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Resumo: Este artigo, de natureza bibliográfica, objetiva identificar possíveis articulações entre as
questões étnico-raciais e os conteúdos matemáticos presentes no Livro Didático Matemática: ciência
e aplicações, volume 1 (IEZZI et al.,2017) do ensino médio. Na metodologia, buscou-se identificar,
nos enunciados dos problemas propostos e em imagens e situações cotidianas presentes no referido
livro, se há possibilidade de promover uma educação estruturada nas relações étnico-raciais. Para
tanto, utilizamos como base os documentos oficiais vigentes, como PNLD (2018), as Leis
10.39/2003 e 11.645/208 e a Res.01/2004(DCN/ERER). Como resultado, apresentou-se a
inexistência, nos enunciados, gravuras e situações apresentadas, de representatividade, que
contribuísse para a formação sociocultural dos(as) educandos(as) e para o fortalecimento da equidade
étnico-racial.

Palavras – chave: Matemática. Livro didático. Étnico-raciais.

Abstract: This article, of bibliographic nature, aims to identify possible articulations between
ethnic-racial issues and the mathematical contents present in the Mathematical Textbook: science
and applications, volume 1 (IEZZI et al., 2017) of high school. In the methodology, we tried to
identify, in the statements of the proposed problems and in images, everyday situations present in the
referred book, whether there is a possibility of promoting structured education in ethnic-racial
relations. To this end, we use the official documents in force, such as PNLD (2018). As a result, the
lack of functions that contributed to the students&39; socio-cultural formation was presented, aiming
at debates about social identities in the statements and pictures.

Keywords: math, textbook, ethnic - racial

Resumen: Este artículo, de naturaleza bibliográfica, tiene como objetivo identificar posibles
articulaciones entre cuestiones étnico-raciales y los contenidos matemáticos presentes en el Libro de
texto matemático: ciencia y aplicaciones, volumen 1 (IEZZI et al., 2017) de la escuela secundaria. En
la metodología, tratamos de identificar, en las declaraciones de los problemas propuestos y en las
imágenes, las situaciones cotidianas presentes en el libro referido, si existe la posibilidad de
promover una educación estructurada en las relaciones étnico-raciales. Para ello, utilizamos los
documentos oficiales vigentes, como PNLD (2018). Como resultado, se presentó la falta de
funciones que contribuyeron a la formación sociocultural de los estudiantes, con el objetivo de
debates sobre las identidades sociales en las declaraciones y las imágenes.

Palabras clave: matemáticas, libro de texto, étnico - racial.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/caracterizacao_da_questao_etnicoracial_em_um_livro_didatico_de_m.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



INTRODUÇÃO

Muito se discute sobre práticas educacionais que promovam uma aprendizagem significativa, a qual
vincule aspectos socioculturais aos conteúdos programáticos, cuja finalidade seja dinamizar as aulas
e integrar as diversas disciplinas para uma apreensão dos conteúdos científicos. Mas, para que isso
aconteça, é necessário efetivar algumas mudanças nas práxis-pedagógicas e atualização curricular
dos(as) docentes, salientando que essa apropriação deve abranger, além dos domínios de conteúdos,
uma abordagem metodológica capaz de atender o público ao qual se pretende ensinar, promovendo
significado para os aprendizes.

Desse modo, uma prática pedagógica comprometida com a formação ampla, crítica e científica do
aluno, necessita ir além da mera transmissão de conhecimentos. É pensar em uma educação que
abranja algumas dimensões necessárias ao desenvolvimento humano, podendo citar acesso ao
conhecimento integrado com as relações sociais. Sendo assim, não podemos desconsiderar a
matemática como parte integradora dessa ampliação, garantindo discussões sobre raça, gênero,
sexualidade e outras questões sociopolíticas.

Ao considerarmos que a população brasileira é constituída de uma heterogeneidade cultural,
étnico-racial, estudos apontados pelo IBGE referentes ao censo 2010, apresentam mudanças na
composição étnico-racial brasileira, relatando que 50,7% dos pesquisados declararam-se pretos ou
pardos, constituindo no pertencimento étnico-racial negro, como maior parte do contingente
populacional brasileiro.

Ainda nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais – DCNERER (2004) aponta como composição étnico-racial os “descendentes de
africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos” e aponta também o papel da
escola que deve ser de estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as
diferenças e as características próprias de diferentes grupos sociais e étnico-raciais.

Nessa perspectiva, faz-se necessário reconhecer a importância da escola no combate ao racismo, às
desigualdades e às discriminações, cabendo-nos nesse contexto entender que na formação escolar
todas as disciplinas têm papel relevante no combate aos preconceitos e discriminações étnico-raciais
que se reproduzem pelo currículo escolar, pela ação ou omissão, inclusive na disciplina Matemática.
Favorecer o questionamento, a reflexão, a crítica sobre as representações negativas ou ausência de
representatividade étnico-racial nos textos e contextos do currículo e das abordagens nas diferentes
áreas e condição para a efetivação de uma educação para a equidade. E no caso da Matemática, quais
as possibilidades de contribuição de suas práticas e material pedagógico contribuir para a referida
educação?

Consideramos que um dos recursos possíveis para responder essa indagação, seria utilizar o livro
didático como aliado a esse processo. Para isso, esse recurso precisa acompanhar as mudanças
previstas para a educação relacionando a inserção de questões étnico-raciais nos seus materiais como
fator contributivo para efetivação do que determinam as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, bem como
a Resolução 01/2004 (BRASIL, 2004).

Como documento capaz de contribuir para o cumprimento das referidas leis, destacamos o Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD, que de acordo com o portal do MEC, é destinado a avaliar e a
disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, de forma sistemática, regular e gratuita, às
escolas públicas de educação básica das redes federais, estaduais, municipais e distrital e também às
instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e
conveniadas com o Poder Público. (BRASIL, 2018)

Sendo assim, este artigo tem como base atividade de conclusão da disciplina optativa, Livro
Didático, ofertada no semestre letivo 2019.1, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências
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e Matemática - PPGECIMA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS. Desse modo, objetivou-se
identificar possíveis articulações entre as questões étnico-raciais e os conteúdos matemáticos
presentes no Livro Didático Matemática: ciência e aplicações, volume 1 (IEZZI et al.,2017) do
Ensino Médio. Esse livro foi escolhido pelo fato de ser adotado pela escola Colégio Estadual
Governador Roberto Santos, situado em Paripiranga-Ba, na qual a primeira autora leciona
matemática.

Antes de cursar a disciplina, não havíamos nos atentado para a importância do livro didático,
enquanto recurso na construção do conhecimento humano. Mesmo cientes que existem critérios de
avaliação para a seleção deste material, devendo considerar como itens essenciais, seguir “a
legislação, as diretrizes e as normas oficiais referentes ao ensino médio” (BRASIL, 2017, 2018,
p.14), passavam despercebidas as considerações realizadas pelo guia do Livro Didático de
matemática, como exemplo, o do Ensino Médio.

Na primeira leitura realizada desse guia foi destacado que, mesmo inconscientemente, o(a)
professor(a) pode levar para sua prática escolar o conceito de aprendizagem e a formação
epistemológica do(a) autor(a) do livro didático, muitas vezes nem revisadas por quem adota. Com
isso, podendo não alcançar a especificidade dos(as) alunos(as) a quem se destina o livro.

No PNLD – Matemática 2018, são apresentadas funções importantes do livro didático em relação
a(o) estudante. Entre elas, o livro precisa contribuir para a formação sociocultural e contribuir para o
desenvolvimento da capacidade de convivência e de exercício da cidadania pelo exercício crítico a
partir do seu uso. Assim, acreditamos que o livro didático também pode trazer possibilidades de se
trabalhar com a temática das questões étnico-raciais na disciplina Matemática.

Isso não significa negligenciar os conteúdos matemáticos, mas contextualizar esses conhecimentos
como construção histórica sociocultural humana de dimensões epistemológicas, geográficas e
étnico-raciais diversas. Assim, esses conhecimentos possibilitarão contribuições para as discussões
em sala de aula, acerca das relações com o contexto social e étnico-racial.

Assim, concebemos que o livro didático poderá ajudar o professor a desenvolver essas temáticas em
sala de aula. Não deixando de considerar que, em muitas escolas, este recurso pode ainda ser o mais
acessível a todos, como enfatizado no trabalho de Silva (2005):

O livro didático ainda é, nos dias atuais, um dos materiais pedagógicos mais
utilizados pelos professores, principalmente nas escolas públicas, onde, na
maioria das vezes, esse livro constitui-se na única fonte de leitura para os
alunos oriundos das classes populares (SILVA, 2005, p. 22).

Desse modo, consideramos que o livro didático, como material indispensável, necessita acompanhar
essas mudanças legislativas previstas para a educação. E como já citado, efetivar o cumprimento das
determinações legais estabelecidas pelo PNLD e pelas diretrizes educacionais, inclusive as relativas à
inclusão da história e cultura africanas e afro-brasileiras em todo o currículo escolar, conforme
preconiza as DCNERER (BRASIL, 2004) é primordial para ampliar as possibilidades da Educação
das Relações Étnico-raciais, definida por Lima (2011, p. 01) como “Processo educativo de promoção
do reconhecimento, valorização, respeito e expressividade dos repertórios identitários,
sócio-históricos e culturais das populações negras e indígenas de forma equânime”. Nesse se pensar
a matemática como um constructo sociocultural humano, com interrelações interdisciplinares,
favorece a possibilidade de trabalhar seus conteúdos e relações em diálogo com as questões
étnico-raciais, no intuito de descolonizar sua relação com a diversidade humana, principalmente com
a perspectiva étnico-racial africana e afro-brasileira.

Assim, reiteramos que objetiva-se com este trabalho identificar possíveis articulações entre as
questões étnico-raciais e os conteúdos matemáticos presentes no Livro Didático Matemática: ciência
e aplicações, volume 1 (IEZZI et al.,2017) do Ensino Médio. Para isso, foram analisados enunciados,
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imagens e situações presentes no referido livro.

Dessa forma este artigo foi estruturado nos seguintes tópicos: introdução, dois tópicos de
desenvolvimento e as considerações, além da parte pós textual, configuradas nas referências. O
primeiro item do desenvolvimento intitula-se “o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares”,
abordando os documentos oficiais do Ensino Médio e a Educação das Relações
Étnico-raciais(ERER). No segundo tópico “O Livro Didático” destaca-se a importância do livro
didático como recurso pedagógico para a ERER, a partir da análise do livro didático escolhido. Em
seguida são apresentadas as considerações, seguidas pelas referências.

2. O Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares

Além dos documentos já citados anteriormente, existem outros que tratam sobre o Ensino Médio no
Brasil. Entre estes estão o Plano Nacional de Educação (PNE), as Diretrizes Curriculares Nacional
do Ensino Médio – DCNEM, Os PCNEM e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.

Desses destacamos aqui a necessidade do trabalho diversificado que tenham diversas formas de
promover a aprendizagem, tais como a partir de projetos, oficinas e atividades práticas
diversificadas, bem como, da utilização de metodologias que contribuam para a aprendizagem com
significado, podem contribuir para uma educação qualificada. Essas práticas promovem, a nosso ver,
uma autonomia no processo de construção de conhecimentos, favorecendo uma crítica e
socioculturalmente referenciada.

Esses documentos norteiam o Ensino Médio e preveem, entre outras coisas obrigatoriedade,
conceitos, atitudes e objetivos relacionados a todos os envolvidos no processo educacional.

Em relação formação de alunas(os) os PCNEM destacam como um dos objetivos,

A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências
necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em
que se situa; o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico; a preparação e orientação básica para a sua integração ao
mundo do trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a
produção no nosso tempo; o desenvolvimento das competências para
continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais
complexos de estudos. (BRASIL, 1999, p. 23)

Pensando dessa forma, a construção do conhecimento matemático precisa ser articulado com o
contexto social do(a) aluno(a) e não apenas restringir-se à aplicações de fórmulas, possibilitando a
estes a possibilidade do uso desse conhecimento como uma ferramenta de leitura, compreensão e
intervenção social.

Os PCNEM nesta etapa final da educação básica diz que a Matemática

deve ser compreendida como uma parcela do conhecimento humano
essencial para a formação de todos os jovens, que contribui para a construção
de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver
capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional.
(BRASIL, 1999)

Os alunos precisam através de conteúdos matemáticos desenvolverem habilidades para que eles
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sejam capazes de compreender e argumentar através de leitura e interpretação de dados para viver em
sociedade e enfrentar os desafios de mundo dinâmico.

Temos também as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que tratam da necessidade de se
promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro. Tema esse
importante para o Brasil e que domina discussões em vários aspectos da nossa sociedade.

A DCNERER (2004) constitui como seu principio norteador às politicas de reparação,
reconhecimento e valorização. Dentre essas políticas de reparação está a garantia ao ingresso,
permanência e o sucesso na educação escolar dos negros e a construção de uma identidade negra
positivada como um dos propósitos da pedagogia presente na Lei,

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o
objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo
fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra.
Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para
orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que
identifiquem as influências, a contribuição, a participação e a importância da
história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar
com as outras pessoas, notadamente as negras (BRASIL 2004, p. 21)

A Educação das Relações Étnico-raciais quando bem trabalhadas, podem proporcionar uma
formação positiva de valores morais, desenvolvendo nas pessoas envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem, a crítica e o posicionamento em relação às questões sociais, contribuindo assim, para
sua formação cidadã, essencial para o convívio em coletividade.

Assim sendo, a escola tem sido considerado um lugar para adequado para se fomentar amplas
discussões sobre a importância do negro na sociedade e o papel exercido por eles na construção das
identidades culturais, ressignificando as matrizes africanas incluídas no processo sócio-cultural.

A escola precisa aumentar o repertório cultural do aluno, para que eles possam compreender a nossa
identidade cultural enquanto povo miscigenado, descendentes de africanos, povos indígenas,
descendentes de europeus, de asiáticos, sem estereótipos, ter uma visão mais ampla sobre essas
questões.

Podemos também citar a BNCC que em uma das dez competências gerais da educação básica faz
referência à Educação para as Relações Étnico-Raciais – ERER.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza. BNCC (BRASIL, 2018 p.10)

Ao entender que exercitar a empatia significa acreditar que talvez exista pré-formação social que
ainda não são aceitos por aqueles que são iguais a mim. Existe a necessidade de abordar o
desenvolvimento social do aluno propondo posturas e atitudes que devem ter em relação ao outro.

Dessa forma, nas discussões em sala se torna necessário buscar alternativas metodológicas que
propiciem aos estudantes reconhecer criticamente os estereótipos de representação étnica
encontrados nos livros didáticos, nas mídias e nas artes em geral, bem como promover abordagens
positivas na valorização da autoestima e da identidade dos estudantes negros.
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Apesar de encontrar apoio nos documentos oficiais vigentes citados onde se prevê uma educação que
promova uma sociedade democrática, justa e igualitária e considerando a importância da
representatividade da figura negra, ainda nos deparamos em espaços escolares, tanto do ensino
básico como superior, com a luta constante para serem reconhecidos como protagonistas no universo
do saber.

Por isso reconhecemos a escola como meio de enfrentamento e combate a descriminação e que
dentro dela devem existir sempre debates educacionais. Sendo ela um lugar privilegiado de encontros
e trocas culturais entre grupos de diferentes grupos étnicos-racias. Segundo Gomes (2003),

A escola, enquanto instituição social responsável pela organização,
transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um
dos espaços em que as representações negativas sobre o negro são difundidas.
E por isso mesmo ela também é um importante local onde estas podem ser
superadas (GOMES, 2003, p.77)

Esse pensamento nos faz ratificar que a educação não pode ser pensada de forma separada do
contexto social e que nenhuma discussão social pode ser ignorada pela escola, a qual deve incorporar
em seus planejamentos, as discussões relevantes presentes nas comunidades que os cerca.

Diante disso reconhecemos a necessidade de haver mudanças no currículo, formação continuada do
professor acompanhado de novas posturas e metodologias diferenciadas que proporcionem a
vinculação dos pontos mencionados com as especificidades da disciplina de matemática.

Por isso, acreditamos que no processo de construção de aprendizagens, a educação não pode ser
pensada de forma desvinculada das práticas sociais e que a maior parte do conhecimento científico
emana do senso comum, das experiências cotidianas, devendo a escola agregar os conhecimentos
prévios ao tecnicismo científico.

O Livro Didático

O livro didático, segundo o PNLD 2018 (BRASIL, 2017), deve ser o instrumento que auxilie o
professor dentro e fora da sala de aula na formação do aluno na etapa do Ensino Médio. A LDB nº
9394/96, em seu artigo 4º, inciso VII faz menção aos programas de apoio ao material pedagógico: “O
dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de atendimento do
educando no Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de material didático [...]”
LDB (BRASIL, 1996, p. 3). Portanto a importância do livro didático, em apresentar conceitos,
procedimentos e as informações que devem ser adequados a situações a que se destinam.

No guia do PNLD (2018) encontram princípios norteadores e critérios para a avaliação dos livros
didáticos, coleções e resenhas dos livros aprovados.

É neste contexto que buscamos identificar em enunciados dos problemas propostos e em imagens
que ilustram situações cotidianas nas atividades matemáticas presentes no livro alguma informação
para trabalhar na sala de aula, a noção de respeito ao outro.

Para iniciar a coleta de dados, se fez necessário escolher um livro didático adotado em uma escola
pública de ensino médio, o qual fizesse parte do Guia do PNLD 2018 (BRASIL, 2017). O fato da
primeira autora lecionar numa dessas escolas na cidade Paripiranga Bahia, a escolha do livro didático
ocorreu em ter o livro sido adotado na referida unidade de ensino.

Primeiro, analisamos as imagens presentes no livro e constatamos que o livro apresenta poucas
imagens. Na análise encontremos 23, sendo que 34,78% das imagens eram referentes à atividade
laboral (farmacêutico, soldado, funcionários de uma empresa de marketing, pedreiro, musico,
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proprietário de uma academia, recenseador do IBGE, digitador) e 65,22% se referiam a atividades
desenvolvidas no nosso dia a dia (faculdade, academia, fazendo compras, almoçando, etc). Dessas 23
imagens apenas uma gravura tem uma pessoa negra (afro-brasileira). Portanto, a representação da
diversidade brasileira é praticamente inexistente na obra.

Nos enunciados dos problemas, nenhum deles contém dados estatísticos referentes a valores salariais
e funções exercidas por negros(as), mostrando a desigualdade existente em nosso país ou então algo
que valorizasse e reconhecesse a sua contribuição na sociedade.

Como já foi citado o livro didático em boa parte das escolas ainda é o único recurso didático
disponível. Se esse não cumpre com os critérios previstos na lei, o professor e o aluno perdem a
possibilidade de usar a matemática para questionar, refletir e criticar a vida social.

CONSIDERAÇÕES

Retomando ao objetivo deste artigo que foi identificar se o Livro Didático de Matemática: ciência e
aplicações volume 1 (Iezzi et al.,2017) do Ensino Médio articula os conteúdos matemáticos com as
questões étnico-raciais a partir da análise dos enunciados dos problemas propostos e das imagens que
ilustram situações cotidianas nas atividades matemáticas presentes no referido livro.

Sabemos que o livro didático é destinado também a(o) aluna(o) negra(o), branca(o) e indígena estes
precisam se sentirem representados nele. Podemos concluir que o livro analisado não faz nenhuma
referência à questão étnico-racial, podendo ser problematizada apenas sua ausência.
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