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RESUMO 

O livro didático (LD) pode estimular o prazer pela leitura e a capacidade investigativa do 
discente para assumir uma condição de agente na construção do seu conhecimento. No 
entanto, muitas vezes este instru
aprendizagem; além de apresentar a problemática de externar usualmente informações 
prontas, fragmentadas e descontextualizadas. Acreditamos que ele possa potencializar 
amplas discussões com problematização das 
cultural, objetivando a promovida democratização e o respeito entre todos. Andando assim, 
na contramão da mecanização do processo ensino
perspectiva do grupo Modernidade/ Decol
americanos, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Catherine Walsh) na busca de uma 
proposta contra-hegemônica e de valorização dos saberes locais e pluriversais; 
como forma de reparação das dimensões d
fenotípicas. Destarte, o presente projeto teve por escopo apresentar um panorama descritivo 
dos artigos que abordaram o uso do livro didático de Ciências sob a ótica decolonial e 
observar as suas principais abordag
os seguintes descritores em busca avançada e ocorrendo em qualquer parte do texto: 
“análise do livro didático”, “educação em Ciências”, interculturalidade, “estudos pós
coloniais”, decolonialidade, “diver
livros, citações, anais de congressos e artigos repetidos foram excluídos. 
Subsequentemente foi feita a leitura dos títulos e resumos. Cinquenta e três artigos 
seguiram para a análise. O ano de 2017 
à natureza institucional na qual os autores estão vinculados, os trabalhos são oriundos de 
universidades públicas, totalizando 88,68%. Quanto à distribuição geográfica dos artigos, há 
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O livro didático (LD) pode estimular o prazer pela leitura e a capacidade investigativa do 
discente para assumir uma condição de agente na construção do seu conhecimento. No 
entanto, muitas vezes este instrumento assume papel central no processo ensino
aprendizagem; além de apresentar a problemática de externar usualmente informações 
prontas, fragmentadas e descontextualizadas. Acreditamos que ele possa potencializar 
amplas discussões com problematização das injustiças sociais e abordagens da diversidade 
cultural, objetivando a promovida democratização e o respeito entre todos. Andando assim, 
na contramão da mecanização do processo ensino-aprendizagem e aproximando
perspectiva do grupo Modernidade/ Decolonialidade (composto por intelectuais latino
americanos, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Catherine Walsh) na busca de uma 

hegemônica e de valorização dos saberes locais e pluriversais; 
como forma de reparação das dimensões de poder permeadas a partir das diferenças 
fenotípicas. Destarte, o presente projeto teve por escopo apresentar um panorama descritivo 
dos artigos que abordaram o uso do livro didático de Ciências sob a ótica decolonial e 
observar as suas principais abordagens. Foi utilizada como base o Google Acadêmico com 
os seguintes descritores em busca avançada e ocorrendo em qualquer parte do texto: 
“análise do livro didático”, “educação em Ciências”, interculturalidade, “estudos pós
coloniais”, decolonialidade, “diversidade cultural” e “Lei 11.645/08”. Teses, dissertações, 
livros, citações, anais de congressos e artigos repetidos foram excluídos. 
Subsequentemente foi feita a leitura dos títulos e resumos. Cinquenta e três artigos 
seguiram para a análise. O ano de 2017 foi o que mais apresentou trabalhos. Com respeito 
à natureza institucional na qual os autores estão vinculados, os trabalhos são oriundos de 
universidades públicas, totalizando 88,68%. Quanto à distribuição geográfica dos artigos, há 
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Anais do 1º Congresso 

 

uma forte concentração na região Sudeste e Sul, caracterizando a disposição desigual no 
território brasileiro no que tange às produções. Por onze vezes exteriorizaram o fato dos LD 
ainda reproduzirem a perspectiva eurocêntrica dos fatos por estarem carregados de uma 
visão negativa do negro, com imagens subservientes, o que poderia desencadear um 
sentimento de inferioridade na etnia negra, prejudicando o aprendizado e a construção da 
identidade do educando; além de fomentar ainda mais a discriminação social. Seis trabalhos 
mencionaram que embora o PNLD de 2005 tenha estabelecido que os LD deveriam 
observar a Lei de número 10.639/03, os mesmos acabam por contemplar esta temática de 
forma muito perfunctória. Outra questão que nos chama a atenção é a menção da 
deficiência na formação de professores em abordar os critérios de análise dos LD propostos 
pelo PNLD e preparar os licenciandos para avaliá
um olhar decolonial a partir da formação de professores pode propiciar caminhos formativos 
que busquem levantar as possibilidades e as responsabilidades no uso deste instrumento, 
na perspectiva de melhor conhecê
enfrentamento da realidade analisada. Concluímos, observando a influência do LD nas 
práticas educativas, a relevância de propor novas formas de explorar estes textos didáticos, 
para além da avaliação léxica e de conteúdo, com o estabelecimento de relações mais 
fecundas para a prática social.
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na região Sudeste e Sul, caracterizando a disposição desigual no 
território brasileiro no que tange às produções. Por onze vezes exteriorizaram o fato dos LD 
ainda reproduzirem a perspectiva eurocêntrica dos fatos por estarem carregados de uma 

iva do negro, com imagens subservientes, o que poderia desencadear um 
sentimento de inferioridade na etnia negra, prejudicando o aprendizado e a construção da 
identidade do educando; além de fomentar ainda mais a discriminação social. Seis trabalhos 

naram que embora o PNLD de 2005 tenha estabelecido que os LD deveriam 
observar a Lei de número 10.639/03, os mesmos acabam por contemplar esta temática de 
forma muito perfunctória. Outra questão que nos chama a atenção é a menção da 

de professores em abordar os critérios de análise dos LD propostos 
pelo PNLD e preparar os licenciandos para avaliá-los. Neste sentido, acrescentamos que 
um olhar decolonial a partir da formação de professores pode propiciar caminhos formativos 

m levantar as possibilidades e as responsabilidades no uso deste instrumento, 
na perspectiva de melhor conhecê-lo para repensar sua função e as estratégias de 
enfrentamento da realidade analisada. Concluímos, observando a influência do LD nas 

ativas, a relevância de propor novas formas de explorar estes textos didáticos, 
para além da avaliação léxica e de conteúdo, com o estabelecimento de relações mais 
fecundas para a prática social. 
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