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Introdução: Tradicionalmente é comum na sociedade contemporânea dissociarmos a 

religiosidade de suas dimensões cotidianas, comunitárias e políticas, algo que não 

ocorre na religiosidade afro-brasileira onde tudo está intimamente interligado na sua 

maneira de vivenciar, de se expressar e relacionar-se. O que é de estranhar-se é o fato 

dos livros didáticos de História do Ensino Fundamental do oitavo ano ao tratarem do 

negro na formação sócio-cultural da sociedade brasileira não contemplarem  algo que é 

de fundamental importância para as populações negras e que explicam muito sobre o 

seu imaginário, sobre a sua maneira de pensar e agir. E levando em consideração que as 

discussões pertinentes a cultura afro-brasileira e africana não são uma discussão recente 

estando prevista por lei desde o ano de 2003, através da lei 10.639 que torna obrigatório 

a inserção da cultura afro-brasileira e africana nos currículos, nos livros didáticos e no 

ensino de História de ensino fundamental e médio. Com embasamento nesta lei nos 

questionamos os porquês de ainda se fazer ausente nos livros didáticos de história do 

ensino fundamental adotados pelas escolas públicas do município de Itapororoca a 

ausência da religiosidade afro-brasileira em especial, o candomblé. Sendo assim, a 

nossa pesquisa em andamento tem como objetivo fazer uma analise dos livros didáticos 

de História adotados pelas escolas públicas de ensino fundamental do município de 

Itapororoca, buscando refletir como e em quais momentos estão sendo contemplados ou 

não?   

Metodologia: Enquanto possibilidade metodológica a pesquisa será fundamentada e 

embasada a partir: da bibliografia básica constante nesta proposta; levantamento 

bibliográfico elecamento dos livros didáticos utilizados pela rede pública municipal e 

estadual de ensino. 
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Resultados e Discussão: A obtenção dos dados que se obterão no decorrer desta 

pesquisa em andamento ocorrerão a partir da análise cuidadosa dos livros didáticos do 

oitavo ano do ensino fundamental de História, fundamentados sob orientação teórica e 

metodológica presentes e referendadas nesta pesquisa.  

Conclusões: A ausência da religiosidade afro-brasileira e africana dos livros didáticos 

de História do oitavo ano fundamenta-se ainda em nossa atualidade devido ao 

preconceito e o racismo de forma institucionalizada e inter-pessoal presentes no 

cotidiano escolar e sócio-cultural. Sendo necessário que se reveja tais praticas e 

invistam se em formação para professores(as) e das produções editoriais para que se 

possa modificar e rever  tais práticas. 
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