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Resumo 

O artigo apresenta algumas considerações sobre a análise dos discursos sobre os segmentos 
raciais negros e brancos em livros didáticos de Ensino Religioso de 5ª e de 8ª séries do 
ensino Fundamental, publicados entre 1977 e 2007. A análise foi produzida nos contextos 
interpretativos da teoria da ideologia (Thompson, 1995) e dos estudos contemporâneos 
sobre discursos racistas. Além disso, manteve-se como foco os possíveis impactos da 
movimentação em torno do tema na produção de discurso racista em livros didáticos de 
Ensino Religioso, procurando contemplar livros didáticos produzidos de acordo com os três 
modelos tradicionalmente presentes em diversas escolas do Brasil, a saber: as concepções 
denominadas Confessional, Interconfessional e a Fenomenológica. A análise formal ou 
discursiva consistiu na análise interna às próprias formas simbólicas, à qual buscou-se 
integrar técnicas de análise de conteúdo. Para análise quantitativa foi analisada uma 
amostra de 467 personagens nos textos retiradas de 20 livros didáticos de Ensino Religioso 
de 5ª e de 8ª séries do Ensino Fundamental. 
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Introdução 

O artigo pretende apresentar os resultados da análise de personagens nos textos das 

unidades de leitura dos livros didáticos de Ensinos Religiosos, dirigidos à 5ª e à 8ª séries do 

ensino fundamental, publicados entre 1977 e 2007. A proposta inicial para coleta de dados 

era contemplar livros didáticos produzidos de acordo com três modelos tradicionalmente 

presentes em diversas escolas do Brasil, a saber: as concepções denominadas Confessional, 

Interconfessional e a Fenomenológica. Salientamos que, além destas três proposições, 

existem outras derivadas. Além disso, as formas de classificação usam, via de regra, de 

generalizações e estão pouco atentas a detalhes, gerando, quase inexoravelmente, 

imprecisões ou ambiguidades. Reconhecendo estas possíveis imprecisões, ou incertezas, 

ainda assim consideramos que a classificação em diferentes “modelos” de Ensino Religioso 

no Brasil ajudam a compreender mudanças de propostas pedagógicas e pensar que tais 

mudanças se refletem nos livros didáticos. Tomamos, pois, a classificação em três modelos 

que se organizam em períodos sucessivos, em função do Ensino Religioso presente nos 

currículos das escolas brasileiras e que, também, estão de acordo com o Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) que reconhece essas três correntes como 

marco estruturador de leitura e interpretação da realidade (JUNQUEIRA, 2008). 



 Fixamos um período de 30 anos para a análise de dados, porque nesse período 

ocorreram momentos em que as propostas de ensino religioso passaram pelas três 

proposições descritas. Consideramos que o período de 1977 até 2007 abrange momentos 

marcantes do Ensino Religioso, em particular alguns aspectos da história recente da Igreja 

católica.  

Pós Concílio Vaticano II em 1965, a Igreja Católica se abre para o mundo e passa a 

rever seu lugar nele. A preocupação é como o homem concreto, o homem histórico, 

reconhece a importância da cultura e se reconcilia com os avanços tecnológicos uma vez 

que esses avanços são vistos como possibilidade para progresso mundial. Todo esse 

processo postula o projeto de missão num cenário de diversidade cultural que dinamiza a 

igreja Católica e leva-a substituir a noção de aculturação pela noção de inculturação 

rompendo com a antiga concepção do paganismo das culturas locais para uma concepção 

de alteridade cultural. Indianizar-se e africanizar-se são perspectivas tensas, mas a Igreja 

Católica busca adaptar-se às culturas locais e com isso manter a universalidade de suas 

verdades (ESCANFELLA, 2006, p.102). 

 Todo esse processo pode ser observado nas duas Conferências dos bispos latino-

americanos em Puebla (1979) e Santo Domingo (1992). Ambas respondiam à desafios 

diferentes em contextos históricos alterados pela situação política das repúblicas latino-

americanas que passavam de ditaduras a regimes mais democráticos. Apesar das diferenças, 

Santo Domingo reforça atenção aos pobres e às culturas indígenas e afro-americanas e a 

inculturação do Evangelho. 

Nesse mesmo período, o Ensino Religioso legitimado no Brasil pela Constituição de 

1988 e pela Lei de Diretrizes Bases/LDB abriu perspectiva para o mercado de trabalho, em 

detrimento do mercado livreiro que “têm as escolas como público cativo e o Estado como 

grande comprador... com editoras católicas participando ativamente da disputa desse 

mercado livreiro” (ESCANFELLA, 2006, p.102). 

 No período estudado, para a realização desse artigo 1977 a 2007, alguns eventos 

sobre relações entre negros e brancos foram marcantes, destacam-se: o surgimento do 

Movimento Negro Unificado/ MNU, em 1979; os Agentes de Pastoral Negra/APNs, em 

1983  e 1984. Nesse período a Fundação para o Livro Escolar (FLE) propõe a busca de um 

livro didático “livre da presença de preconceitos e inverdades”. Ao mesmo tempo, aparece 



a Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional (ATPCE) da Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo com a criação da Comissão Especial de Luta Contra as 

Formas de Discriminação. Em 1984, no mês de abril, foi realizado, em São Paulo, o III 

Encontro de Agentes de Pastoral Negros. Em 1986, foi concluída a pesquisa “Diagnóstico 

sobre a situação educacional de negros (pretos e pardos) no Estado de São Paulo”, realizada 

pela fundação Carlos Chagas em convênio com a Secretaria de Educação e o Conselho de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São de Paulo. Em 

1988, o Ministério da Cultura promoveu o Programa do Centenário da Abolição, com 

incentivos à realização de trabalhos sobre o negro em que foi incluso o projeto “Salve 13 de 

maio”, organizado pelo Grupo de trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros- GTAAB. Como 

parte das atividades, o Dia da Abolição da Escravatura foi transformado e incorporado, por 

solicitação dos movimentos negros e por força de uma Resolução da Secretaria da 

Educação, em dia de Debate e denúncia contra o Racismo. Por ocasião do centenário da 

Abolição da Escravatura, em 1988, e depois em 1994, o Ministério da Educação realiza e 

divulga um estudo reconhecendo que os conteúdos veiculados pelo livro didático vinham 

estimulando o preconceito racial (BEISIEGEL, 2001).   

Nesta mesma época, (1995) as comemorações dos trezentos anos da morte de 

Zumbi dos Palmares, resultou na Marcha Zumbi Contra o Racismo pela Cidadania e Vida. 

Nessa mesma ocasião foi encaminhado um documento à Presidência da República que 

incluía, dentre as reivindicações na área da Educação, modificações nos livros didáticos e 

inclusão de conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira, além de definir o dia 20 de 

novembro como data de Comemoração da Consciência negra. Em 2001 acontece em 

Durbam a III Conferência Mundial das Nações Unidas Contra o racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerância correlata. Por fim, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva sancionou a Lei nº 10.639 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura afro-brasileira no Ensino Fundamental e Médio e criou a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial/Seppir. 

O quatro abaixo ilustra os 20 selos para desses 30 anos estabelecidos para realização 

da amostragem dos livros de Ensino Religioso e bem como informa os anos de suas 

respectivas edições. Nesse período, as editoras lançaram títulos diferentes ao longo dessas 

três décadas para atender a exigências do mercado e diferentes propostas pedagógicas. Tal 



característica é importante para a análise que empreenderemos, pois isso indicará em que 

medida essas mudanças foram feitas para atender aos contextos históricos nos quais as 

publicações estavam inseridas, bem como, em que medida essas mudanças estavam 

vinculadas às próprias contingências de mudanças culturais que cada modelo do Ensino 

Religioso passou a exigir nesses períodos específicos1. 

Na última coluna do quadro colocamos a classificação do selo segundo o foco de 

conteúdo que cada selo apresentou. Nesse caso o modelo Confessional incorpora uma linha 

de conteúdos doutrinais, Interconfessional que apresenta uma linha de conteúdos cristãos e 

Fenomenológicos e outra de conteúdos culturais. Essa classificação tem que ser 

compreendida como uma aproximação, não como um critério que engloba todos os 

aspectos de cada uma das obras. Assim, usando os critérios de cronologia de publicação e 

de exame das obras, classificamos os selos conforme a sua maior proximidade com essas 

linhas de conteúdos que os selos apresentam. Ou seja, a classificação tem efeitos para essa 

pesquisa, mas não pode ser compreendida como definidora precisa de cada umas das obras, 

isso porque, em passagens específicas cada uma das obras pode possuir aspectos que são 

peculiares a outro modelo de ensino religioso, mas na nossa classificação o esforço foi de 

classificar os selos conforme o predomínio em um modelo.  

Nº Título e autor Série Editora Ano 
Modelo 

 

1 
 

Deus nos quer construtores de um mundo 
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (São Luis. 
MA) 

8ª 
 

Vozes 
 

1983 
 

Confessional 
 

2 
 

Deus liberta o seu povo 
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (São Luis. 
MA) 

5ª 
 

Vozes 
 

1983 
 

Confessional 
 

3 
 

Alegria de Viver - Educação religiosa 
Maria Izabel de Oliveira Tongu 

5ª 
 

Moderna 
 

1996 
 

Confessional 
 

4 
 

Alegria de Viver - Educação religiosa 
Maria Izabel de Oliveira Tongu 

8ª 
 

Moderna 
 

1997 
 

Confessional 
 

5 
 

De Mãos Dadas 
Amélia Schneiders; Avelino Antônio Correa 

5ª 
 

Scipione 
 

2002 
 

Confessional 
 

6 
 

Educação Religiosa Escolar 
Conselho Interconfessional para Educação 

8ª 
 

Vozes 
 

1977 
 

Interconfessional 
 

7 
 

Educação Religiosa Escolar 
Conselho Interconfessional para Educação 

5ª 
 

Vozes 
 

1980 
 

Interconfessional 
 

8 
 

De Mãos Dadas 
Amélia Schneiders; Avelino Antônio Correa 

8ª 
 

Scipione 
 

1992 
 

Interconfessional 
 

9 
 

Irmãos a Caminho 
Therezinha Motta Lima da Cruz 

5ª 
 

FTD 
 

1993 
 

Interconfessional 
 

                                                 
1
 No quadro abaixo realizamos uma classificação das unidades de leitura seguindo as orientações 

de Junqueira (2008), no que se refere aos modelos de educação religiosa e o perfil característico 
de cada um  dentro do contexto histórico em que foi publicado.  
 



10 
 

Irmãos a Caminho 
Amélia Schneiders; Avelino Antônio Correa 

8ª 
 

FTD 
 

1993 
 

Interconfessional 
 

11 
 

Descobrindo caminhos 
Therezinha Motta Lima  da Cruz 

5ª 
 

FTD 
 

1998 
 

Interconfessional 
 

12 
 

Descobrindo caminhos 
Therezinha Motta Lima  da Cruz 

8ª 
 

FTD 
 

1998 
 

Interconfessional 
 

13 
 

Religião no Mundo 
Maria Inês Carniato 

5ª 
 

Paulinas 
 

2001 
 

Fenomenológico 
 

14 
 

Nossa opção Religiosa 
Maria Inês Carniato 

8ª 
 

Paulinas 
 

2002 
 

Fenomenológico 
 

15 
 

Entre Amigos 
André F. Seco; Luiz E. Fernandez; Márcia Braga; 
Maria Del Mar I. Barbosa e Sonsoles C.de La Pena 

5ª 
 

Moderna 
 

2004 
 

Fenomenológico 
 

16 
 

Entre Amigos 
André F. Seco; Luiz E. Fernandez; Márcia Braga; 
Maria Del Mar I. Barbosa e Sonsoles C.de La 

8ª 
 

Moderna 
 

2004 
 
 

Fenomenológico 
 

17 
 

Todos os jeitos de crer-Vidas 
Dora Incontri e Alessandro César Bigheto 

5ª 
 

Ática 
 

2004 
 

Fenomenológico 
 

18 
 

Todos os jeitos de crer-Vidas Idéias 
Dora Incontri e Alessandro César Bigheto 

8ª 
 

Ática 
 

2004 
 

Fenomenológico 
 

19 
 

Redescobrindo o Universo Religioso 
Mário Renato Longen 

5ª 
 

Vozes 
 

2007 
 

Fenomenológico 
 

20 
 

Redescobrindo o Universo Religioso 
Mário Renato Longen 

8ª 
 

Vozes 
 

2007 
 

Fenomenológico 
 

QUADRO 1 - TÍTULOS, AUTORES, SÉRIE, EDITORAS E ANOS DE REFERÊNCIA DE EDIÇÃO 
ANALISADA. 

 FONTE: O AUTOR (2010). 
 

A seguir está a análise comparativa, na qual apresentamos os resultados da análise 

de personagens dos textos das unidades de leitura dos livros didáticos de Ensino Religioso 

dirigidos de 5ª e de 8ª séries do ensino fundamental, publicados entre 1977 e 2007, nos 

modelos: Confessional, Interconfessional e Fenomenológico.  

  Análise comparativa de personagens negros e brancos no texto 

No quadro abaixo, estão dispostos os 19 personagens negros das unidades de 

leitura, dos modelos confessionais, interconfessionais e fenomenológico. 

No 

No do livro 
(L) 

No do texto 
(T) 

Nome Caracterização Modelos 

1 L4 T18 
Martin Luther 

King 
Personagem que segundo a unidade de leitura lutou contra 
o egoísmo e as injustiças. 

Confessional 

2 L 9 T9 
Martin Luther 

King 
No texto o personagem é colocado como modelo que 
deveríamos procurar conhecer. 

Interconfessional 

3 L9 T9 
Maria José do 
Nascimento 

Personagem que ilustra na unidade de leitura e aparece 
como personagem no texto. Na ilustração é uma figura 
estereotipada, mal vestida, desdentada, envolta em lixo e 
com balão de fala que reafirma a crendice popular. 

Interconfessional 

4 L9 T15 
Aparecida David 

Dias 

Personagem ilustrado e presente no texto. Analfabeta, 
moradora de um barraco embaixo do viaduto do metrô no 
RJ, que tentava matricular a filha em uma escola, mas não 
conseguiu por não ter residência fixa. 

Interconfessional 



5 L11 T3 Nelson Mandela 

Aparece como personagem ilustrado e no texto é descrito 
como pessoa capaz de viver e morrer por um ideal, 
ilustrando a frase: “... a conquista dos direitos dos negros 
na África do Sul, nos EUA,...” 

Interconfessional 

6 L13 T1.3 Kahlil Gibran 
Aparece com um poema de sua autoria para abrir o tema 
abordado no texto sinal no transcendente em nosso 
mundo. 

Fenomenológico 

7  L13 T4.1 Oxossi 
Apresentado como personagem dentro da descrição de 
uma celebração destinada a este Orixá designado como o 
deus da caça, dentro do Candomblé. 

Fenomenológico 

8 L13 T4.1 Xangô 
Descreve a festa de Xangô, orixá dos raios e trovões, a 
festa descreve o mito de Xangô e suas mulheres. 

Fenomenológico 

9 L13 T4.1 Oxalá 
Festa de Oxalá o pai criador, descreve o texto que a festa 
dura 16 dias e passa pelos rituais de obrigações das 
“Águas de Oxalá”. 

Fenomenológico 

10 L13 T4.1 Oxumaré 
Orixá que leva água da terra para o céu e para os outros 
orixás. 

Fenomenológico 

11 L18 T3 Isis 
Descrita no texto as muitas faces da divindade como a 
deusa que criou ou o Nilo com suas lágrimas 

Fenomenológico 

12 L18 T3 Hórus Descrito no texto como deus do céu e protetor do Faraó. Fenomenológico 

13 L18 T3 Faraó Representante humano egípcio protegido pelo deus Hórus Fenomenológico 

14  L18 T3 Osíris Esposo de Ìsis era o deus supremo. Fenomenológico 

15 L18 T3 Nammu 
Descrita como deusa mãe na Mesopotâmia que deu à luz o 
céu e a terra. 

Fenomenológico 

16 L18 T15 Orunmilá 
É apresentado no texto como Babalaô muito procurado 
por doentes, os quais curavam suas enfermidades com o 
uso das ervas miraculosas.   

Fenomenológico 

17 L18 T15 Ossaim 

Descrito como o nome de um escravo que foi vendido a 
Orunmilá e assim o ajudava a receitar remédios aos 
doentes e acabou sendo conhecido como um grande 
medico. 

Fenomenológico 

18 L18 T15 Aroni 
Gnomo de uma perna só que ensinou todo o segredo das 
ervas para Ossaim 

Fenomenológico 

19 L18 T15 Anúbis Divindade egípcia que conduzia as almas no além. Fenomenológico 

QUADRO 2  – DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS NEGROS DAS UNIDADES DE LEITURA 
FONTE: o autor (2010) 

 

Os personagens negros catalogados nos modelos Confessionais e Interconfessionais 

aparecem nos selos em situações diversas ao apresentarem papéis diferentes na sociedade. 

Algumas vezes como heróis de causas nobres, como a luta contra o racismo e direitos 

humanos e, às vezes, perpetuando um modus operandi dos discursos dos livros didáticos de 

naturalização/eternização de ações discriminatórias, como os exemplos dos casos que 

ilustram estas tendências nas personagens femininas, abaixo. 

As personagens humanas, Maria José do Nascimento e Aparecida David Dias são 

apresentados nos textos em posições socialmente desfavorecidas. Como nas pesquisas de 

Rosemberg (1985), Bazilli (1999) e Silva (2005), não observaram-se expressões explícitas 

de racismo e discriminação racial., mas, como nas pesquisas anteriores, os personagens 

femininos dos textos descritos são estereotipados, sendo que a mulher negra não existe, 



quem aparece é a empregada doméstica negra, representada monotonamente com os traços 

“modelares” (lábios grandes, gorda, lenço na cabeça, brincos e avental, conforme 

ROSEMBERG, 1985; também BAZILLI,1999).   

A primeira personagem foi colocada numa situação de miséria, com signos de 

pobreza muito explícita, em especial a imagem de uma mulher desdentada. Evoca a crença 

num milagre de São Cosme e Damião no combate a uma epidemia que se alastrou em 

Pernambuco no século XVII, e da qual ninguém foi vítima. O texto contrapõe essa 

“crendice” descrevendo que uma lavadeira de 41 anos deveria ter a clareza de perceber a 

diferença entre o que é responsabilidade humana e o que é ação de Deus. Ou seja, o papel 

desempenhado pela personagem negra é o de ausência de capacidade de julgar, ausência de 

inteligência. O velho estereótipo de “ingênuos”, “infantis”, representantes de uma cultura 

inferior, não-civilizada, tão presentes na literatura infanto-juvenil (GOUVEIA, 2005) e na 

literatura (EVARISTO, 2005). A personagem caricaturada e envolta de lixo é apresentada 

como se estivesse berrando para que todos acreditassem nos santos populares que 

realizaram o milagre em outros tempos, em oposição à crença, na ciência e na religião 

oficial. É explicitado, nesse exemplo, que as crenças populares baseadas na tradição e 

costumes dos antepassados não têm valor nenhum diante do conhecimento estabelecido no 

meio científico e na fé que segue princípios racionais e institucionalizados na religião 

oficialmente detentora dos desígnios divinos.  

A personagem Aparecida David Dias é representada no texto como moradora de rua 

no viaduto da Praça Bandeirante no Rio de Janeiro, ao ter a matrícula de sua filha recusada, 

e resolve educá-la no viaduto mesmo que, com o tempo, passa abrigar outras crianças. O 

texto ressalta que a personagem não tem residência fixa e por isso não pode realizar a 

matrícula.  Por um lado, o texto é uma crítica social à condição de pobreza que gera 

impossibilidade de acesso à educação. A mulher negra é colocada numa posição de solução 

e é ativa, pois não tendo o direito à educação respeitado, busca alternativa própria para tal 

situação. Por outro, é uma das duas únicas personagens femininas negras e circunscritas à 

situação miséria e de tarefas do lar. 

É significativo que ambas as personagens estereotipadas foram as duas únicas 

mulheres negras humanas que figuraram na amostra. Ou seja, a representação de forma 

totalmente alienada da realidade e de forma exclusivamente estereotipada vinculou-se 



especificamente às mulheres negras, reiterando que a hierarquização racial pesa de forma 

particular nas mulheres negras e, que o discurso dos livros didáticos de religião, acentua o 

papel ideológico quando olhado pela perspectiva de gênero.  

Ao lado dessas personagens estereotipadas figuram três personagens negros que 

representam o contraponto. São discursivamente compostos de forma positiva e 

representam características valorizadas, em particular na luta anti-racismo. Notável que 

sejam todos personagens masculinos. Martin Luther King aparece em selos diferentes, 

desempenhando papéis similares em ambos os textos. Dois deles foram evocados pela sua 

importância histórica nas lutas contra a segregação racial tanto nos Estados Unidos como 

na África do Sul.  A presença de tais personagens, que trazem aspectos de humanização e 

defesa de direitos humanos, embora diminuta, é importante como forma de valorizar os 

personagens negros. Por outro lado, pelo fato de serem justamente personagens que se 

destacam pela luta anti-racista, acabam representando, para o discurso dos livros, uma 

mensagem de duplo sentido. Tais personagens afirmam o anti-racismo, porém, ao mesmo 

tempo, reforçam velhas práticas racistas que se mantêm implícitas no discurso dos livros. 

No modelo fenomenológico foram catalogados 14 personagens negros sendo que 12 

são divindades, um personagem humano, Kahlil Gibran, (nesse caso catalogado na 

categoria cor-etnia do manual catalográfico como parda, classificação essa devido à origem 

libanesa do personagem) e outro personagem humano presente na história mundial como 

Faraó. Os dados revelaram uma abordagem diferente nos livros didáticos desse modelo em 

relação às religiões de matriz africana. Em alguns selos são demonstradas ilustrações com 

rituais desses segmentos religiosos. Também, verificou-se que as mesmas estão 

circunscritas a espaços limitados e muitas vezes a ilustração desses rituais não está 

associada aos textos.  

Nesse modelo os personagens negros descritos em forma de divindades são Xangô, 

Oxossi, Oxalá, Oxumaré que foram apresentadas em textos diferentes, de selos distintos. 

Em uma das unidades analisada, houve uma reflexão sobre os conflitos entre ciência e 

religião. O conto relatava sobre Ossaim, o orixá detentor da sabedoria das folhas e ervas 

miraculosas. Vale salientar que para ilustrar a discussão sobre ciência e religião houve 

menção nesse caso, de uma divindade de religião de matriz africana. Num segundo selo 

observou–se uma unidade todo dedicado às festas dos orixás Xangô, Oxalá, Oxossi, 



descrevendo as comidas dos orixás e algumas passagens dos rituais festivos do Candomblé. 

Em ambos os casos, os selos citam essas manifestações religiosas, mas não fazem menção 

às doutrinas, ensinamentos, diferentemente das unidades que retratam o cristianismo: uma 

vez que quando tratam deste assumem cunho catequético; compondo os textos com 

atividades com consultas e pesquisas na Bíblia. 

Com relação às religiões prestigiadas nos textos, os selos Confessionais e 

Interconfessionais sequer mencionaram elementos das religiões de matriz africana.  Os 

selos que fazem menção a ela são selos recentes e datados na década de 2000 e seguem a 

orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN,s) que apresentam como um dos 

eixos transversais, o tema da Pluralidade Cultural. Essa constatação trazendo à baila a 

necessidade de se levar em conta esta dimensão no cotidiano escolar para contemplar o que 

diz a Leis de Diretriz e base da Educação/LDB quando estabelece uma nova concepção 

para o Ensino Religioso, cujo foco deixa de ser teológico para assumir um perfil 

pedagógico de releitura das questões religiosas da sociedade. Nos selos analisados do 

modelo fenomenológico foi possível perceber uma preocupação dos autores em conjugar as 

ciências humanas com a fenomenologia religiosa e a antropologia religiosa.  

De acordo com Piza (1998) isso é uma característica dos pensadores pós-modernos 

que se inspiram na fenomenologia heideggariana, cuja filosofia do Ser  procura 

compreender a existência humana na dimensão fenomênica “(as formas de aparecimento, 

permanência e desaparecimento),  dedicando muito pouco espaço à experiência humana, 

diferenciada nas sociedades, culturas e tempos históricos, embora se refira à trama social 

onde o ser está mergulhado” (p.72).  

Uma das considerações que deve ser levada em conta ao analisar teoricamente esses 

assuntos, é que os autores abordam, nas suas temáticas, ao relatar as manifestações 

religiosas na perspectiva da existência, a forma que é dada ao ser humano comum e 

universal a todos e, a experiência, que não varia intensamente não pode ser tomada como 

universal (VARIKAS, 1989, apud PIZA, 1998).  

No final da década de 1987, o primeiro estudo que identificamos sobre relações 

raciais em manuais catequéticos apresentava uma análise crítica ao discurso racista que 

esses manuais ilustravam ao colocar a criança negra em situação de inferioridade em 

relação às crianças brancas. O artigo de Triumpho (1987), já citado anteriormente, foi 



inspirador, porque já passados 20 anos de todas as reivindicações e mobilizações dos 

movimentos negros sobre os discursos de brancos e negros em livros didáticos, pode ser, 

analisado os livros da nossa amostra sobre o modelo Confessional, Interconfessional e 

Fenomenológico.   

É importante ressaltar que da amostra analisada 4 dos 20 livros são posteriores ao 

artigo de Triumpho (1987) e do III Encontro de Agentes de Pastoral Negros, realizados em 

abril de 1984 em São Paulo, que propôs reflexão sobre a presença dos negros nos livros 

didáticos. O encontro contou com a presença de representes de algumas editoras2 que 

participaram de um painel sobre “O negro e a Educação” (TRIUMPHO, 1987, p.95). 

Segundo a pesquisadora, as discussões foram polêmicas, entretanto “hoje, essas editoras já 

modificaram parcialmente sua postura e, às vezes, até solicitaram nossa assessoria para uma 

análise crítica do que será editado” (TRIUMPHO, 1987, p.95). Na constituição da  

amostragem, em específico nos 16 livros do modelo interconfessional e fenomenológico, 

pode-se observar os indicativos dessas modificações e assinalar a permanência ou a 

superação de discursos racistas apontados pela pesquisadora.  
 Nos 5 primeiros selos, que datam de 1983 a 2002 e correspondem ao modelo 

Confessional, os negros praticamente não existiram enquanto personagem, reiterando 

resultados de outras pesquisas (como TRIUMPHO, 1987; OLIVEIRA, 2000 e SILVA, 

2005) e a omissão do personagem negro no contexto sócio-cultural brasileiro (SILVA, 

2005, p.14). A negação da população negra que Triumpho (1987) ressalta na sua pesquisa é 

transportada para os “livros didáticos, justamente por ser o pensamento da sociedade 

dominante” (p.93). O silenciamento a este grupo étnico quando refletirmos a distribuição 

por cor-etnia nesse modelo e cruzamos os dados que cada categoria nos fornece, mostra o 

personagem branco muito mais freqüente nos textos e nas ilustrações, representados na 

maioria das posições de destaque (SILVA, 2005). 

 Na tabela 1 os resultados dos livros dos três períodos, Confessional, 

Interconfessional e Fenomenológico, foram dispostos de forma desagregada. Os 

indicadores dispostos nessa tabela revelaram no modelo Confessional e Interconfessional, 

uma diferença pequena ou inexistente. Por exemplo, nesses dois modelos os personagens de 

natureza religiosa negros não existiram; os livros didáticos publicados nesses dois modelos 

                                                 
2
 Triumpho (1987) não cita no seu artigo quais foram as editoras presentes neste encontro. 



não fizeram referências às religiões de matriz africana nem mesmo de elementos que as 

caracterizam. Já no modelo fenomenológico os indicadores apresentaram mudanças. 

Apareceram 7(50,6%) personagens negros de natureza religiosa nos selos analisados. Os 

personagens citados no texto, divindades religiosas das religiões de matriz africana, por 

exemplo os orixás citados no quadro 10, representados na ilustração por pessoas. Na 

categoria sexo, os índices de personagens negros novamente nos modelos Confessional e 

Interconfessional são muito baixos. No período confessional não observamos ocorrência de 

qualquer personagem feminina, negra. O índice de personagens femininas negras no 

modelo Interconfessional foi 2 (50%) e no modelo Fenomenológico 3 (21,1%), sendo que 

tal proporção de personagens negras foi muito superior à de personagens femininas 

brancas, 12,8%. Importante salientar que a maior frequência de personagens negras nesses 

dois períodos não amenizaram a estereotipia presente, principalmente, no modelo 

Interconfessional que incorporou uma linha de conteúdos cristãos (conforme discutimos na 

análise das personagens).  Já no modelo fenomenológico essas estereotipias não se 

apresentam; as personagens são descritas e os selos apresentam uma linha de conteúdos que 

se orientam pelo conhecimento do conjunto de normas de cada tradição religiosa e o 

contexto da respectiva cultura, buscando estar em acordo com a proposta pedagógica desse 

modelo de “sensibilizar o educando para a força e a beleza da diversidade do fenômeno 

religioso”. 

 

Atributos 
Modelo  

Confessional  
Cor-etnia 

Modelo 
Interconfessional  

Cor-etnia 

Modelo  
Fenomenológico  

Cor-etnia 
 Brancos 

(N = 29) 
Negros 
(N =1) 

Brancos 
(N =29 ) 

Negros 
(N = 4) 

Brancos 
(N =94 ) 

Negros 
(N =14 ) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Humana 27 (93,3) 1 (100) 23 (79,3) 4 (100) 85 (90,4) 6 (42,3) 
Natureza 

Religiosa 2 (6,9) 0 (0,0) 4 (13,8) 0 (0,0) 7 (7,4) 7 (50,6) 

Indivíduo 29 (100) 1 (100) 29 (100) 4 (100) 92 (97,9) 14 (100) 
Individualidade 

Multidão 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,1) 0 (0,0) 

Masculino 27 (93,1) 1 (100) 25 (86,2) 2 (50) 80 (85,1) 11(78,9) 
Sexo 

Feminino 2 (6.9) 0 (0,0) 4 (13,8) 2 (50) 13 (13,8) 3 (21,1) 

Adultos 28 (96,6) 1 (100) 25 (86,2) 4 (100) 92 (98,9) 14 (100) 
Idade 

Crianças 1 (3,4) 0 (0,0) 2 (6,9) 0 (0,0) 1 (1,1) 0(0,0) 
 
TABELA 1 - ATRIBUTOS DE PERSONAGENS BRANCOS E NEGROS PRESENTES EM AMOSTRA 

DE 467 UNIDADES DE LEITURA, POR MODELOS CONFESSIONAIS, 
INTERCONFESSIONAL E FENOMENOLÓGICO E POR COR  



FONTE: o autor (2010) 

No que se refere à idade, observa-se a não existência de qualquer personagem 

negro(a) ao passo que os personagens infanto-juvenis brancos foram diminutos em número 

e em percentual nos três modelos, 3,4% no Confessional, 6,9% no Interconfessional e 1,1% 

no fenomenológico.  

Os negros passam a ser mais frequentes no modelo fenomenológico, mas a sub-

representação praticamente se manteve, em função do aumento significativo de 

personagens brancos que somam 94. Calculadas as taxas de branquidade (razão entre 

personagens brancos/ e negros/as) houve uma redução em relação aos dois primeiros 

modelos: 29 no modelo confessional, no modelo interconfessional 7,25 e no 

fenomenológico a taxa de branquidade foi 6,7, ou seja, a diferença foi relativamente 

pequena entre os dois últimos modelos.  

No período de 1992 a 1998 correspondentes ao modelo Interconfessional a ação de 

movimentos negros irão exercer, a partir da década de 1990, uma preocupação explícita e 

uma reivindicação de que “a inclusão de novas orientações escolares privilegiam a História 

dos afro-brasileiros e africanos, além de ser a concretização de uma política pública há 

muito almejada, é também a oportunidade de refletirmos sobre a naturalização das 

desigualdades e oportunidades para trabalharmos aspectos ainda pouco conhecidos da 

história de uma população que desconhece sua própria história” (SILVA, 2007, p.14). No 

entanto, o impacto nos livros didáticos de Ensino Religiosos parece ter sido relativamente 

pequeno nesse modelo, sendo mais perceptível no posterior, o Fenomenológico. 

 No modelo Interconfessional verificamos os mesmos estereótipos e preconceitos 

que a pesquisadora Rosemberg (1985) constatou na sua amostra de literatura infanto-

juvenil. Os personagens brancos, considerados pela pesquisadora “os mais dignos” também 

aparecem em nossa amostra, o que vem validar as observações feitas em seu estudo. 

Rosemberg (1985) verificou na sua pesquisa que as personagens negras “eram 

apresentadas, nas ilustrações, em traços estereotipados: gordas, lábios avantajado, lenço na 

cabeça, avental” (ROSEMBERG, 1985). Já no período de vigência da nossa amostragem 

de 2001 a 2007 temos no modelo fenomenológico uma mudança nesse cenário. Nos selos 

pesquisados, em particular na análise qualitativa, quando os livros foram lidos na integra, 

os personagens negros figuram com mais freqüência em situações favoráveis e foram 



observados em ilustrações que os reforçam positivamente. No selo “Todos os jeitos de crer” 

e no capítulo 15, intitulado “Todos somos iguais” há subtemas que falam sobre o povo 

escravizado, como surge um líder, a luta pela não violência nos quais, os personagens 

ilustrados veem figurar e exemplificar os temas. Alguns estereótipos e temáticas se 

mantêm. Por um lado, temos personagens que vêm à baila para dar subsídios e reforço 

positivo a ideias e fatos como a resistência do povo negro a escravidão. Por outro, os selos 

ainda estão presos a personagens importantes e históricos como Zumbi e Martin Luther 

King.  Negam informações valiosas no sentido de oferecer aos estudantes negros a chance 

de reconhecimento e pertencimento cultural e racial positivos que poderiam ser 

representados nos selos por personalidades negras contemporâneas, pelos movimentos 

negros e pela Lei 10.639 que dispõe sobre ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras.  

 Ao analisar os indicadores de importância dos personagens nos três modelos nos 

quais estamos realizando a comparação de cor-etnia (tabela 2), verificamos que os 

personagens que tiveram menção no texto por serem nomeados ou por serem narradores do 

texto ou, ainda, terem suas falas relatadas por outro narrador e personagens que contribuem 

de maneira positiva para o texto ou apresentando-se com neutralidade mas que, em ambos 

os modelos, tanto no Confessional, Interconfessional e fenomenológico praticamente não 

existiram. No primeiro modelo os personagens negros tenderam de 0 a 1 % no total em 

todas as categorias.  Nesse caso específico o modelo Confessional para esses indicadores 

destacou o que Triumpho (1987) ressalta sobre a predominância de perspectiva 

eurocêntrica e a não abordagem das culturas africanas nos livros didáticos. 

 No segundo modelo, o Interconfessional, houve um aumento da representatividade, 

mas ainda ficando percentualmente muito inferior aos personagens brancos. Calculando a 

taxa de branquidade temos para cada personagem negro que recebe um nome nos textos, 

9,3 brancos. Nos personagens vivos em toda história 7,3. Portanto nesse modelo, observa-

se a presença de personagens negros, mas as relações de desigualdade entre brancos e 

negros continuou acentuada. No modelo fenomenológico os personagens negros vivos em 

toda a história apresentam uma taxa de branquidade em torno de 6,5 inferior ao do modelo 

anterior, mas com um número de personagens brancos 92 (97,9%) bem superior aos 

personagens negros 4 (28,9%). 

 
Indicadores de Importância Modelo Confessional  Modelo Modelo 



Cor-etnia Interconfessional Cor-
etnia 

Fenomenológico  
Cor-etnia 

Brancos 
(N =29 ) 

Negros 
(N =1 ) 

Brancos 
(N =29 ) 

Negros 
(N = 4 ) 

Brancos 
(N =94 ) 

Negros 
(N = 14) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Nome Recebe um nome   27(93,1) 1 (100) 29 (100) 4 (100) 92 (97,9) 14 (100) 

Vida e Morte 
Personagem vivo em 

toda história 
20 (69,0) 0 (0,0) 11 (37,9) 3 (75,0) 63 (67,0) 4 (28,9) 

Diálogo Personagem  fala  15 (51,7) 0 (0.0) 6 (20,7) 2 (50) 1 (1,1) 0 (0,0) 
Valor do 

Personagem 
Positivo ou neutro 29 (100) 1 (100) 28 (96,6) 4 (100) 90 (95,7) 14 (100) 

 
TABELA – 2 INDICADORES DE IMPORTÃNCIA DOS MODELOS CONFESSIONAL, 

INTERCONFESSIONAL E FENOMENOLÓGICO DE PERSONAGENS BRANCOS 
E NEGROS PRESENTES EM AMOSTRA DE 467 UNIDADES DE LEITURA. 

FONTE: o autor (2009)  
 

Esses resultados comparativos dos personagens nas unidades de leitura tanto no 

modelo Confessional e Interconfessional e Fenomenológico mostram que os livros 

didáticos organizam os seus conteúdos, não permitindo a visibilidade dos personagens 

negros e dos leitores negros enquanto sujeito do processo histórico. Nossos resultados 

apresentam particularidades, mas as tendências gerais na perspectiva racial, seguem 

tendência similar a de outros estudos (ROSEMBERG, 1985; TRIUMPHO, 1987; 

BAZILLI, 1999; SILVA, 2005) em que os personagens negros continuam sub-

representados, ocupando posição de menor destaque, confinamento da população negra a 

determinadas temáticas, como escravidão, apartheid, servidão e, mesmo no modelo 

fenomenológico o aumento de personagens negros está circunscritos as religiões de matriz 

africana.  Isso muitas vezes, reafirmando o lugar social e negando a sua identidade 

enquanto grupo se comparadas às de personagens brancos; além de representados, muitas 

vezes, de forma estereotipa (ESCANFELLA, 2006).   

Considerações finais 

 Nestes trinta anos de produção (1977 a 2007), os selos didáticos de Ensino 

Religioso apresentaram avanços e permanências no que se refere a relações entre brancos e 

negros. Ao longo de todo esse período de mobilização e sensibilização junto às editoras. 

Essas, por sua vez, em certa medida, buscaram responder às reivindicações dos 

movimentos sociais negros e aos pesquisadores sobre a produção e a veiculação de 

discursos racistas. 



 A movimentação em torno do tema foi particularmente importante a partir do final 

dos anos 1980, com a constituinte e a Constituição de 1988, o Centenário da Abolição em 

1988, em 1994 a Marcha Zumbi Contra o Racismo, pela Cidadania e Vida, a estruturação 

do Programa Nacional do Livro didático/PNLD, o processo de avaliação do Livro didático 

iniciado em 1996, a discussão e aprovação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, as avaliações promovidas pelo Ministério da Educação/MEC. 

Relacionado a toda essa movimentação o tema racismo em livros didáticos manteve-se na 

agenda das discussões. O feito influenciou para que os editores de livros didáticos 

mudassem sua aparência, seu layout e assimilassem determinados avanços pedagógicos no 

combate às manifestações de racismo explícito e implícito nos livros didáticos. 

Os livros didáticos pesquisados nos três modelos, ainda atuam no sentido de 

diferenciação ou estigmatização dos personagens negros, estabelecendo e difundindo 

sentidos que dificultam a possibilidade do negro brasileiro de assumir posição de exercício 

de poder. Os textos, muitas vezes, procuram personificar os negros em representações de 

expressiva subordinação aos personagens brancos. Os livros mais recentes valorizaram 

aspectos fenotípicos de personagens negros, como no caso do modelo Fenomenológico, 

mas, permanecem formas de hierarquia racial e a sub-representação em relação aos 

personagens brancos. 
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