em sentido ascendente ou 
descendente. Um americano nunca vai conhecer e nem 
sequer saber o nome de seus 240 milhões de 
compatriotas”. Ele não tem ideia do que estão fazendo a 
cada momento. Mas tem plena confiança na atividade 
constante, anônima e simultânea deles”. (Anderson, 2008, 
p. 57)  

 

Mas faz-se necessário esmiuçar ainda mais o argumento. O texto, seja um jornal, 

seja um romance, seja um livro didático, tem a capacidade de destacar ao leitor 

paisagens, situações, sentenças e comportamentos nos quais ele se reconhece. 

Ao se reconhecer na situação, paisagem ou sentença, o leitor se identifica com 

o personagem narrado. Cria com ele laços solidariedade. Imagina-se em seu 

lugar. Convence-se de que os dois fazem parte de uma mesma jornada, de uma 

mesma coisa.  

Estes diversos cenários que unem os diversos indivíduos de uma nação 

imaginada (comunidade imaginada) são definidos por Anderson como 

paisagens-sociológicas (ou sócio-paisagens).  

Fartando-me da contribuição do autor, para fins da argumentação em curso, 

proponho a utilização da ideia de “personagens-sociológicos”, como variação da 

noção de sócio-paisagens. Tais “personagens” seriam elementos que, se 

projetando para além de uma identidade pessoal, compõem uma representação 

sobre o todo no qual se está inserido.  



Neste sentido, os livros didáticos, sobretudo os de História, além de tratarem de 

personagens que são (ou foram) indivíduos de carne e osso (Dom Pedro II, 

Napoleão Bonaparte, Nelson Mandela, Simon Bolívar, etc.), constroem 

“personagens-sociológicos”: o (um) navegador português, o (um) negro africano, 

o (um) índio Tupinambá, o (um) senhor de engenho, etc. 

O fulcro da apresentação aqui desenvolvida é que a construção de diferentes 

“personagens-sociológicos” ou a interpretação diferenciada para aquilo que eles 

seriam, produz diferentes comunidades imaginadas. Assim, uma mesma 

unidade territorial, política e administrativa pode ser imaginada, no tempo, de 

diferentes formas. O Brasil, mesmo em sua versão de Estado Democrático de 

Direito, com direitos civis, políticos e sociais mais ou menos desenvolvidos e 

consolidados, pode ser pensado como diferentes Brasis. Tratemos dos Brasis, 

imaginados pelas abordagens tradicional e multiculturalista, presentes nos livros 

que ensinam nossas crianças, entre outras coisas, a se tornarem brasileiros. 

 

O Brasil por uma abordagem tradicional: Livros Didáticos dos anos 1950-90   

 

É bastante recorrente que o tema das representações de brasilidade no campo 

das ciências sociais apareça acompanhado de alguma referência à obra de 

Roberto DaMatta, em particular à sua digressão sobre a “fábula das três raças”. 

(DaMatta, 1981). 

Segundo o autor, a forma fundamental como a sociedade brasileira representa 

a si mesma corresponderia a um amálgama genético e cultural produzido pela 

contribuição de três elementos primários: o branco português, o negro africano 

e o índio.    

O modelo analítico proposto por DaMatta (op. cit.), entretanto, tem outra 

característica que não pode ser negligenciada. Estes elementos primários 

estariam dispostos em um arranjo do tipo piramidal, onde os negros e índios 

apareceriam representados nos vértices-base e os portugueses na parte 

superior.  

Tal modelo sociológico sugeriria a conformação de uma estrutura hierarquizada, 

onde as partes que compõem o todo estão dispostas de forma complementar, 

porém assimétrica.  



Se a sociedade brasileira se apresenta como um “todo” em DaMatta, autores 

como Costa (2003) e Chor Maio (1999), observam que, graças à disseminação 

de teorias racistas pseudocientíficas nas últimas décadas do século XIX, as 

figuras do negro e do índio apresentavam-se como nocivas ao desenvolvimento 

da nação. Neste contexto, a primeira metade do século XX, teria sido cortada 

por três grandes discursos raciais: 

1 – O primeiro deles, desenvolvido entre a última década do século XIX e os 

anos 1930, teria forte influência do darwinismo social e seria marcado por duas 

tendências: um sentimento de forte pessimismo, calcado nas supostas 

“fraquezas” intelectuais e morais de negros e índios já miscigenados e 

incorporados “irremediavelmente” ao povo brasileiro (Nina Rodrigues seria um 

expoente desta vertente); e uma percepção de salvação da nação pela via 

embranquecedora, onde negros e índios pudessem ser “diluídos” em uma 

sociedade maciçamente branca e austera (Sylvio Romero e o médico João 

Batista de Lacerda seriam representantes desta perspectiva); 

2- O segundo seria o discurso pautado pelos estudos de cunho culturalista, onde 

a sustentação do conceito biológico de raça é abandonado, assim como a 

diferenciação qualitativa de todas elas. Neste sentido, é valorizada a 

singularidade nacional no que diz respeito à produção de um povo miscigenado 

e de regras de convivência baseadas na assimilação ou incorporação dos 

descendentes de escravos por partes dos brancos. Gilberto Freyre é, 

recorrentemente, evocado como o maior representante deste modelo discursivo; 

3- Por fim, temos um discurso pautado pelos resultados do Projeto Unesco, onde 

o negro não mais figura como um elemento biologicamente inferiorizado e nem 

como um componente exótico a ser agregado à cultura nacional, mas sim como 

um ator social na busca pela inserção na ordem capitalista e pela dignidade 

social. São representantes desta vertente: L.A. Costa Pinto, Florestan 

Fernandes, Roger Bastide, Guerreiro Ramos, Otávio Ianni e Fernando Henrique 

Cardoso.  

Os livros que usam uma abordagem tradicional, em maior ou menor grau, 

encontram-se influenciados por um destes três modelos discursivos ou por uma 

combinação entre eles.  

A propagação de asserções ligadas à inferioridade racial de negros e índios não 

pode ser considerada como um padrão (ou mesmo como algo recorrente entre 



os livros analisados – lembrando que estamos trabalhando com publicações dos 

anos 1950).  

Contudo abordagens de cunho mais biologizante podem ser encontradas. No 

livro História do Brasil (Curso Clássico e Científico 2 Série), de 1952, Basílio 

Magalhães  define assim o povo brasileiro em sua origem: 

“A etnia brasileira resultou da fusão de três elementos: o 
xantodérmico, dono de toda a vasta região e ocupando-a 
sem solução de continuidade, de sul a norte e de leste a 
oeste; o leucodérmico, representado pelo português, 
descobridor e colonizador, assim como outros europeus 
vindos em menor número e por diversas causas já atrás 
apontadas, quais o espanhol, o francês e o holandês; e o 
melanodérmico, aqui introduzido em avultada quantidade, 
desde o início da ocupação regular até 1855, para, no 
estado de escravidão, prestar incontestáveis serviços à 
vida doméstica, à agricultura, às minas e a diversas outras 
indústrias.  (Magalhães, 1952, p. 49).  

    

Sobre a prevalência numérica dos brancos no século XX, o autor justifica: 

“Em conseqüência da maior robustez física do elemento 
europeu, da imigração do mesmo, da extinção do tráfico de 
escravos há quase um século e do efeito das leis de 
hereditariedade no crescimento de nosso país tem sido 
cada vez maior o embranquecimento de nosso povo”. 
(Idem, p. 50) 

 
Publicado em 1958, o livro História do Brasil (Quarta série ginasial), escrito pelos 

Irmãos Maristas propõe uma forma específica de observação da conformação 

do povo brasileiro. Usando uma equação que também não é incomum nos livros 

pesquisados e que, em certo sentido, satisfaz ao modelo proposto por DaMatta 

(1981), os autores destacam a preeminência cultural dos portugueses sobre 

negros e índios, de forma que: Brasileiro = Português (com o apêndice de negros 

e índios). Vejamos: 

“O branco ficou representado pelo tipo português, que foi o 
descobridor e colonizador da terra. Originário do norte, 
centro e sul de Portugal, veio a constituir a parte mais 
importante da população brasileira, transmitindo-lhe a 
língua, religião e costumes”. (Maristas, 1957, p.27) 

 

Na reedição da História do Brasil, de Basílio Magalhães, de 1958, temos o 

elemento português em seu papel civilizador e “redentor”. Mais uma vez, 



estamos próximos de um modelo de brasilidade onde o Brasil é eminentemente 

português, com resíduos de cultura indígena e dos povos africanos. Daí, temos:  

Da missão histórica de Portugal __a de revelar a imensidão 
do planeta humano para a civilização e para a cultura e a 
de sua capacidade colonizadora é incontestavelmente o 
Brasil o mais belo florão”.  (Magalhães, 1958, p. 41)          

 

A imigração europeia, hoje associada à ideologia do branqueamento da 

sociedade brasileira, está presente em alguns livros. Na publicação de 1961, 

Estudos Sociais e Naturais – 3. ano primário, Maria de Lourdes Gastal produz 

uma abordagem que ratifica o perfil assimilacionista de nossa nação. A 

personagem fictícia do livro, a Professora Dona Cléia, explica como o Brasil se 

molda a outro personagem (um aluno) não identificado.  

“Todos os meus colegas são brasileiros e há três meninos 
que são filhos de estrangeiros: Oto é filho de alemães, 
Domingos tem pai italiano e Manuel é filho de portugueses. 
D. Cléia falou-nos sobre nossa pátria: __o Brasil! Ela disse-
nos que todos os que nascem no Brasil são brasileiros, 
mesmo os que têm pais estrangeiros como Oto, Domingos 
e o Manuel”.   (Gastal, 1961, p. 4) 

 
A antropóloga Giralda Seyferth (op. cit.), em seus estudos sobre imigração no 

século XX, sobretudo no sul do país, destaca o esforço do Estado (em particular 

do Governo Vargas durante o Estado Novo) para fazer prevalecer políticas 

educacionais de caráter assimilacionista, onde os estrangeiros e filhos de 

estrangeiros fossem condicionados a se socializar enquanto “brasileiros” e não 

como “estrangeiros vivendo no Brasil”, numa lógica identitária composta por 

hifenização, como vê-se no caso dos EUA, onde tem-se os afro-americanos, os 

ítalo-americanos, etc.  

Mas Dona Cléia não ensinava somente que somos todos brasileiros! Ensinava a 

amar a nação:  

“A pátria, meus meninos, não é somente o lugar onde nascemos. É 
todo o país cujos habitantes tem a mesma origem, falam a mesma 
língua e obedecem às mesmas leis. A nossa pátria é o Brasil e somos 
todos brasileiros. O Brasil é um país ainda novo, mas está destinado 
a ser um dos países mais ricos e mais adiantados do mundo; para isto 
basta que todos os brasileiros trabalhemos deveras para o seu 
engrandecimento e progresso. (Idem, p.4) (Grifos meus) 

 



É interessante notar que, apesar do livro mencionar claramente a assimilação de 

povos de diferentes origens (Oto, Domingos e Manuel, a despeito da 

nacionalidade de seus pais, são brasileiros!), a ideia de origem comum é 

associada à ideia de nação. Contradição? Difícil, saber.  

Há pelo menos duas formas de equacionarmos a questão. Por um lado, 

suporíamos que aqueles de diferentes origens não podem compor uma mesma 

nação. Por outro turno, podemos entender que no caso brasileiro, mesmo 

aqueles com diferentes ascendências possam compor uma origem imaginada, 

que, no nosso caso, sempre remonta a ideia de miscigenação. Nossas práticas 

cotidianas nos informam que é comum (ou quase uma etiqueta), nos vários 

gradientes de cor, afirmar a existência de avós que foram escravos ou índios 

“laçados no mato”.   

Desta forma, é possível afirmar, voltando aos termos de Anderson (op. cit.), que 

a nation-ness brasileira proposta nos livros didáticos com abordagem tradicional 

estava alicerçada na participação de três “personagens-sociológicos” que 

produzem por cooperação __e este é um termo central na análise que aqui 

proponho__ a nação.  

Retomando a História do Brasil (1958), de Basílio Magalhães, temos uma síntese 

do negro e sua contribuição ao:  

“nosso melting pot como em nosso léxico e em nosso folclore, 
notadamente em grande número de nossas superstições. Foi ainda 
considerável a sua contribuição para a nossa culinária. Além disso, a 
extrema sentimentalidade do brasileiro deve ter sido incrementada 
pelo farto leite da ‘raça afetiva’, denominação acertadamente dada por 
Augusto Comte à africana”. 

    

No livro Eles fizeram a história do Brasil, de Roberto Macedo, de 1963, é 

montada uma fábula, onde o personagem central, um menino chamado 

Rebedeco encontra o chefe Temininó Araribóia. Este convida Rebedeco a uma 

espécie de viajem no tempo, onde grandes feitos de batalha do herói indígena 

são “relembrados”. Uma suposta batalha contra os holandeses é revivida e 

Araribóia nos conta como aconteceu:  

“(...) ali pela primeira vez, os brancos, os índios e os negros lutaram 
lado a lado, como amigos, contra um invasor do território brasileiro. Já 
era, portanto, o sentimento de defesa da Pátria”. (Macedo, 1963) 

  



Os livros analisados publicados na década de 1970 mantém o padrão de 

compreensão da nação brasileira como uma soma de três elementos primários, 

sendo que, a abordagem do encontro das três raças, ganha uma perspectiva 

materialista, onde o nível de “desenvolvimento tecnológico” de cada grupo é 

avaliado, produzindo uma diferenciação qualitativa entre as culturas, fato que 

nos dias atuais certamente seria tomado como uma aproximação estigmatizante.  

No livro A História da Civilização Brasileira (Ensino Médio), 1973, de Brasil 

Bendechi temos: 

“Na composição do povo brasileiro, quer pelo número bastante 
superior, quer pela civilização mais adiantada, haveria de prevalecer 
a cultura europeia. Esta se acentuaria mais. Bem mais. Entretando, 
traços bastante sensíveis deixou o negro, de forma a terem real 
destaque. A influência do índio foi bem menor. Não podemos dizer 
que houve o domínio de uma cultura sobre a outra, mas sim que 
houve uma soma de fatores positivos na formação do nosso povo”. 
(Bendecchi, 1973, p. 89)   

 

Já na Enciclopédia Ilustrada para Educação Básica (Ensino Fundamental), de 

1977, José Abila Filho incorpora no verbete “negro” a seguinte definição: 

“Sua participação na economia brasileira foi maior que a dos 
silvícolas. Representam a principal mão-de-obra na economia 
nacional pelos seus conhecimentos agrícolas, mineração e 
metalurgia, além da facilidade de aprendizado que demonstravam. 
Legou-nos religião e arte culinária” (Filho, 1977, p. 142)   

  

O verbete sobre povos indígenas também é ilustrativo da ausência de relativismo 

mencionada nos parágrafos anteriores. Reproduzindo:  

“De uma cultura bem atrasada, viviam em vários grupos os índios 
brasileiros. Distinguiam-se entre si, pela língua, pela tradição e pela 
fisionomia. (...)Inicialmente foram bons amigos dos portugueses, 
prestando valiosos serviços, com a escravização, revoltaram-se 
atacando constantemente as aldeias, plantações pois não estavam 
acostumados a trabalhar” (Ibid, p.156)     

 

Em resumo poderíamos dizer que os livros de abordagem tradicional apostam 

em modelo de brasilidade que poderia ser equacionado de duas formas 

fundamentais: PORTUGUÊS + NEGRO + ÍNDIO = BRASILEIRO OU 

PORTUGUÊS + (ALGUMA CONTRIBUIÇÃO DE NEGROS E ÍNDIOS) = 

BRASILEIRO 

 



O Brasil em uma abordagem multiculturalista: livros de 1990-2010 

 

Dentre os livros analisados, A História e Consciência do Brasil, de 1994, de 

Gilberto Cotrim, pode ser considerado um divisor de águas, abrindo as 

abordagens de tipo multiculturalista.   

No capítulo V, intitulado A Formação da Sociedade Colonial, elabora uma crítica 

à perspectiva freyreana de compreensão da sociedade brasileira. Harmonização 

de grupos raciais e democracia racial são colocadas em xeque.  

Neste livro a ideia de “encontro” de raças (ou de culturas) é substituída pela ideia 

de dominação, onde os conflitos e tentativas de aculturação, ou mesmo 

submissão física e simbólica de índios e negros, são consideradas como 

elementos chaves de nossa história.  

Sobre a ideia de harmonização discorre:  

“Na verdade essa harmonização não ocorreu, pois os laços da 
dominação metrópole-colônia não se restringiram ao setor 
econômico, alcançaram também o aspecto sociocultural. O 
colonizador europeu, em razão de seu domínio político-econômico , 
impôs ao Brasil os padrões culturais europeus . Desprezou ao máximo 
os legados culturais do índio e do negro, considerando-os 
contribuições de classes inferiores. Contudo, muitos elementos 
culturais do índio e do negro se perpetuaram na vida brasileira, porque 
se incorporaram aos costumes do povo, sem o consentimento da 
classe dominante, cujo objetivo era tão somente a europeização da 
Colônia”. (Cotrim, 1994, p. 66) 

 

O enfoque nesta abordagem recai nos confrontos e não nos encontros, assim a 

dizimação dos índios, assim como as atrocidades da escravidão são revividos e 

começa a delinear-se uma nova equação de nossa nation-ness: 

PORTUGUESES vs NEGROS E ÍNDIOS = BRASILEIRO           

No livro Toda a História: História Geral e História do Brasil, de 1997, J. Arruda e 

N. Piletti promovem um deslocamento interessante, pois buscam traçar uma 

história dos povos indígenas que precede a chegada dos portugueses. Ou seja, 

este grupo tem uma completude em si, fora da sua contribuição ao melting pot 

brasileiro.   

No livro História: da caverna ao terceiro milênio, 2000, de Myriam Motta et al., a 

eurocentricidade do brasileiro é questionada. Tema importante dos estudos 

sobre relações raciais __ poderíamos retomar o artigo A Patologia Social do 



Branco Brasileiro, de Guerreiro Ramos, publicado em 1955 __ a percepção do 

brasileiro de si próprio como eurodescendente, e apenas eurodescendente, é 

questionada pelas autoras através da contribuição do antropólogo Roque Laraia:  

“Neste ponto é conveniente abrir um parêntese para formular uma 
questão: o que é o Brasil? Uma sucinta diria que é um país que se 
representa como ocidental, branco, predominantemente católico, 
onde impera uma maravilhosa tolerância racial.  
Todos esses mitos desmoronam-se facilmente após uma observação 
mais objetiva. Não é um país tipicamente ocidental, apesar de uma 
parte significativa de sua cultura ter as suas raízes plantadas na 
península ibérica. Isto porque ocorreu uma grande contribuição da 
cultura negra em função dos milhões de escravos que foram trazidos 
da África, provenientes das mais diferentes culturas. E além disso 
houve toda a influência indígena, sendo que muitos de seus traços 
culturais estão hoje presentes no cotidiano de muitos brasileiros.  
Não é também um país branco, porque uma grande parte de seus 
habitantes são portadores de características físicas tipicamente 
ameríndias ou africanas. E também não é um país 
predominantemente católico, apesar dos dados dos censos oficiais. 
Isto porque aos ritos de Roma somam-se os diferentes cultos afro-
brasileiros nos quais os orixás africanos se confundem com os 
caboclos indígenas”. (Laraia, 1995 apud Mota e Braick, 2000, p. 157). 
(Laraia, In: Silva, Aracy et al. A temática indígena na escola. 
Brasília/MAI/Unesco, 1995). 

 

Mas a eurocentricidade combatida pelos livros com abordagem multiculturalista 

não remete mais a um Brasil que é branco, indígena, e negro, ou seja, mestiço. 

Todavia, a um Brasil que é ou branco, ou indígena, ou negro, havendo uma 

aposta na convivência democrática e pacífica das diferenças entre estes grupos. 

Este é o ponto principal na divergência das perspectivas dos dois tipos de livros 

didáticos: os primeiros tentavam produzir unidade e minimizavam os conflitos, os 

do segundo tipo tentam produzir diversidade e dão visibilidade aos conflitos.  

A perspectiva de que as diferenças existem e devem ser respeitadas (tolerância 

é um termo nem sempre usado, mas que se faz presente), aparece nos livros 

didáticos tidos como com abordagem multiculturalista, já nos cursos de 2. ano 

da educação básica (antiga primeira série). Neste sentido, as esferas sociais 

mais próximas dos alunos, como família, a escola e os amigos são tratadas a 

partir da perspectiva de que as formas de socialização experimentadas pelas 

crianças não são as únicas possíveis. Há outros tipos de família, de ensino e de 

lazer que se diferenciam dos nossos. Isso acontece porque há uma 



multiplicidade de culturas e nós, brasileiros, não somos “um”, mas, pelo contrário, 

somos “vários”.  

Em História: Viver e Aprender, de 2004, de Elian Lucci e Anselmo Branco 

definem assim seus argumentos:  

“Menino, menina, alta, gorda, magra, branca, negra, amarela, 
brasileira, africana, chinesa, alemã...não importa o sexo, a religião, a 
nacionalidade, criança é criança em qualquer lugar do mundo! Ainda 
assim, nenhuma é igual a outra. Cada uma tem características e seu 
jeito de ser.” (Lucci e Branco, 2008, p. 18) 

 

Em Histórias, Tantas Histórias, de 2008, Ana Luísa Lins, adverte os miúdos:  
 

 “As pessoas podem ter algumas coisas em comum: podem preferir o 
mesmo tipo de música, ter a mesma opinião sobre um assunto, gostar 
da mesma brincadeira, mas em outras coisas são diferentes. Só que 
tem gente que não aceita quem tem outra cor da pele, outra religião, 
outros gostos”. (Lins, 2008, p. 17-8) 

   

Concluindo ou O que é um brinquedo de índio?  

 

Uma forma de compreender a ruptura discursiva existente nos livros didáticos 

examinados neste artigo é perceber como o discurso racial brasileiro foi 

reorganizado de meados dos anos 1990 até o momento __a saber, período 

concomitante à ruptura aqui mencionada.  

Desde o Governo FHC o Brasil tem experimentado políticas públicas (sobretudo 

no campo da educação) que buscam reparar desigualdades, compreendidas em 

termos raciais.  

Neste sentido, a despeito de a sociedade brasileira não ter experimentado 

medidas jurídico-institucionais de segregação ou discriminação racial, como o 

Jim Crow (EUA) e o Apartheid (África do Sul), toma-se como justo acionar 

mecanismos de aceleração da ascensão social de índios e negros, buscando 

reparar violações e violências do passado, todas encobertas pela falsa crença 

de que esta era uma nação “racialmente” harmônica. 

Como que em “efeito cascata”, a compreensão das nossas desigualdades 

sociais em termos raciais faz ruir e ideia de democracia racial e, por seu turno, a 

fragilização da ideia de democracia racial abala a versão original de nação 

calcada na premissa de comunhão. A nation-ness brasileira muda. Por fim, os 



personagens-sociológicos precisam ser reorganizados, postos em uma nova 

configuração, e o livro didático também passa por revisões significativas. 

Na clave da valorização da diversidade, sob a qual não é ensinado que devemos 

respeitar algo porque esta coisa é intrínseca a nós, mas coexistente a nós, o 

“outro” é figura central. É exatamente a produção e valorização da alteridade o 

fator de distinção dos livros que aqui, para efeitos de classificação, defini como 

de abordagem multiculturalista e tradicional. 

Os livros didáticos, conforme procurei demonstrar, são expressão de 

determinadas formas de perceber a sociedade brasileira. Mas também 

produzem formas de perceber esta mesma sociedade. Pensar o Brasil pela 

lógica da diversidade cultural, em oposição à lógica do amálgama cultural, é uma 

atitude que se calca no compromisso político da superação de estigmas, 

reconhecimento das diferenças, enfrentamento da discriminação e, por 

extensão, redução das desigualdades. Contudo, um desafio colocado por este 

movimento de transição é que ela extirpa bens simbólicos que o brasileiro, 

enquanto “comunhão de raças”, idealizava ter.  

Como afirmei anteriormente, pensar-se como somatório de diferentes grupos (ou 

etnias, para usar um termo muito presente nos livros analisados) é transformar 

o que era tido como intrínseco em coexistente. O samba é não mais brasileiro, é 

negro! O curupira não é mais brasileiro, é indígena! E a nossa forma de 

experimentar a fé católica também não é mais uma singularidade nacional. É 

expressão da dominação europeia sobre as formas sagradas de negros e índios.          

Voltando à contribuição dos livros de 2.ano foi possível observar como os 

autores, de forma bastante didática e lúdica, procuram demonstrar para os 

alunos que há formas diferentes de experimentação. Dialogando com crianças 

de cerca de 07 anos de idade, apresentam outras formas de lazer, outros 

brinquedos, promovendo assim a observação das diferenças.  

Tomando novamente História. Viver e Aprender, como exemplo, observa-se que 

os autores, ao tratar da diversidade dos brinquedos (que deveria corresponder à 

diversidade das culturas) toma como exemplo um cavalo de rodas Romano de 

2.000 anos, uma boneca grega do ano de 278 e dois artefatos, apresentados 

como indígenas: um tatu de madeira pintado de vermelho e uma peteca.  

O cavalo de rodas e a boneca grega são apresentados como que típicos de 

sociedades distantes no tempo. O tatu vermelho e a peteca são objetos que 



expressam um deslocamento espacial. As sociedades indígenas são 

coexistentes a nós, mas distantes, têm outra cultura que não é a nossa. São 

diferentes. O desafio desta abordagem, contudo, é explicar como, com tanta 

distancia e tanta diferença a peteca pode nos ser tão familiar, estar tão 

incorporada às nossas lembranças infantis, sejamos brancos ou negros, 

caboclos ou mestiços, nascidos nas regiões mais variadas do extenso Brasil.  

Afinal, a peteca é brinquedo de índio, ou brinquedo de meninas e meninos 

brasileiros?  
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