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METODOLOGIA

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

Este Trabalho de Conclusão de Curso contempla a pesquisa realizada através da análise de livro didático Projeto Buriti –História,
5º ano (triênio 2010,2011 e 2012), pertencente ao Programa Nacional do Livro Didático, utilizado na rede pública de ensino.
Embasado em documentos governamentais, na Lei 10.639/2003, cadernos de formação docente disponibilizados pelo governo,
que tratam da temática étnico-racial; além de autores como Munanga, Scott, Berger e Luckman, e Silva, para discutir ideologias
no ensino da história, conceitos como preconceito racial, identidade, e teoria de currículo, entre outros.

Analisar como a história e cultura africana e afro-brasileira são representadas no livro didático de 5º ano do ensino
fundamental

Pesquisa documental, bibliográfica e exploratória 
Análise de cunho:  Qualitativo – Descritivo Seleção do livro para análise : coleção Projeto  Buriti  História - 5º ano ,  triênio 
2010,2011 e 2012, contemplada pelo PNLD.

RESULTADOS 
Ausência de conhecimento, valorização e  respeito à história e cultura africana e afro-brasileira, e
 Omissão das contribuições do negro na formação do Brasil.
Presença de conteúdos que reforçam: ideologias, estereótipos e preconceitos quanto a origem e identidade étnico-racial dos 
africanos e afro-brasileiros.
Reprodução do ensino eurocêntrico. 
Manutenção das estruturas  da teoria do currículo tradicional.
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