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RESUMO 

A história e historiografia do Livro Didático são um campo de estudo que se têm ampliado cada 

vez mais como indica Choppin (2009). Com o intuito de saber o que pesquisadores/as estão 

produzindo acerca da história do livro didático de História no Brasil, investigo as teses e 

dissertações defendidas nos programas de pós-graduação em História desde a década de 1980 

até 2019, analisando especialmente o conjunto de pesquisas que se debruçou sobre a presença 

de negros e negras nesses materiais didáticos. Sendo assim, esta pesquisa se divide em dois 

momentos: o primeiro utiliza o método quantitativo para inventariar os trabalhos acadêmicos, 

enquanto o segundo momento utiliza o método qualitativo para analisar as fontes. Deste modo, 

realizamos uma pesquisa síntese destas produções acadêmicas ao longo do tempo para observar 

em quais instituições estão sendo desenvolvidas, em quais contextos históricos e com quais 

abordagens temáticas têm sido mobilizadas. Investigamos também a trajetória acadêmica e 

profissional desses/as autores/as e constatamos que o interesse pelo tema e pelo objeto de 

análise advém de suas experiências nas salas de aulas escolares. Além disso, esta pesquisa 

aponta, principalmente, para a influência da Lei 10.639/03 na produção da historiografia 

brasileira sobre os livros didáticos de História em relação às questões étnico-raciais. Portanto, 

a finalidade deste estudo é contribuir para o campo da História sobre o que e como se tem 

produzido teses e dissertações sobre esse assunto. 

Palavras-chaves: História da Educação, Historiografia do Livro Didático, Historiografia 

Brasileira, Relações Étnico-raciais.



 

ABSTRACT 

The history and historiography of the Textbook is a field of study that has been expanding more 

and more, wether indicated by Choppin (2009). To find out what researchers are producing 

about the history of the History textbook in Brazil, I investigate the theses and dissertations 

defended in the postgraduate programs in History from the 1980s to 2019, especially analyzing 

the set of research that focused on the presence of black men and women in these teaching 

materials. Therefore, this research is divided into two moments: the first uses the quantitative 

method to inventory academic works, while the second uses the qualitative method to analyze 

the sources. In this way, we carried out a synthesis research of these academics productions 

over time to observe in which institutions they have been developed, in what historical contexts, 

and with what thematic approaches and how they have been mobilized. We also investigated 

the academic and professional trajectory of these authors and found that the interest in the theme 

and in the object of analysis comes from their experiences in school classrooms. Furthermore, 

this research mainly points to the influence of the Law 10.639/03 in the production of Brazilian 

historiography about the History textbooks in relation to ethnic-racial issues. Therefore, the 

purpose of this study is to contribute to the field of History about what and how theses and 

dissertations on this subject have been produced. 

Keywords: History of Education, Historiography of Textbooks, Brazilian Historiography, 

Ethnic-Racial Relations.
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Introdução 

Esta pesquisa objetiva investigar a narrativa de teses e dissertações que tem como objeto de 

análise o livro didático de História. Os trabalhos acadêmicos selecionados para este estudo 

foram desenvolvidos nos programas de pós-graduação em História, nos níveis de mestrado e 

doutorado acadêmico. Tais pesquisas foram defendidas nas universidades brasileiras entre os 

anos de 1992 e 2019 - este recorte temporal teve como parâmetro os respectivos anos que foram 

defendidas as primeiras e últimas pesquisas sobre o livro didático de História registradas no site 

de Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)1. 

O primeiro contato que tive com estas teses e dissertações foi em decorrência da 

elaboração do estado da arte - sobre trabalhos historiográficos de livro didáticos - para meu 

projeto de pesquisa anterior. A proposta desse projeto era analisar a representação imagética de 

mulheres negras presentes nos livros didáticos de História, destinados ao Ensino Médio, 

produzidos e em circulação entre as décadas de 1990 a 2010. 

Entretanto o atual cenário pandêmico da COVID-19 impossibilitou o acesso às fontes 

necessárias, localizadas na Biblioteca de Livros Didáticos e Coleções Oficiais da Faculdade de 

Educação da USP. Desta forma, para seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, 

como a prática do distanciamento social, este projeto de pesquisa teve que ser repensado. 

A fim de contornar esta situação e com o acompanhamento de minha orientadora, 

notamos que naquele estado da arte havia um potencial trabalho de pesquisa acadêmica caso 

fosse aprofundado. Em vista disso - e pretendendo não se distanciar muito do projeto anterior - 

tratei de selecionar para análise qualitativa aqueles trabalhos acadêmicos que examinam no 

livro escolar os conteúdos referentes à representação de sujeitos negros, sobretudo às mulheres 

negras.   

Desse modo, a finalidade desta pesquisa é realizar um balanço das contribuições 

científicas que os pesquisadores desenvolveram acerca do assunto. Sendo assim, para além de 

averiguar os dados quantitativos, pretende-se observar quais foram os métodos, referências e 

com quais propósitos este tipo de narrativa historiográfica brasileira tem sido concebida.  

 
1 Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/. Acesso em: 02 set. 2020. 
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Por esta razão faz-se necessário discorrer brevemente acerca da trajetória deste campo 

de investigação, a começar pelo livro didático. Este material escolar passou a ser observado 

como um potencial objeto de investigação histórica no contexto em que a História assumia 

novos problemas, novas perspectivas e novos objetos2.  

Este momento da historiografia, fundada pelo movimento dos Annales na primeira 

metade do século XX, é interpretada por Peter Burke3 como:  

Da minha perspectiva, a mais importante contribuição do grupo dos Annales, 

incluindo-se as três gerações, foi expandir o campo da história por diversas 

áreas. O grupo ampliou o território da história, abrangendo áreas inesperadas 

do comportamento humano e a grupos sociais negligenciados pelos 

historiadores tradicionais. Essas extensões do território histórico estão 

vinculadas à descoberta de novas fontes e ao desenvolvimento de novos 

métodos para explorá-las. Estão também associadas à colaboração com outras 

ciências, ligadas ao estudo da humanidade, da geografia à lingüística, da 

economia à psicologia. Essa colaboração interdisciplinar manteve-se por mais 

de sessenta anos, um fenômeno sem precedentes na história das ciências 

sociais (BURKE, 1992, p. 126). 

Dito isto enfatizamos que a contribuição deste grupo para a revolução documental4 das 

fontes históricas - como também das novas abordagens – ampliou o desenvolvimento das 

pesquisas sobre os livros didáticos. Em virtude disto, a busca por uma descrição histórica deste 

material escolar possibilitou apurar a sua complexidade.  

Como dito por Alain Choppin (2020), enquanto os sujeitos contemporâneos - os 

principais consumidores direto do livro didático, ou seja, professores, alunos e seus 

responsáveis, e os demais envolvidos na vida escolar - consideram o livro didático como um 

mero objeto do cotidiano escolar, o historiador, no entanto, ao tomar este material como fonte 

 
2 Esta fase da historiografia, conhecida como a terceira geração dos Annales é descrita por Antonio Souza como: 

“A mudança ou a busca pela mudanças dos paradigmas tradicionais de pensar ou encarar a história ocorreu de 

forma mais intensa a partir das décadas de 1950 e 1960 e, culminaram na década de 1970, com a possibilidade do 

surgimento de novos temas (novos problemas), novas abordagens e novos métodos, como ficou conhecida a 

coleção organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora, e publicada no Brasil pela editora Francisco Alves.” Ver 

mais em: SOUZA, Antonio C. B. de.  História e Cultura Histórica: a 3ª Geração dos Annales e a Cultura Histórica. 

In: CURY, Cláudia. et al. (org). Cultura Histórica e Historiografia: legados e contribuições do século 20. João 

Pessoa: Editora Universitária/ UFPB, 2010. p. 126.  
3 BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografia: a Escola dos Annales 1929-1989. 2. ed. São Paulo: 

Editora Universidade Estadual Paulista, 1992. 
4 Este termo foi colocado por Barros ao dizer que: “Qualquer vestígio ou qualquer evidência - dos objetos da 

cultura material às obras literárias, das séries de dados estatísticos às imagens iconográficas, das canções aos 

testamentos, dos diários de pessoas anônimas aos jornais - podia ser agora legitimamente utilizado pelos 

historiadores. A revolução documental e a nova definição de fonte histórica constituíam uma das grandes 

novidades trazidas pelas primeiras gerações da Escola dos Annales (AYMARD, 1972: 502). Décadas depois, esta 

mesma expansão documental será evocada pelos historiadores da terceira geração do movimento [...].” Ver mais 

em: BARROS, José D’Assunção. Teoria da História: Conteúdo V: A Escola dos Annales e a Nova História. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2012. p. 140. 
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de análise, procura atribui-lhe uma definição histórica5. Sendo assim, conforme a 

interdisciplinaridade que foi estabelecida com a História do Livro6 (BITTENCOURT, 1993; 

CHOPPIN, 2004; MUNAKATA, 1997), pode-se identificar o livro didático como um objeto 

da cultura escolar que carrega consigo múltiplos significados.  

 Na obra Livro didático e saber escolar (1810-1910)7, Circe Bittencourt aponta que:  

A natureza complexa do objeto explica o interesse que o livro didático tem 

despertado nos diversos domínios de pesquisa. É uma mercadoria, um produto 

do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e 

comercialização pertencente aos interesses do mercado, mas é, também, um 

depositário dos diversos conteúdos educacionais, suporte privilegiado para 

recuperar os conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais por uma 

sociedade em determina época. Além disso, ele é um instrumento pedagógico 

“inscrito em uma longa tradição, inseparável tanto na sua elaboração como na 

sua utilização das estruturas, dos métodos e das condições do ensino de seu 

tempo” (CHOPPIN, 1980, p. 1-25). E, sem dúvida, o livro didático é também 

um veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma 

cultura (BITTENCOURT, 2008, p.14).  

 Tendo em vista tais potencialidades de investigação histórica, veremos, no decorrer 

desta dissertação, quais foram os tipos de abordagens mais mobilizadas pelas pesquisas sobre 

o livro escolar, defendidas entre os anos de 1992 e 2019. Referente a este período, Choppin 

(2020) alertava, sobretudo acerca do início do século XXI, que as pesquisas sobre o livro 

didático foram encaminhadas para novas direções. O marco que evidenciou isso foram os 

eventos, de abrangência internacional, realizados para compartilhar com a comunidade 

científica os estudos sobre este objeto escolar. 

O ano 2000 me parece ter sido o ano da virada, com a organização em 

Sherbrooke, na cidade de Quebec, no Canadá, do primeiro Congresso 

Internacional sobre a história da edição em escala mundial, congresso em que 

 
5 Com suas palavras: “Para os contemporâneos, o livro didático é um objeto banal, familiar a ponto de parecer 

inútil defini-lo, mas para o historiador que constrói seu objeto de pesquisa surge de imediato a necessidade de uma 

definição, de uma delimitação. Esta é uma questão recorrente na historiografia e suscitou, assim como continua a 

suscitar, uma abundante literatura e numerosos debates.” Ver mais em: CHOPPIN, Alain. Contexto científico da 

pesquisa sobre a edição escolar local, nacional e mundial. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 46, e460100301, Nov. 

2020. p. 11.  
6 Munakata relaciona as contribuições de Robert Darnton para a História do Livro para os estudos sobre o livro 

didático. “Em outras palavras, o livro não pode ser abordado na sua imediatez abstrata. Sob (e às vezes contra) 

uma ordenação institucional que o regula, pessoas de carne e osso conceberam-no, escreveram o seu texto, 

editaram-no, diagramaram-no, ‘fizeram arte’ e imprimiram-no; algumas foram acusados de ‘plágio’, elaboraram 

planos de venda, alimentaram expectativas, imaginaram que poderiam estar contribuindo para a educação no 

Brasil, sonharam com os bens que poderiam adquirir com o pagamento dos direitos autorais, uns examinaram 

obras dos ‘concorrentes’ enquanto outros orgulharam-se de não ler livros didáticos embora os escrevessem, 

enfrentaram impasses na redação ou na edição, amarguraram o erro que saltou à vista logo que o livro chegou da 

gráfica. Outras adquiriram o produto assim confeccionado e, eventualmente, leram-no.” Ver mais em: 

MUNAKATA, Kazumi. Produzindo livros didáticos e paradidáticos. 1997. 223 f. Tese (Doutorado em Educação) 

- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. p. 12. 
7 BITTENCOURT, Circe. Livro didático e saber escolar (1810-1910). Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 
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a história da edição escolar, situada, até então, de forma quase invisível, 

tornou-se, pela primeira vez, objeto específico de uma comunicação em nível 

internacional. No ano seguinte (2001), ocorreu um colóquio que podemos 

qualificar, de certa forma, como fundador da temática: foi organizado pelo 

ISCHE, International Standing Conference of History of Education, em 

Alcalá de Henares, na Espanha, e este encontro foi consagrado 

especificamente ao livro e à educação (CHOPPIN, 2000, p. 4). 

 No Brasil, o Simpósio Internacional - Livro Didático: Educação e História8 (2007) 

inaugurou o encontro entre pesquisadores, autores, profissionais da Educação, editores e todos 

os demais sujeitos que se dedicavam aos estudos deste material escolar. Deste evento outros 

desdobraram-se para discutir também as pautas referentes ao âmbito nacional e/ou regional dos 

estudos sobre livros didáticos. Um exemplo recente é o I Encontro de História do Livro Didático 

da Amazônia9 promovido pelo Grupo de Estudo em História do Livro Didático da Amazônia e 

sediado pela Universidade Federal do Pará, em 2018. A temática deste encontro foi nomeada 

de “Obras raras, história e memória”. Deve-se citar também o I Seminário de Pesquisas sobre 

Livro Didáticos10 realizado pela Universidade Federal de São Paulo, no ano de 2019, e o Livro 

Didático de História em Debate11 preparado pelo Laboratório de Pesquisa em Educação 

Histórica da Universidade Federal do Paraná, em 2020.  

Em consonância com o posicionamento de Choppin (2020) entende-se que a elaboração 

de tais eventos possibilita uma maior divulgação dos trabalhos acadêmicos - concluídos ou em 

desenvolvimento - e suscita a produção de novos estudos. Para além disto pesquisas 

empenhadas em inventariar teses, dissertações, artigos e demais textos científicos também 

colaboram para reunir e problematizar as teorias e métodos utilizados nesses estudos. 

Referente às primeiras pesquisas que estudaram este objeto, Choppin (2004) relata, em 

seu artigo História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte12, que: 

Depois de ter sido negligenciada por longo tempo, as pesquisas históricas 

referentes aos livros didáticos e, posteriormente, às edições escolares, tiveram 

desde os anos 1960 e, sobretudo, nos últimos vinte anos, um considerável 

impulso. Ao fazer um balanço, em 1994, da história das edições na França, 

nos séculos XIX e XX, o historiador Jean-Yves Mollier constatou que a 

 
8 SIMPÓSIO INTERNACIONAL - LIVRO DIDÁTICO: EDUCAÇÃO E HISTÓRIA, 2007, São 

Paulo. Simpósio [...]. [S. l.: s. n.], 2007. 
9 I ENCONTRO DE HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO DA AMAZÔNIA, 2018, Abaetetuba. Encontro [...]. [S. 

l.: s. n.], 2018. Disponível em: https://gehlda.wixsite.com/ehlda/inicio. Acesso em: 26 abr. 2020.  
10 I SEMINÁRIO DE PESQUISA SOBRE LIVRO DIDÁTICO, 2019, Guarulhos. Seminário [...]. [S. l.: s. n.], 

2019. Disponível em: https://seminariolivrodidatico.wordpress.com/. Acesso em: 26 abr. 2020.  
11 LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA EM DEBATE, 2021, Curitiba. Evento [...]. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível 

em: https://lapeduh.wordpress.com/2020/01/16/evento-o-livro-didatico-de-historia-em-debate/. Acesso em: 26 

abr. 2020.  
12 CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Educ. Pesqui., São Paulo, 

v. 30, n. 3, Dec.  2004. 
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“primeira característica dessa disciplina em plena efervescência é [era] 

essencialmente a sua juventude”, e ele assinalou que “a edição didática 

certamente é o setor mais dinâmico de hoje” (CHOPPIN, 2004, p. 551). 

 Quanto à trajetória deste estudo em âmbito nacional, Kazumi Munakata (2007), em 

Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura no Brasil13, discorre 

acerca da intrínseca relação que teve o estudo sobre o livro didático e a repressão sofrida no 

contexto de ditadura. O autor evidência que as primeiras pesquisas, no Brasil, surgiram entre 

as décadas de 1970 e 1980, sob a pretensão de alertar para as manipulações do regime civil-

militar inseridas no material com destinação escolar. Para Munakata (2007): 

Certamente, esse gênero literário nutriu-se de uma conjuntura política em que, 

para muitos setores da sociedade brasileiras, era fundamental a crítica do 

regime militar e de seus “entulhos autoritários” (como se dizia à época). Livro 

didático (e paradidático) era compreensivelmente objeto de suspeição, do 

mesmo modo que era suspeita – e não sem razão – toda a organização escolar 

consolidada pela ditadura (MUNAKATA, 2007, p. 271). 

 As primeiras pesquisas sobre este material escolar no Brasil tratavam, portanto, de 

investigar a narrativa didática sob o pressuposto de apurar seu caráter ideológico. Ainda 

segundo Munakata (2007), esse capítulo da história pode-se denominar como “as belas 

mentiras”, pois: 

Tendo talvez como matriz a obra Mentiras que parecem verdades, de Eco e 

Bonazzi (1980), ou também A manipulação da história no ensino e nos meios 

de comunicação, de Ferro (1983), uma série de pesquisas acadêmicas 

dedicaram-se a flagrar nos livros didáticos e paradidáticos brasileiros a 

presença insidiosa da mentira, da manipulação, do preconceito, da 

mistificação, da legitimação da dominação e da exploração burguesas – em 

suma, da ideologia. Os títulos e os subtítulos de algumas dessas pesquisas já 

indicavam-lhes a intenção: “versão fabricada”, “histórica mal contada”, “belas 

mentiras” (MUNAKATA, 2007, p. 271). 

 Concernente a estes estudos, Luiz Carlos Villalta (2001), em O Livro Didático de 

História no Brasil: perspectivas de abordagem14, compartilha argumentos similares aos 

apontados por Munakata (2007).  Segundo o autor, tais trabalhos que se dedicaram a analisar o 

conteúdo presente no livro didático, tanto de História quanto de Estudos Sociais, realizaram 

uma crítica historiográfica sobre o assunto proposto15. Neste sentido, ao se debruçar sobre o 

 
13 MUNAKATA, Kazumi. Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura no Brasil. In: 

FREITAS, Marcos Cezar et al. Historiografia brasileira em perspectiva. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
14 VILLALTA, Luiz. Carlos. O livro didático de história no Brasil: perspectivas de abordagem. PósHistória 

(UNESP. Assis), Assis, SP - Brasil, v. 9, p. 39-59, 2001. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/3009876/O_Livro_Did%C3%A1tico_de_Hist%C3%B3ria_no_Brasil_perspe 

ctivas_de_abordagem>. Acessado em: 08 de set. 2020.  
15 “Examinando-se essa produção em seu conjunto, verifica-se que a análise de conteúdo assume a forma de crítica 

historiográfica, deslizando na maioria das vezes para a crítica ideológica, sendo o objetivo de muitos denunciar a 

ideologia, no sentido de falsa consciência, difundida pelos livros didáticos de história e estudos sociais. Tais 
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conteúdo ideológico do livro didático, Villalta procura analisá-lo usando como referente a 

historiografia produzida pelo mundo acadêmico. 

Sendo este um outro ponto a ser discutido - a historiografia -, recorremos às obras de 

Jurandir Malerba (2002; 2003) para refletir acerca da problematização da crítica historiográfica 

brasileira. Em seu artigo Em busca de um conceito de historiografia: elementos para uma 

discussão16 Malerba aponta que o cerne do problema está justamente na ausência de um 

consenso sobre o conceito de historiografia17. 

Contudo baseando-se em historiadores e filosóficos da História, como Croce (1993), 

Koselleck (1993), Ricoeur (2000) e Rüsen (2001), Malerba (2003) defende que: 

Do que pudemos rapidamente refletir acerca do conceito de historiografia, 

enquanto produto intelectual dos historiadores, mas antes enquanto práticas 

culturais necessárias de orientação social portanto, enquanto produto da 

experiência histórica da humanidade -, podemos concluir que ela se apresenta 

duplamente como objeto e como fonte histórica. Talvez função desta mesma 

interpolação que lhe é inerente, resulta a permanente dificuldade em 

circunscrever a historiografia enquanto legítimo campo de investigação. Ela 

estará sempre, dado seu próprio estatuto, vinculada a uma história das idéias 

e dos conceitos, portanto, uma história necessariamente conceitual. Mas 

Koselleck já ensinou como fazê-la, mostrando como os conceitos não são 

castelos no ar. Inscreveu, assim, a história da historiografia no campo da 

história social (MALERBA, 2003, p. 47). 

 Com isso, entende-se a importância de estabelecer reflexões acerca do campo da teoria 

da História para examinar trabalhos historiográficos. Conforme Malerba (2002) apresenta em 

Notas à margem: a crítica historiográfica no Brasil dos anos 199018 as pesquisas acadêmicas 

de mestrado e doutorado abordam – ou deveriam abordar –, em algum momento de seu texto, 

a crítica historiográfica. Com suas palavras:   

A crítica historiográfica está — ou pelo menos deveria estar — presente em 

toda e qualquer atividade de reflexão histórica. Em termos didáticos, 

 
trabalhos, em grande parte, assumem a perspectiva materialista-dialética, propondo-se a apreender o livro como 

‘elemento instituído, como produto, e, ao mesmo tempo, como elemento que institui, que cria a vida social’ 

(Galzerani, 1988, p. 106). Por assumirem um caráter de denúncia - a denúncia de que os livros didáticos são palcos 

de ‘belas mentiras’- há quem veja nesses trabalhos a expressão de uma concepção maniqueísta, simplista e mesmo 

autoritária: o discurso aparentemente ‘revolucionário’ dos críticos dos livros didáticos arrogaria para si a 

‘racionalidade do real’, colocando-se como uma verdade absoluta e inquestionável (Galzerani, 1988, p. 109).” Ver 

mais em: Ibidem. p. 7. 
16 MALERBA, Jurandir. Em Busca de um Conceito de Historiografia: Elementos para uma Discussão. Varia 

História, Belo Horizonte, v. 17, p. 23-56, 2003. 
17 Segundo Malerba: “A dificuldade em se trabalhar com o campo historiográfico é imensa, na proporção da falta 

de parâmetros conceituais minimamente estabelecidos para o conceito de ‘historiografia’. Isso é observável, 

particularmente, no produto de boa parte daqueles que vem se propondo ao exercício da crítica historiográfica e 

da incipiente história da historiografia no Brasil [...].” Ver mais em: Ibidem. p. 29.  
18 MALERBA, Jurandir. Notas à margem: a crítica historiográfica no Brasil dos anos 1990. Textos Históricos, 

Brasília, v. 10, n. 1-2, p. 181-214, 2002. 
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poderíamos dizer que ela se constrói em vários níveis, de acordo com os 

objetivos do historiador. Senão todas, a grande maioria das teses e dissertações 

trazem uma reflexão e uma crítica historiográficas, que pode se encontrar, 

como até pouco tempo se fazia, bem compartimentada ali num capítulo ou 

sub-capítulo introdutório, ou mais "diluída" por todo o corpo do texto 

(MALERBA, 2002, p. 182). 

Desta forma, sob a justificativa de observar quais são as críticas historiográficas 

discutidas nos trabalhos acadêmicos selecionados para esta investigação, pretende-se reservar 

o último capítulo para relatar tais reflexões históricas. Portanto, podemos afirmar que nossa 

pesquisa se enquadra nos seguintes dizeres de Norma Ferreira (2002) - presentes no seu texto 

As pesquisas denominadas "estado da arte"19: 

Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído e produzido 

para depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais atenção 

a um número considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, de dar 

conta de determinado saber que se avoluma cada vez mais rapidamente e de 

divulgá-lo para a sociedade, todos esses pesquisadores trazem em comum a 

opção metodológica, por se constituírem pesquisas de levantamento e de 

avaliação do conhecimento sobre determinado tema (FERREIRA, 2002, p. 

259). 

Por conseguinte, a metodologia aplicada nesta investigação para buscar, coletar e 

organizar os trabalhos acadêmicos que analisam o livro didático de História, baseou-se 

sobretudo na pesquisa de Kênia Hilda Moreira e Marilda da Silva (2011), Um inventário: O 

livro didático de História em pesquisas (1980 – 2005)20. Ademais, apoio-me em estudos como 

o artigo de Bruno Bontempi Jr. e Maria Rita de Almeida Toledo, Historiografia da educação 

brasileira: no rastro das fontes secundárias21, que apresenta os primeiros resultados e hipóteses 

da pesquisa “‘A Historiografia da educação brasileira: construção da memória e do 

conhecimento’, da qual fazemos parte desde 1992, sob orientação de Mirian Warde”22. 

Bontempi Jr. e Toledo (1993) averiguaram questões como a periodização de suas fontes, os 

temas mais trabalhados e os autores que foram recorrentemente citados23.  

Da mesma forma, referencio-me na tese de Luiz Carlos Barreira (1995) - que também 

fez parte deste trabalho coordenado por Warde. Sua pesquisa, intitulada História e 

 
19 FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas "estado da arte". Educ. Soc., Campinas, v. 

23, n. 79, p. 257-272, Aug.  2002. 
20 MOREIRA, Kênia Hilda; SILVA, Marilda da. Um inventário: livros didáticos de História em pesquisas. 1. ed. 

São Paulo: Unesp, 2011. 
21 BONTEMPI JUNIOR, Bruno; TOLEDO, Maria Rita de Almeida. Historiografia da educação brasileira: no 

rastro das fontes secundárias. Perspectiva, Florianópolis, v. 11, n. 20, p. 09-30, jan. 1993. ISSN 2175795X. 
22 Ibidem. p. 9. 
23 Ibid. p. 22-18. 
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Historiografia: As escritas recentes da História da Educação Brasileira (1971-1988)24, 

investigou as dissertações e teses produzidas por historiadores defendidas nos programas de 

pós-graduação em Educação entre 197125 a 1988, na região sudeste. Para analisar suas fontes 

recorreu a historiadores como Schaff (1978), Cardoso (1981) e Thompson (1981) sob a 

finalidade de desenvolver uma metodologia para observar como foi realizada a produção deste 

conhecimento histórico em tais historiografias. 

Esta mesma pesquisa coordenada por Warde, no início da década de 1990, também 

influenciou o desenvolvimento da dissertação de Maria Rita de Almeida Toledo (1999), 

Fernando de Azevedo e A Cultura Brasileira: ou as aventuras e desventuras do criador e da 

criatura26, dedicada a verificar a produção de A Cultura Brasileira e a influência do autor e de 

sua obra para a historiografia da educação. Neste caso esta dissertação contribui em minha 

pesquisa com o que diz respeito à metodologia de averiguação das referências bibliográficas 

das fontes. 

Tendo em vista estas metodologias, adequei-as de acordo com os objetivos propostos 

por esta pesquisa, a fim de selecionar e organizar sistematicamente as fontes. Desta maneira, 

foi a partir da delimitação da fonte primária e recorte temporal que se iniciou a procura dos 

trabalhos acadêmicos que comporiam o nosso acervo.   

 A primeira etapa foi dedicada a localizar o máximo possível de teses e dissertações 

produzidas nos programas de pós-graduação em História. Consideramos aqueles que 

carregavam em seu título ou apresentavam no resumo a menção ao livro didático de História. 

Para realização desta tarefa utilizamos as seguintes palavras-chaves: "livro didático de História" 

OR "livros didáticos de História", filtrado pela área de conhecimento: História. Ademais de: 

 
24 BARREIRA, Luiz Carlos. História e Historiografia: As escritas recentes da História da Educação Brasileira 

(1971-1988). 1995. 258f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de 

Educação, Campinas, 1995. 
25 Barreiro comenta que a escolha deste ano foi devido a criação do programa de pós-graduação em Educação 

naquele período. Para complementar esta informação, de acordo com Vidal e Faria Filho: “A partir do fim dos 

anos 1960 e início dos 70, com o surgimento dos Programas de Pós-Graduação em Educação no país (o da PUC-

Rio, em 1965, e da PUC-SP, em 1969, foram os primeiros a se constituir), e dos anos 1980, com a criação do 

Grupo de Trabalho ‘História da Educação’ da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), em 1984, e do Grupo de Estudos e Pesquisas ‘História, Sociedade e Educação no Brasil’ (HISTEDBR), 

em 1986, cresceu substantivamente a produção de trabalhos em História da Educação no Brasil. Ao mesmo tempo 

foi-se constituindo uma certa identidade, ainda que multifaceta e plural do historiador da educação.” Ver mais 

em: VIDAL, Diana Gonçalves; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. História da educação no Brasil: a constituição 

histórica do campo (1880-1970). Rev. Bras. Hist., São Paulo, v. 23, n. 45, p. 37-70, Jul 2003. 
26 TOLEDO, Maria Rita de Almeida. Fernando de Azevedo e A Cultura Brasileira: ou as aventuras e desventuras 

do criador e da criatura. 1999. 288 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 1999. 
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"livro didático" OR "livros didáticos" AND "História”, junto a outros filtros para obter um 

resultado mais acurado. 

 Sob a finalidade de confirmar se o tipo de fonte em questão se enquadrava nos requisitos 

estabelecidos foi averiguado o resumo - ou, em alguns casos, o capítulo introdutório - de cada 

pesquisa. O resultado desta filtragem localizou o total de 96 trabalhos acadêmicos. Este valor 

compreende ao recorte temporal dos trabalhos defendidos entre os anos de 1992 e 2019. 

Este primeiro momento configura-se como de ordem quantitativa, ou seja, adotou-se o 

método de coleta e contabilização de dados, para em seguida analisá-los. Este processo tem 

como fundamento reunir os dados bibliográficos e os resumos das teses e dissertações. A partir 

disto os trabalhos acadêmicos foram organizados e agrupados a fim de visualizarmos 

informações como: nome da autoria, título da obra, ano da aprovação da pesquisa, instituição 

de ensino, orientação e temática.  

 Com isto, reafirmo que a relevância de desenvolver tal pesquisa de caráter quantitativo 

diz respeito à elaboração do mapeamento de determinado tipo de produção acadêmica. Em seu 

artigo Livro didático, Educação e Relações Étnico-raciais: o estado da arte27 Tania Muller 

(2018) comenta que:  

[...] as pesquisas do tipo estado da arte representam também um esforço de 

ordenação e quantificação de certa produção de conhecimento que permite 

observar crescimento, ampliação, redução, ausências e entrecruzamentos de 

dados e sua utilização para produção de outras leituras. Os dados quantitativos 

fornecem índices que podem ser comparados, além de garantir uma 

uniformidade de apresentação e análise dos dados coletados, por utilizar 

tabelas, percentuais e gráficos (MULLER, 2018, p. 80). 

 Além de produzirmos um balanço historiográfico, também nos dedicaremos ao estudo 

qualitativo. Para este tipo de investigação mais específica e minuciosa foram selecionados os 

trabalhos acadêmicos que examinam, nos livros didáticos de História, questões referentes às 

temáticas étnico-raciais da cultura Afro-brasileira e os afrodescendentes, especialmente às 

mulheres negras. Feito este crivo - de separá-las das demais pesquisas -, constatamos que 

dezenove trabalhos se dedicam a esta abordagem.  

 
27 MULLER, Tania Mara Pedroso. Livro didático, Educação e Relações Étnico-raciais: o estado da arte. Educ. 

rev., Curitiba, v. 34, n. 69, p. 77-95, Junho 2018. Disponível em:  < http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.57232 >. 

Acesso em:  04  Fev.  2021. 
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Para realização deste estágio espelhamo-nos - como citado anteriormente - na 

metodologia aplicada por de Luiz Carlos Barreira (1995) ao estabelecer os seguintes critérios 

para sua investigação:  

(a) as temáticas exploradas; (b) os períodos históricos focalizados e os 

critérios de periodização adotados; c) as interrogações feitas à história da 

educação e as modalidades de explicações históricas que essas interrogações 

sugerem; (d) o manejo das fontes e a importância metodológica atribuída ao 

contexto no processo de construção do conhecimento histórico sobre a 

educação brasileira; (e) as visões históricas que emergem desse saber fazer 

(BARREIRA, 1995, p. 9). 

Estes elementos abordados na pesquisa de Barreira (1995) servem como embasamento 

teórico-metodológico para a elaboração dos questionamentos submetidos às teses e dissertações 

selecionadas para a análise qualitativa. Procuraremos, primeiramente, indagar o contexto em 

que a pesquisa foi desenvolvida, ou seja, a instituição de ensino e o ano de defesa.  Em seguida, 

observaremos as temáticas abordadas. Dito isso, pretendemos averiguar o modo como a 

produção historiográfica brasileira, desenvolvida entre as décadas de 1990 e 2010, tem 

trabalhado com esse assunto no campo do Ensino de História. 

Estes e os demais dados apurados com esta investigação serão analisados e apresentados 

nos próximos capítulos. Sendo assim, a fim de sintetizar, deve-se acentuar que as pesquisas 

acadêmicas selecionadas para fazer parte deste inventário correspondem aos seguintes critérios: 

(a) utilizam o livro didático de História enquanto objeto de análise; (b) foram pesquisas 

defendidas nos programas de pós-graduação em História pelas universidades brasileiras; e (c) 

foram defendidas no recorte temporal de 1992 a 2019.   

Ao todo foram localizadas 96 pesquisas acadêmicas, sendo 81 dissertações de mestrado 

e 15 teses de doutorado. A procura destes trabalhos foi realizada exclusivamente pela internet. 

O principal veículo eletrônico utilizado foi o site de Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)28. Outro site também 

requisitado foi o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE)29, 

pertencente à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

Em determinadas ocasiões, a fim de obter mais informações, recorreu-se aos 

repositórios eletrônicos fornecidos pelas bibliotecas das próprias instituições de ensino e à 

 
28 Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/. Acesso em: 02 set. 2020. 
29 TEDE. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Content/tede. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq)30.  

Tendo em vista que a metodologia aplicada neste trabalho se divide em dois momentos 

de análise, reservamos o primeiro capítulo, intitulado Um panorama acerca do Estado da Arte 

das Pesquisas sobre o Livro Didático de História, para o trabalho quantitativo. Desta forma, 

neste capítulo tratamos de apresentar a análise dos dados obtidos com a catalogação das teses e 

dissertações selecionadas. Tais dados referem-se aos anos em que as pesquisas foram 

defendidas, as instituições de ensino onde foram produzidas e o tipo de abordagem que os 

pesquisadores aplicaram para examinar seu objeto histórico - o livro didático de História. 

Em relação a isso, averiguamos dois fenômenos importantes. O primeiro trata-se do 

crescimento exponencial das pesquisas a partir da década de 2010, enquanto o segundo 

fenômeno diz respeito ao elevado número de teses e dissertações produzidas na região sudeste. 

Nesse caso, associamos esses dados baseando-se nos trabalhos de Circe Bittencourt (2021) e 

Moreira e Silva (2011) à abertura de programas de pós-graduação no Brasil sobretudo nessa 

região. 

Ainda neste primeiro momento, em decorrência da relevância de abordar o contexto 

histórico que possibilitou os pesquisadores a desenvolverem estudos sobre as temáticas 

referentes à população negra, trabalhamos com este assunto no segundo capítulo. Sob o título 

de A participação dos movimentos negros na esfera educacional, discorremos acerca da 

atuação política dos movimentos negros organizados, sobretudo a partir da geração da década 

de 1980, pela implementação da Lei 10.639/03 e das políticas públicas de Ações Afirmativas.  

Com base na observação dos dados quantitativos notamos que houve um aumento de 

pesquisas sobre a temática étnico-racial após a promulgação da referida lei. Devido a esse fator 

e baseando-se na análise das fontes compreende-se o interesse dos pesquisadores e 

pesquisadoras de investigarem o modo como essa normativa tem sido cumprida - ou não - nos 

manuais didáticos.  

Somado a isso, constatamos também que a disciplina de História da África contribuiu 

para promover mais estudos sobre o assunto. Segundo Márcia Pereira (2012), por volta da 

década de 1990 essa disciplina ingressou na grade curricular de algumas universidades públicas 

do país, entretanto, a instauração da Lei 10.639/03 pressionou as demais instituições de ensino 

 
30 PLATAFORMA LATTES. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/. Acesso em: 03 mar. 2021. 
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superior a incorporar a disciplina no curso de História. Em razão disso tem-se que maioria dos 

pesquisadores e pesquisadoras, investigados na segunda parte desta pesquisa, tiveram contato 

com essa disciplina durante a graduação. Sendo assim, reservamos o segundo capítulo para 

compreendermos como esses aspectos se relacionam com a produção das teses e dissertações 

analisadas.  

O segundo momento se detém na investigação das teses e dissertações que se 

propuseram a averiguar no livro didático a temática da História e cultura Afro-brasileira e seus 

sujeitos históricos. Neste caso, a análise que visa o estudo de caráter qualitativo será trabalhada 

no terceiro e quarto capítulo, respectivamente.  

O terceiro capítulo, mais especificamente, discorre sobre a trajetória acadêmica e 

profissional de seus respectivos pesquisadores. Deste modo, separamos esses autores e autoras 

em duas grandes categorias: a primeira agrupa quem seguiu carreira acadêmica e a segunda 

refere-se aqueles que não prosseguiu. Feito isso, observamos que apesar das características que 

os distinguem, a experiência docente em escolas é um elo que unifica esses dois grupos, 

especialmente por esse ser um dos principais fatores de influência para realizar esse tipo de 

pesquisa. 

Já em relação ao quarto capítulo, objetiva-se averiguar a narrativa da pesquisa, ou seja, 

o que foi produzido nas dissertações e teses e as suas conclusões, a fim de apontar as 

contribuições para a historiografia. Com isto, pretende-se obter informações referentes aos 

livros didáticos, às coleções didáticas escolhidas e às referências teóricas-metodológicas 

utilizadas pelos autores.  

Neste capítulo adotamos os seguintes parâmetros para categorizar as pesquisas: aquelas 

que investigam os conceitos de: representações/identidades e cultura material; aquelas que têm 

como recorte temporal o período escravista e/ou do Pós-Abolição; aquelas com ênfase na Lei 

10.639/03; e aquelas sobre as mulheres negras. Deve-se ressaltar que buscamos inserir a 

pesquisa no grupo que mais se aproxime do seu objetivo principal, com isso, entende-se que 

esta separação não implica dizer que uma determinada pesquisa não possa pertencer a duas ou 

mais destas categoriais.  

A análise dessas fontes nos fez refletir acerca do estudo realizado por dois ou mais 

pesquisadores sobre o mesmo livro ou coleção didática. Neste caso, portanto, averiguamos se 

seus objetivos e conclusões coincidem ou diferem e comparamos suas argumentações. Além 

disso pontuamos também os tipos de abordagem temática mais recorrentes, bem como 
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observamos a maneira como foram referenciadas as obras já consagradas sobre o livro didático 

e sobre a discussão étnico-racial no âmbito educacional. 

Choppin (2020) indica a importância de desenvolver investigações como esta:  

corresponde ao cuidado em apresentar o estado da arte para evitar trabalhos 

redundantes e auxiliar as pesquisas bibliográficas, considerando-se que a 

pulverização das publicações, particularmente nesta área, tem dificultado esta 

atividade inicial da pesquisa (CHOPPIN, 2020, p. 17). 

Em virtude do que foi dissertado, a proposta desta pesquisa é analisar mais atentamente 

as teses e dissertações que têm como tema central a abordagem de sujeitos históricos negros e 

negras no livro didático de História. Dito isso, com o intuito de fazer muito mais do que uma 

mera contagem das fontes, o propósito desta pesquisa é investigar as permanências e mudanças 

da narrativa histórica acerca do livro didático de História realizada no campo da história.  

Sob outros termos: objetiva-se analisar as teorias e métodos adotados pelos 

pesquisadores para estudar este objeto histórico. Além disto, pretende-se também localizar em 

quais programas e universidades essas pesquisas têm sido realizadas para assim problematizar 

o lugar social de sua produção.  

Portanto, levando em consideração que são poucos os trabalhos que se dedicaram a 

realizar um grande levantamento de dados de pesquisas sobre o livro didático de História, nossa 

pesquisa pretende contribuir em catalogá-los e sistematizá-los. Por esta razão temos como 

finalidade auxiliar futuros pesquisadores a localizar acervos, documentos e historiografias sobre 

esta temática.  
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Capítulo I: Um panorama acerca do estado da arte das pesquisas sobre o livro didático 

de História 

Como já indicado na Introdução, este capítulo apresenta o levamento de dados sobre teses e 

dissertações que utilizam o livro didático de História como objeto de estudo. A pretensão é 

construir uma espécie de inventário, no qual serão agrupados os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos nos programas de pós-graduação em História. Além disto, se propõe a realizar 

uma análise qualitativa das pesquisas que examinam no livro didático as temáticas relacionadas 

às questões étnico-raciais e cultura Afro-brasileira e sobre mulheres, sobretudo mulheres 

negras. 

  Esta metodologia de trabalho caracteriza-se como estado da arte. Segundo Norma 

Ferreira (2002), o estado da arte - chamado também de estado do conhecimento – está para 

além do esforço de localização e coleta de dados bibliográfico, caracterizando-se, sobretudo, 

como:  

[...] uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias 

e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto 

deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado (FERREIRA, 2002, p. 

258). 

 Em outros termos, a fim de compreender o contexto em que foram produzidas as teses 

e dissertações deve-se observar o local, a época, as condições da pesquisa e entre outros 

questionamentos. Cabe, portanto, ao pesquisador realizar as perguntas necessárias para obter as 

informações que procura.  

Para este estudo adotamos como referências metodológicas os trabalhos dos autores 

Luiz Carlos Barreira, Bruno Bontempi Jr. e Maria Rita de Almeida Toledo, História e 

Historiografia: As escritas recentes da História da Educação Brasileira (1971-1988)31 e 

Historiografia da educação brasileira: no rastro das fontes secundárias32, respectivamente. 

Baseamo-nos em seus métodos para estabelecer os critérios utilizados nesta investigação.  

Isto significar dizer que seguimos o processo metodológico de coleta, agrupamento, 

leitura e interpretação dos dados a fim de analisarmos os resultados obtidos. Tendo isto em 

 
31 BARREIRA, Luiz Carlos. História e Historiografia: As escritas recentes da História da Educação Brasileira 

(1971-1988). 1995. 258f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de 

Educação, Campinas, 1995. 
32 BONTEMPI JUNIOR, Bruno; TOLEDO, Maria Rita de Almeida. Historiografia da educação brasileira: no 

rastro das fontes secundárias. Perspectiva, Florianópolis, v. 11, n. 20, p. 09-30, jan. 1993. 
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vista, teremos neste capítulo a primeira etapa do estado da arte: o mapeamento do nosso objeto 

de análise. Este processo permitiu localizarmos os seguintes dados: nome do pesquisador; título 

da obra; ano de defesa; instituição de ensino; orientador; e resumo33.  

A partir dessas informações organizamos a análise em três grandes momentos. A 

começar pela periodização, ou seja, baseando-se nos anos de aprovação das pesquisas 

tencionaremos compreender o contexto histórico de sua produção. O segundo momento é 

acerca da instituição acadêmica. A proposta desta análise é discorrer sobre o histórico das 

regiões onde se localizam as universidades que mais desenvolveram estas pesquisas. Por fim, 

com a leitura do resumo destas teses e dissertações, pretendemos indicar a qual grupo34 

pertence. Isto significa classificar se a pesquisa analisa o livro didático de História sob a 

perspectiva de: materialidade/circulação, conteúdos ou uso/recepção.  

Deve-se ressaltar que estes estágios de análise estão interligados. Em outras palavras, 

são lidos como um conjunto, porém, foram divididos em tópicos para garantir uma melhor 

organização textual.  

Localização das fontes 

Para coletar todos estes trabalhos acadêmicos recorremos ao site do Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES35 que foi a primeira e principal fonte de investigação para localizá-los. 

Quando colocado o comando na barra de pesquisa do site: “livro didático” OR “livros 

didáticos”, o resultado obtido - até o presente momento - foi de 6.571 pesquisas.  

Este levantamento apresenta uma variedade de pesquisas desenvolvidas em diferentes 

áreas do conhecimento, mas que se conectam por ter o livro escolar como fonte de estudo. Entre 

estas áreas o segmento da Educação se sobressai ao concentrar um resultado de 

aproximadamente 1.822 pesquisas. 

 
33 Do total de pesquisas selecionadas, somente três não foi possível localizar a digitalização da obra. Sendo estas: 

CARVALHO, Anelise Maria Muller de. Pregadores de ideias, Animadores de vontades: livros didáticos (1930-

1940). 1992. 183 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 1992; RESNIK, Luis. Tecendo o amanhã (A História do Brasil no ensino secundário: programas e livros 

didáticos. 1931-1945). 1992. 300 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 1992; ROCHA, Aristeu Castilhos da. O Livro Didático e a História Ibero-Americana: Uma abordagem 

crítica. 2000. 232 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2000. 
34 Cf. página 37. A justificativa da divisão entre estas três categorias têm como referência a classificação proposta 

por Choppin. Ver mais em: CHOPPIN, Alain. Contexto científico da pesquisa sobre a edição escolar local, 

nacional e mundial. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 46, e460100301, Nov. 2020. p. 14.  
35 Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/. Acesso em: 02 set. 2020. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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Relato similar foi descrito no trabalho de Kênia Moreira e Marilda da Silva, Um 

inventário: livros didáticos de História em pesquisas 36. As autoras constataram que os 

programas de pós-graduação em Educação de todo o país, entre 1980 e 2005, foi o maior 

produtor de pesquisas referentes ao Livro Didático. Por esta razão chegaram à seguinte 

conclusão:  

Podemos ponderar a partir dessas informações que, apesar de o conteúdo do 

LD que estamos analisando ser História, a maioria das pesquisas acerca dessa 

temática foi produzida na área da Educação, corresponde a 68% do total. Por 

nossa experiência em História, talvez nos seja permitido afirmar que isso 

acontece porque existe certa resistência por parte dessa área, tanto na 

graduação quanto na pós-graduação, de tratar questões de caráter educacional, 

vistas como tarefa menor nessa área do conhecimento (MOREIRA; SILVA, 

2011, p. 90).  

 Sob uma perspectiva mais abrangente, Alain Choppin (2020) alertava em seu artigo, 

intitulado Contexto científico da pesquisa sobre a edição escolar local, nacional e mundial37, 

para o crescimento exponencial de pesquisas interessadas no livro didático. O autor enfatiza 

que a maior procedência desta produção acadêmica ocorreu a partir do final do século XX. 

Entretanto, por mais que haja um maior índice de pesquisas concentrado no campo da educação, 

justificamos o interesse voltado especificamente para as produções nos programas de pós-

graduação em História devido o propósito de analisar como se tem construído a narrativa 

historiográfica sobre esse objeto escolar, especialmente, a fim de averiguar a influência dos 

debates gerados pela História da África e da Lei 10.639/03 – como veremos nos próximos 

capítulos. 

Dito isso, retomamos à descrição metodológica para apontar que nesta investigação 

selecionamos os trabalhos acadêmicos que atendessem aos seguintes critérios: pesquisas que 

utilizaram os livros didáticos de História como objeto de análise e que foram defendidas no 

programa de pós-graduação em História. Tais medidas justificam-se pelo interesse de observar 

como o campo da história incorporou os novos estudos sobre a História da África e cultura 

Afro-brasileira38 - tendo em vista o objetivo de realizar a análise qualitativa dos trabalhos sobre 

esse assunto. 

 
36 MOREIRA, Kênia Hilda; SILVA, Marilda da. Um inventário: livros didáticos de História em pesquisas. 1. ed. 

São Paulo: Unesp, 2011. 
37 CHOPPIN, Alain. Contexto científico da pesquisa sobre a edição escolar local, nacional e mundial. Educ. 

Pesqui., São Paulo, v. 46, e460100301, Nov. 2020. 
38 Conforme discorre Luciano Telles, a partir das duas últimas décadas do século XX, tais estudos tem se 

caracterizado por inserir o sujeito negro no centro do discurso histórico. Com suas palavras: “Ainda na década de 

1980, os estudos sobre a história da África para compreender os afro-brasileiros começaram a entrar na cena 

histórica. Por exemplo, João Reis, em sua obra Rebelião escrava no Brasil, recorreu à história da África para 
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 O caminho trilhado para definir as teses e dissertações que são nossos objetos de estudo 

foi, primeiramente, acrescentar o termo História ao filtro de pesquisa, ou seja, o comando da 

barra de pesquisa do site de Catálogo da CAPES passou a ser: “livro didático” OR “livros 

didáticos” AND “História”. 

Em seguida, filtramos por Área de Conhecimento: História. O resultado gerado foi de 

185 pesquisas. Após recolher as informações destes trabalhos que apresentavam no título ou no 

resumo o termo livro didático de História - tanto no singular quanto no plural -, os dados de 

filtragem do site foram redefinidos.  

Posteriormente, inserimos o filtro para os programas de pós-graduação em História, 

tendo como resultado 134 pesquisas. Mais uma vez foi realizado a tarefa de selecionar somente 

aqueles trabalhos que mencionavam o livro didático de História. Para obter informações mais 

precisas de como determinada pesquisa utilizava o livro didático de História, a solução foi 

investigar no resumo do trabalho se havia alguma evidência.  

A segunda etapa foi realizar a comparação entre as duas planilhas, geradas pela fase 

anterior. A proposta era retirar a repetição das pesquisas que apareciam em ambas as planilhas 

e remover aquelas pertencentes ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História 

(ProfHistória). O critério de remoção destes trabalhos foi devido o interesse de delimitarmos o 

foco desta investigação para a produção dos programas de mestrado acadêmico, sendo assim, 

fez-se necessário estabelecer tais restrições.  

Este Programa de Mestrado Profissional, tem como sede a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, contudo, tem polos em diversas instituições de ensino superior espalhadas pelo país. 

O ProfHistória é um programa stricto senso que obteve reconhecimento do Ministério da 

Educação no ano de 2013, por conseguinte teve sua primeira turma formada em 2014.39  

 
analisar a revolta dos Malês na Bahia, em 1834. Também Manolo Florentino e José Roberto Góes, em A paz das 

senzalas, recorreram a aspectos históricos ligados ao continente africano para lançar luzes sobre os afro-brasileiros. 

Enfim, a historiografia mais recente tem buscado considerar a história da África como fundamental para o 

entendimento do tráfico negreiro, da escravidão e dos territórios da Diáspora, só para citar alguns exemplos.” 

TELES, Luciano Everton Costa. Um olhar sobre a historiografia africana e afro-brasileira. Revista História Hoje, 

v. 1, nº 1, p. 239-252, Jun. 2012. p. 249. Disponível em: https://doi.org/10.20949/rhhj.v1i1.18. Acesso em: 09 jul. 

2021. 
39 As linhas de pesquisas ofertadas são: Saberes Históricos no Espaço Escolar; Linguagens e Narrativas Históricas: 

Produção e Difusão; e Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória. O objetivo do programa, segundo 

a descrição disponibilizada em seu site oficial: “O PROFHISTÓRIA busca a formação continuada de professores 

de História voltados para a inovação na sala de aula, ao mesmo tempo que, de forma crítica e responsável, possam 

refletir acerca de questões relevantes sobre diferentes usos da informação de natureza histórica presentes 

contemporaneamente na sociedade. Esse professor precisará responder aos desafios educacionais do Brasil 

contemporâneo, considerando princípios fundamentais da construção da educação histórica.” Ver mais em: 

https://doi.org/10.20949/rhhj.v1i1.18
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No que tange à pretensão de realizar uma minuciosa investigação, tentou-se alcançar o 

maior número de pesquisas acadêmicas disponíveis que se encaixassem nos critérios 

estabelecidos acima. Ademais, deve-se ressaltar que algumas das teses e dissertações que não 

estavam integralmente disponibilizadas no Catálogo do site da CAPES e foram localizadas em 

outros sites: Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE)40 e/ou 

diretamente nos repositórios das próprias instituições. 

O catálogo completo destes dados está disposto no Apêndice I como Quadro de Dados 

Bibliográficos de Teses e Dissertações sobre o Livro Didático de História dos Programas de 

Pós-Graduação em História (1992-2019)41. No decorrer desta dissertação estes dados são 

estruturados em formato de tabela ou gráfico sob a finalidade de contextualizar as informações 

abordadas no texto.  

Identificação das fontes  

A seguir, temos a Tabela 1.1 que contabiliza separadamente a quantidade de teses e 

dissertações. Conforme o índice registrado nos bancos de trabalhos acadêmicos de Pós-

Graduação, observa-se a tendência de o número de dissertações se sobressair 

consideravelmente à quantidade de teses. 

Tabela 1.1 - Quantidade de Teses e Dissertações selecionadas como objeto de estudo. 

De acordo com os dados da Tabela 1.1, o que está sendo averiguado é o interesse mais 

expressivo das pesquisas sobre o livro didático no nível de mestrado. Constata-se também que 

deste total de 96 pesquisas, temos 93 pesquisadores. Isto significa dizer que três deles 

prosseguiram estudando este material escolar no curso de doutorado.  

 
PROFHISTÓRIA: Mestrado Profissional em Ensino de História. Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Disponível em: https://profhistoria.ufrj.br/. Acesso em: 01 abr. 2021. 
40 Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE). Disponível em: 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Content/tede. Acesso em: 21 jan. 2021. 
41 Cf. página 168.  

Tipo Quantidade 

Dissertações de Mestrado 81 

Teses de Doutorado 15 

Total 96 

https://profhistoria.ufrj.br/
https://bdtd.ibict.br/vufind/Content/tede
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Por ordem de ano de defesa temos primeiro Aristeu Castilho da Rocha, com sua 

dissertação O Livro Didático e a História Ibero-Americana: Uma abordagem crítica42, de 

2000. Em 2008 o autor defendeu sua tese, O regime militar no livro didático de história do 

ensino médio: a construção de uma memória43¸ ambas as pesquisas foram realizadas na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  

Em seguida, observa que Vanessa Clemente Cardoso defendeu sua dissertação em 2013 

e sua tese em 2019, intituladas História Nova do Brasil (1963-1965): Uma Nação 

"Imaginada”44 e A História do Ensino de História e a Formação da Elite Intelectual Brasileira: 

Uma análise a partir da História Nova do Brasil (1963-1965)45, respectivamente. Suas 

pesquisas foram desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás e orientada pela Prof.ª Dr.ª 

Sônia Maria de Magalhães.  

Felipe Yera Barchi também desenvolveu pesquisas sobre o livro didático de História 

nestes dois níveis acadêmicos. Primeiro com sua dissertação, intitulada Representações do Islã 

nos livros didáticos46, defendida no ano de 2014 na Universidade Federal de São Paulo. 

Enquanto sua tese foi defendida em 2019, na Universidade Estadual Júlio de Mesquita 

Filho/Assis, nomeada por  Boemundo brasileiro: João Ribeiro, cultura cosmopolita, identidade 

nacional e escrita da história na Primeira República47.  

Quanto aos professores que orientaram mais de uma pesquisa, esquematizamos os dados 

no seguinte quadro:  

  

 
42 ROCHA, Aristeu Castilhos da. O Livro Didático e a História Ibero-Americana: Uma abordagem crítica. 2000. 

232 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2000. 
43 ROCHA, Aristeu Castilhos da. O regime militar no livro didático de história do ensino médio: a construção de 

uma memória. 2008. 382 f. Tese (Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2008. 
44 CLEMENTE, Vanessa. História Nova do Brasil (1963-1965): Uma Nação "Imaginada". 2013. 173 f. Dissertação 

(Mestrado em História) - Universidade Federal de Goiás, 2013.  
45 CARDOSO, Vanessa Clemente. A História do Ensino de História e a Formação da Elite Intelectual Brasileira: 

Uma análise a partir da História Nova do Brasil (1963-1965). 2019. 362 f. Tese (Doutorado em História) - 

Universidade Federal de Goiás, 2019.  
46 BARCHI, Felipe Yera. Representações do Islã nos livros didáticos. 2014. 136 f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Universidade Federal de São Paulo, 2014. 
47 BARCHI, Felipe Yera. Boemundo brasileiro: João Ribeiro, cultura cosmopolita, identidade nacional e escrita 

da história na Primeira República. 2019. 196 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (Assis), 2019.  
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Quadro 1.1 - Quadro dos orientadores mais recorrentes 

Quant. Orientador(a) Universidade  Ano  Tipo  

2 Ana Heloísa Molina UEL 2012 D 

2 Diva do Couto Gontijo Muniz UNB 2008, 2012 D 

1 Elio Chaves Flores UFPE 2003 D 

1 Elio Chaves Flores UFPB 2016 D 

2 Ivan Aparecido Manoel UNESP/FRANCA 2000, 2016 T (2016) e D (2000) 

2 João Batista Gonçalves Bueno UFPB 2015, 2016 D 

2 
Margarida Maria Dias de 

Oliveira 
UFRN 2014, 2017 D 

2 
Maria Antonieta Martines 

Antonacci 
PUC - SP 1992, 2015 T (2015) e D (1992) 

2 Maria Helena Câmara Bastos PUC - RS 2007, 2008 T (2008) e D (2007)  

2 Maria Lígia Coelho Prado USP 2001, 2007 T (2007) e D (2001)  

2 Mauricio Broinizi Pereira PUC - SP  2004, 2009 T (2004) e D (2009) 

2 Renilson Rosa Ribeiro UFMT 2015, 2016 D 

2 Sezinando Luiz Menezes UEM 2011, 2019 T (2019) e D (2011) 

3 Sônia Maria de Magalhaes UFG 
2013, 2015, 

2019 

T (2019) e D (2013, 

2015) 

2 Wlamir Jose da Silva UFSJ 2014, 2015 D 

A primeira coluna do quadro contabiliza a quantidade de pesquisas que foram orientadas 

e em sequência é identificado o professor orientador. Além disto, nas demais colunas 

apontamos para a instituição de ensino que produziu a pesquisa, o ano de defesa e o tipo - (T) 

representa Tese e (D) Dissertação -, respectivamente.   

A leitura dos dados do Quadro 1.1 permitiu identificarmos quatorze professores 

recorrentes sendo que metade deles orientaram uma tese e uma dissertação. Com ressalva para 

Sônia Maria de Magalhaes que, além de ter orientado os trabalhos de Vanessa Clemente 

Cardoso - como citado anteriormente48 -, orientou Renato Edson Oliveira com sua dissertação, 

O Brasil Imaginado em Rocha Pombo49, também na Universidade Federal de Goiás.  

 
48 Cf. Notas 44 e 45 deste capítulo.  
49 OLIVEIRA, Renato Edson. O Brasil Imaginado em Rocha Pombo. 2015. 142 f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 
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Periodização das fontes 

O critério de escolha do recorte temporal se deu devido ao site da CAPES indicar que as 

pesquisas mais antigas sobre o livro didático de História foram do ano de 1992. Por outro lado, 

as pesquisas mais recentes foram defendidas no ano de 2019.  

Segundo Moreira e Silva (2011), o site de Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 

passou a registrar teses e dissertações a partir do ano de 1987:  

A localização das fontes para esta investigação foi feita em grande parte, por 

meio eletrônico. Levando em consideração as características das fontes, 

partimos de informações oferecidas nos bancos de teses existentes no sítio 

Capes, apesar de nesse sítio estarem registrados apenas os trabalhos 

elaborados a partir de 1987 e o período deste estudo iniciar em 1980 

(MOREIRA; SILVA, 2011, p. 62).  

 As autoras acrescentam que:  

O trabalho de Freitag et. Al (1987) que trata de um estado da arte do livro 

didático (LD) no Brasil até 1987 foi-nos muito útil para localizar obras entre 

1980 e 1986. (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 62) 

No entanto, segundo o inventário realizado pelas autoras (MOREIRA; SILVA, 2011) 

entre os anos de 1980 e 1992 somente uma pesquisa sobre o livro didático de História foi 

defendida em um programa de pós-graduação em História: Nos livros didáticos de Estudos 

Sociais, de Jurema Alves50, em 198751.  

Após cinco anos, em 1992, duas pesquisas sobre este material didático foram 

dissertações do programa de pós-graduação em História. A primeira delas foi: Tecendo o 

amanhã (a História do Brasil no ensino secundário: programas e livros didáticos. 1931-1945), 

de Luiz Resnik52. A outra foi Pregadores de ideias, Animadores de vontades: livros didáticos 

(1930-1940), de Anelise Maria Muller de Carvalho53. 

Devemos destacar também o pioneirismo de Circe Bittencourt em pesquisas sobre a 

História do Ensino de História no Brasil. Autora da dissertação, Pátria, civilização e trabalho: 

 
50 ALVES, Jurema Ana Cristina Loureiro. Nos livros didáticos de Estudos Sociais. 1987. 95 f. Dissertação 

(Mestrado em História) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1987.  
51 Segundo Moreira e Silva, durante a ditadura militar foi promulgado a lei 5.692/71 que modificava o currículo 

escolar. Com esta lei, a fim de promover um esvaziamento dos conteúdos das disciplinas de História e Geografia, 

foi criada a disciplina de Estudos Sociais. Ver mais em: MOREIRA, Kênia Hilda; SILVA, Marilda da. Um 

inventário: livros didáticos de História em pesquisas. 1. ed. São Paulo: Unesp, 2011. p. 48. 
52 RESNIK, Luis. Tecendo o amanhã (A História do Brasil no ensino secundário: programas e livros didáticos. 

1931-1945). 1992. 300 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1992. 
53 CARVALHO, Anelise Maria Muller de. Pregadores de ideias, Animadores de vontades: livros didáticos (1930-

1940). 1992. 183 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo. 1992.  
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o ensino de história nas escolas paulistas (1917-1939)54, de 1988 e da tese Livro didático e 

conhecimento histórico: uma história do saber escolar55, de 1993. Bittencourt é uma das 

maiores referências nessa área, tendo suas obras um importante reconhecimento internacional. 

Sua grandiosa pesquisa de doutorado dedicou-se à investigação dos primeiros compêndios e 

manuais escolares que circularam no Brasil a partir da primeira década do século XIX. A autora 

analisou os aspectos referentes à materialidade, aos conteúdos, à circulação e à recepção deste 

objeto. Além disto, arguiu a relação dos livros didáticos de História para a consolidação desta 

disciplina escolar na História da Educação brasileira (BITTENCOURT, 1993). 

Neste trabalho, Bittencourt (1993) foi precursora da investigação acerca do uso do livro 

didático de História, ou seja, a apropriação do material por seus receptores. Este foi um marco 

para os estudos acerca deste objeto, influenciando a geração seguinte a ampliar a perspectiva 

de análise. 

Com o Gráfico 1.1 observaremos o total de teses e dissertações sobre o livro didático 

de História produzido por décadas. Se durante os anos de 1990 havia somente três pesquisas, 

na década de 2000 o número aumentou para 26. A década de 2010, por sua vez, regista o 

aumento mais expressivo desta produção ao alcançar o total de 67 pesquisas.  

 
54 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Pátria, Civilização e Trabalho: O ensino de história nas escolas 

paulistas 1917-1939. 1988. 256 f. Dissertação (Mestrado em História Social) - Universidade De São Paulo, São 

Paulo, 1988.  
55 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber 

escolar. 1993. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 
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O Gráfico 1.2 possibilita observar mais detalhadamente cada ano que houve a defesa de 

teses e dissertações, além do total destas produções. Dentre todo este recorte temporal, de 1992 

a 2019, destaca-se o ano de 2015 contabilizando no total 14 pesquisas acadêmicas. 

 

De acordo com a progressão crescente apresentada nos gráficos acima, o interesse pelo 

livro didático de História tem aumentado significativamente. A pesquisa de Moreira e Silva 

(2011), por exemplo, aponta para índices similares.  
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Gráfico 1.1

Quantidade de Teses e Dissertações sobre o livro didático de História 

entre as décadas de 1990 e 2010

Quantidade

1992 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dissertações 2 0 3 2 2 1 4 0 2 2 5 2 1 6 7 4 6 11 7 6 6 2

Teses 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 3
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Quantidade de Teses e Dissertações sobre o livro didático de História 

por ano
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As autoras reuniram e contabilizaram a quantidade de teses e dissertações sobre o livro 

didático de História entre os anos de 1980 e 2005, abrangendo todos os programas de pós-

graduação das universidades nacionais.  

Durante esses 25 anos, a maior parte se concentra na área da Educação. Na 

primeira década, a área de Histórica corresponde a cerca de 10% da produção 

sobre LDH. Na segunda década e nos cinco anos iniciais do século XXI, o 

percentual é de aproximadamente 20% dessa produção. Em todo esse período 

é significativo a diversidade de áreas do conhecimento que se interessam pelo 

LDH como objeto de pesquisa. (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 93)  

 No que tange à periodização, as autoras complementam:  

No que diz respeito à abrangência temporal, como já afirmamos, o século 

XXI, em meia década, apresenta mais produções em torno do LDH do que os 

vinte anos anteriores do século XX. (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 93)  

 Alguns dos fatores que propiciaram isto, de acordo com Choppin (2004), se relacionam 

à expansão das pesquisas referentes à Educação; à demanda social, ao refletir em pesquisas 

dispostas a investigar a representação das identidades culturais; e aos avanços técnicos, que 

transformaram todo o mercado editorial, assim como o progresso de armazenamento do 

material didático56.  

 Além disso, a abertura de programas de pós-graduação em História em mais 

universidades brasileiras é um dos elementos principais para o crescimento dessas produções 

acadêmicas. Em seu artigo Produção didática de História: trajetórias de pesquisas57¸ 

Bittencourt aborda que: 

Um outro aspecto a ser considerado quanto ao crescimento das pesquisas pode 

ser explicado pela disseminação de cursos de pós-graduação em várias 

 
56 Nas palavras de Choppin: “Esse dinamismo da pesquisa resulta da convergência de uma série de fatores 

conjunturais que limitaremos a enumerar os principais: o crescente interesse manifestado pelos que se interessam 

pela história ou por historiadores profissionais em relação às questões da educação, área cuja demanda social se 

torna cada vez maior; o interesse de inúmeras populações em criar ou recuperar uma identidade cultural, devido a 

acontecimentos recentes como a descolonização, o desmantelamento do bloco comunista ou, ainda, ao 

recrudescimento de aspirações regionalistas e ao desenvolvimento de reivindicações provenientes de grupos 

minoritários; os avanços ocorridos na história do livro desde o início dos anos 1980, com a publicação ou produção 

de grandes obras de síntese sobre a história da edição contemporânea na França, Inglaterra, Espanha, Austrália, 

Canadá, na Suíça francofônica e em vários outros países; o considerável progresso nas técnicas de armazenamento, 

tratamento e difusão de informações, técnicas que se mostram as únicas capazes de trazer soluções adequadas à 

gestão e à valorização de um volume de documentos tão considerável quanto o das produções escolares; a 

constituição de equipes ou centros de pesquisa e de redes científicas internacionais que se dedicam às questões 

específicas do livro e das edições didáticas; as incertezas em relação ao futuro do livro impresso e, particularmente, 

em relação ao papel que os livros didáticos (textbooks) desempenharão diante das novas tecnologias educativas 

(teaching media).” Ver mais em: CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da 

arte. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 30, n. 3, p. 549-566, Dec.  2004. p. 552. 
57 BITTENCOURT, Circe M. F. Produção didática de História: trajetórias de pesquisas. Revista de História, São 

Paulo, n. 164, p. 487-516, jan./jun. 2011. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i164p487-

516. Acesso em: 20 mai. 2021. 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i164p487-516
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i164p487-516
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instituições do país, incluindo as particulares; percebe-se que, em tais 

instituições, o LDH torna-se objeto de estudos sob diversas perspectivas e 

abordagens. (BITTENCOURT, 2011, p. 494) 

Em consonância com este apontamento, os Quadro 1.2 e 1.3 constam com o ano de 

abertura destes Programas nas universidades brasileiras a partir da década de 2000. Deve-se 

ressaltar que estas listas circunscrevem exclusivamente às universidades que desenvolveram as 

pesquisas selecionadas.  

Quadro 1.2- Ano de Abertura dos Programas de Pós-Graduação em História nível Mestrado 

Acadêmico (a partir do ano 2000) 58. 

Ano Instituição de Ensino 

2003 Universidade Federal do Espírito Santo 

2004 Universidade Estadual de Maringá 

2005 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

2006 Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade do Estado do Rio de Janeiro  

2007 Universidade do Estado de Santa Catarina; Universidade Estadual de Feira de Santana; 

Universidade Estadual de Londrina; Universidade Federal de Campina Grande 

2008 Universidade Federal de São João Del-Rei 

2010 Universidade Federal de Pelotas 

2012 Universidade Federal de São Paulo 

Quadro 1.3- Ano de Abertura dos Programas de Pós-Graduação em História nível Doutorado 

Acadêmico (a partir do ano 2000) 59. 

Ano Instituição de Ensino 

2001 Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho.  

2015 Universidade Estadual de Maringá 

 
58 Foram selecionadas somente as instituições de ensino responsáveis pela produção das dissertações usadas como 

fonte de estudo nesta pesquisa. Todos os dados foram obtidos pelo site da Plataforma Sucupira. Ver mais em: 

Cursos Avaliados e Reconhecidos. Plataforma Sucupira. Disponível em:  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf;jsessioni

d=xSOdKwwO7l379-gvYmDjSu3H.sucupira-204?areaAvaliacao=40&areaConhecimento=70500002. Acesso 

em: 01 abr. 2021. 
59 Foram selecionadas somente as instituições de ensino responsáveis pela produção das teses usadas como fonte 

de estudo nesta pesquisa. Todos os dados foram obtidos pelo site da Plataforma Sucupira. Ver mais em: Cursos 

Avaliados e Reconhecidos. Plataforma Sucupira. Disponível em:  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf;jsessioni

d=xSOdKwwO7l379-gvYmDjSu3H.sucupira-204?areaAvaliacao=40&areaConhecimento=70500002. Acesso 

em: 01 abr. 2021. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf;jsessionid=xSOdKwwO7l379-gvYmDjSu3H.sucupira-204?areaAvaliacao=40&areaConhecimento=70500002
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf;jsessionid=xSOdKwwO7l379-gvYmDjSu3H.sucupira-204?areaAvaliacao=40&areaConhecimento=70500002
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf;jsessionid=xSOdKwwO7l379-gvYmDjSu3H.sucupira-204?areaAvaliacao=40&areaConhecimento=70500002
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf;jsessionid=xSOdKwwO7l379-gvYmDjSu3H.sucupira-204?areaAvaliacao=40&areaConhecimento=70500002
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Quanto ao que se refere às pesquisas que estudam abordagens relacionadas aos 

personagens históricos negros/as e a cultura Afro-brasileira nos livros didáticos de História, os 

dados por ano podem ser interpretados da seguinte forma:  

 

 Em consonância com o que foi dito anteriormente, a crescente progressão de pesquisas 

que investigam o livro didático de História como objeto de análise também se relaciona com o 

interesse de pesquisadores em assuntos referentes à história e à cultura da população negra. Isto 

significa dizer que esses trabalhos acadêmicos, principalmente as dissertações, acompanham a 

tendência de pesquisas sobre o livro escolar defendidas na pós-graduação em História. 

 Um importante fator atrelado a esta observação deve-se ao esforço empreendido por 

parte da academia em averiguar o cumprimento da Lei 10.639/0360. Esta lei tornou obrigatório 

o ensino de História e Cultura africana e Afro-brasileira, bem como de seus descendentes, em 

todos os componentes curriculares - sobretudo nas áreas de Linguagens e História -, na rede de 

Ensino Básico. Tendo isto em vista, Patrícia Santos (2012) argumenta que:  

Essa lei representou para muitos a vitória política dos movimentos sociais 

antirracistas e de intelectuais que defendiam desde os anos 1970 a inclusão da 

história dos povos africanos e de seus descendentes nas Américas no currículo 

fundamental do ensino nas escolas públicas e nas universidades de todo o país. 

A lei coloca esse conteúdo como um importante passo das políticas de ação 

afirmativa de reparação histórica dos crimes do racismo. Ao mesmo tempo, 

exige no mesmo nível o engajamento da pesquisa acadêmica em torno do 

tema. (SANTOS, 2012, p. 116) 

 
60 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996. 

1992 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dissertações 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 4 0 1 3 1

Teses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Total 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 5 0 1 4 1
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Quantidade de Teses e Dissertações que abordam a temática étnico-

racial e cultura Afro-brasileira no livro didático de História por ano

Dissertações Teses Total
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A autora aponta ainda que a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad) teve um papel relevante para a execução deste decreto. Sua função, em 

consonância com a Secretaria da Promoção pela Igualdade Racial (Seppir), foi de gerir políticas 

públicas de combate ao racismo. Para isto, além de amparar-se nas discussões propostas em 

pesquisas acadêmicas, fomentou o crescimento deste repertório científico.61 

Em vista da renovação historiográfica, em decorrência dos estudos da História Geral da 

África, pesquisas relacionadas ao continente africano e ao vínculo histórico Afro-brasileiro 

puderam ampliar suas perspectivas de investigação (SANTOS, 2012). Atrelando o 

desenvolvimento desses novos estudos, cada vez mais emergentes no cenário acadêmico 

brasileiro, ao interesse de examinar o impacto da Lei 10.639/03 - como abordado anteriormente 

-, veremos, por conseguinte, o engajamento na produção de trabalhos que aderiram ao seu 

corpus de análise um objeto do universo escolar submetido à influência indireta desta lei: o 

livro didático de História. 

Retomando ao Gráfico 1.3, nota-se, portanto, que a partir da década de 2010 pesquisas 

com estas temáticas passam a ter uma participação recorrente. Sobretudo no ano de 2015 que 

representa o total de cinco das quatorze pesquisas produzidas naquele ano, conforme o Gráfico 

1.2. No Quadro 1.4 listamos estes trabalhos acadêmicos. 

  

 
61 Nas palavras de Santos, “Nesse aspecto a Secad encontrou um ambiente acadêmico na área de História 

favorecido por toda uma produção impulsionada pelo centenário da abolição da escravidão no Brasil, em 1988, 

que favoreceu o surgimento de teses inovadoras sobre a história econômica e social da escravidão no país, que foi 

original na constituição de novos corpos documentais como inventários de fazendas, testamentos, livros de batismo 

e casamento, e arquivos como os das cúrias diocesanas passaram a ser cada vez mais visitados pelos novos 

pesquisadores. Já no final dos anos 1980 estrutura-se uma importante produção que contextualiza a história da 

escravidão no Brasil no circuito para as Américas, e o estudo dos processos de emancipação e pós-abolição ganha 

bastante fôlego.” Complementando isto, a autora infere que: “[...] além dessa influência acadêmica buscada pela 

Secad, existe uma outra matriz, bem mais antiga, que acredito que deva ser analisada com mais cuidado, que é a 

construída pelos historiadores africanistas de origem africana ou não que participaram da construção do campo 

acadêmico e de pesquisa em torno da história da África, por ocasião da descolonização iniciada nos anos 1960.” 

SANTOS, Patrícia Teixeira. Saberes, práticas, ensino e histórias da África e do Brasil, em perspectiva sul. In: 

OLIVEIRA, Iolanda de (Org.). Relações raciais no contexto social, na educação e na saúde: Brasil, Cuba, 

Colômbia e África do Sul. Quartet: Rio de Janeiro, 2012. p. 118. 
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Quadro 1.4 - Quadro das Teses e Dissertações defendidas no ano de 2015. 

Autor(a) Título Tipo Instituição de Ensino 

CARVALHO, 

Rayssa Andrade 

Leituras Sobre Representações Imagéticas 

Femininas Negras Em Livros Didáticos De 

História (1997-2014). 

Mestrado UFPB 

CONCEICAO, 

Maria Telvira 

Da. 

Interrogando discursos raciais em livros 

didáticos de história: entre Brasil e 

Moçambique - 1950-1995 

Doutorado PUC — SP 

DEBONA, 

Jackson James 

Entre O Regional E O Nacional: Mato Grosso 

do Sul nos livros didáticos de História - 

PNLD 2011 

Mestrado UFMT 

FERREIRA, 

Danielle Da 

Silva. 

O Patrimonio Cultural Pernambucano Nos 

Livros Didáticos De História Regional: 

tecendo a formação histórica nos anos iniciais 

da educação básica 

Mestrado UFRPE 

TOURINHO 

JUNIOR, 

Washington. 

Imposições Negociadas: Poder, Saber e 

inculcação de valores no Livro Didático de 

História – uma análise dos livros adotados 

pelo PNLD para o Ensino Médio no biênio 

2010/2012 ASSIS 

Doutorado UNESP/ASSIS 

MACEDO, 

Andre Luan 

Nunes. 

Entre A Crise Do Político E O Nacionalismo 

Revolucionário: Consciência Histórica E 

Identidades Nacionais No Ensino De História 

Venezuelano E Brasileiro 

Mestrado UFSJ 

MURILO, 

Marcelo Da 

Silva. 

A Idade Média nos livros didáticos 

brasileiros: a crise do século XIV, 

reverberações da historiografia acadêmica da 

primeira metade do século XX nos esquemas 

explicativos escolares 

Doutorado USP 

SILVA NETA, 

Segismunda 

Sampaio Da  

História E Cultura Afro-Brasileira E Africana 

Nos Livros Didáticos De História Indicados 

Pelo Programa Nacional Do Livro Didático – 

Pnld/2013 

Mestrado PUC — Goiás 

OLIVEIRA, 

Renato Edson. 

O Brasil Imaginado Em Rocha Pombo Mestrado UFG 

PORFIRIO, 

Welington 

Ernane.  

Negros e indígenas nos livros didáticos: das 

lutas à obrigatoriedade - um estudo sobre o 

material do Sistema Positivo de Ensino 

Mestrado UFMT 

SANTOS, Paula 

Otero Dos. 

Jango: uma quimera? Representações de João 

Goulart e do seu governo em livros didáticos 

de história e em cine-documentários 

brasileiros (1984-2013) 

Mestrado UNB 

SILVA, Katia 

Adriano Matias 

Da. 

A que veio? América Latina nos livros 

didáticos do Ensino Médio de História 

Mestrado UFPB 

SILVA, Simeia 

De Oliveira 

Vaz.  

O Ensino Da História E Da Cultura Afro-

Brasileira: A Aplicação Da Lei Nº 

10.639/2003 

Mestrado PUC — RS 

WENDT, 

Wanessa Tag. 

A República Nos Livros Didáticos De 

História Da Era Vargas (1938 – 1945) 

Mestrado PUC — RS 
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 Com o propósito de investigar se entre essas pesquisas há alguma evidência em comum 

que justifique o elevado índice do ano de 2015, analisamos seus resumos e introduções. Isto 

nos viabilizou averiguar que, além das pesquisas que abordam a temática étnico-racial, 

encontram-se aquelas que tratam de: história regional, história nacional ou período/conceito 

histórico - sendo que cada uma destas temáticas contém duas pesquisas. 

 Constata-se também que não é possível identificar razões evidentes para a concentração 

de trabalhos acadêmicos em um único ano. Todavia, apuramos que a maioria destas pesquisas 

apontam o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) como um relevante pretexto para sua 

pesquisa. 

No que se refere aos trabalhos que elegem a temática étnico-racial de negros e negras, 

é imprescindível apontarmos para Lei 10.639/03 e para os eventos acadêmicos antecedentes ao 

ano de 2015 que se organizaram em função desses assuntos. Para exemplificação, um 

importante evento que suscitou a investigação acerca da temática africana e Afro-brasileira foi 

o Seminário Internacional de Diálogos Políticos sobre o Ensino de História da África e Estudos 

Africanos. De acordo com Santos (2012):  

Por conta das mudanças nos currículos universitários em todo o país, 

motivadas pela Lei n. 10.639/03 foi proposto o Seminário Internacional de 

Diálogos Políticos sobre o Ensino de História da África e Estudos Africanos, 

organizado nos dias 28 e 29 de setembro de 2009, na cidade de Guarulhos, 

envolvendo cinco universidades federais, uma estadual e o apoio do Sephis 

Programme, organismo apoiado pelo governo da Holanda. Além disso, o 

evento teve apoio do Ministério da Educação e da Secretaria Nacional para a 

Promoção da Igualdade Racial (Seppir), da República Federativa do Brasil. 

(SANTOS, 2012, p. 122) 

Outro fator relacionado a este contexto diz respeito à implementação sistemática e 

gradativa das políticas de ação afirmativa para a rede de Ensino Superior62. No levantamento 

de dados apurado pela pesquisadora Anna Venturini, coordenado pelo Grupo de Estudos 

Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA)63, foi possível observar que, sob a 

abrangência temporal dos anos de 2002 a 2018, os programas de pós-graduação das áreas de 

Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas foram os que mais aplicaram medidas de ação 

afirmativas (VENTURINI, 2019, p. 21). Esse estudo afirma que:  

 
62 Cf. página 45. Capítulo II - A participação dos movimentos negros em torno da Lei 10.639/03 e as Ações 

Afirmativas desta dissertação. 
63 VENTURINI, Anna Carolina. Ações Afirmativas nos Programas de Pós-graduação Acadêmicos de 

Universidades Públicas (jan/2002 a jan/2018). Levantamento das políticas de ação afirmativa (GEMAA), IESP-

UERJ, 2019, p. 1-31. 
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Na área de Ciências Humanas, por sua vez, 52% das políticas afirmativas 

foram criadas em cumprimento a resoluções de conselhos universitários, 

39,2% por iniciativa própria e 8,8% em decorrência de lei estadual. Isto é, essa 

área apresenta as maiores proporções de medidas criadas autonomamente, seja 

na distribuição dos programas com essa forma de instituição (50%), seja 

apenas dentro da sua área (39,2%). A predominância das áreas de 

humanidades (Humanas e Sociais Aplicadas) parece ter relação com seus 

objetos de estudo e com a proximidade de questões ligadas a grupos 

vulneráveis, tais como estratificação social, o estudo de línguas indígenas, a 

distribuição dos grupos na cidade, índices de violência e vulnerabilidade, entre 

outros. (VENTURINI, 2019, p. 22) 

Além disto, deve-se ressaltar que foi relatado pela metade destes pesquisadores que sua 

experiência com a área da Educação - seja por meio das disciplinas da Licenciatura, no estágio 

docente ou efetivamente como professores da rede básica de ensino - influenciaram diretamente 

a produção de sua obra.  

Tendo em vista tais fatores, infere-se que, com a abertura do Programa de Mestrado 

Profissional em História, houve um deslocamento desse público que até aquele momento 

contava somente com os Programas de Mestrado Acadêmico. A seguir discorreremos sobre as 

universidades que produziram as pesquisas selecionadas em nosso estudo.   

As Instituições de Ensino Superior 

A partir dos dados coletados organizamos no Quadro 1.5 as 33 instituições de ensino 

responsáveis por desenvolver as pesquisas que foram selecionadas para nosso estudo. A 

abreviação das iniciais D e T indicam a quantidade de Dissertações e Teses, respectivamente, 

que utilizaram o livro didático de História como fonte de estudo. 
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Quadro 1.5- Quantidade de Teses e Dissertações sobre o Livro Didático de História por 

Universidade (1992-2019). 

Instituição de Ensino D T TOTAL 

Fundação Universidade de Passo Fundo 2 0 2 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 2 0 2 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3 3 6 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1 0 1 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 6 1 7 

Universidade de Brasília 5 0 5 

Universidade de São Paulo 6 3 9 

Universidade do Estado de Santa Catarina 2 0 2 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 3 0 3 

Universidade Est.Paulista Júlio de Mesquita Filho/Assis 2 3 5 

Universidade Est.Paulista Júlio de Mesquita Filho/Franca 2 1 3 

Universidade Estadual de Campinas 1 0 1 

Universidade Estadual de Feira de Santana 1 0 1 

Universidade Estadual de Londrina 5 0 5 

Universidade Estadual de Maringá 2 1 3 

Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa 7 0 7 

Universidade Federal de Campina Grande 1 0 1 

Universidade Federal de Goiás 3 3 6 

Universidade Federal de Mato Grosso 4 0 4 

Universidade Federal de Minas Gerais 1 0 1 

Universidade Federal de Pelotas 2 0 2 

Universidade Federal de Pernambuco 1 0 1 

Universidade Federal de São João Del-Rei 2 0 2 

Universidade Federal de São Paulo 1 0 1 

Universidade Federal de Uberlândia 1 0 1 

Universidade Federal do Ceará 1 0 1 

Universidade Federal do Espírito Santo 1 0 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 0 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2 0 2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 0 1 

Universidade Federal Fluminense 2 0 2 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 3 0 3 
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Universidade Severino Sombra 4 0 4 

Total 96 

  

 As instituições de ensino que aparecem realçadas em negrito foram aquelas que mais 

produziram teses e dissertações. Desta maneira, seguindo a ordem decrescente temos: 

Universidade de São Paulo (USP), com um total de nove pesquisas; empatadas, com sete 

pesquisas cada, estão a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB); logo em seguida com seis pesquisas, a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e a Universidade Federal de Goiás (UFG).  

 No entanto, quando analisamos a quantidade de produções das teses e dissertações 

obtemos outros resultados. A começar pelas dissertações. A universidade em destaque é a 

Universidade Federal da Paraíba, com sete dissertações. Todavia, logo em seguida aparecem a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade de São Paulo contando 

com seis pesquisas de mestrado, respectivamente. 

 O número mais elevado de teses produzidas foram três, sendo das seguintes instituições 

de ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade de São Paulo, 

Universidade Federal de Goiás e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Assis. 

Outras universidades como: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Franca e Universidade Estadual de 

Maringá, aparecem com uma pesquisa. Aquelas que não foram citadas não apresentam teses de 

doutorado nos critérios estabelecidos por esta investigação. 

 No total, identificamos 33 instituições de ensino, conforme aparecem no Quadro 1.5, 

no entanto nove delas não possuem programa de pós-graduação em História no nível de 

doutorado. Isto significa dizer que entre as outras 24 universidades, durante o período de 1992 

a 2019, somente sete desenvolveram teses de doutorado sobre o livro didático de História. 

Neste caso, devemos levar em consideração que as oito universidades que ainda não 

possuem o curso de doutorado acadêmico são: Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 

Universidade Estadual de Feira de Santana; Universidade Estadual de Londrina; Universidade 

Federal da Paraíba; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de São 

João Del-Rei; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal de Uberlândia. 
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 Sob um panorama geral, de acordo com os dados coletados do Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES - o qual apurou os resultados de 65 instituições de ensino - os 

programas de pós-graduação em História contabilizam o total de 3.104 trabalhos acadêmicos64. 

Deste valor, 2.259 são dissertações e 845 são teses. Importante ressaltar que estes dados 

passaram a ser catalogados pela CAPES a partir do ano de 198765 portanto estes são valores 

aproximados. 

 A tabela seguinte apresenta a quantidade total das teses e dissertações da pós-graduação 

em História pelas instituições de ensino destacadas em negrito no Quadro 1.5. Ademais, a fim 

de obter uma contextualização dos dados, foi registrado o ano de abertura do curso de mestrado 

e doutorado em tais universidades. 

Tabela 1.2- Quantidade Teses e Dissertações produzidas nos Programas de Pós-Graduação em 

História e Ano de abertura dos Curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico. 

Instituições de 

Ensino 

Ano de abertura do 

curso de Mestrado66 

Dissertações Ano de abertura do 

curso de Doutorado67 

Teses Total 

PUC-RS68 1973 279 1987 191 470 

PUC-SP69 1972 419 1990 197 616 

USP70 1971 622 1971 540 1.16271 

UFG72 1972 206 2003 74 280 

 
64 Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/. Acesso em: 02 set. 2020. 
65 Cf. página 21. 
66 PLATAFORMA Sucupira. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/. Acesso em: 30 abr. 2021. 
67 Ibidem.  
68 Dados disponível em: http://tede2.pucrs.br/tede2/simple-

search?query=&filter_field_1=program&filter_type_1=equals&filter_value_1=Programa+de+P%C3%B3s-

Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria&sort_by=dc.type_sort&order=desc&rpp=50&etal=0&start=

0. Acesso em: 30 abr. 2021. 
69Dados disponível em: 

https://sapientia.pucsp.br/browse?type=program&order=ASC&rpp=20&value=Programa+de+Estudos+P%C3%

B3s-Graduados+em+Hist%C3%B3ria. Acesso em: 30 abr. 2021. 
70Dados disponível em: 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22USP%22&filter%5B%5D=dc.pu

blisher.program.fl_str_mv%3A%22Hist%C3%B3ria+Social%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0

%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields. Acesso em: 30 abr. 2021. 
71 No próprio Banco de Teses e Dissertações do programa de pós-graduação em História Social o resultado é de 

1.209. Disponível em: https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=159&lang=pt-

br&id=8138&prog=8010&exp=0 Acesso em: 30 abr. 2021. 
72Dados disponível em: 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFG%22&filter%5B%5D=dc.su

bject.cnpq.fl_str_mv%3A%22CIENCIAS+HUMANAS%3A%3AHISTORIA%22&join=AND&bool0%5B%5D

=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields. Acesso em: 30 abr. 2021. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
http://tede2.pucrs.br/tede2/simple-search?query=&filter_field_1=program&filter_type_1=equals&filter_value_1=Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria&sort_by=dc.type_sort&order=desc&rpp=50&etal=0&start=0
http://tede2.pucrs.br/tede2/simple-search?query=&filter_field_1=program&filter_type_1=equals&filter_value_1=Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria&sort_by=dc.type_sort&order=desc&rpp=50&etal=0&start=0
http://tede2.pucrs.br/tede2/simple-search?query=&filter_field_1=program&filter_type_1=equals&filter_value_1=Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria&sort_by=dc.type_sort&order=desc&rpp=50&etal=0&start=0
http://tede2.pucrs.br/tede2/simple-search?query=&filter_field_1=program&filter_type_1=equals&filter_value_1=Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria&sort_by=dc.type_sort&order=desc&rpp=50&etal=0&start=0
https://sapientia.pucsp.br/browse?type=program&order=ASC&rpp=20&value=Programa+de+Estudos+P%C3%B3s-Graduados+em+Hist%C3%B3ria
https://sapientia.pucsp.br/browse?type=program&order=ASC&rpp=20&value=Programa+de+Estudos+P%C3%B3s-Graduados+em+Hist%C3%B3ria
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22USP%22&filter%5B%5D=dc.publisher.program.fl_str_mv%3A%22Hist%C3%B3ria+Social%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22USP%22&filter%5B%5D=dc.publisher.program.fl_str_mv%3A%22Hist%C3%B3ria+Social%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22USP%22&filter%5B%5D=dc.publisher.program.fl_str_mv%3A%22Hist%C3%B3ria+Social%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields
https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=159&lang=pt-br&id=8138&prog=8010&exp=0
https://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=159&lang=pt-br&id=8138&prog=8010&exp=0
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFG%22&filter%5B%5D=dc.subject.cnpq.fl_str_mv%3A%22CIENCIAS+HUMANAS%3A%3AHISTORIA%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFG%22&filter%5B%5D=dc.subject.cnpq.fl_str_mv%3A%22CIENCIAS+HUMANAS%3A%3AHISTORIA%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFG%22&filter%5B%5D=dc.subject.cnpq.fl_str_mv%3A%22CIENCIAS+HUMANAS%3A%3AHISTORIA%22&join=AND&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=%2A%3A%2A&type0%5B%5D=AllFields
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UFPB73 2005 183 Não há este curso  183 

 

Com base nos dados da Tabela 1.2, notamos que a Universidade de São Paulo é a 

instituição de ensino que concentra a maior quantidade de produção de teses e dissertações, 

desenvolvidas desde o ano de 1971 - segundo os dados fornecidos pela Plataforma Sucupira74.  

 Entretanto a Universidade Federal da Paraíba apresenta dados interessantes de serem 

analisados. Com a abertura do curso de pós-graduação em História em nível de mestrado no 

ano de 2005, a sua produção acadêmica tem alcançado índices que merecem notoriedade. 

 Tendo ciência das informações da Tabela 1.2, observa-se que a média em torno de seis 

dissertações - entre as universidades citadas nesta tabela -, que utilizam o livro didático de 

História como objeto de estudo, ainda representa um baixo índice. Todavia, o crescente 

aumento destas produções acadêmicas a partir da década de 2010 não deve ser negligenciado.  

 Outro fator analisado diz respeito à distinção quantitativa de pesquisas produzidas pelas 

instituições de ensino pública e privada.  

Tabela 1.3- Quantidade de Universidade Públicas e Privadas (1992 - 2019). 

Instituição de Ensino Quant. Nº de pesquisas 

Pública 27 74 

Privada 6 22 

Total 33 96 

A leitura Tabela 1.3 indica que enquanto as 27 universidades públicas - durante o recorte 

de tempo indicado - produziram 74 pesquisas, as seis instituições privadas desenvolveram 22. 

Desta forma reitera-se que a predominância de universidades públicas produzirem cinco vezes 

a mais que as instituições particulares - nos moldes pautados por esta investigação - evidencia 

a relevância dos estudos desenvolvidos pelo ensino público de nível superior. 

 
73Dados disponível em: 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFPB%22&filter%5B%5D=dc.p

ublisher.program.fl_str_mv%3A%22Programa+de+P%C3%B3s-

Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria%22&lookfor=%2A%3A%2A&type=AllFields. Acesso em: 

30 abr. 2021. 
74 PLATAFORMA Sucupira. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/. Acesso em: 30 abr. 2021.  

https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFPB%22&filter%5B%5D=dc.publisher.program.fl_str_mv%3A%22Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria%22&lookfor=%2A%3A%2A&type=AllFields
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFPB%22&filter%5B%5D=dc.publisher.program.fl_str_mv%3A%22Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria%22&lookfor=%2A%3A%2A&type=AllFields
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=institution%3A%22UFPB%22&filter%5B%5D=dc.publisher.program.fl_str_mv%3A%22Programa+de+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+em+Hist%C3%B3ria%22&lookfor=%2A%3A%2A&type=AllFields
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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 No que tange à contabilização de pesquisas por região dispomos os valores brutos na 

tabela a seguir e os dados mais detalhados no Gráfico 1.4.  

Tabela 1.4- Quantidade de universidades que produziram Teses e Dissertações sobre o 

livro didático de História por região (1992-2019). 

Região Quantidade 

Sudeste 15 

Nordeste 7 

Sul 7 

Centro-Oeste 4 

Norte 0 

Total 33 

 

 

 Amparando-nos na análise da Tabela 1.4 e do Gráfico 1.4, podemos constatar alguns 

pontos relevantes a serem discutidos. O primeiro deles diz respeito à região que mais produz e 

a região que ainda não apresenta pesquisa sobre o livro didático de História. 

Enquanto a região Sudeste destaca-se por apresentar os maiores índices deste tipo de 

pesquisa, na região Norte, em contrapartida, não foi possível identificar nenhuma produção. 

Todavia, isto não necessariamente implica que não haja estudos relacionados a esta região. 
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 A fim de exemplificação, temos a pesquisa de Davison Hugo Rocha Alves, intitulada 

Contando a História do Pará: A disciplina ‘Estudos Amazônicos’ e os livros didáticos (1990-

2000)75, desenvolvida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sua investigação se propôs 

a averiguar a abordagem e a narrativa da disciplina Estudos Amazônicos aplicadas no livro 

didático regional.  

 Ademais, a dissertação de Simeia de Oliveira Vaz Silva, O Ensino da História e da 

Cultura Afro-Brasileira: A aplicação da lei nº 10.639/200376, produzida pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, discorre sobre o ensino de História em Rondônia. 

A autora analisou o impacto da lei 10.639/0377 na narrativa histórica dos livros didáticos de 

História que circularam pelo estado rondoniense pelo PNLD de 2012.  

Para além disto, evidencia-se também a suma importância que desempenha a abertura 

destes programas para o aumento expressivo da produção científica nacional nesta Área de 

Conhecimento. Sob outros termos, com mais universidades brasileiras ofertando estes cursos 

no nível de mestrado e doutorado, amplia-se também a viabilidade para que mais pesquisadores 

consigam ter acesso e oportunidade para desenvolverem seus projetos acadêmicos.  

Portanto a tendência é que haja mais produção científica em outras regiões do país, algo 

que possivelmente descentralizaria a concentração quase que exclusiva nas regiões sul e 

sudestes, especialmente do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. 

Este acúmulo também foi destacado na obra de Moreira e Silva (2011), sendo este um 

dos motivos que as levaram a realizar o recorte espacial para sua pesquisa selecionando a região 

Sudeste. Quanto a isto, as autoras levantam uma hipótese sobre esta ocorrência:  

No que se refere à localização geográfica das produções, constatamos a partir 

do Quadro 5 que a produção acadêmica sobre o tema LDH se concentra na 

região Sudeste, representando 65% da produção total. Talvez seja possível 

justificar essa concentração em função de fatores históricos-econômicos que 

se relacionam ao fato de que há tempos se concentraram na região Sudeste os 

primeiros cursos de ensino superior – graduação e pós-graduação – do país. 

Além disso, outro fator também a considerar é a questão de nessa região se 

localizar o maior número de editoras produtoras de livros didáticos, o que, 

 
75 ALVES, Davison Hugo Rocha. Contando a História do Pará: A disciplina ‘Estudos Amazônicos’ e os livros 

didáticos (1990-2000). 2016. 152 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  
76 SILVA, Simeia de Oliveira Vaz. O Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira: A aplicação da lei nº 

10.639/2003. 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre. 2015. 
77 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996. 
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certamente, influencia a investigação sobre o referido tema. (MOREIRA; 

SILVA, 2011, p. 84)    

Com estes resultados é possível concluir que por mais que tenhamos destacado no 

Quadro 1.5 uma universidade para cada região - exceto a região Norte -, quando somado os 

valores totais a região Sudeste lidera essa lista.  

Abordagem das fontes  

Neste tópico discorreremos sobre as perspectivas de análise aplicadas pelos pesquisadores em 

suas teses e dissertações. Contudo, antes de trabalharmos com as abordagens propriamente dita, 

deve-se ter ciência do tipo de material que estes estudiosos examinaram. 

Conforme defende Choppin (2004), o livro didático é considerado como um objeto 

complexo devido às suas múltiplas funções assumidas sendo um produto cultural. A história 

desse material, estritamente ligada à área da Educação, revela os processos de transformações 

e permanências referentes à sua finalidade.  

 Por conseguinte, o livro didático pode ser analisado enquanto um objeto de estudo sob 

uma ou mais perspectivas. Tendo em vista as suas potencialidades, Choppin (2020) classifica 

em três grandes categorias a linha investigativa que o pesquisador pode seguir: 

as mais numerosas são as que se dedicam ao conteúdo intelectual do livro: a 

grande maioria dos estudos é realizada em uma perspectiva sociológica ou 

ideológica, e mais raramente abordam questões de ordem linguística, 

científica, ética, didática, semiótica ou epistemológica [...];  

as que consideram o livro como um objeto material e abordam as condições 

de produção, de autorização, de difusão, de financiamento e de utilização 

como produto escolar de maneira independente de seu conteúdo intelectual 

[...] 

enfim, aqueles, atualmente ainda bastante minoritários, que se interessam pela 

recepção dos livros e a sua eficiência, isto é, quanto à ação que eles podem 

exercer (e as reações que podem suscitar) nos alunos e professores, mas 

também na opinião pública nacional, assim como na comunidade 

internacional. (CHOPPIN, 2020, p.14-15)78 

 De acordo com as categorias citadas, identificamos e classificamos as teses e 

dissertações com o intuito de discorrer acerca da tendência do tipo de abordagem. Em outros 

 
78 Choppin complementa ao afirmar que: “No primeiro caso, a história produzida pelo pesquisador não é realmente 

a história dos livros: é a história de um tema, de uma noção, de uma disciplina, de uma personagem... tal como ela 

é apresentada pelo prisma da literatura escolar. Nas duas outras categorias, ao contrário, o historiador direciona 

sua atenção sobre o livro didático efetivamente, situando-os em seu contexto de produção, difusão, de seu uso ou 

sua recepção. Trata-se de uma concepção “ecológica” da literatura escolar, concepção esta que busca apreender o 

livro em seu contexto global e a recontextualizar o discurso por ele produzido.” CHOPPIN, Alain. Contexto 

científico da pesquisa sobre a edição escolar local, nacional e mundial. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 

46, e460100301, Nov. 2020. p. 14-15. 
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termos, as pesquisas foram divididas em três eixos principais, intitulados como: Conteúdo, 

Materialidade e Usos. 

 Entretanto algumas pesquisas indicavam trabalhar com duas ou até mesmo as três 

categorias. Em vista disto, a fim de encaixar as pesquisas em seus respectivos grupos de análise, 

optamos pela seguinte classificação:  

Tabela 1.5- Categorias principais de abordagem. 

Conteúdo 77 

Materialidade 2 

Usos 3 

Demais categorias 

Conteúdo/Materialidade 4 

Conteúdo/Materialidade/ Usos 2 

Conteúdo/Usos 2 

Materialidade/Usos 3 

Sem resultado79 3 

Total 96 

Antes de adentrarmos efetivamente na análise de tais resultados, deve-se esclarecer que 

em virtude da quantidade de pesquisas localizadas torna-se inviável a análise minuciosa de cada 

uma delas – devido ao prazo de produção desta dissertação. Portanto, as informações 

decorrentes foram retiradas dos resumos das obras - com exceção das pesquisas selecionadas 

para o estudo qualitativo.  

 Para Ferreira (2002), o pesquisador que se propõe a inventariar determinada classe de 

trabalho acadêmico pode deparar-se com algumas limitações. Uma delas trata da investigação 

que se debruça sobre os resumos. Conforme a autora:  

A organização do material que tem diante de si pressupõe antes de tudo uma 

leitura que ele deve fazer não só das indicações bibliográficas e dos títulos dos 

trabalhos, mas principalmente dos resumos. E há sempre a sensação de que 

sua leitura a partir apenas dos resumos não lhe dá a idéia do todo, a idéia do 

que “verdadeiramente” trata a pesquisa. Há também a idéia de que ele possa 

estar fazendo uma leitura descuidada do resumo, o que significará uma 

classificação equivocada do trabalho em um determinado agrupamento, 

 
79 Corresponde às pesquisas que não foi possível localizar a obra digitalizada e nem ao mesmo o resumo.  
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principalmente quando se trata de enquadrá-lo quanto à metodologia, teoria 

ou mesmo tema. (FERREIRA, 2002, p. 265) 

Atendo-se a estes fatores, reafirma-se o esforço empenhado em perquirir tais resumos, 

sem negligenciar as limitações e a finalidade desse material. Tendo isto esclarecido, 

prosseguiremos com nosso estudo.  

Reavendo a Tabela 1.5, sua leitura elucida de forma muito evidente a expressiva 

produção voltada para o conteúdo do livro didático de História. Dentre o total de 96 pesquisas, 

foi possível identificar que 85 dedicaram-se, seja inteira ou parcialmente, a investigar a 

narrativa didática. 

Essa tendência de abordar uma ou mais temáticas disposta no livro didático de História 

integra ao método mais tradicional do estudo desse objeto. De acordo com Choppin (2020), a 

este fator está relacionado a interferência direta dos Estados modernos na produção desse 

material, sendo este um dos motivos que pode despertar o interesse de investigação dos 

pesquisadores. 

A atenção centrada em manuais utilizados – ou suscetíveis de serem utilizados 

– ficou por muito tempo limitada a análises de seu conteúdo intelectual. A 

partir do final do século XVIII na Europa, e logo a seguir em outros 

continentes, a educação se desenvolveu sob o poder do Estado e este exerceu 

uma política extremamente vigilante na maioria dos países. Embora tenha 

havido algumas exceções, como na Inglaterra, os poderes públicos passaram 

a definir os conteúdos que os alunos deveriam aprender e os professores 

ensinar, e, na maior parte das vezes, as obras eram submetidas aos programas 

oficiais de forma explícita e minuciosa. (CHOPPIN, 2020, p. 5) 

 Conclusão semelhante é discutida por Moreira e Silva (2011) no contexto das pesquisas 

brasileiras. Segundo as autoras, as primeiras pesquisas sobre o livro didático, no final dos anos 

de 1970, debruçaram-se sobre os preceitos ideológicos - entende-se com isto a relação direta da 

produção deste material com o regime ditatorial daquele mesmo período80.  

 Todavia, por mais que o interesse pelos conteúdos específicos prossiga como uma forte 

tendência desses estudos, houve significativa ampliação no que se refere à pesquisa temática. 

Sob outras palavras, novos temas, novas metodologias e novas motivações têm guiado os 

pesquisadores mais recentes no estudo dessa fonte.  

 
80 Nas palavras das autoras: “O que marca a primeira fase das pesquisas sobre LD no Brasil a partir do final da 

década de 1970 e começo da década de 1980 é a ênfase dada aos aspectos ideológicos no LD, denunciando os 

preconceitos, as falsas concepções de mundo e a ideologia do poder dominante contida nesses LDs.” Ver mais em: 

MOREIRA, Kênia Hilda; SILVA, Marilda da. Um inventário: livros didáticos de História em pesquisas. 1. ed. 

São Paulo: Unesp, 2011. p. 53.  
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 Se analisarmos novamente a Tabela 1.5, notaremos que onze pesquisas se dedicaram a 

investigar as questões relacionadas ao aspecto físico do livro didático de História. Isto refere-

se aos processos de produção e os meios de circulação desse material. Quanto ao estudo da 

recepção e do modo de uso, onze pesquisas enquadraram-se neste perfil.  

 Esses dados ressaltam que os novos métodos de abordagem para analisar o livro didático 

têm atraído cada vez mais pesquisadores. Isto não significa necessariamente que haja 

obliteração da investigação acerca da narrativa didática. Contrário a isso, os números da Tabela 

1.5 apontam para progressão do alto índice desta categoria.  

 Contudo esse eixo investigativo tem demostrado mudanças em diversos aspectos. 

Referindo-se às tendências das pesquisas realizadas nos últimos 30 anos, Choppin (2020) 

afirma:  

ela se caracteriza também pelo surgimento e desenvolvimento de trabalhos 

que, embora permaneçam fiéis aos métodos clássicos de análise de conteúdos, 

têm feito investimentos em várias disciplinas, níveis de ensino, ou em setores 

de formação até então desprezados; têm introduzido temáticas novas, a maior 

parte das vezes relacionadas às preocupações contemporâneas; ou, ainda, têm 

considerado as dimensões iconográfica e tipográfica da literatura escolar, que 

eram anteriormente negligenciadas. (CHOPPIN, 2020, p. 15) 

 Com o intuito de compreender melhor essa referência, elaboramos o Quadro 1.6 para 

visualizarmos as temáticas mais desenvolvidas nas teses e dissertações sobre o livro didático 

de História, entre os anos de 1992 e 2019.  

Entretanto antes de adentramos a investigação desse tópico, duas observações relevantes 

devem ser comentadas. A primeira concerne o critério de agrupamento dos dados das pesquisas 

dispostas na Tabela 1.5. É preciso esclarecer que o critério para enquadrar os trabalhos em 

determinada categoria foi o do elo em comum – a ênfase que os próprios autores dão ao modo 

como descrevem suas investigações. Como se sabe, toda a classificação é redutora e faz um 

mapa possível dos trabalhos em análise: outros mapas podem ser construídos a partir de novas 

operações de classificação do mesmo corpus documental. 

Quanto à análise que realizados sobre o corpus documental pode-se observar dois 

fenômenos: no primeiro caso, o pesquisador centraliza o livro didático em seu estudo, desta 

maneira, concebe este objeto como o principal; enquanto o outro fenômeno diz respeito às 

pesquisas que, motivadas a investigar determinado objeto/temática, recorrem ao livro didático 

como parte do material a ser analisado. Neste caso, o manual escolar tende a somar-se à outras 

fontes de estudos. 
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 No entanto, independentemente das motivações ou dos caminhos que induziram esses 

pesquisadores a analisar o livro didático de História, a finalidade de nossa pesquisa é registrar 

a utilização desse material escolar em teses e dissertações.  

Quadro 1.6 – Quadro das Classificações das Teses e Dissertações que abordam o conteúdo. 

Abordagem Total 
 

Total 

 

 

 

 

 

Contexto/Conceito/Sujeito 

Histórico 

 

 

 

 

 

64 

Temática mais 

recorrente 

Grupos étnico-racial 16 

Ditadura 6 

Escravidão/Abolição/Pós-

Abolição 

4 

Mulheres 2 

Mulheres negras 2 

Análise de 

fontes 

inseridas no 

livro didático 

Iconografia 4 

Cinema 3 

Música 3 

Período Histórico e/ou Conceito  25 

História Nacional 9  

História Regional 5 

História Continental 4 

Políticas Educacionais 2 

 

 Neste Quadro 1.6, propusemos separar os tipos de abordagens em: 

Contexto/Conceito/Sujeito Histórico, História Nacional, História Continental, História 

Regional e Currículo. A primeira grande categoria que se subdivide em outras, intitulada 

Contexto/Conceito/Sujeito Histórico, diz respeito aos trabalhos que delimitaram um recorte 

específico para investigar o conteúdo no livro didático de História, como por exemplo o 

contexto histórico que compreende à duração dos regimes ditatoriais no Brasil. Em Conceito 

está encaixado as pesquisas que se dedicaram a analisar como é trabalhado a concepção de 

tempo histórico - por exemplo. Quanto a Sujeitos entende-se que são aqueles que se propuseram 

a discorrer acerca da representação de sujeitos históricos como por exemplo mulheres, povos 

indígenas e afrodescendentes. 
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Dentro dessa grande categoria de abordagem, destacamos as temáticas mais recorrentes. 

Com um número notório de quinze pesquisas, sobressaiu aquelas que examinam a narrativa 

didática sobre sujeitos históricos de grupos étnico-raciais. Logo em seguida, aparecem as 

pesquisas que selecionaram o conteúdo do livro didático de História correspondente às ditaturas 

- observa-se que todos esses trabalhos tratavam da ditadura civil-militar (1964-1985).  

Com o total de quatro pesquisas temos aquelas que abordam a temática da Escravidão, 

Abolição e/ou Pós-Abolição. Tais pesquisas que discorrem sobre o regime escravista, a 

Abolição ou o período posterior, têm seus estudos perpassado pela problemática racial, no 

entanto, por enfatizar contextos históricos específicos defende-se a necessidade de realizar essa 

distinção. Quanto às pesquisas sobre os sujeitos históricos femininos - totalizando quatro 

trabalhos acadêmicos -, também separamos em dois grupos por entendemos as especificidades 

dos estudos sobre as mulheres negras, devido ao filtro de gênero e raça. 

Na subcategoria Análise de fontes inseridas no livro didático, separamos as pesquisas 

que selecionavam um tipo de recurso integrante ao conteúdo do manual escolar. Sob outros 

termos, os trabalhos acadêmicos dessa subcategoria se propuseram a averiguar como a narrativa 

didática utiliza-se de fontes iconográficas, cinematográfica ou de letras de música. Todavia, há 

a exceção da dissertação de Paula Otero dos Santos, Jango: uma quimera? Representações de 

João Goulart e do seu governo em livros didáticos de história e em cine-documentários 

brasileiros (1984-2013)81, a qual analisou o material cinematográfico enquanto uma fonte 

paralela ao livro didático - diferentemente da abordagem das outras pesquisas desse mesmo 

grupo. 

A seguir, temos a subcategoria Período Histórico e/ou Conceito com 25 pesquisas 

dedicadas a observar a escrita escolar sobre determinados recortes temporais históricos ou 

conceitos. Para exemplificação, a dissertação História e pré-história: investigando os usos 

desses conceitos nos livros didáticos de história82, de Luiz Adriano Lucena Aragão, enviesada 

pela renovação historiográfica da década de 1980, se propôs a averiguar como os livro didáticos 

de História - aprovados pelo PNLD do ciclo 2017-2019 - abordaram a concepção de História e 

Pré-História.  

 
81 SANTOS, Paula Otero dos. Jango: uma quimera? Representações de João Goulart e do seu governo em livros 

didáticos de história e em cine-documentários brasileiros (1984-2013). 2015. 144 f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Universidade de Brasília, Brasília, 2015.  
82ARAGAO, Luiz Adriano Lucena. História e pré-história: investigando os usos desses conceitos nos livros 

didáticos de história. 2019. 154 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Recife, 2019. 
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Por fim, temos as demais abordagens, sendo: nove pesquisas voltadas para a história 

nacional, cinco trabalhos relacionados à história de determinada região do Brasil e quatro 

direcionados para abrangência continental. Além destas, que tiveram a acentuação no recorte 

geográfico, contamos duas pesquisas com foco de análise central nas políticas públicas 

educacionais. Estes estudos investigaram a produção do conteúdo didático de acordo com 

programas curriculares. 

 Deve-se enfatizar que uma mesma pesquisa sempre pode estar em duas ou mais classes, 

no entanto, com a finalidade deste Quadro 1.6 é a de garantir o mapeamento do corpus 

documental, procuramos classificar os trabalhos em uma única classe. O processo para 

estabelecer a classificação das pesquisas, como já indicado, deu-se conforme a definição 

estabelecida pela própria pesquisa. A fim de exemplificação: entendemos que uma pesquisa 

que aborda a Escravidão no Brasil pode ter seus estudos intrinsicamente relacionados às 

questões étnico-raciais, contudo, se estiver evidente – ou seja, se estiver descrito no título ou 

no resumo – que a ênfase do trabalho é a Escravidão, encaixaremos a pesquisa no grupo ao qual 

o autor(a) declara pertencer. 

Entre as 85 teses e dissertações - que investigam o conteúdo didático-, a temática que 

mais se destacou refere-se à narrativa didática acerca de grupos étnico-raciais de minoria social, 

principalmente sujeitos afrodescendentes e indígenas. As dezesseis83 pesquisas sobre essa 

temática encontram-se no recorte temporal a partir do ano de 2010 - exceto por uma pesquisa 

que foi defendida no ano 2000 e outras duas defendidas em 2004.  

 Segundo Moreira e Silva (2011), ao contatarem a expressiva quantidade de pesquisas a 

tangente da abordagem étnico-racial, justificam:  

A quantidade de obras nos leva a perceber que se trata de uma temática 

bastante representativa. O período das produções, por sua vez, permite-nos 

constatar a atualidade da temática, que se inicia na década de 1990 e 

permanece fortemente no início do século XXI. Os trabalhos mais recentes 

estão atentos aos avanços da representação dos negros em virtude das lutas do 

Movimento Negro no Brasil.[...]. (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 160) 

Com o intuito de contabilizar as pesquisas que analisam a abordagem temática, 

apresentamos logo em sequência, com a Tabela 1.6, a divisão por categoria: pesquisas com o 

foco de análise da História e Cultura Afro-brasileira; aquelas que investigam outros grupos 

 
83 O número que aparece na tabela de pesquisas que investigam algum grupo étnico-racial resulta em 16, no 

entanto, àquelas que tratam especificamente da classificação étnico-racial negra são 12.  Desta forma, estas 

pesquisas também contabilizam a temática étnico-racial.  
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étnicos; pesquisas sobre mulheres; além das pesquisas que se dedicam a averiguar a 

representação de mulheres negras. 

Tabela 1.6 - Classificação das Teses e Dissertações analisadas por abordagem 

temática. 

Abordagem temática Quantidade 

História e Cultura de sujeito Afro-brasileiros 17 

Demais grupos étnicos 4 

Mulheres 2 

Mulheres negras 2 

Neste capítulo discorremos acerca de todo o conjunto de pesquisas selecionadas, a fim 

de construir um mapa dos dados quantitativos. Para o próximo capítulo, reservamos a discussão 

sobre o contexto histórico de implementação de algumas das políticas públicas reivindicadas 

pelos movimentos sociais negros. Veremos, portanto, como essas ações abriram espaço e 

proporcionaram temas de estudo para os autores das pesquisas selecionadas para análise 

qualitativa. 
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Capítulo II - A participação dos movimentos negros na esfera educacional 

A abordagem temática sobre as questões étnico-raciais se sobressai às demais, conforme 

discutimos no primeiro capítulo desta dissertação, e a isso associamos como um dos principais 

motivos que gerou o aumento de pesquisas sobre o livro didático de História. Deste modo, neste 

segundo capítulo trataremos de problematizar os fatores envolvidos na produção desse tipo de 

pesquisa. Sendo assim trabalharemos o contexto de implementação da Lei 10.639/03 e a 

mobilização dos movimentos sociais negros perante este decreto; as políticas de Ações 

Afirmativas; e, por fim, a disciplinarização da História da África.  

Em vista de compreender como se desenvolveu as etapas da disputa no âmbito 

educacional escolar, abordaremos a atuação dos movimentos negros brasileiros - sobretudo a 

partir do período entre os anos 1978 e 200084 - como ator político a frente das lutas por uma 

educação antirracista e emancipatória. Isto significa dizer que tais grupos sociais apresentam 

um histórico de reivindicações, perante a sociedade brasileira, para garantir acesso e 

permanência de pessoas negras na escola. Essa luta engendra, como se viu, muitos dos 

interesses dos pesquisadores e pesquisadoras pela análise da presença do negro no livro 

didático. 

Para isso refletiremos também acerca da relevância do papel desempenhado pelas 

Políticas de Ações Afirmativas. O propósito de tais políticas públicas, que segundo Petrônio 

Domingues, em Ações afirmativas para negros no Brasil85, diz respeito a:  

[...] induzir transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, 

visando a tirar do imaginário coletivo a idéia de supremacia racial versus 

subordinação racial e/ou de gênero; coibir a discriminação do presente; 

eliminar os efeitos persistentes (psicológicos, culturais e comportamentais) da 

discriminação do passado, que tendem a se perpetuar e que se revelam na 

discriminação estrutural; implantar a diversidade e ampliar a 

representatividade dos grupos minoritários nos diversos setores; criar as 

chamadas personalidades emblemáticas, para servirem de exemplo às 

gerações mais jovens e mostrar a elas que podem investir em educação, porque 

teriam espaço. (DOMINGUES, 2005a, p. 166) 

Além disso, observaremos que o movimento negro confirma um lugar social no campo 

acadêmico que articula interesses e legitima temas e questões de investigação, cujo produto 

 
84 Petrônio Domingues, a fim de estudar a trajetória dos movimentos sociais organizados no Brasil sob a 

perspectiva histórica, situa-os em quatro períodos. Discutiremos melhor sobre isso mais adiante, por ora, 

apresentamos que este momento do movimento negro atuou durante o recorte temporal de 1978 - início da 

redemocratização - até 2000. Ver mais em: DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns 

apontamentos históricos. Tempo, Niterói, v. 12, n. 23, p. 100-122, 2007. 
85 DOMINGUES, Petrônio. Ações afirmativas para negros no Brasil: o início de uma reparação histórica. Revista 

Brasileira de Educação. n. 29, ago. 2005a. p. 166. 
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deveria circular na escola, renovando as narrativas e as memórias das disciplinas escolares que 

se dedicavam a tratarem da presença do negro no território brasileiro. A urgência da renovação 

das matérias escolares e de seus materiais, pode se dizer, estava em consonância com o 

movimento acadêmico de renovação dos estudos sobre África e os afrodescendentes. 

A defensa da reinterpretação da História da África e da Diáspora transatlântica sob a 

perspectiva crítica ao eurocentrismo ocorreu devido à articulação de estudiosos africanos - 

dentro e fora de seu continente - empenhados na produção de conhecimento sobre sua cultura 

e história que apresentasse os sujeitos africanos como protagonistas desse processo. Conforme 

pontua Luciano Teles em seu artigo, Um olhar sobre a historiografia africana e afro-

brasileira86:  

[...] a História da África passou a ser (re)escrita considerando o africano como 

sujeito da sua própria história, agindo de forma decisiva nos acontecimentos 

históricos. Além disso, a História Oral passou a ser utilizada como suporte 

para construir uma nova interpretação da África, e a interdisciplinaridade 

tornou-se instrumento para estabelecer um diálogo com outras áreas do 

conhecimento visando uma compreensão maior de determinados aspectos, 

sobretudo materiais e culturais. Enfim, estabeleceu-se, entre 1950 e 1980, um 

processo de (des)construção da história da África pelos profissionais 

africanos. O maior exemplo desse processo foi a participação de intelectuais 

estrangeiros, principalmente africanos, num projeto com apoio e 

financiamento da Unesco que visava produzir uma nova história da África. 

(TELES, 2012, p. 245) 

 No Brasil, essa nova perspectiva da História da África e Afro-brasileira - influenciada 

pelos intelectuais africanos e outros estudiosos da Diáspora - remete à década de 1980. É nesse 

cenário de redemocratização política no país que os movimentos sociais - de modo geral - estão 

fervorosamente reivindicando suas pautas.  

Nilma Lino Gomes em seu artigo O movimento negro no Brasil: ausências, emergências 

e a produção dos saberes87, entende que desde esta geração dos movimentos negros até a 

geração atual a educação escolar foi tomada como um dos principais elementos de sua agenda 

política. Segundo a autora: 

A educação continua sendo um dos campos principais de luta dos movimentos 

sociais no Brasil. A articulação entre a educação escolar e os processos 

educativos que se dão fora da escola, nos movimentos sociais, nos processos 

políticos e nos grupos culturais se configura, atualmente, mais do que antes, 

como bandeira de luta dos setores considerados progressistas. Além disso, 

 
86 TELES, Luciano. Um olhar sobre a historiografia africana e afro-brasileira. Revista História Hoje, v. 1, nº 1, 

2012, p. 239-252. 
87 GOMES, Nilma Lino. O movimento negro no Brasil: ausências, emergências e a produção dos saberes. Política 

& Sociedade, Florianópolis, v. 10, n. 18, 2011, p. 133-154. 
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quanto mais aumenta a consciência da população pelos seus direitos, mais a 

educação é tomada na sua especificidade conquanto direito social. E mais, 

como um direito social, que dever garantir nos processos, políticas e práticas 

educativas a vivência da igualdade social, da equidade e da justiça social aos 

diferentes grupos sociais e étnico-raciais. (GOMES, 2011, p. 134) 

Na defesa pela educação, os movimentos negros encaminharam para processos de 

formalização e implementação da Lei 10.639/03 e das políticas públicas de ações afirmativas. 

Ou seja, de um lado, reivindicavam mudanças no conteúdo e na forma dos conhecimentos sobre 

África e sobre os africanos - fossem eles trabalhados no ensino básico ou no superior; de outro, 

reivindicavam transformações de acesso e permanência das populações negras na escola e na 

universidade. É preciso averiguar, portanto, como esse contexto de lutas políticas incidiram 

sobre os novos pesquisadores - ingressantes do mestrado e doutorado - e conformaram seus 

interesses em desenvolver trabalhos acadêmicos que tomaram como objetos de investigação as 

representações de negros e negras nos livros didáticos, na expectativa de participar da 

renovação dos conhecimentos produzidos na universidade e na remodelação dos materiais 

destinados à escola. 

Movimentos negros nas políticas públicas educacionais: 1980 - presente88 

A década de 1980 foi decisiva para o encaminhamento do processo de implementação de 

medidas de políticas públicas a fim de combater a discriminação racial. A partir do período de 

redemocratização, os grupos que haviam sido forçadamente desarticulados devido ao golpe 

civil-militar de 1964, retornaram à cena pública. Neste período, a ênfase é direcionada para a 

fundação, em 1978, do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR) - 

posteriormente renomeado como Movimento Negro Unificado (MNU). De acordo com 

Domingues (2007, p. 114), a criação dessa entidade “[...] significou um marco na história do 

protesto negro do país, porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a 

luta de todos os grupos e organizações anti-racistas em escala nacional.”  

No que diz respeito às pautas educacionais, essa geração de movimentos negros 

organizados priorizou a luta pela inserção de sujeitos negros e negras no ensino básico e 

superior. Para Gomes, em Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça89, 

“o MNU talvez seja o principal responsável pela formação de uma geração de intelectuais 

 
88 Os movimentos negros brasileiros enquanto movimento político organizado, segundo Petrônio Domingues 

(2007), têm seus primeiros registros de entidades e associações nos anos iniciais do século passado - no contexto 

da denominada Primeira República. Contudo, devido ao propósito desta pesquisa está direcionada para observar 

as ações dos movimentos negros na esfera educacional, entendemos que este efetivo engajamento passou a ocorrer, 

sobretudo, a partir da geração da década de 1980. 
89 GOMES, Nilma Lino. Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça. Educ. Soc., Campinas, 

v. 33, n. 120, jul.-set. 2012. p. 738 
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negros que se tornaram referência acadêmica na pesquisa sobre relações étnico-raciais no 

Brasil”.  

Isto significa dizer que nesse período registrou uma maior expressividade de ativistas 

negros e negras que conseguiram obter uma formação acadêmica e, devido a isso, possibilitou 

aliar as reivindicações do movimento aos seus objetivos de pesquisa90. De acordo com Luiz 

Gonçalves e Petronilha Silva, em seu artigo Movimento negro e educação91, o contexto 

histórico daquele período de reabertura democrática favoreceu a produção acadêmica sobre os 

grupos tidos como minorias sociais na esfera da Educação. 

A repercussão desse efeito pode ser vista em dois marcos importantes para os 

movimentos negros - localizados no ano de 1982. O primeiro deles foi a mesa redonda 

promovida pela Conferência Brasileira de Educação (CBE), em Belo Horizonte, sobre o 

racismo no sistema educacional brasileiro. O segundo marco foi o Plano de Ação92, proposto 

na Convenção do Movimento Negro Unificado, também sediado na cidade de Belo Horizonte.  

Tal documento apresentava estratégias de combate ao racismo em todas as esferas da 

sociedade. Sendo assim, de modo a evidenciar as reivindicações desse Plano no âmbito 

educacional, evocaremos o apontamento de Gonçalves e Silva (2000): 

Entre as estratégias de luta, propunha-se uma mudança radical nos currículos, 

visando a eliminação de preconceitos e estereótipos em relação aos negros e à 

cultura afro-brasileira na formação de professores com o intuito de 

comprometê-los no combate ao racismo na sala de aula. Enfatiza-se a 

necessidade de aumentar o acesso dos negros em todos os níveis educacionais 

e de criar, sob a forma de bolsas, condições de permanência das crianças e dos 

jovens negros no sistema de ensino [...]. (GONÇALVES E SILVA, 2000, p. 

151) 

 
90 Para citar os exemplos apresentados por Gomes (2012): “Alguns deles iniciaram uma trajetória acadêmico-

política como intelectuais engajados e focaram suas pesquisas na análise do negro no mercado de trabalho 

(Gonzáles & Hasenbalg, 1981), do racismo presente nas práticas e rituais escolares (Gonçalves, 1985), analisaram 

estereótipos raciais nos livros didáticos (Silva, 1995), desenvolveram pedagogias e currículos específicos, com 

enfoque multirracial e popular (Lima, 2010), e discutiram a importância do estudo da história da África nos 

currículos escolares (Cunha Junior, 1997).” Ver mais em: Ibid. p. 738.  
91 GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Movimento negro e educação. 

Revista Brasileira de Educação. São Paulo, n. 15, p. 134-158, set.-dez. 2000. 
92 “No Programa de Ação, de 1982, o MNU defendia as seguintes reivindicações ‘mínimas’: desmistificação da 

democracia racial brasileira; organização política da população negra; transformação do Movimento Negro em 

movimento de massas; formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do 

trabalhador; organização para enfrentar a violência policial; organização nos sindicatos e partidos políticos; luta 

pela introdução da História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a busca pelo apoio 

internacional contra o racismo no país.” Ver mais em: DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: 

alguns apontamentos históricos. Tempo, Niterói, v. 12, n. 23, 2007, p. 114. 
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Outro relevante evento foi a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte que 

aconteceu entre 26 e 27 de agosto de 1986 na capital do país. Segundo Sales Augusto dos 

Santos, em A Lei nº 10.639/03 como fruto da luta anti-racista do Movimento Negro93, essa ação 

reivindicou, dentre outras demandas, a inserção da História da África e dos Negros no Brasil 

no currículo escolar94. 

Segundo Gonçalves e Silva (2000), no ano de 1987 houve a cobrança direta a Fundação 

de Assistência ao Estudante (FAE) - responsável pela aquisição dos livros didáticos distribuídos 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - feita por parte de movimentos negros 

organizados para que o livro didático incorporasse em sua narrativa um posicionamento 

antirracista95. No ano seguinte, em 1988, tais pautas que envolviam a população negra brasileira 

e a Educação adquiriram maiores proporções de notoriedade em virtude de ser o ano do 

Centenário da Abolição. 

Durante a efeméride, foi realizada uma série de eventos promovidos por entidades 

negras com o propósito de discutir os rumos para a emancipação da população negra de nossa 

sociedade. Podemos observar que:  

O movimento negro passou, assim, praticamente a década de 80 inteira, 

envolvido com as questões da democratização do ensino. Podemos dividir a 

década em duas fases. Na primeira, as organizações se mobilizaram para 

denunciar o racismo e a ideologia escolar dominante. Vários foram os alvos 

de ataque: livro didático, currículo, formação dos professores etc. Na segunda 

fase, as entidades vão substituindo aos poucos a denúncia pela ação concreta. 

Esta postura adentra a década de 90. (GOLÇAVES; SILVA, 2000. p. 155) 

 Portanto, a década de 1990 foi marcada por um período de mobilização efetiva dos 

movimentos negros. Dentre as ações mencionadas por Gonçalves e Silva (2000), aparecem as 

organizações de estudos em parceria com universidades federais, sendo elas: Núcleo de Estudos 

do Negro (NEN) da Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Estudos Afro-Orientais 

 
93 SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei nº 10.639/como fruto da luta anti-racista do Movimento Negro. In: 

Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. Brasília, SECAD, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, MEC/ BID/UNESCO, 2005, p. 21-37.   
94 Disto, pode-se observar os municípios que atenderam esta pauta. Cf. página 59. 
95 “Em 1987, entidades negras de Brasília pressionaram a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) para que 

fossem adotadas medidas eficazes de combate ao racismo no livro didático. A FAE, por intermédio da Diretoria 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) convidou representantes de organizações negras de todo país 

para participar de um evento no qual se fez um balanço dos problemas de discriminação que afetam o livro didático. 

Do evento participaram todos os técnicos das Secretarias Estaduais de Educação envolvidos no PNLD. Na ocasião, 

militantes, técnicos e pesquisadores avaliaram a importância da medida, uma vez que a FAE fazia circular nos 

sistemas de ensino em torno de 60 milhões de livros didáticos.” Ver mais em: GONÇALVES, Luiz Alberto 

Oliveira; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Movimento negro e educação. Revista Brasileira de Educação. 

São Paulo, n. 15, set.-dez. 2000. p. 153.  
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(CEAO) Universidade Federal da Bahia e Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB/UFSCar) 

da Universidade Federal de São Carlos. 

 De acordo com as informações disponibilizadas pelo site do NEN96, essa organização - 

fundada em 1986 e vinculada ao Movimento Negro de Santa Catarina - conta com a atuação de 

estudantes universitários e militantes negros. No ano de 1995 publicaram seu primeiro jornal, 

intitulado Educação Afro, cujo interesse é o de abordar as relações raciais no espaço escolar e 

do currículo, como também questões referentes à identidade e às religiões de matrizes Afro-

brasileiras.  

 Já o CEAO é descrito pela própria organização como sendo um órgão “voltado para o 

estudo, a pesquisa e ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações 

afirmativas em favor das populações afro-descendentes, bem como na área dos estudos das 

línguas e civilizações africanas e asiáticas”97. Por mais que tenha sido criado antes da década 

de 1990 - mais especificamente em 1959 -, foi comentado por Gonçalves e Silva (2000) em 

razão de continuar sendo uma importante organização ativa.  

 Além desses centros de estudos, também é preciso fazer menção ao NEAB/UFSCar98, 

criada em 1991 pela ação de estudantes, professores e demais militantes negros. O NEAB se 

difundiu por outras universidades e institutos federais brasileiros. Este núcleo de estudos 

também é destinado para a produção de atividades relacionadas à pesquisa e à educação. 

Conforme pontua Gomes, em seu livro O Movimento Negro educador: saberes construídos nas 

lutas por emancipação99:  

Nas universidades e faculdades organizam-se Núcleos de Estudos Afro-

brasileiros (NEABs), responsáveis pela realização de pesquisas, projetos de 

extensão, formação de professores, pelos debates políticos e acadêmicos sobre 

o acesso e a permanência de estudantes cotistas nas instituições de Ensino 

Superior. (GOMES, 2018, p. 72) 

 De modo geral, todas estas organizações que se dedicam aos estudos de sujeitos negros 

e negras e da cultura afrodescendente apresentam programas de atuação na esfera educacional, 

desde o ensino básico ao nível superior. Isto significa dizer que são organizações universitárias 

 
96

 Núcleo de Estudos Negros: Educação Afro. Disponível em: 

https://alteritas96.wixsite.com/resistencianegraemsc/nen. Acesso em: 02 set. 2021. 
97 CEAO - Centro de Estudos Afro-Orientais. Disponível em: https://ceao.ufba.br/apresentacao. Acesso em: 02 

set. 2021. 
98 NEAB - Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UFSCar. Disponível em:  

http://www.neab.ufscar.br/?page_id=85. 
99 GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. 2. reimpr. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.   

https://alteritas96.wixsite.com/resistencianegraemsc/nen
https://ceao.ufba.br/apresentacao
http://www.neab.ufscar.br/?page_id=85
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organizadas por militantes que desenvolvem e divulgam pesquisas, materiais e cursos 

destinados aos agentes da educação.  

O resultado disto foram as mobilizações dos movimentos negros cada vez mais ativas 

naquela conjuntura. Com as palavras de Gomes (2012):  

Dentre as diversas ações do movimento negro nesse período, destaca-se em 

1995, a realização da “Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o 

Racismo, pela Cidadania e a Vida”, em Brasília, no dia 20 de novembro. 

Como resultado, foi entregue ao presidente da República da época o 

“Programa para Superação do Racismo e da Desigualdade Étnico-Racial”. 

Neste, a demanda por ações afirmativas já se fazia presente como proposição 

para a educação superior e o mercado de trabalho. (GOMES, 2012, p. 739) 

 Os efeitos destas ações, fruto da trajetória dos movimentos negros no Brasil, atingiram 

diversos setores de nossa sociedade no começo do século XXI, multiplicando a fundação de 

organizações articuladoras, como a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 

(ABPN)100 fundada nos anos 2000 - organização responsável pelo Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores/as Negros/as (Copene), de âmbito nacional e regional, de suma importância para 

divulgação dos estudos e materiais sobre a comunidade negra e produzido pelos seus membros; 

ou ainda, o Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (CONNEABs)101 - que 

conta com o Fórum Permanente de Educação Básica, “formado por profissionais da educação 

básica atuantes na escola em prol da aplicação do artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e se caracteriza por ser um espaço permanente de discussão e atuação nas 

garantias do referido direito”.102  

A ABPN também se responsabiliza por promover cursos e grupos de trabalho (GTs) 

destinados principalmente para formação de professores com o intuito de estabelecer um espaço 

para debate entre todas as modalidades da Educação. Em relação ao veículo de divulgação 

científica, produz a Revista da ABPN com publicação de periódicos trimensais e outros tipos 

de publicações disponibilizadas em seu acervo digital103 - como por exemplo: Anais, Coleções 

de livros, Teses e outros materiais. 

 
100 Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN). Disponível em: https://www.abpn.org.br/. 

Acesso em 02 set. 2021.  
101 Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (CONNEABs). Disponível em: 

https://www.abpn.org.br/conneabs. Acesso em 02 set. 2021. 
102 Fórum Permanente de Educação Básica da ABPN. Disponível em: https://www.abpn.org.br/educacaobasica. 

Acesso em 02 set. 2021. 
103 Publicações ABPN. Disponível em: https://www.abpn.org.br/publicacoes. Acesso em: 02 set. 2021. 

https://www.abpn.org.br/
https://www.abpn.org.br/conneabs
https://www.abpn.org.br/educacaobasica
https://www.abpn.org.br/publicacoes
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Outro marco importante nesta primeira década do século XXI para os movimentos 

negros brasileiros foi a III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada em 2001 e sediada na cidade de 

Durban, na África do Sul - este evento foi oferecido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

De acordo com Cristiano Rodrigues, em Engendrando Afrolatinidades104, este evento 

foi fundamental para que o governo brasileiro daquele período reconhecesse, a nível 

internacional, as reivindicações políticas conduzidas pelos movimentos negros desde a década 

de 1980 - como mencionadas anteriormente. Nas palavras de Rodrigues (2012):  

Ainda que contando com inúmeros conflitos, a participação do Brasil foi 

expressiva durante os eventos preparatórios e na III CMR propriamente dita. 

A delegação brasileira foi a maior entre todas as delegações presentes em 

Durban, contando com aproximadamente seiscentos integrantes; o segundo 

posto na hierarquia da Conferência Mundial contra o Racismo, o de Relatora 

Geral, ficou a cargo de Edna Roland, uma importante ativista negra brasileira, 

e a consolidação do termo “afrodescendente” de forma consensual para 

definição dos descendentes de africanos negros escravizados fora da África, 

bem como a proposição de políticas reparatórias para os afrodescendentes 

foram conseguidas graças ao protagonismo de militantes brasileiros. 

(RODRIGUES, 2012, p. 97) 

 Com esta conferência ficou estabelecida a Declaração e Programa de Ação de 

Durban105. Para Gomes (2012), este documento foi o elemento decisivo que pressionou o 

governo a reconhecer oficialmente o problema do racismo no Brasil e comprometer-se a 

enfrentá-lo. Com isso, “a Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, criou o Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação Racial (CNCD), cujo objetivo era incentivar a 

implementação de políticas de ação afirmativa” (RODRIGUES, 2012, p. 98). 

 Em 2003 o governo brasileiro instituiu a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (Seppir), e, relacionada a ela, o Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (CNPIR) - órgãos criados com a finalidade de desenvolver, aplicar e 

supervisionar medidas de combate à discriminação racial. Nesta conjuntura é sancionada a Lei 

10.639/2003, sendo uma importante conquista política para os movimentos negros no plano 

educacional - tema que discorreremos mais detalhadamente no tópico a seguir. 

 
104 RODRIGUES, Cristiano. Engendrando Afrolatinidades. In: OLIVEIRA, Iolanda de (Org.). Relações raciais 

no contexto social, na educação e na saúde: Brasil, Cuba, Colômbia e África do Sul. Rio de Janeiro: Quartet; 

2012. 
105 Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlatas. 

Durban: 08 set. 2001. Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/declaracao_durban.pdf. Acesso 04 set. 

2021. 

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/declaracao_durban.pdf
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Lei 10.639/2003 e seus atores políticos 

Antes de adentrarmos na discussão da contextualização da Lei 10.639/03, propriamente dita, 

compreende-se a relevância de abordar sobre o posicionamento e o importante papel 

desempenhado por lideranças intelectuais negras nesta luta política. Como é o caso do 

antropólogo Kabengele Munanga e da professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. 

As contribuições de Kabengele Munanga para a Educação  

Conforme apresenta Cristiano Silva, em sua dissertação Educação brasileira e identidade 

negra em Kabengele Munanga106, os estudos de Munanga foram de grande contribuição para o 

campo da Educação para refletir acerca das pautas étnico-raciais. Para além dos pesquisadores 

que se dedicam a compreender a identidade negra brasileira, a contribuição de suas reflexões 

sobre a História da África e dos negros e negras brasileiras, foram decisivas na elaboração de 

documentos curriculares, como: Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2005). (SILVA, 2009, p. 108) 

Para utilizar as palavras de Cristiano Silva (2009), 

Esse aspecto da produção de Munanga chama nossa atenção, visto que vem 

buscando uma aproximação entre duas ciências sociais que nem sempre 

andam juntas, a Educação e a Antropologia. A forma como durante a história 

da educação em nosso país as discussões acerca da diversidade da população 

brasileira não só em aspectos fenotípicos, mas culturais e religiosos foram 

suprimidos do debate educacional constituem suas discussões acerca da 

negritude, da mestiçagem brasileira e da construção da identidade negra; como 

primordiais para a reversão de uma educação que busca silenciar um Brasil 

múltiplo e não monocultural; como se pretendeu afirmar historicamente. 

(SILVA, 2009, p. 108) 

 Sendo assim, vemos que a expressiva preocupação de Munanga com o sistema 

educativo brasileiro concerne à observação de que: a história da população negra “foi ensinada 

de maneira distorcida, falsificada e preconceituosa, comparativamente à história de outros 

continentes, principalmente do continente europeu e dos brasileiros de ascendência europeia” 

(MUNANGA, 2015, p. 25). Em relação a este argumento pontua:  

A saída, no meu entendimento, não está na erradicação da raça e dos processos 

de construção da identidade racial, mas sim numa educação e numa 

socialização que enfatizem a coexistência ou a convivência igualitária das 

diferenças e das identidades particulares. Visto sob esta ótica, penso que 

 
106 SILVA, Cristiano Pinto da. Educação brasileira e identidade negra em Kabengele Munanga. 2009. 138 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém, 

2009. 
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implantar políticas de ação afirmativa não apenas no sistema educativo 

superior, mas em todos os setores da vida nacional onde o negro é excluído, 

não significa destruir a identidade nacional nem a “mistura racial” com 

pensam os críticos das políticas de cotas, que eles mesmos rotulam como cotas 

raciais, expressão que não brotou do discurso do Movimento Negro Brasileiro. 

Sem construir a sua identidade “racial” ou étnica, alienada no universo racista 

brasileiro, o negro não poderá participar do processo de construção da 

democracia e da identidade nacional plural em pé de igualdade com seus 

compatriotas de outras ascendências. (MUNANGA, 2015, p. 25) 

 Ademais de Kabengele Munanga cabe menção à outra intelectualidade negra: Petronilha 

Silva - parecerista do documento complementar a Lei 10.639/03, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira (2004).  

A atuação da professora e militante Petronilha Gonçalves e Silva na Educação 

Em seu livro, Entre Brasil e África: construindo conhecimentos e militância107, Petronilha Silva 

narra a sua trajetória de luta pelos direitos da população negra, sobretudo atuando por direitos 

na esfera educacional. Pelo relato da autora e condizendo com o que foi exposto no tópico 

anterior, a década de 1980 parece ter sido o momento em que surgem as primeiras pesquisas 

sobre a educação de e para sujeitos negros e negras108. 

 Além das pesquisas, naquele período também foram realizados eventos, tanto pela via 

acadêmica quanto pela via da militância, como por exemplo o I e II Encontro Nacional sobre 

Realidade do Negro na Educação, nos anos de 1984 e 1985, respectivamente. Nestes encontros, 

Silva comenta ter apresentado seus trabalhos de pesquisa referente ao estágio que havia 

realizado em Limoeiro e outra sobre operários negros. No ano seguinte - 1986 -, devido aos 

contatos estabelecidos nesses Encontros, recebeu o convite do Grupo União e Consciência 

Negra de Santa Cruz do Sul/RS para o I Seminário sobre a Cultura Afro-Brasileira do Vale do 

Rio Pardo. (SILVA, 2011, p. 88-89) 

Outros dois importantes episódios também realçados por Silva (2011), foram o 

Seminário Raça Negra e Educação, em São Carlos no ano de 1986, e o Seminário Educação e 

Discriminação dos Negros, realizado na cidade de Belo Horizonte em 1987109. Conforme Silva 

 
107 SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Entre o Brasil e África: construindo conhecimento e militância. Belo 

Horizonte: Mazza Edições, 2011. 
108 Conforme as palavras de Silva: “No meio acadêmico, na área de educação, são realizadas nos anos 1980 as 

primeiras pesquisas na perspectiva e interesse dos negros, elaboradas por militantes. Trata-se da dissertação de 

mestrado de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, defendida na UFMG, em 1985 e de minha tese de doutorado, 

defendida na UFRGS, em 1987.” Ver mais em: Ibid. p. 88. 
109 Referente a este caso, devido às “[...] pressões de entidades negras junto à Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE) para que fossem tomadas medidas eficazes de combate ao racismo no livro didático, realizou-se na 
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menciona, eventos como estes foram - e continuam sendo - de grande pertinência ao que 

concerne aos estudos sobre a população negra na área da Educação. (SILVA, 2011, p. 101) 

Evidentemente, as exigências realizadas pelas entidades negras, perante as instituições 

de ensino para que sediassem essas atividades, foram cruciais para os desdobramentos de ações 

de políticas públicas. Isto significa dizer que, apesar da longa demora, medidas de ações 

afirmativas passaram a se concretizar.  

Na década de 1990, mais especificamente em 1995, Silva (2011) relata também ter 

participado do Seminário Regional de Metodologia de Ensino da Cultura Afro-Brasileira 

promovido pela União e Consciência Negra junto com a Universidade de Santa Cruz. Foi com 

a preparação deste curso que elaborou o conceito de Africanidade, enviesada pela influência 

exercida pelas contribuições de Julius K. Nyerere e Lourdinha Siqueira.  

[...] ao dizer africanidades brasileiras estamos nos referindo às raízes da 

cultura brasileira que têm origem africana. Dizendo de outra forma, estamos, 

de um lado, nos referindo ao modo de ser, de viver, de organizar suas lutas, 

próprio dos negros brasileiros, e de outro lado, às marcas da cultura africana 

que, independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do 

seu dia-a-dia. E tenho continuado a observar, a conversar, a ler e a escrever, 

na tentativa de, por meio do estudo da vida e dos livros, ampliar, precisar tais 

significações. (SILVA, 2011, p. 92) 

 Neste contexto e tendo em vista o tempo que passou como assessora dos Agentes de 

Pastoral Negros (APNs) - aproximadamente 15 anos -, Silva (2011) aponta que em decorrência 

dos trabalhos até então realizados, o assunto sobre a educação para negros faz-se emergente em 

seus estudos. Conforme relata em seu livro:  

As discussões e lutas empreendidas pelos APNs nos anos 1990 

proporcionaram-me, assim como os estudos, publicações e ação política de 

alcance internacional. Promovidos pelo Atabaque, tais estudos me 

conduziram a elaborações importantes sobre processos educativos decorrentes 

de propostas e realizações do Movimento Negro. Impulsionada por 

questionamentos em tais nestas experiências, propus em 1995, e os colegas do 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar acolheram, a sugestão de 

realizar, em São Carlos, um seminário sobre Pensamentos Negros em 

Educação – expressões do movimento negro. Para esta atividade acorreram 

militantes de diferentes estados e regiões do País. Trabalhos resultantes deste 

importante encontro encontram-se em obra organizada pela Professora 

Doutora Lúcia Maria de Assunção Barbosa e por mim. Este esforço intelectual 

permitiu-nos apresentar experiências de luta, de busca por reconhecimento e 

valorização, objetivos e metas que expressaram nossa contribuição de negros 

 
Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, um balanço de problemas de discriminação nos materiais escolares. 

Militantes, técnicos de Secretarias da Educação, pesquisadores, apresentaram avaliações e propostas, no Seminário 

‘Educação e Discriminação dos Negros’. Na ocasião submeti a debate considerações sobre cultura negra e 

experiências educativas.” Ver mais em: Ibid. p. 102. 
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para a educação brasileira, ao sublinhar conceitos como identidade étnico-

racial, resistência negra, cultura negra, história dos negros e militância negra. 

(SILVA, 2011, p. 97)  

Dito isto, Silva (2011, p. 105) defende o entendimento de que “militância e pesquisa 

podem, pois, se combinarem num único esforço, com a finalidade de atingir compreensões de 

ações humanas, como a de se educar, indispensáveis para novas relações na sociedade.”  

Da mesma forma, Petronilha Silva comenta, em entrevista realizada por Claudilene 

Silva, Lucimar Dias e Silvani Valetim, a intrínseca relação entre a militância e a docência - 

neste caso, referente à educação escolar. Em A Pensadora Negra em Educação Petronilha 

Beatriz Gonçalves e Silva: Memórias e Reflexões110, quando questionada sobre o envolvimento 

do movimento negro com a educação, Silva aponta que:  

[...] a ideia que muitas pessoas têm é de que um movimento social faz 

reivindicações, talvez seja, o que mais apareça, mas ao fazer a sua 

reivindicação o movimento social está educando. Educando a sociedade no 

sentido de fazer compreender que não existe um segmento dessa sociedade 

mais importante, mais bonito ou superior, ou seja, existem outros que têm 

igual importância, que também pensam, que também tem propostas. E nós que 

estamos na educação somos chave para que estes pensamentos e as 

proposições dos diferentes movimentos estejam presentes, que eles dialoguem 

perguntando o que nós temos em comum e que escola nós queremos construir. 

Esse é um movimento chave. Se nós tivermos presente que escola nós 

queremos? Que escola brasileira nós temos que fazer, daqui para a frente, não 

estou negando tudo o que se fez até hoje, estaria negando inclusive a minha 

tarefa de professora. Mas, com o que nós temos, o que nós queremos daqui 

para frente? E ao fazer essa pergunta, estamos também fazendo outras ou 

tentando responder a outras... Que sociedade que queremos? Qual é o projeto 

de sociedade que as nossas aulas, o nosso sistema de ensino está propondo? 

Para quais projetos de sociedade nós trabalhamos? Claro, os movimentos 

sociais dão essa resposta, eu penso. E nós, com o nosso ensino, nós também 

damos essa resposta. Seja na forma como nós estabelecemos a relação 

professor e aluno, seja nos textos que a gente leva para ler e discutir, seja nos 

procedimentos de avaliação, seja na valorização que nós damos para a palavra 

do aluno, para a postura do aluno, para a contribuição que o aluno possa trazer 

a partir da sua experiência e valorização da sua própria experiência. (SILVA, 

DIAS, VALENTIM, 2000, p. 310) 

 Portanto, a escolha destes dois intelectuais negros111, Kabengele Munanga e Petronilha 

Silva, diz respeito ao posicionamento e engajamento político-social em relação às 

problemáticas étnico-raciais no campo da Educação que acabaram por produzir e legitimar 

 
110SILVA, Claudilene Maria da; DIAS, Lucimar Rosa; VALENTIM, Silvani dos Santos. A Pensadora Negra em 

Educação Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva: Memórias e Reflexões. Revista Interritórios, Caruaru, v.6 n.12. 

2020. p. 299-315. 
111 Para além destes autores, reconhecemos a suma importância dos estudos desenvolvidos por outros intelectuais 

negros para a área da Educação, como por exemplo, Nilma Lino Gomes, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Ana 

Célia da Silva. 
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novos objetos de interesse educacional e de pesquisa. Como vimos, ambos contribuíram com 

seus estudos para a formulação de conhecimentos, de ordem acadêmica-científica, sobre a 

população negra brasileira; e para a formulação de imperativos para a educação escolar 

antirracista. 

 A relevância das obras desses dois autores também pode ser constatada ao verificar a 

constância com a qual são citados em pesquisas e documentos sobre o assunto.  É claramente a 

dupla inserção – políticas escolares e acadêmica - desses dois intelectuais que permitem o 

trânsito de suas obras. Mas essa circulação também carreou com eles as questões e problemas 

implicados no desenvolvimento de novos saberes para a escola e para a academia conectando 

os dois lugares.  

No caso de Petronilha Silva, ela se destaca ainda mais por seu envolvimento direto na 

elaboração de um documento orientador para o currículo escolar nacional. Com as palavras de 

Silva et. al (2020), Petronilha Silva: 

Tem inúmeros textos publicados, orientações realizadas e traz em sua 

bibliografia um marco importantíssimo foi a primeira mulher negra a ter 

assento no Conselho Nacional de Educação na Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação (2002-2006) e protagonizou a relatoria do 

Parecer CNE/CP 3/2004 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana. Um dos documentos mais importantes do 

campo educacional, que sem dúvida expressa de modo contundente o que 

acumulamos acerca do Pensamento Negro em Educação. (SILVA, DIAS, 

VALETIM, 2020, p. 302) 

 Em relação a isto, o tópico adiante pretende discorrer sobre os processos que 

culminaram no decreto da Lei 10.639/03. Esta pesquisa também entende que a mencionada Lei 

tem sido apropriada, tanto como um marco temporal quanto um suporte de análise para estudos 

interessados na História africana e Afro-brasileira para a rede de ensino básico. 

A Lei 10.639/03 

Como citada no capítulo anterior, em 9 de janeiro de 2003 foi decretada a Lei 10.639/03112 que 

altera a Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de História e cultura africana e Afro-brasileira na Educação Básica. 

Em 2008 esta lei passou por uma nova alteração sob a finalidade de incluir a história e cultura 

dos povos indígenas - Lei 11.645/08. 

 
112 Cf. página 26.  
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No entanto, pouco antes da Lei 10.639/03 ter sido sancionada, na segunda metade da 

década de 1990, já se propunha um controle das revisões dos manuais didáticos referentes 

àqueles que reforçassem estereótipos negativos sobre a população negra. Da mesma forma, 

ainda na década de 1990, houve algumas prefeituras que declararam leis orgânicas para que 

livros didáticos e outros materiais escolares, que transmitissem em seu conteúdo discriminação 

racial, fossem impedidos de serem aderidos pela rede municipal de ensino.  

Isto somente foi possível em virtude da expressiva articulação de movimentos negros 

em confrontarem e pressionarem os governos locais a tomarem medidas efetivamente 

antirracistas. Conforme justifica Márcia Pereira em sua tese História da África, uma disciplina 

em construção 113:  

Nas regiões em que o movimento social antirracista estava mais organizado e 

conseguia estabelecer o diálogo com os governos e parlamentares, foram 

sendo aprovadas leis estaduais ou municipais que pretendiam tornar a 

educação e o sistema escolar propulsores de uma sociedade mais democrática, 

combatendo o racismo e o preconceito. E que para isso contavam com as 

contribuições que seriam trazidas por uma nova história do Brasil que estava 

sendo feita e por uma história da África Negra que contabilizava um pequeno 

número de pesquisadores e professores em todo o território nacional. 

(PEREIRA, 2012, p. 139) 

A fim de nomear alguns destes referidos decretos, Santos (2005) nos apresenta que: 

Alguns municípios passaram a impedir a adoção de livros didáticos que 

disseminavam preconceito e discriminação raciais. As Leis Orgânicas dos 

Municípios de Salvador e Belo Horizonte, por exemplo, estabelecem no artigo 

183, § 6ª e no artigo 163, § 4ª, respectivamente, que “é vedada a adoção de 

livro didático que dissemine qualquer forma de discriminação ou preconceito” 

(Leis Orgânicas dos Municípios de Salvador e Belo Horizonte apud Silva 

Junior, 1998: 115 e 173). Este mesmo objetivo é buscado na Lei Orgânica do 

Município de Teresina, promulgada em 26 de julho de 1999, artigo 223, inciso 

IX, que estabelece a “garantia de educação igualitária, com eliminação de 

estereótipos sexuais, racistas e sociais dos livros didáticos, em atividades 

curriculares e extracurriculares” (Lei Orgânica do Município de Teresina apud 

SOARES, 2001). Também percebemos esta preocupação na Lei Orgânica do 

Município do Rio de Janeiro, promulgada em 5 de abril de 1990, no artigo 

321, inciso VIII, a qual estabelece que o ensino será ministrado com base no 

princípio de uma “educação igualitária, eliminando estereótipos sexistas, 

racistas e sociais das aulas, cursos, livros didáticos ou de leitura complementar 

e manuais escolares” (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro apud 

SILVA JUNIOR, 1998: 212). (SANTOS, 2005, p. 26) 

 
113 PEREIRA, Marcia Guerra. História da África, uma disciplina em construção. 2012. 245 f. Tese (Doutorado 

em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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 Além destes exemplos, Santos (2005) também cita os governos de estados e 

municípios114 - Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém e outros - que instituíram decretos 

responsabilizando-os de oferecer “disciplinas sobre a História dos Negros no Brasil e a História 

do Continente Africano nos ensinos fundamental e médio das redes estaduais e municipais de 

ensino” (2005, p. 26).  

 De acordo com Antônio Barros de Aguiar, em seu artigo intitulado O debate em torno 

das ações políticas do Movimento Negro no processo histórico da Lei 10.639/2003115, desde 

11 de março de 1999, o projeto da Lei 10.639 passou a tramitar pelo Congresso Nacional. 

Entretanto, devido à ausência de um forte apoio político partidário naquele momento, houve o 

atraso de três anos para a sua homologação.  

Tendo em vista estes fatores, pode-se averiguar que estas pautas educacionais 

levantadas pelos movimentos negros estavam sendo gradativamente atendidas. Entretanto, 

devido sua abrangência nacional, a Lei 10.639/03 se concretizou como um grande marco 

histórico do século XXI para este grupo social.  

Referente a este aspecto, Antônio Aguiar (2021) indica: 

A cultura afro-brasileira precisa ser compreendida em sua dimensão relacional 

com outras culturas, a partir de suas próprias dimensões políticas, éticas e 

históricas. Segundo Júnia Pereira (2008), a Lei 10.639/2003 não coloca algo 

efetivamente novo no ensino de História, mas, sim, sinaliza a importância da 

História da África, que já vinha ocorrendo no Brasil desde o final dos anos 

1950, com a criação dos centros de pesquisas acerca do continente africano. 

Com efeito, o que se instaura no campo da Educação Básica em todo o país é 

a obrigatoriedade de conteúdos e formas de abordagens sobre a História 

africana e a população afro-brasileira, tendo o Movimento Negro como um 

dos interlocutores principais e mais atuantes politicamente. (AGUIAR, 2021, 

p. 276) 

 Esta proposta de interferir no currículo escolar justifica-se pelo entendimento da função 

desempenhada pela escola como lócus da educação formal na nossa sociedade. Por este motivo, 

Aguiar (2021) também defende que a educação foi entendida, pelos movimentos negros, como 

um elemento primordial para propagar a luta antirracista. Para utilizar as palavras do autor:  

A educação sempre teve um papel importante nos discursos do Movimento 

Negro, que percebe a escola como um espaço privilegiado para a 

transformação de sujeitos, o reconhecimento e a valorização da História 

 
114 SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei nº 10.639/como fruto da luta anti-racista do Movimento Negro. In: 

Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. Brasília, SECAD, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, MEC/ BID/UNESCO, 2005, p. 26-32.  
115 AGUIAR, Antônio Barros de. O debate em torno das ações políticas do Movimento Negro no processo histórico 

da Lei 10.639/2003. Revista História Hoje, v. 10, nº 19, p. 273-293, 2021.  
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africana e da cultura afro-brasileira. É por meio da educação que se busca 

desconstruir os estereótipos sobre a população negra, permitindo que os 

alunos construam novas concepções acerca dos processos históricos da 

escravidão negra e dos sujeitos sociais. Nesse sentido, a valorização da 

diversidade, das relações étnico-raciais e do fortalecimento da identidade 

negra se tornaram pautas relevantes na agenda política de luta daquele 

movimento social. (AGUIAR, 2021, p. 280) 

Todavia, sem retirar sua relevância política, alguns críticos questionam a eficácia desta 

lei em virtude de considerá-la incompleta. Em outros termos, em razão de não exigir que 

houvesse no ensino superior, sobretudo nos cursos de licenciatura, as disciplinas que 

preparassem o docente a ministrar aulas e outras atividades escolares sobre a temática africana 

e Afro-brasileira116. 

Sendo assim, podemos constatar que a lei foi criada para atender uma pauta educacional 

da agenda política dos movimentos negros, de modo a reeducar a sociedade brasileira para 

combater o preconceito racial e outras formas de discriminação. Todavia, para o cumprimento 

desta ação faz-se imprescindível a oferta de cursos que contemplem esses assuntos na formação 

docente.  

 Em decorrência da exigência da Lei 10.639/03, observa-se que outros setores da 

sociedade se mobilizaram para fornecer ao ensino básico os materiais didáticos e profissionais 

com qualificação curricular para atender esta normativa. As universidades, gradualmente, 

passaram a inserir em sua grade curricular as disciplinas - em algumas instituições sendo de 

caráter optativo - de História do continente Africano e da Diáspora117, assim como os livros 

didáticos incorporaram - ou reformularam - em seu conteúdo estas temáticas. 

 
116 Segundo Sales dos Santos: “A lei federal, simultaneamente, indica uma certa sensibilidade às reivindicações e 

pressões históricas dos movimentos negro e anti-racista brasileiros, como também indica uma certa falta de 

compromisso vigoroso com a sua execução e, principalmente, com sua a eficácia, de vez que não estendeu aquela 

obrigatoriedade aos programas de ensino e/ou cursos de graduação, especialmente os de licenciatura, das 

universidades públicas e privadas, conforme uma das reivindicações da Convenção Nacional do Negro pela 

Constituinte, realizada em Brasília-DF, em agosto de 1986 [...]”. Ver mais em: SANTOS, Sales Augusto dos. A 

Lei nº 10.639/como fruto da luta anti-racista do Movimento Negro. In: Educação anti-racista: caminhos abertos 

pela Lei Federal nº 10.639/03. Brasília, SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 

MEC/ BID/UNESCO, 2005, p. 34. 
117 A fim de exemplificação, Mirian Garrido pesquisou para sua dissertação a adesão da disciplina de História da 

África nas universidades particulares localizadas no Vale do Paraíba (São Paulo), que mais formam docentes que 

lecionam nas escolas da região. Ver mais em: GARRIDO, Mirian Cristina de Moura. Escravo, africano, negro e 

afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos (1997-

2002). 2011. 208 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita 

Filho/Assis, Assis, 2011.; E o artigo de Passos et. al. que analisaram “os projetos pedagógicos de cursos ofertados 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)” referentes a 

inclusão de mencionada disciplina em suas grades curriculares. Ver mais em: PASSOS, Joana C.; ROFRIGUES, 

Tatiane C.; CRUZ, Ana C. J. da. O Impacto das Ações Afirmativas no Currículo Acadêmico do Ensino Superior 

Brasileiro. Revista da ABPN, v. 8, n. 19, mar.- jun. 2016, p.08-33. 
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 Para complementar a aplicabilidade da referida lei, o suporte prestado pelo Parecer 

CNE/CP 003/2004 e Resolução 01/2004, apresenta as orientações necessárias para cumprir com 

os seus objetivos. Estas medidas instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2004).  

Quanto ao seu conteúdo, Mirian Garrido, em sua dissertação Escravo, africano, negro 

e afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de 

materiais didáticos (1997-2002)118, comenta que se trata de uma normativa sobre os elementos 

que devem ser trabalhados com essa temática em sala de aula - tendo como perspectiva a 

reafirmação e valorização da cultura, história e sujeitos negros e negras. Dessa forma, observa-

se o propósito de estabelecer uma educação que permita aos estudantes identificar os aspectos 

da contribuição da história dos afrodescendentes para formação histórica e cultural brasileira.  

Com as palavras de Garrido (2011):  

As Diretrizes Curriculares para educação Étnico-Raciais constituem-se em 

relevante suporte para a ação docente, pois o texto normativo aponta os 

conteúdos que deverão ser selecionados, embora enfatize veementemente que 

a efetivação do ensino da história e cultura africana e afro-descendente se dará 

por diferentes meios. Não se trata apenas de incorporação de conteúdos a 

serem abordados de forma tradicional, o que está em pauta é o repensar de 

atitudes e valores, de ressignificação do ensino enquanto instrumento de 

valorização da identidade. Os conteúdos elencados circunscrevem a 

necessidade da aprendizagem da história e cultura africana e afro-brasileira 

nos mais diversos períodos históricos, devendo ser trabalhados de forma 

articulada, priorizando a visão desses indivíduos de sua própria história, além 

de serem estudados por uma perspectiva positiva. O documento aponta 

também outros elementos a serem observados no ensino da África e dos afro-

descendentes, tais como, datas significativas para a luta contra discriminação 

e reafirmação dos direitos dos negros; estudo das organizações negras em 

diferentes contextos; estudo da produção material e imaterial herdada desses 

grupos, tais como, moçambique, rodas de samba, conhecimentos 

tecnológicos; e estudo da participação de africanos e afro-descendentes nas 

diferente áreas do conhecimento, atuação profissional e luta social. Sugere 

inclusive nomes representativos. (GARRIDO, 2011, p. 171) 

Sendo assim, entende-se que para além da instauração da referida lei, é de suma 

importância nos atermos aos aparatos e mecanismos advindos dessa luta política, protagonizada 

pelos movimentos negros. Além disso, devemos refletir acerca da formação de profissionais 

para que as exigências estabelecidas por essa lei sejam cumpridas. Sendo assim, trataremos no 

 
118 GARRIDO, Mirian Cristina de Moura. Escravo, africano, negro e afrodescendente: a representação do negro 

no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos (1997-2002). 2011. 208 f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho/Assis, Assis, 2011. 
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tópico a seguir sobre mais uma ação reivindicatória destes movimentos sociais organizados que 

conquistaram uma normativa de políticas públicas: as chamadas Ações Afirmativas. 

As políticas de Ações Afirmativas  

As políticas públicas de Ações Afirmativas119, como é o caso da chamada Lei de Cotas - que 

têm a finalidade de garantir o acesso e permanência de estudantes negros e negras no ensino 

superior -, gerou uma alteração no perfil das universidades. Isto significa dizer que com o 

aumento do ingresso de estudantes negros e negras, sobretudo militantes e ativistas, a produção 

acadêmica e as atividades extensionistas120 ampliaram seu espectro de pesquisas e ações devido 

à entrada deste público.  

De acordo com Gomes (2011):  

As ações afirmativas trazem em si uma nova pedagogia: a pedagogia da 

diversidade, a qual produz saberes. Estes deveriam ser matéria de reflexão 

teórica, uma vez que possibilitam a construção de um diálogo epistemológico. 

No caso específico da educação superior, essas políticas deveriam ser 

entendidas como canais profícuos de chegada à Universidade de saberes 

produzidos não só pelo movimento negro e pela comunidade negra em geral, 

mas, sobretudo, pela juventude negra. (GOMES, 2011, p. 138) 

 A ampliação do acesso à educação, em especial o ingresso para o ensino superior, da 

população negra esteve na agenda dos movimentos sociais negros, sobretudo na geração das 

décadas finais do século XX - como foi debatido anteriormente neste capítulo. Tais 

reivindicações pressionaram o governo brasileiro a instituir a Lei 12.711/2012, conhecida como 

a Lei de Cotas. Segundo Joana Luz em seu artigo Sobre a Política de Ações Afirmativas: Onde 

estamos?121:  

 
119 “A expressão ‘ação afirmativa’ foi criada pelo presidente dos Estados Unidos J. F. Kennedy, em 1963, 

significando ‘um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 

concebidas com vistas ao combate da discriminação de raça, gênero etc., bem como para corrigir os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado’ (Gomes, 2001). No entanto, é mister contextualizar o seu 

surgimento. As ações afirmativas não foram dadas pela elite branca dos Estados Unidos; pelo contrário, elas foram 

conquistadas pelo movimento negro daquele país, após décadas de lutas pelos direitos civis.” Ver mais em: 

DOMINGUES, Petrônio. Ações afirmativas para negros no Brasil: o início de uma reparação histórica. Revista 

Brasileira de Educação. n. 29, ago. 2005a. p. 166. 
120 No que diz respeito a esta ação, Miranda e Santos (2017) entendem que: “Como componente indissociável do 

tripé organizacional das universidades brasileiras, podemos dizer que a extensão universitária tem sido, nas 

décadas mais recentes, um importante espaço de interlocução das instituições de ensino superior com a sociedade 

mais ampla. A visibilidade dessa atuação tem crescido nos últimos anos na mesma medida em que o leque de 

questões sociais emergentes teve a possibilidade de adentrar o campo das políticas públicas.” Ver mais em: 

MIRANDA, Vanessa R. E.; SANTOS, Lucíola L. C. P. Ações Afirmativas e as Atividades Extensionistas como 

estratégias de descolonização da universidade. In: SILVA, Kelly; et. al. (org.). Ações Afirmativas e Relações 

Étnico-Raciais. Belo Horizonte: EdEUMG, 2017. p. 27. 
121 LUZ, Joana Angélica Guimarães da. Sobre a Política de Ações Afirmativas: Onde estamos? Revista da ABPN 

v. 13, n. 37, jun.-ago. 2021, p. 582-594. 
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No Brasil a Lei das Cotas (nº 12.711) foi aprovada em agosto de 2012, como 

política pública de ação afirmativa na educação superior, após mais de uma 

década de debate e com muitas controvérsias. Essa medida legal e obrigatória 

determina que as universidades, institutos e centros federais reservem no 

mínimo 50% das suas vagas para estudantes oriundos de escola pública, desse 

percentual, há uma reserva destinada a estudantes negros (pretos e pardos) e 

indígenas, assim como Pessoas com Deficiência. O percentual dentre os 50% 

de escola pública destinado a negros e indígenas é definido pela presença 

dessas populações no território da instituição de ensino superior (IES), de 

acordo com o Censo do IBGE. (LUZ, 2021, p. 588) 

 Desta forma, entende-se a relevância desta lei como sendo uma política de reparação 

histórica à população negra brasileira ao tentar possibilitar que o espaço acadêmico não prossiga 

sendo majoritariamente ocupado somente por pessoas brancas. Para utilizar de outros termos, 

podemos apontar que essa normativa pretende estabelecer a democratização do ingresso ao 

ensino superior, sendo este um dos caminhos para reduzir a desigualdade racial e social. 

 Referente a esta política de caráter reparatório, Munanga (2007) justifica:  

As cotas vão, sem dúvida, promover o acesso a uma educação superior de 

qualidade e, conseqüentemente, à capacidade competitiva dos alunos brancos 

pobres, negros, índios. Ou seja, vão incluir os beneficiados na classe média 

ascendente com efeito multiplicadores, visto que a probabilidade dos filhos 

deles viverem a situação anterior dos pais é menos provável. Conquanto 

reduzir a pobreza não signifique combater automaticamente o racismo 

antinegro, não devemos perder de vista o fato de que, pela primeira vez em 

sua vida, alguns alunos negros e brancos terão a oportunidade de conviver, ao 

freqüentarem a mesma faculdade ou a mesma escola. Esta aproximação das 

diferenças ou de convivências das diversidades pode desarmar os preconceitos 

recebidos na educação familiar e escolar, penso eu. Os preconceitos estão no 

tecido social, na cultura, nos livros didáticos, em nossos imaginários e 

representações coletivas, em nossa psicologia do relacionamento 

independentemente da classe social à qual pertencemos. É nesses terrenos 

privilegiados que devemos lutar para transformar as mentes e as consciências 

individuais e coletivas. (MUNANGA, 2007, p. 18) 

 Contudo os estudos que monitoram os efeitos causados pelas políticas afirmativas têm 

apresentado resultados intrigantes do ponto de vista do não cumprimento efetivo dessas 

medidas. Sob outros termos, de acordo com a pesquisa de Luiz Mello e Ubiritan Resende, 

Concursos públicos federais para docentes e ações afirmativas para candidatos negros122, 

realizada com base em editais de 63 universidades federais e 38 institutos federais, o percentual 

de vagas preenchidas não atinge o número preestabelecido pela Lei 12.990/2014 - esta lei 

estabelece a reserva de um número definido de vagas para candidatos negros em cargos nas 

instituições federais.  

 
122 MELLO, Luiz; RESENDE, Ubiratan Pereira de. Concursos públicos federais para docentes e ações afirmativas 

para candidatos negros. Cadernos de Pesquisa [online], v. 50, n. 175. jan.-mar. 2020. pp. 8-29. 
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Quanto a isto, averiguou-se que o número de docentes negros e negras contratados para 

tais instituições de ensino federal não acompanha a progressão de estudantes negros e negras 

que ingressam no ensino superior. Concernente a este fator, Mello e Resende (2020) apontam 

que:  

Nesse cenário, embora não tenha sido objeto de nossa investigação, é 

instigante refletir sobre as razões fundantes das dificuldades para a 

implementação da Lei n. 12.990 (BRASIL, 2014), em seu propósito geral de 

diversificação do perfil de raça/cor do serviço público federal e, em particular, 

do corpo docente das instituições federais de ensino. Estudos de ordem 

qualitativa seguramente seriam parte do percurso teórico-metodológico para 

encontrar respostas a essa questão, mas provavelmente o racismo subjacente 

às lógicas institucionais da burocracia estatal e estruturante da sociedade 

brasileira é um ponto de partida fundamental para compreender a dinâmica da 

manutenção dos privilégios da elite branca, tradicionalmente ocupante dos 

cargos de prestígio do campo acadêmico e científico nacional e das 

instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão no Brasil. (MELLO; 

RESENDE, 2020, p. 19) 

 Contudo, em contrapartida às barreiras estabelecidas pela classe conservadora, os 

estudos sobre o impacto das ações afirmativas têm apresentado resultados promissores123. Desta 

forma, entendemos que a discussão sobre tais políticas afirmativas reverbera em torno da 

crescente produção de pesquisas sobre os mais diversos aspectos da população negra sob a 

perspectiva das mais variadas áreas de conhecimento científico. Essa produção corresponde ao 

ingresso de estudantes negros e negras, cada vez mais presente nas universidades públicas 

devido às políticas de cotas, que pressionam a academia a desenvolver pesquisas sobre assuntos 

que lhes dizem respeito. 

Com relação a isso, Michel de Certeau (1982), em A escrita da História124, ao comentar 

sobre a postura assumida pela academia em resposta às novas proposições do seu público 

estudantil, argumenta sobre a autoridade exercida pelos docentes, de resistir ou não a esses 

movimentos internos. Se tratando da História, deve-se ressaltar que o ponto de partida de uma 

pesquisa remete às questões inerentes à contemporaneidade. Conforme Prost (2008) apresenta:  

[...] em cada momento da história, existem questões que deixam de ser 

formuladas e outras que estão na ordem do dia as primeiras são contestadas e 

rebatidas, enquanto as segundas encontram-se no cerne das preocupações da 

 
123 A este respeito, ver mais em: DOMINGUES, Petrônio. Ações afirmativas para negros no Brasil: o início de 

uma reparação histórica. Revista Brasileira de Educação. n. 29, p. 164-176, ago. 2005a; MELLO, Luiz; 

RESENDE, Ubiratan Pereira de. Concursos públicos federais para docentes e ações afirmativas para candidatos 

negros. Cadernos de Pesquisa [online], v. 50, n. 175. jan.-mar. 2020. pp. 8-29.; VENTURINI, Anna Carolina. 

Ações Afirmativas nos Programas de Pós-graduação Acadêmicos de Universidades Públicas (jan/2002 a 

jan/2018). Levantamento das políticas de ação afirmativa (GEMAA), IESP-UERJ, 2019, p. 1-31. 
124 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982. 



65 

 

profissão. A inserção das questões no campo das problemáticas atuais da 

corporação determina seu status científico. (PROST, 2008, p. 79) 

 Portanto, referente a este assunto, veremos a seguir como foi reformulado o curso do 

nível de graduação em História para inserção da disciplina de História da África. O processo de 

disciplinarização dessa área de estudos da História, remete a dois fatores que foram discutidos 

neste capítulo: a pressão do reconhecimento científico desta disciplina entre os pares e a 

formação de professores especializados na temática - em virtude da exigência da Lei 10.639/03. 

A criação da disciplina de História da África para a formação docente  

Tendo em vista a reflexão dos tópicos anteriores, acerca da necessidade de haver a preparação 

de docentes da rede básica de ensino aptos a ministrar aulas sobre a temática da história e cultura 

Afro-brasileira e africana, tomemos nota da inserção dessa referida disciplina na grade 

curricular dos cursos de graduação em História. Desse modo, devemos introduzir nossa 

discussão o apontamento de Márcia Pereira (2012): 

A pressão sobre as universidades se ampliou, com a discussão das cotas 

ocupando o noticiário nacional. A pressão institucional exercida pela antiga 

Secretaria Especial de Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC se aliou à 

ação do Movimento Negro pleiteando a inclusão dos conteúdos de História da 

África nos cursos de formação de professores, incluindo-se a licenciatura em 

História entre eles. O Parecer n.º 03/2004 e a Resolução n.º 1/ 2004, do 

Conselho Nacional de Educação, são explícitas neste sentido. (PEREIRA, 

2012, p. 169) 

 Em consonância com o comentário feito no começo deste tópico, a origem da História 

da África, tal como campo de estudo nos moldes que temos atualmente, remete 

aproximadamente a década 1950 e apresenta uma expressiva progressão de pesquisas a partir 

da década de 1980. No primeiro momento, esses estudos dividiram-se em duas vertentes: a 

história da África enviesada pela longa duração ou a história de processos históricos da Era 

Moderna ou Contemporânea125. No entanto, logo expandiu suas perspectivas de análise 

referente aos mais diversos aspectos das sociedades e povos que habitam o continente, bem 

como a relação com a Diáspora. 

 
125 Conforme argumenta Márcia Pereira (2012): “Africanos e não africanos, estudando dentro e fora da África 

injetavam vigor aos conhecimentos sobre a África e os africanos e fertilizavam os estudos históricos. Muryatan 

Barbosa classifica os estudos desenvolvidos nesse início de consolidação do campo de conhecimento, em dois 

tipos básicos: os interessados em reconstruir a história africana desde uma perspectiva estrutural de longo prazo e 

aqueles que têm por objeto de estudo temas modernos e contemporâneos, relacionados ao tráfico de escravos, ao 

colonialismo e à descolonização (2008).” Ver mais em: PEREIRA, Marcia Guerra. História da África, uma 

disciplina em construção. 2012. 245 f. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2012. p. 157. 
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 Sob o âmbito nacional, a partir da década de 1990 passou-se a formular efetivamente a 

História da África para os cursos de graduação em História, a princípio em universidades 

públicas do Maranhão, São Paulo, Brasília e Salvador. Contudo, nos anos 2000 a disciplina 

estruturou-se para compor a grade curricular em diversas outras universidades do país, 

sobretudo em decorrência da institucionalização da Lei 10.639/03. (PEREIRA, 2012) 

 Ao contrário do que se estipulava na década de 1960, em relação à produção da história 

do continente africano inserida diretamente nas disciplinas do campo de História Moderna e 

Contemporânea, nas décadas finais do século XX, apontava-se para emergência da História da 

África enquanto uma disciplina autônoma. Com as palavras de Pereira (2012):  

A compreensão do que vem a ser história da África em nossas Universidades 

está marcada pela sua própria origem – como pretendemos ter demonstrado, 

ela ressurge em resposta à Lei 10 639/03 que é, por sua vez, concebida como 

um instrumento para superação do racismo em relação aos afrodescendentes. 

Desta ascendência, a disciplina de História da África contemporaneamente 

desenvolvida em nossas graduações guardará a preocupação em articular-se 

com o Ensino Básico, a necessidade de justificar, para os alunos, sua inclusão 

no currículo e o diálogo preferencial com a África Negra. (PEREIRA, 2012, 

p. 122) 

 Nesse contexto, conforme relatado por Pereira (2012), a disciplinarização da História 

da África estava intrinsecamente ligada aos expressivos trabalhos de intelectuais como Costa e 

Silva, Manolo Florentino e Mario Maestri Filho. Ademais, a contratação da professora Leila 

Hernandez e do professor Valdemir Zamparoni para assumirem a disciplina na Universidade 

de São Paulo e na Universidade Federal da Bahia, respectivamente, fez parte desse processo. 

[...] muitos cursos de extensão que passam a ser organizados por todo o Brasil, 

para os quais são sistematicamente convidados os pouco especialistas em 

História da África então em atividade no país: Mônica Lima, Marcelo 

Bittencourt, Selma Pantoja e Valdemir Zamparoni cruzam o país de Norte a 

Sul, proferindo palestras ou mini-cursos sobre a importância da História da 

África para a História brasileira, convidados por Sindicatos de professores, 

por entidades do movimento estudantil, por associações do movimento negro 

e, inclusive, por algumas universidades. (PEREIRA, 2012, p. 132) 

Dito isso, nota-se um grande crescimento desse campo ao ampliar sua produção e haver 

uma certa regularidade de pesquisa. Em decorrência deste conjunto de fatores, gradativamente 

a disciplina pressionou o currículo universitário a assumir sua incorporação na grade do curso 

de História como uma matéria de caráter autônomo.  

Apesar desta inclusão não ter provocado, a princípio, nenhum conflito rigoroso no que 

diz respeito à redução da carga horária de outras disciplinas, Pereira (2012) identificou que 

houve somente um professor, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez oposição a 
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disciplinarização autônoma da História da África. Todavia, em virtude desta repercussão não 

ter ido adiante, leva-nos a evidenciar para a emergência dessa disciplina no curso de graduação 

em História, sobretudo para licenciatura. 

Aliado a isso, a Lei 10.639/03 teve um importante papel na efetivação dessa disciplina 

acadêmica. Apesar de Pereira (2012) ressaltar o distanciamento existente entre o que está 

decretado como lei e o seu cumprimento é de suma importância que esse aparato legal esteja 

disponível. Desta forma, torna-se necessário a criação de cursos e materiais para formação 

profissional que contemple à história da África, bem como recursos didáticos para a formação 

estudantil. Sob outros termos, requereu-se, portanto, profissionais especialistas na área e 

recursos para as aulas. 

Conforme Pereira (2012) afirma: 

Cria-se, assim, uma demanda por profissionais habilitados a promoverem a 

capacitação de professores de História, Literatura, Artes e especialistas de 

ensino em diferentes redes de ensino municipal. Surge, também, um potencial 

mercado para autores de obras e de material didático capazes de suprir as 

necessidades criadas quando da aplicação da legislação. Cursos de extensão, 

cursos rápidos, cursos oficiais e promovidos por sindicatos e organizações não 

governamentais as mais diversas, que abordavam a história dos negros no 

Brasil, estratégias de combate ao racismo e, com maior ou menor peso também 

a história da África. (PEREIRA, 2012, p. 143) 

Tendo como referências as entrevistas realizadas com professores universitários do 

curso de História da África, Pereira (2012) averiguou ter havido naquele primeiro momento 

alguns entraves que geraram conflitos, por razões identitárias, nas relações entre esses dois 

grupos: por um lado os acadêmicos que ministravam esses cursos e do outro lado, militantes de 

movimentos sociais e professores da rede de ensino básico. Contudo, nota-se ter sido promissor, 

em meio a profusão proporcionada por esses cursos e palestras, em razão de ter aberto caminho 

para que houvesse mais graduandos e pós-graduandos desenvolvendo pesquisas sobre essa 

temática. 

Por outro lado, Pereira (2012) aponta para o rareamento de contratação de docentes pelas 

universidades federais, e por conseguinte, a dificuldade de ampliação do quadro de disciplinas, 

em torno da década de 1990, devido às políticas de gastos públicos estabelecidas pelo governo 

naquele período - que tinha suas atenções direcionadas em vista de favorecer o ensino privado. 

O efeito do baixo número de professores destinados a assumir a disciplina de História da África 

foi a sua oferta como disciplina opcional. No entanto,  
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A exceção foi a UFMA na qual o Movimento Negro local, fortemente 

articulado e contando com lideranças intelectuais ligadas à Universidade, 

como Mundinha Araújo, conseguiu inscrever a obrigatoriedade da disciplina 

de história da África para os alunos que pretendessem tornar-se bacharéis em 

História. Com apoio institucional e parceria com o CEAA da Universidade 

Candido Mendes, que enviou para dar aulas o próprio José Maria Nunes 

Pereira e a professora Monica Lima, recém-retornada de seu mestrado no 

Colégio do México, o curso estava voltado para incentivar pesquisas sobre as 

raízes dos afrodescendentes maranhenses. (PEREIRA, 2012, p. 146) 

Com isso, vemos que ante os entraves da ausência de investimento público e 

institucional e os conflitos internos acadêmicos - resistência e desprezo de parte de alguns 

grupos de professores contrários à inclusão da exclusividade e obrigatoriedade da cadeira de 

História da África -, a persistência e defensa de professores e dos movimentos negros foram 

cruciais para manutenção e alargamento da oferta dessa disciplina em todo país126. 

Sendo assim, concluímos que neste capítulo foi possível constatar as ações encadeadas 

pelos movimentos negros e demais sujeitos interessados na aplicação e consolidação das 

políticas públicas de ações afirmativas - incluindo a Lei 10.639/03 -, bem como a 

disciplinarização da História da África. Em razão dos objetivos desta dissertação se encaminhar 

por outros caminhos, tivemos a pretensão de reservar este capítulo para contextualizar como 

essas medidas se relacionam com o nosso objeto de estudo. Dito isto, no capítulo a seguir, 

visualizaremos esses efeitos na trajetória profissional e acadêmica dos autores e autoras das 

teses e dissertações selecionadas para a análise qualitativa. 

 

  

 
126 Quanto ao que concerne às implicações curriculares da elaboração desta disciplina, Pereira (2012) evidencia, 

em sua tese, para pertinência de realizar entrevista com docentes sob o propósito de elucidar-nos sobre as 

dinâmicas imbuídas no currículo escolar - sobretudo com aqueles profissionais que estiveram diretamente 

inseridos no processo de estruturação da disciplina. Desta forma, sua pesquisa estende-se a margem para 

observamos as disputas de interesses, permeadas entre conflitos e acordos, referente a formação escolar e 

acadêmica. A autora justifica-se ao dizer que: “Ivor Goodson (2007) mostrou, em sua obra recente, a importância 

de ouvirmos os professores quando buscamos reconstituir a trajetória das disciplinas. Com eles conseguimos 

alcançar aspectos dinâmicos na construção e seleção do conhecimento, inacessíveis nos documentos normativos. 

Ao mesmo tempo, dar voz aos professores cumpre o papel de reconhecer o lugar preponderante que estes 

profissionais ocupam na elaboração dos currículos e na produção acadêmica, embora cada vez mais relegados a 

uma posição secundária pelas avaliações e mensurações centradas em objetivos definidos por técnicos em 

educação e políticas educacionais.” Ver mais em: PEREIRA, Marcia Guerra. História da África, uma disciplina 

em construção. 2012. 245 f. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2012. p. 149. 
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Capítulo III - Uma análise qualitativa: a trajetória acadêmica e profissional dos/as 

historiadores/as 

Neste terceiro capítulo realizamos a história social dos historiadores e historiadoras que tiveram 

sua pesquisa selecionada para a análise qualitativa. Para isso, investigamos as informações 

fornecidas pela Plataforma Lattes127 com o propósito de identificarmos sua formação 

acadêmica, principais áreas, temáticas e abordagem de pesquisas, além de sua carreira 

profissional. Todavia, deve-se ressaltar que as informações dispostas no currículo Lattes é de 

inteira responsabilidade do indivíduo, cuja atualização e veracidade dependem necessariamente 

de sua confirmação.  

Desenvolver este trabalho investigativo se justifica por compreendermos a relevância 

do lugar social ocupado pelos pesquisadores para produzir seus estudos. Assim, identificar a 

bagagem acadêmica e profissional - sem, no entanto, desassociar os aspectos da vida pessoal 

desses autores - nos ajuda a compreender as razões que levaram tais sujeitos a se debruçarem 

acerca da problemática étnico-racial inserida nos livros didáticos. 

Para isso, deve-se apontar para a caracterização da profissão historiador. Conforme 

pondera Antoine Prost (2008): 

A história está presente na nossa sociedade não apenas através de uma 

disciplina universitária, de livros e de algumas grandes figuras, mas também 

- como ficou demonstrado no decorrer dos debates de 1980 por um grupo de 

pessoas que se afirmam historiadores com o acordo de seus colegas e do 

público. Esse grupo, por sua vez, diversificado, compreendendo 

essencialmente professores e pesquisadores, está unido por uma formação 

comum, uma rede de associações e de revistas, assim como pela consciência 

nítida da importância da história. Além de compartilhar critérios de 

julgamento - sobre a produção de obras históricas, sobre o que é um bom ou 

ruim livro de história, sobre o que um historiador deve, ou não deve, fazer —

, ele está unido por normas comuns, a despeito de previsíveis clivagens 

internas. Em suma, estamos em presença de uma profissão — poderíamos 

dizer, quase, de uma corporação — se levarmos em consideração o grande 

número de referências ao ofício, à oficina e à bancada de trabalho que circulam 

no interior do grupo. (PROST, 2008, p. 33) 

 
127 Conforme é definido pelo próprio site: “O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida 

pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, 

universidades e institutos de pesquisa do País. Por sua riqueza de informações e sua crescente confiabilidade e 

abrangência, se tornou elemento indispensável e compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos de 

financiamentos na área de ciência e tecnologia.” Ver mais em: Sobre a plataforma Lattes. Disponível em: 

https://lattes.cnpq.br/. Acesso em: 20 de nov. 2021. 

https://lattes.cnpq.br/
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 Com isso, compreende-se que a formação do grupo de historiadores é regida pelos 

parâmetros científicos, estabelecidos entre os pares da profissão, concebidos para produzir uma 

obra historiográfica.  

Em virtude desse apontamento, entendemos que é imprescindível conhecer esse grupo 

de historiadores e historiadoras. Contudo antes de adentrarmos na apresentação da carreira 

desses estudiosos, deve-se comentar acerca do procedimento metodológico utilizado para 

desenvolver essa narrativa: embasamo-nos nas obras de Barreira (1995), Toledo (1999) e 

Moreira e Silva (2011) a fim de extrair o método empregado em seus estudos e adaptá-los para 

nossa investigação. Sendo assim, este capítulo divide-se em dois momentos: no primeiro 

apresentaremos os historiadores e as historiadoras individualmente, enquanto no segundo 

momento analisaremos o conjunto dessas informações. 

Trajetória acadêmica e profissional  

Neste tópico discorreremos sobre a vida acadêmica e profissional dos pesquisadores e 

pesquisadoras. Em outras palavras: comentaremos sobre sua formação, histórico de 

participação em eventos acadêmicos, publicação de artigos, livros e carreira profissional. Sob 

o pretexto de sistematizar esta narrativa, separamos esses profissionais em dois grandes grupos: 

aqueles que seguiram e aqueles que não seguiram a carreira acadêmica. Para esta classificação 

nos baseamos na data que os pesquisadores atualizaram pela última vez o seu currículo Lattes. 

Sendo assim, entende-se que a não atualização do currículo é um possível indício do 

afastamento do pesquisador da vida/carreira acadêmica, já que a utilização do Lattes é uma 

exigência permanente do campo acadêmico - seja pelas agências de avaliação universitária, seja 

pelas próprias instituições de ensino superior. 

   Desta forma, organizamos a apresentação desses grupos começando por aqueles que 

são ou em algum momento foram docentes em alguma instituição de ensino superior; logo em 

seguida, tratamos daqueles que seguiram a carreira na rede básica de ensino ou que somente 

tiveram uma curta experiência e se encaminharam para outra profissão. Discorremos sobre cada 

pesquisador seguindo a ordem daqueles que apresentavam mais informações em seu currículo. 

Por este motivo, aqueles que obtiveram mais titulações de pós-graduação e participaram de 

mais atividades acadêmicas são os primeiros que aparecem nos grupos. Da mesma forma, 

comentamos brevemente sobre aqueles que tinham poucas informações no currículo Lattes. 

Entretanto, algumas informações pessoais que aparecem nas teses e dissertações analisadas 

foram importantes para complementar nosso conhecimento sobre esses sujeitos. 
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Primeiro grupo: pesquisadores/as que seguiram carreira acadêmica 

Com o currículo Lattes regularmente atualizado, Renilson Rosa Ribeiro apresenta uma extensa 

experiência de atuação acadêmica. Seus estudos - sobretudo sua dissertação que foi elencada 

para análise -, tornaram-se referências para trabalhos sobre questões étnico-raciais no livro 

didático de História. A exemplo disto, observamos que sua dissertação está presente no rol de 

apoio bibliográfico das pesquisas de Mírian Garrido (2011), Fabiany Babosa (2012) e 

Wellington Porfírio (2015), enquanto outras de suas produções aparecem na pesquisa de Rylton 

Sodré (2018)128. 

Com o trabalho de conclusão de curso em História, intitulado Entre Textos & Leituras: 

As representações do professor e da história ensinada no discurso histórico (São Paulo, 

últimas décadas do século XX), podemos observar seu interesse pela área de Ensino de História. 

Ribeiro concluiu a graduação no ano de 2002 na Universidade Estadual de Campinas, tendo 

permanecido na mesma instituição até o doutorado - migrando para a Universidade de São 

Paulo para realizar o pós-doutorado. 

 Em 2004, o pesquisador defendeu sua a dissertação Colônia(s) de Identidades: 

discursos sobre a raça nos manuais escolares de História do Brasil, com o mesmo orientador 

da graduação ao doutorado, Prof.º Dr.º Paulo Celso Miceli. Já sua tese de doutorado, intitulada 

Destemido bandeirante à busca da mina de ouro da verdade: Francisco Adolfo de Varnhagen, 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a invenção da idéia de Brasil Colônia no Brasil 

Império, foi defendida em 2009. Quanto ao pós-doutorado realizou na Universidade de São 

Paulo entre 2016 e 2017. É importante apontar que suas pesquisas tiveram financiamento 

institucional: a da graduação obteve bolsa CNPq, enquanto sua dissertação de mestrado e tese 

de doutorado foram desenvolvidas com o auxílio da CAPES. 

 Nota-se que desde a pesquisa de mestrado, a escrita de Ribeiro enfatiza a urgência de 

romper com a reprodução de estereótipos no ensino de História. Dito isto, observamos que antes 

de introduzir o texto dissertativo, o autor discorre no primeiro tópico da introdução - Por que 

estamos aqui? - acerca da motivação pessoal que o levou à pesquisa: comenta ter sido após 

presenciar uma cena de um professor - da rede básica de ensino - constrangendo publicamente 

dois estudantes com seu discurso racialista129.   

 
128 Essas dissertações fazem parte das fontes de estudos selecionadas para análise qualitativa. Cf. página 95. 

Capítulo IV: A escrita historiográfica sobre negros e negras nos livros didáticos de História desta dissertação. 
129 Sobre a análise deste trabalho: Cf. página 99. 
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 Entre os anos de 2004 e 2006, período em que tinha finalizado o mestrado e prosseguido 

para o doutorado, atuou como professor efetivo de História da rede básica de ensino do Estado 

de São Paulo. No entanto, em razão da função que assumiu na Universidade do Estado de Mato 

Grosso, exonerou-se do cargo e desde então atua como professor universitário.  

Atualmente trabalha na Universidade Federal de Mato Grosso, além de manter o vínculo 

como colaborador da Associação Brasileira de Ensino de História (ABEH) e da Associação 

Nacional de História (ANPUH). No decorrer de sua carreira assumiu uma série de funções 

nessas associações, além de registrar experiência como colaborador do Arquivo Público do 

Estado de Mato Grosso (APMT).  

Conforme as atribuições de seus cargos, Renilson Ribeiro possui um extenso currículo 

de atividades acadêmicas, tais como: produções de pesquisas, artigos, livros e outros materiais; 

orientações130 e participações de bancas; assim como uma longa lista de participações e 

mediações em eventos. Segundo as informações registradas no Lattes, suas principais áreas de 

especialização são o Ensino de História e Historiografia, sobretudo nos temas: “História do 

Brasil, séculos XIX e XX, ensino de História, historiografia brasileira, literatura, identidades, 

memórias, patrimônio e instituições”.131 Parece que o lugar institucional possibilitou a difusão 

de seus trabalhos acadêmicos. 

Outra pesquisadora e professora que também mantém seu currículo Lattes 

constantemente atualizado é Mírian Cristina de Moura Garrido. Sua trajetória acadêmica 

também é extensa. Gradou-se em História na Universidade de Taubaté, em 2006, tendo como 

título do trabalho de conclusão de curso O Período Getulista e a Política Educacional: as 

marcas do escravismo no Brasil sob orientação do Prof.º Dr.º Carlos Alberto Máximo Pimenta. 

 Diante da motivação de observar os efeitos causados pela Lei 10.639/03 na narrativa 

didática e seguindo o interesse em pesquisar questões relacionadas à educação e à conjuntura 

histórica do pós-abolição, produziu sua dissertação: Escravo, africano, negro e afro-

descendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais 

didáticos (1998-2012) defendida em 2011. Tanto o mestrado quanto o doutorado foram 

 
130 Cabe mencionar que Renilson Ribeiro orientou dois trabalhos de mestrado pela Universidade Federal de Mato 

Grosso, que aparecem na lista de fontes, utilizadas como dados quantitativos, do primeiro capítulo dessa pesquisa. 

A saber, são as dissertações: Entre o regional e o nacional: Mato Grosso do Sul nos livros didáticos de História - 

PNLD 2011, de Jackson James Debona (2015) e As vestimentas do mártir: as representações sobre Tiradentes em 

Joaquim Norberto de Souza Silva e Lúcio José dos Santos e a narrativa da nação no discurso didático, de Luciana 

Coelho Gama (2016). 
131 Cf. http://lattes.cnpq.br/4919452710416508.  

http://lattes.cnpq.br/4919452710416508
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realizados na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho/Assis sob a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Lucia Helena Oliveira Silva. Sua tese, Nas constituições dos discursos sobre afro-

brasileiros: uma análise histórica da atuação de militantes negros e dos documentos oficiais 

voltados a promoção do negro brasileiro (1978 a 2010) - defendida em 2017 - também foi 

desenvolvida parcialmente na University of Pittsburgh, com a orientação do Prof.º George Reid 

Andrews. Ambos os trabalhos obtiveram o financiamento (bolsa) da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

 Atualmente, Garrido desenvolve um projeto de pesquisa de pós-doutorado na 

Universidade Federal de São Paulo - iniciado em 2018. Dessa forma, observa-se que é uma 

pesquisadora engajada, com diversos artigos e obras publicadas, participação em bancas e 

orientação de trabalhos de graduação e do Mestrado Profissional em História. Por esse motivo, 

seus estudos são utilizados como referência para outros pesquisadores e pesquisadoras dessa 

área. A fim de exemplificação, observamos que as contribuições de Garrido aparecem nas 

pesquisas de Caroline Alamino (2013), Edilene Copetti (2018) e Humberto Silva (2019)132. 

 Quanto à trajetória profissional, Mírian Garrido registra experiência como professora 

desde o ensino básico até cursos de ensinos superiores; também presta assessoria para editoras 

de livros didáticos e revistas acadêmicas. No ano de 2017 atuou como professora nos cursos de 

História e Administração, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ministrando 

disciplinas como História do Brasil, América e África, assim como de História Indígena e 

Cultura Afro-brasileira. Em seu currículo também consta seu trabalho como vice coordenadora 

do Grupo de Trabalho de História da África da ANPUH-SP, entre os anos de 2018 e 2020. É, 

atualmente, servidora pública da escola técnica estadual (ETEC) Santa Isabel. 

A próxima historiadora, Maria Telvira da Conceição, é referência nos estudos 

relacionados ao Ensino de História Afro-brasileira e africana. Conforme consta no seu currículo 

Lattes: “Tem experiência na área de História e educação, com ênfase em Ensino de História, 

atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de história, a problemática afrobrasileira 

no ensino e no Livro didático de história, educação patrimonial e História da África”133.  

 Sua trajetória acadêmica começou com a graduação em História na Universidade 

Estadual do Ceará, tendo concluído em 1996 com o trabalho: O Movimento de Consistência 

 
132 Essas dissertações fazem parte das fontes de estudos selecionadas para análise qualitativa. Cf. página 95. 

Capítulo IV: A escrita historiográfica sobre negros e negras nos livros didáticos de História desta dissertação. 
133 Cf. http://lattes.cnpq.br/7585307261442781.  

http://lattes.cnpq.br/7585307261442781
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Negra no Ceará. Produziu seu mestrado no curso em Educação Brasileira orientada pelo Prof.º 

Dr.º Henrique Cunha Júnior. Sua dissertação O Negro no Ensino de História: uma análise das 

suas implicações e desafios no contexto do ensino médio, foi defendida no ano de 2001 na 

Universidade Federal do Ceará. 

 Prosseguindo na mesma temática de pesquisa - questões étnico-raciais de sujeitos negros 

e o ensino de História - apresentou sua tese de doutorado sob o título Interrogando discursos 

raciais em livros didáticos de História: Entre Brasil e Moçambique - 1950 — 1995, no ano de 

2015. Esse trabalho foi desenvolvido tanto pelo curso de História Social da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, com a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Antonieta Martines 

Antonacci, quanto pela Universidade Pedagógica de Maputo-Moçambique, orientada pelo 

Prof.º Hipólito Francisco Moisés Salomão Sengulane. Sua pesquisa foi financiada tanto pela 

CAPES quanto pela CNPq. 

 Conceição realizou recentemente o pós-doutorado na Universidade Federal do Ceará, 

entre os anos de 2019 e 2021. Com isso observa-se que em decorrência de sua extensa produção 

científica, seus estudos contribuem para ampliar o conhecimento na área de Ensino de História, 

especialmente, por estarem relacionados com as abordagens étnico-raciais. 

 Quanto à esfera profissional, Conceição segue a carreira como professora de ensino 

superior desde 2001 - mas registra também ter experiência no ensino básico entre as décadas 

de 1990 e os primeiros anos do século XXI. Seu extenso histórico indica ter atuado 

principalmente em disciplinas específicas para formação de professores de História. 

Atualmente, além de lecionar nessas disciplinas pela Universidade Regional do Cariri, exerce 

o cargo de vice coordenadora do Mestrado Profissional/ProfHistória. 

 Outra função exercida por Conceição que cabe mencionarmos, foi seu trabalho como 

parecerista do PNLD nos anos de 2005 e 2006. Portanto, pontua-se o vínculo estabelecido entre 

sua atividade profissional enquanto formadora de professores e sua produção científica, quanto 

aos assuntos que dizem respeito ao Ensino de História e Educação134. 

 
134 Para recorrer às suas palavras: “A minha atuação como professora na educação básica se estendeu de 1990 até 

meados de 2004. Quando assumi uma vaga de professor efetivo no Departamento de História da Universidade 

Regional do Cariri/URCA, na disciplina de práticas de ensino. No que se refere a minha relação com os livros 

didáticos só se aprofundou ao longo desses anos com as várias atividades que tive a oportunidade de realizar: 

pesquisas de iniciação, ensino de componentes disciplinares sobre o tema, parecerista do Programa Nacional do 

Livro Didático/PNLD, desde 2004, dentre outras”. Ver mais em: CONCEIÇÃO, Maria Telvira da. Interrogando 

discursos raciais em livros didáticos de História: entre Brasil e Moçambique - 1950-1995. 2015. 271 f. Tese 

(Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 36. 
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Sobre Clarissa Adjuto Ulhoa, conforme consta em seu currículo Lattes, é uma 

pesquisadora que trabalha com a interdisciplinaridade entre História e Arqueologia para 

investigar a história e cultura Afro-brasileira e africana e a religiosidade de matriz africana, 

deste modo, recorrendo à abordagem da História Material. 

Graduou-se tanto em História quanto em Arqueologia nos anos de 2008 e 2015, 

respectivamente. O curso de História foi realizado na Universidade Estadual de Goiás, tendo 

como trabalho de conclusão Ilê Axé Omi Gbato Jegedé: o processo de constituição do primeiro 

terreiro goiano de ketu  ̧ sob orientação do Prof.º Dr.º Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal. 

Enquanto o curso de Arqueologia foi pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás com o 

trabalho Um estudo dos recipientes retratados nas ilustrações de Jean Baptiste Debret sobre o 

cotidiano dos africanos e de seus descendentes no Brasil oitocentista, tendo como orientadora 

a Prof.ª Ma. Cristiane Loriza Dantas. 

 A dissertação de mestrado em História, "Essa terra aqui é de Oxum, Xangô e Oxóssi": 

Um estudo sobre o candomblé na cidade de Goiânia, defendida no ano de 2011 na Universidade 

Federal de Goiás e contou com a orientação do Prof.º Dr.º Alexandre Martins de Araújo e da 

bolsa CNPq. Entre os anos de 2014 e 2016, especializou-se em História da África e do Negro 

no Brasil na Universidade Candido Mendes, tendo desenvolvido o trabalho intitulado Cultura 

Material da Diáspora no Rio de Janeiro Oitocentista: os recipientes como reveladores dos 

lugares sociais destinados aos africanos e a seus descendentes em Debret. 

 Segundo Ulhoa estas pesquisas, somadas a sua experiência docente na rede de ensino 

básico, a motivaram a desenvolver a tese de doutorado associando dois campos científicos 

distintos: História e Arqueologia, intitulada A Cultura Material no Ensino da História e da 

Cultura Afro-Brasileira e Africana: Por uma pedagogia decolonial, também realizada na 

Universidade Federal de Goiás e defendida em 2018, também sob orientação do Prof.º Dr.º 

Alexandre Martins de Araújo. Acerca desses motivos, Ulhoa (2018) menciona que: 

Em tempo, considero importante mencionar que a ideia que moveu a pesquisa 

e a escrita deste trabalho nasceu da minha experiência como professora de 

História em escolas públicas estaduais e municipais da cidade de Goiânia. 

Nasceu também da caminhada enquanto pesquisadora da história e da cultura 

afro-brasileira desde a licenciatura e desde o mestrado, ao que mais tarde se 

somou a experiência enquanto arqueóloga interessada na cultura material da 

diáspora. De forma mais pontual, compreendo que a presente tese foi 

inicialmente pensada em quatro aulas que ministrei após retornar das férias 

em que me dediquei a participar da equipe que escavou a senzala do Colégio 

de Jesuítas de Campos dos Goytacazes, pesquisa coordenada por Luís Cláudio 

Pereira Symanski. Coincidentemente, o conteúdo previsto para o início do 
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semestre era o sistema escravista colonial e as influências africanas no país e, 

estando ainda entusiasmada com a pesquisa de campo, comecei o tema falando 

sobre a experiência no sítio e sobre os artefatos ali encontrados. Ter a 

oportunidade de presenciar o interesse dos estudantes por aquela cultura 

material foi um importantíssimo pontapé inicial. (ULHOA, 2018, p. 33) 

 Dito isso, apuramos em seu histórico profissional outras experiências para além da 

carreira de professora. Isto significa dizer que Ulhoa assumiu outras profissões, como é o caso 

do cargo exercido como Auxiliar do Laboratório de Arqueologia; trabalhando em escavações 

de sítios arqueológicos; e prestando consultoria nas áreas de História e Educação - sobretudo 

no que tange o patrimônio histórico. Seu vínculo empregatício atual é com a Universidade 

Federal de Jataí, tendo como uma das funções ministrar disciplinas relacionadas ao Ensino de 

História. 

A respeito de Aline Dias dos Santos seguiu a carreira acadêmica em História graduando-

se em 2014 pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, contudo realizou 

o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Sob a orientação da Prof.ª 

Dr.ª Claudia. Mortari Malavota e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 

do Estado de Santa Catarina (FAPESC), defendeu sua dissertação Iconografia e Representação 

feminina: As Mulheres Negras em Livros Didáticos de história Pós Lei 10.639/2003, no ano de 

2017. Quando a pesquisa de doutorado - ainda em andamento - orientada pela Prof.ª Dr.ª 

Cristina Scheibe Wolff, Aline Santos declara ter ingressado pelo sistema de cotas raciais, além 

de obter o financiamento da CAPES. 

 Santos tem formação complementar em temáticas referentes às questões étnico-raciais, 

às relações de gênero e ao Ensino de História. Além disso, seus estudos publicados como artigos 

em revistas, capítulos de livros e as participações em eventos, indicam para a interseção da 

abordagem racial, de gênero e de orientação sexual. Ou seja, seus trabalhos tratam 

principalmente sobre mulheres negras e lésbicas. 

 O interesse em estudar esses sujeitos históricos diz respeito a sua própria identidade. 

Em sua dissertação - trabalho que analisamos no capítulo a seguir135 - observamos que o prólogo 

se trata de um memorial da autora. Isso significa dizer que Santos (2017) narra sua trajetória de 

vida, suas inspirações, influências e os caminhos que percorreu para desenvolver sua pesquisa 

sobre a representação das mulheres negras nas fontes imagéticas presentes nos livros didáticos 

 
135 Cf. página 95. Capítulo IV: A escrita historiográfica sobre negros e negras nos livros didáticos de História 

desta dissertação.  
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de História. Portanto, utiliza das seguintes palavras para se auto identificar enquanto agente 

social, político e histórico: 

Entre permanências e rupturas, acredito que todas as experiências foram se 

somando e assim, eu vi na Educação uma possibilidade de transformação para 

questões que me afetaram enquanto mulher negra, lésbica, pobre e filha de 

mãe solteira, faxineira, ou seja, figura ilustrativa da exclusão educacional, 

tornando minha trajetória pessoal e política. (SANTOS, 2017, p. 26) 

 Acerca de sua trajetória profissional, segundo o seu currículo Lattes, é marcada pelos 

seus estágios docentes. A começar pela sua atuação como bolsista do Programa Escola da 

Família, que requeria a prática de estágio docente em escola da rede pública, realizado no ano 

de 2011 quando estava na graduação. Durante o período da pós-graduação, trabalhou tanto 

como estagiária na Universidade Federal de Santa Catarina, quanto professora convidada pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Deste modo, verificou-se que a motivação de suas 

pesquisas está principalmente em assuntos que permeiam diretamente sua trajetória de vida. 

Quanto a Thiago Silveira de Melo observa-se que prosseguiu seu tema de estudos desde 

graduação até o mestrado, ambos no curso de História. Formado em 2010, com o trabalho de 

conclusão de curso Nos territórios da história, identidades e representações tecidas sobre 

negros/as na escola: redes de saberes a partir da lei 10.639/2003, na Universidade Estadual 

da Paraíba pela orientação da Prof.ª Dr.ª Patrícia Cristina de Aragão Araújo.  

Melo (2014, p.15) evidencia que sua participação no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 

e Indígenas da UEPB e seu projeto de iniciação científica foram importantes fatores que o 

influenciaram a continuar estudando a temática étnico-racial no âmbito escolar136. A sua 

dissertação, desenvolvida na Universidade Federal de Campina Grande e defendida em 2014, 

sob o título A Representação da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no Cotidiano 

Escolar: Um olhar sobre a Lei 10.639/2003 - Campina Grande/PB, teve a orientação da Prof.ª 

Dr.ª Juciene Ricarte Apolinário. 

 
136 Com suas palavras: “Partindo da problematização acima destacamos que essa pesquisa deu seus primeiros 

passos quando ainda estávamos na graduação. A temática sempre nos chamou a atenção em nossas leituras e 

escritas e passou a ser uma realidade cotidiana quando ingressamos no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas NEABi/UEPB. A partir desse momento o convívio com a temática, bem como a afinidade com a 

discussão foi se estreitando cada vez mais e culminou com nossa participação em um projeto de iniciação científica 

- PIBIC, bem como do PROPESQ/UEPB, onde, no ano de 2008, realizamos um trabalho de ‘sondagem’ sobre a 

aplicabilidade da Lei 10.639/2003 nas salas de aula da escola estadual Padre Emídio Viana, localizada no 

município de Campina Grande.” Ver mais em: MELO, Thiago Silveira de. Representação da História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana no Livro Didático de História do Ensino Médio (Campina Grande –PB). 2014. 109 f. 

Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2014. p. 15. 
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 Durante o período em que esteve envolvido com as atividades acadêmicas, tanto como 

aluno de graduação quanto de mestrado, publicou e apresentou diversos trabalhos, sobretudos 

sobre as temáticas da cultura Afro-brasileira e a Educação. No ano de 2016 foi um dos 

organizadores do livro Catálogo geral dos manuscritos avulsos e em códices referentes à 

escravidão negra no Brasil existentes no arquivo histórico ultramarino. Cabe mencionarmos 

que Melo também registrou em seu currículo as seguintes informações: 

Membro efetivo do Fórum Estadual de Promoção da Igualdade Racial; 

Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena - NEABI, da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Membro do Núcleo de Pesquisa e 

Estudos Comunitário da Infância e Juventude -Nupecij. Membro do Núcleo 

de Estudos Rurais - NER/UEPB. Coordenador técnico do projeto "Catálogo 

Geral dos Manuscritos Avulsos e em Códices referentes à História Indígena e 

Escravidão Negra no Brasil", financiado pela Petrobras, em parceria com a 

Universidade Federal da Paraíba - UFCG e a Fundação Parque Tecnológico 

da Paraíba- PaqTcPB.137 

Quanto à carreira profissional, Melo apresenta experiências como professor do curso de 

Especialização em "Educação para as Relações Étnico-Raciais" na Universidade Federal de 

Campina Grande, entre 2013 e 2014; além da atuação no ensino superior, era professor de 

História do ensino básico. Contudo, sua profissão atualmente é como Consultor do Núcleo de 

Projetos Especiais da Secretaria do Estado de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

O próximo grupo que apresentaremos abrange pesquisadoras e pesquisadores que 

seguiram carreira docente no ensino básico. A começar por Caroline Antunes Martins Alamino 

que registra ter o seu currículo Lattes atualizado em meados de 2021. Nele, consta que sua 

formação acadêmica - da graduação ao doutorado - é em História, tendo desenvolvido, em cada 

uma destas etapas, pesquisas com temáticas distintas. A começar pela graduação no Centro 

Universitário Fundação Santo André onde apresentou, no ano de 2010, o trabalho de conclusão 

de curso Paradoxos da construção de um local turístico e histórico na Vila de Paranapiacaba 

sob orientação do Prof.º Dr.º José Amilton de Souza. 

 A dissertação de mestrado O pensamento histórico dos jovens sobre movimentos de 

resistência à escravidão e o uso dos livros didáticos de História (2001-2011), foi defendida em 

2013, na Universidade do Estado de Santa Catarina, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Cristiani 

Bereta da Silva, com financiamento da CAPES. Segundo relata nesse trabalho, o interesse de 

investigar esse assunto deu-se devido a sua experiência como professora da rede pública. A 

 
137 Cf. http://lattes.cnpq.br/5112610592894698.  

http://lattes.cnpq.br/5112610592894698
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vivência em sala de aula a fez observar e, por conseguinte, interrogar aos estudantes o que 

sabiam a respeito da resistência africana à escravidão. Com suas palavras: 

Essa questão se colocou para mim a partir da experiência docente, em que 

presenciei crianças e adolescentes reproduzirem estereótipos, que já se tentava 

desconstruir há duas décadas atrás, na minha formação de Educação Básica, 

de que o afro-brasileiro possuía alguma suscetibilidade em relação à 

escravidão enquanto o indígena não. Ao notar que o discurso do professor 

poucas vezes surtia efeito nessa desconstrução, busquei entender então o papel 

do livro didático, a presença dos movimentos de resistência à escravidão nesse 

suporte e as interpretações que os estudantes fazem dele, bem como de que 

forma o livro didático contribui para a construção de significados e passa a 

fazer parte das consciências históricas desses jovens. (ALAMINO, 2013, 

p.12) 

Quanto ao doutorado, também financiado pela CAPES, foi orientado pelo Prof.º Dr.º 

Adriano Luiz Duarte, sob o título: Presídio Maria Zélia: Repressão política no Governo 

Constitucional de Getúlio Vargas, defendido no ano de 2018 na Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 As produções de outros tipos de trabalhos acadêmicos - como artigos, capítulos 

publicados em livros e apresentações de trabalhos em eventos -, desenvolvidos por Alamino, 

dizem respeito aos temas pesquisados durante a graduação e pós-graduação. Contudo, de acordo 

com as informações registradas no currículo Lattes, suas áreas de especialização são do Ensino 

de História e História do Brasil Republicano, enfatizando os temas: “Governo Vargas, presídio 

político, educação histórica, livro didático, patrimônio histórico, jogos digitais e ensino de 

história”138.  

 Sua atuação profissional registra experiência docente em ambos os níveis de ensino, ou 

seja, tanto no básico quanto no superior. No presente momento, possui vínculo empregatício 

como professora de História do Brasil VI pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Quanto a Anelise Domingues da Silva apresenta o currículo Lattes atualizado no ano de 

2021, contudo, não registra participação ou desenvolvimento de novas atividades acadêmicas 

desde o ano de 2019. Graduou-se em História na Universidade Federal de Pelotas no ano de 

2015, com o trabalho Presença portuguesa na região de "Angola" 1822 — 1885 foi orientada 

pelo Prof.º Dr.º Paulo Ricardo Pezat. O interesse por esse tema de pesquisa decorreu do contato 

que teve em um semestre do curso com a disciplina de História da África. Esse curto período, 

como descreve Anelise Silva (2018, p. 15), a instigou a se aprofundar nesse assunto. Desse 

 
138 Cf. http://lattes.cnpq.br/9389828760442635.  

http://lattes.cnpq.br/9389828760442635
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modo, somando sua experiência docente do ensino básico, desenvolveu sua pesquisa de 

mestrado139 - na mesma instituição e defendida no ano de 2018 -, A História da África em uma 

coleção de Livros Didáticos produzidos para o PNLD/EM (2008-2017), com a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Lisiane Sias Manke. 

 Segundo observamos seu histórico de trabalhos apresentados em congressos e outros 

eventos acadêmicos, Anelise Silva começa pesquisando, durante a iniciação científica, a classe 

trabalhadora sob o âmbito regional - ou seja, da região do Rio Grande do Sul -, e mais adiante, 

se dedica a estudar a História de África, a Lei 10.639/03 e a investigação do livro didático 

enquanto um objeto de análise histórica. Enquanto sua carreira profissional remete a sua atuação 

docente na rede pública do ensino básico. 

Para encerrar esse grupo, temos Humberto Rafael de Andrade Silva - com o currículo 

atualizado também em 2021 - que aponta ter se graduado em História no ano de 2015 na 

Universidade Federal de Pernambuco. No ano seguinte ingressou no mestrado também em 

História, entretanto, desenvolveu a dissertação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Defendeu sua pesquisa Atuação das Lideranças do Movimento Negro no processo de 

aprovação da lei 10.639/2003 e sua implicação na mudança dos livros didáticos de história 

em 2019 sob orientação do Prof.º Dr.º Ricardo de Aguiar Pacheco e com o financiamento da 

CAPES. Observa-se que sua pesquisa discorre sobre a trajetória do Movimento Negro 

Unificado, tanto no que diz respeito à coletividade do movimento quanto à atuação dos seus 

mais notórios integrantes. Para isso, Silva averigua o envolvimento do MNU no processo de 

criação da Lei 10.639/03 e como isso implicou em mudanças na formulação do conteúdo do 

livro didático de História. 

 Atualmente, além de ser professor de História em escola pública, privada e em curso 

para concursos, está se especializando em Metodologias Ativas pelo Centro universitário 

Maurício de Nassau. Tanto suas produções acadêmicas quanto suas pesquisas sobre o livro 

 
139 “A motivação para a realização desta pesquisa está vinculada, de certo modo, à percepção da ausência dessa 

temática. Uma vez que, pode-se considerar que a História da África é pouco aprofundada nas instituições 

formadoras de docentes, o que ocasiona a falta de conhecimento sobre o continente africano dos futuros 

professores. O pouco conhecimento tornou-se notório, pois senti essa lacuna como docente ao lecionar para o 

primeiro ano do Ensino Médio, em 2015; e, para as séries finais do Ensino Fundamental, em 2016. Tais 

experiências com a docência me fizeram perceber o quão pouco eu sabia sobre História da África. 

Consequentemente, enfrentei algumas dificuldades em utilizar o livro didático em sala de aula, pois abordava 

questões que eu desconhecia, e assim, sentia-me sem base para analisar a pertinência de tais abordagens. Ou ainda, 

sem compreender como usar o livro didático de modo que não ficasse repetitivo e cansativo para os alunos. Esse 

momento da docência se tornou árduo.” Ver mais em: SILVA, Anelise Domingues da. A História da África em 

uma coleção de Livros Didáticos produzidos para o PNLD/EM (2008-2017). 2018. 109 f. Dissertação (Mestrado 

em História) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. p. 14. 
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didático foram apresentadas em congressos, principalmente àquelas que tangem a abordagem 

das relações étnico-raciais e a história regional pernambucana. 

Segundo grupo: pesquisadores/as que não seguiram carreira acadêmica 

Conforme as informações que constam no currículo Lattes - atualizado pela última vez em 19 

de janeiro de 2017 -, Maurício Demori seguiu carreira acadêmica até o doutorado em 

conciliação com a atividade profissional de professor. Graduou-se em História na Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 1994 e nesta mesma instituição realizou o 

mestrado em História.  

 Sua dissertação Livros didáticos e representações - a idéia de raças nos manuais de 

História do Brasil para o ensino Secundário (1937 - 1947), defendida no ano de 2000, foi 

orientada pelo Prof.º Dr.º Ivan Aparecido Manoel. Prosseguindo na carreira acadêmica, 

defendeu em 2016 a tese História de vida e profissão docente: experiências formadoras e a 

constituição da identidade em contexto de reforma educacional, no programa de pós-graduação 

em Educação. Seu doutorado foi desenvolvido sob orientação da Prof.ª Dr.ª Maria do Carmo 

Martins na Universidade Estadual de Campinas com o auxílio da bolsa da Secretaria da 

Educação do Governo do Estado de São Paulo (SEGESP). 

 Durante esse período, atuou como professor na rede básica de ensino e no ensino 

superior. Desde o ano 2000 é professor concursado do Estado de São Paulo da disciplina de 

História140, além de ter atuado como professor em universidades particulares em diversas 

disciplinas além daquelas da área de História. Para exemplificar uma de suas experiências atuou 

na União das Faculdades da Organização Paulistana Educacional e Cultural, orientando 

trabalhos de conclusão de cursos e participando de bancas nos cursos de Relações 

Internacionais, Administração e Comunicação Social, entre os anos de 2002 e 2005.  

 No seu currículo Lattes também declara que suas principais áreas de especialização são: 

História do Brasil, História da América e Geopolítica. Sua participação em eventos acadêmicos 

delimita-se ao período que compreende a duração de sua graduação e pós-graduação. 

No caso de Segismunda Sampaio da Silva Neta, apuramos que por mais que não tenha 

registro de atualização do currículo Lattes desde 2018, seu nome está presente em atividades 

publicadas posteriormente. A saber: Silva Neta aparece como organizadora do livro, Escola de 

 
140 Como mencionado, a última atualização de seu currículo e informações que conseguimos localizar é do ano de 

2017, portanto, até aquele ano este era seu vínculo empregatício, assim como também consta no Lattes ser 

consultor pedagógico da Editora de Ensino Integral. Cf. http://lattes.cnpq.br/5592742587275082.  

http://lattes.cnpq.br/5592742587275082
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educação básica para todos141, publicado em 2019 em coautoria com Deise Nanci de Castro 

Mesquita, além de ter sido coorientadora da dissertação de Genessi Borba Gomes Alves Santos 

intitulada As Tecnologias Digitais no Ensino de Libras/Português escrito na Educação Básica 

Bilíngue142, defendida no ano de 2020143.  

  Em relação à sua formação acadêmica, licenciou-se em 1989 no curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Goiás. Em 1995, na mesma instituição, especializou-se em 

Psicopedagogia. Contudo em 2015 defendeu sua dissertação em História, intitulada História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana nos livros didáticos de História indicados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD/2013 pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e 

orientada pela Profª Drª Maria Cristina Nunes Ferreira Neto. 

 Neste trabalho, averiguamos que Silva Neta associa seu interesse em investigar o livro 

didático de História enquanto fonte histórica devido ao período em que trabalhou como 

professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de 

Goiás – Colégio de Aplicação (Cepae/UFG). Além disso, ao se autodeclarar negra, menciona 

ter sido esse outro importante fator que a instigou a desenvolver essa pesquisa. Com suas 

palavras: 

A institucionalização da Lei 10.639/2003, que obriga a inclusão do conteúdo 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos das escolas 

oficiais e particulares, motivou-nos a investigar esta temática nos livros 

didáticos de História. Ressaltamos que, além das exigências legais advindas 

desse ato prescritivo, o fato de ser negra aguçou ainda mais nosso interesse: 

pertencemos a uma geração em que a inclusão de pessoas negras nos livros 

didáticos se fazia, incondicionalmente, em situação de exclusão social. 

(SILVA NETA, 2015, p. 14) 

 A respeito de seu histórico profissional seu maior tempo de exercício consta como sendo 

professora da Universidade Federal de Goiás, ministrando disciplinas voltadas para a formação 

docente do ensino básico. Com isso, também devemos mencionar que ao longo de sua carreira 

desenvolveu projetos e ministrou disciplinas no Mestrado Profissional em Ensino na Educação 

 
141 MESQUITA, Deise Nanci de Castro; SILVA NETA, Segismunda Sampaio da. Escola de educação básica para 

todos: volume IV [livro eletrônico]. 1. ed. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2019. 
142 SANTOS, Genessi. B. G. A. As tecnologias digitais no ensino de Libras/Português escrito na educação básica 

bilíngue. 2020. 194 f. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) - Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2020. 
143 Segundo o que foi publicado pelo Diário Oficial da União, Portaria de 17 de setembro de 2020, no ano anterior 

Segismunda Silva aposentou-se de seu cargo enquanto professora da Universidade Federal de Goiás. Ver mais em: 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Goiás. Gabinete do Reitor. Portaria nº 2.756, de 17 

de setembro de 2020. Brasília, 2020.  
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Básica sobre a educação inclusiva - em seu caso, trabalha com a educação bilíngue de 

Português/Linguagem Brasileira de Sinais. 

 Verifica-se que tanto a trajetória acadêmica a quanto profissional de Silva Neta incidem, 

principalmente, nos estudos sobre livro didáticos, cultura Afro-brasileira e africana e inclusão 

escolar. 

Sobre Fabiany Glaura Alencar e Barbosa - currículo Lattes atualizado pela última vez 

em 2015 - averiguamos ter realizado a graduação e mestrado em História na Universidade de 

Brasília. Concluiu a graduação em 2008 com seu trabalho Libertos, cidadãos incompletos? A 

emergência de uma população livre e a questão da cidadania. Brasil século XIX orientado pela 

Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Kirschner. 

 Defendeu o mestrado no ano de 2012, intitulado A abolição da escravidão e modos de 

pensar e de representar a experiência passada: livros didáticos 1865-1918, tendo a orientação 

da Prof.ª Dr.ª Diva do Couto Gontijo Muniz e financiada pela CAPES. Segundo Barbosa144, sua 

dissertação se propôs a aprofundar a pesquisa que havia desenvolvido como trabalho de 

conclusão de curso da graduação. 

Após essas formações encaminhou os estudos para se especializar em Educação à 

Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e em Direito Administrativo e 

Gestão Pública pelo Instituto dos Magistrados. As atividades acadêmicas aparecem no currículo 

durante o recorte temporal em que esteve desenvolvendo pesquisas. Com isso, observa-se que 

seguiu a carreira profissional se especializando em assuntos que dizem respeito à prática e aos 

métodos de ensino, sobretudo acerca da educação à distância. Teve uma breve experiência 

como professora da rede básica, mas atuou principalmente na rede de ensino superior. No 

entanto, atualmente é Coordenadora-Geral de Desenvolvimento de Cursos da Escola Nacional 

de Administração Pública (Enap). 

A partir daqui trataremos do grupo de pesquisadores e pesquisadoras que são docentes 

no ensino básico. Primeiro, trataremos de Edilene dos Santos Copetti. Com o currículo Lattes 

atualizado pela última vez no ano de 2019, apuramos que se graduou em Estudos Sociais e 

História na Universidade do Sul de Santa Catarina em 1987 e defendeu o mestrado em 2018 na 

Universidade de Passo Fundo. Sob a orientação do Prof.º Dr.º Alessandro Batistella, 

 
144 BARBOSA, Fabiany Glaura Alencar e. A abolição da escravidão e modos de pensar e de representar a 

experiência passada: livros didáticos (1865-1918). 2012. 129 f. Dissertação (Mestrado em História) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 10. 
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desenvolveu a dissertação intitulada O ensino de História e cultura afro-brasileira nos livros 

didáticos utilizados na região da AMESC (1980-2018). 

 Especializou-se também em História Local e Regional na Universidade do Extremo Sul 

Catarinense em 2001. Portanto, associando seu interesse de estudos pela História regional à 

experiência enquanto professora de História da rede pública e particular de ensino básico - 

contudo, até aquele momento constava em seu currículo que lecionava no Instituto Federal de 

Santa Catarina -, inquere-se ter sido essa a razão de ter desenvolvido sua pesquisa de mestrado. 

Claudinéia da Silva Vargas registra ter atualizado pela última vez seu currículo Lattes 

no final de 2017. Com isso, notamos ter realizado a graduação e o mestrado em História na 

Universidade Estadual de Maringá. Formou-se no ano de 1999 e retornou à academia para 

desenvolver o seu mestrado, defendido em 2012, sob o título Escravidão no Brasil Colonial 

nos livros didáticos de 6ª série, sob orientação do Prof.º Dr.º Sezinando Luiz Menezes. 

 Contudo cabe mencionarmos que no ano de 2001, Vargas se especializou no curso de 

Prática em Ensino de História: Cultura, Sociedade, pela Faculdade Estadual de Ciências e 

Letras de Campo Mourão, com o trabalho Escravidão no Brasil: Período Colonial - nos livros 

didáticos de 5ª série. Desta forma, constata-se que a pretensão de Vargas era aprofundar esse 

mesmo tema - alterando somente o nível escolar do livro didático - em sua pesquisa de 

mestrado. 

Observamos também que a lista dos eventos que apresenta ter participado é direcionada, 

em suma maioria, para a área da Educação - entre estes aparece o IX Encontro de Educadores 

Negros/as do Paraná (2012). Além disso, constatamos que a pesquisadora dedica sua carreira 

ao ensino escolar em razão de sua atuação profissional se concentrar no cargo de professora da 

rede de ensino básico. 

Sobre Simeia de Oliveira Vaz Silva - a última atualização do currículo Lattes foi em 

meados de 2018 - constatamos que é formada em História desde 2002 na Universidade Federal 

de Rondônia e realizou o mestrado por meio do Programa Minter pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. Defendeu no ano de 2015 sua dissertação, também em História, 

intitulada O ensino da História e Cultura Afro-brasileira em Porto Velho-RO: a aplicabilidade 

da Lei 10.639/2003 sob a orientação do Prof.º Dr.º Marçal de Paredes. Esta pesquisa é fruto de 

sua preocupação e descontentamento acerca da ausência de uma abordagem étnico-racial que 

contemple as especificidades regionais. Com outras palavras: utiliza o livro didático de História 
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como fonte para indagar sobre a implementação da Lei 10.639/03, especialmente no currículo 

escolar de Rondônia, como trabalhar com o ensino da história afro-rondoniense.  

 Além disso, em 2005 se especializou em História Regional e, dois anos depois, em 

Gestão Escolar, pela Faculdade de Educação de Porto Velho e Fundação Rio Madeira - 

respectivamente. Quanto ao seu histórico profissional, atualmente é professora de História da 

rede pública de ensino, entretanto, já exerceu cargo de coordenadora pedagógica. Dessa forma, 

constata-se que a carreira de Simeia Silva esteve fincada à atuação na educação escolar. 

 No caso de Welington Ernane Porfirio, a última atualização do currículo Lattes consta 

ter sido em 2013 - ano em que tinha iniciado o mestrado. Graduou-se em História no ano de 

2005 na Universidade Federal de Mato Grosso, com seu trabalho de conclusão de curso 

intitulado Os Brasiguaios  ̧ sob orientação do Prof.º Dr.º Pio Penna Filho. Nesta mesma 

instituição, contudo, e dessa vez orientado pela Prof.ª Drª. Ana Maria Marques, defendeu sua 

dissertação Negros e indígenas nos livros didáticos: das lutas à obrigatoriedade - um estudo 

sobre o material do Sistema Positivo de Ensino, no ano de 2015. 

 Em sua trajetória profissional - até aquele momento em que atualizou o currículo - 

atuava como professor de História em escolas da rede pública e privada. Devido sua experiência 

docente e por ter publicado um livro didático de História em 2008 destinado para o sistema de 

ensino do Sesi Mato Grosso para Educação de Jovens e Adultos, deduzimos serem esses os 

fatores que o levou a investigar esse objeto escolar.  

No caso de Rylton Marcus Alves Sodré, atualizou seu currículo pela última vez no ano 

em que concluiu o mestrado - 2018. Formou-se em História na Universidade do Estado de Mato 

Grosso no ano de 2008 com seu trabalho de conclusão de curso A música e a constituição dos 

sujeitos nos espaços sociais de Cáceres na década de 1980 sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria 

do Socorro de Sousa Araújo.  

No mestrado, desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso, investigou como 

o livro didático de História trabalha com a cultura africana e Afro-brasileira. Com o título Os 

usos do conceito de cultura africana e afro-brasileira nos livros didáticos de História para o 

Ensino Médio - PNLD 2012, foi orientado pela Prof.ª Dr.ª Jaqueline Aparecida Martins Zarbato. 

Conforme o autor comenta, seu interesse em analisar obras didáticas se deu devido a sua atuação 

enquanto docente naquele contexto145. Somado a isso, a especialização em História e Cultura 

 
145 Mais especificamente, ao tratar da escolha da coleção didática: “Justifico que a escolha das coleções se deu por 

terem sido distribuídas na Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso no triênio 2012, 2013 e 2014. 
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Afro-brasileira realizada na Faculdade Finom entre os anos de 2009 e 2010 - anteriormente à 

pesquisa -, apresenta-se como um relevante fator que o levou a estudar esse assunto inserido no 

livro didático. 

A produção de trabalhos acadêmicos desenvolvidos por Sodré remete ao período em 

que esteve em processo de formação, entre a graduação e pós-graduação, sendo 

majoritariamente, apresentações publicadas em anais de congressos. Desta forma, verifica-se 

que os assuntos que fazem parte de seu repertório de estudos dizem respeito ao Ensino de 

História, História Regional de Mato Grosso, questões étnico-raciais e ambientais. Em relação a 

sua trajetória profissional, consta em seu histórico do currículo Lattes ser professor de História 

na rede pública de ensino básico. 

Quanto a Rayssa Andrade Carvalho, que parou de atualizar seu currículo Lattes no ano 

de 2020, averiguamos que toda a sua formação acadêmica foi na Universidade Federal da 

Paraíba - exceto a Especialização em Regulação em Saúde no SUS, desenvolvida no Instituto 

Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa entre os anos de 2014 e 2015. Formada em História no ano 

de 2013, defendeu seu trabalho de conclusão de curso O Movimento de Mulheres Negras na 

Paraíba: Um olhar sobre a Bamidelê - Organização de Mulheres Negras na Paraíba (2001-

2012), sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Solange Pereira Rocha. No ano seguinte, iniciou o curso 

de bacharel em Direito que ainda está em andamento. 

Prosseguindo na área de História, Carvalho defende em 2015 sua dissertação - 

financiada pela CAPES -, ainda tratando sobre mulheres negras, contudo, neste caso, associa a 

problematização ao plano educacional - mais especificamente, ao ensino de História. Sob o 

título Leituras sobre representações imagéticas femininas negras em livros didáticos de 

História (1997-2014) e orientada pela Prof.ª Dr.ª Claudia Engler Cury, Carvalho indica que a 

motivação de ter produzido essa pesquisa ocorreu devido ao seu trabalho como docente146. 

 
Pondero que a escolha ainda se deu devido a minha posição frente à atuação docente, enquanto avaliador das 

coleções didáticas no ano de 2011. Nessa experiência, uma passagem no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2012 

me inquietou, resultando no desenvolvimento dessa investigação.” Ver mais em: SODRÉ, Rylton Marcus Alves. 

Os usos do conceito de cultura africana e afro-brasileira nos livros didáticos de História para o Ensino Médio - 

PNLD 2012. 106 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal De Mato Grosso, Cuiabá, 2018. p. 

16. 
146 Com suas palavras: “A construção deste estudo se deu a partir das inquietações vivenciadas na prática docente 

e transformadas numa problemática a ser trabalhada na pesquisa histórica. Assim, houve um movimento que nos 

impulsionou a reflexão e a busca de possíveis respostas as questões colocadas pela presente temática.” Ver mais 

em: CARVALHO, Rayssa Andrade. Leituras sobre representações imagéticas femininas negras em livros 

didáticos de História (1997-2014). 2015. 159 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2015. p. 137. 



87 

 

 As produções acadêmicas de Carvalho apresentam como temática central as mulheres 

negras na História, mais especificamente sobre a representação dessas personagens históricas 

no ensino ou, ainda, sobre a atuação delas em seus próprios movimentos sociais. No currículo 

de Carvalho consta a publicação de artigos, capítulos em livros, além de ter participado de 

diversos eventos para apresentar seus trabalhos.  

 Quanto a sua carreira profissional, exerceu o cargo de professora de História - como já 

mencionado - para rede básica. Entretanto, até aquele momento, decidiu seguir a carreira na 

área de Direito, atuando como estagiária na Defensoria Pública do Estado da Paraíba. 

O último grupo contém as pesquisadoras e o pesquisador que apresentam poucas 

informações no currículo Lattes, além de que, no caso de José de Paula e Diana Costa, não 

tivemos acesso às suas pesquisas. Portanto, começamos por Iracy Barbosa Pires que tem 

registrado a sua última atualização no currículo Lattes no ano de 2013, e além disto, não 

conseguimos localizar mais informações - que pudessem credibilizar o grau de confiabilidade. 

Averiguamos que Pires não informa a instituição e o curso que se graduou, mas aponta ter 

especialização em Formação Sócio Econômica do Brasil (1994-1995) na Universidade Salgado 

de Oliveira e em Ciências Sociais (1997-1998) na Universidade Federal de Goiás.  

 No mestrado em História, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, defendeu em 

2009 sua dissertação Construção de uma Identidade: Representações do Negro no Livro 

Didático de História (1935 a 2005) sob orientação do Prof.º Dr.º Eduardo de Gusmão Quadros. 

O registro das atividades acadêmicas, como publicações de artigos e apresentação de trabalhos, 

delimita-se, sobretudo, ao período em que esteve no mestrado. Quanto ao vínculo empregatício, 

até aquele momento exercia a função de Técnica Pedagógica da Secretaria Estadual de 

Educação de Goiás. 

Em relação a José Luiz Oliveira de Paula que de acordo com as informações 

disponibilizadas em seu currículo Lattes - atualizado pela última vez em meados do ano de 2020 

- além da titulação de graduado e mestre em História, também possui graduação em Direito. 

Atualmente exerce o cargo de professor dos cursos de Direito e Administração pela Faculdades 

Integradas Vianna Júnior (FIVJ), mas ao longo de sua carreira profissional também atuou em 

escolas do ensino básico como professor de História e em outras redes de ensino superior. 

 Por fim, temos Diana Maria de Lima Costa, que de acordo com as informações dispostas 

em seu currículo Lattes - atualizado pela última vez em 2015 -, averiguamos que no ano de 

2004 se formou em Estudos Sociais no Centro Universitário Geraldo Di Biase e entre os anos 
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de 2006 e 2009 se especializou em três cursos diferentes em distintas instituições. A primeira 

foi em História Social na Universidade Severino Sombra; em seguida, História da África e 

Relações Afro Brasileiras no Centro Universitário Geraldo Di Biase; e por fim, em Educação 

Especial na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Após isso, ingressou no 

programa de pós-graduação em História para defender sua dissertação Livros Didáticos, 

História da África e Cultura Afro Brasileira nas Instituições da Rede Estadual de Ensino de 

Volta Redonda: Um Estudo de Caso em 2013 na Universidade Severino Sombra, tendo sido 

orientada pelo Prof.º Dr.º José Jorge Siqueira e coorientada pela Prof.ª Dr.ª Rogéria Costa de 

Paula.  

Até aquele momento, suas únicas atividades acadêmicas foram apresentações de 

trabalhos durante o período em que esteve no mestrado. Enquanto no que diz respeito ao vínculo 

empregatício, registrou ser professora da rede de ensino básico. 

Algumas considerações sobre as trajetórias dos autores de pesquisas sobre a presença de 

negros e negras nos livros didáticos 

Nesta segunda parte da investigação, comentaremos acerca das informações apuradas no tópico 

anterior - Trajetória acadêmica e profissional147, a começar pela instituição de ensino. Neste 

âmbito, averiguamos que em cada região - Sul, Sudeste e Centro-oeste - foram produzidas seis 

pesquisas, enquanto na região Nordeste foram produzidas três. Aquelas que mais 

desenvolveram pesquisas contam, cada uma delas, com duas produções acadêmicas, sendo elas: 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Universidade Federal de Mato Grosso e 

Universidade Severino Sombra.  

Desta maneira, observamos que não há uma região ou instituição de ensino específica 

que tenha se sobressaído na produção desse tipo de pesquisa. Por outro lado, é imprescindível 

apontarmos para as ausências. Enquanto na região Nordeste o número de pesquisa sobre o 

assunto é menor, na região Norte ainda não houve registro. Para uma melhor visualização das 

instituições que aparecem nesse segundo momento da pesquisa elaboramos a tabela a seguir: 

  

 
147 Cf. página 70. 
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Tabela 3.1 - Formação acadêmica dos/as pesquisadores/as apresentadas na Plataforma 

Lattes. 

Autores/as Graduação Tipo de 

graduação 

Mestrado Doutorado Pós-Doc 

ALAMINO CUFSA (2004-2010) Ambos UDESC (2011-

2013) 

UFSC (2013-

2018) 

  

BARBOSA UNB (2004-2008) Ambos UNB (2010-2012)     

CARVALHO UFPB (2008-2013) Não 

especificado 

UFPB (2014-

2015) 

    

CONCEIÇÃO UECE (1992-1996) Licenciatura Educação - UFC 

(1999-2001) 

PUC-SP 

(2011-2015) 

UFC 

(2019-

2021) 

COPETTI UNISUL (1985-

1987) 

Não 

especificado 

FUPF (2017-

2019) 

    

COSTA Estudos Sociais -

Centro Universitário 

Geraldo Di Biase 

(2000-2004) 

Não 

especificado 

Universidade de 

Vassouras (2011-

2013) 

    

DEMORI UNESP/Franca 

(1991-1994) 

Licenciatura UNESP/Franca 

(1995-2000) 

Educação 

UNICAMP 

(2012-2016) 

  

GARRIDO UNITAU (2003-

2006) 

Não 

especificado 

UNESP/Assis 

(2008-2011) 

UNESP/Assis 

(2013-2017) 

UNIFESP 

(2018-) 

MELO UEPB (2006-2010) Licenciatura UFCG (2012-

2014) 

    

VARGAS UEM (1996-1999) Não 

especificado 

UEM (2010-

2012) 

    

PAULA UFJF (1986-1990) Não 

especificado 

Universidade de 

Vassouras (2002-

2004) 

    

PIRES Não informa Não informa PUC-GO (2008-

2010) 

    

PORFIRIO UFMT (2001-2005) Não 

especificado 

UFMT (2013-

2015) 

    

RIBEIRO UNICAMP (1998-

2002) 

Ambos UNICAMP 

(2002-2004) 

UNICAMP 

(2005-2009) 

USP 

(2016-

2017) 

SANTOS FMU (2009-2014) Não 

especificado 

UDESC (2015-

2017) 

UFSC (2019-)   

SILVA NETA Pedagogia - UFG 

(1986-1989) 

Licenciatura PUC-GO (2011-

2015) 

    

SILVA, 

Anelise 

UFPEL (2008-2010 

interrompida /2014-

2015) 

Licenciatura UFPEL (2016-

2018) 

    

SILVA, 

Humberto 

UFPE (2011-2015) Não 

especificado 

UFRPE (2016-

2019) 

    

SILVA, 

Simeia 

UNIR (1999-2002) Licenciatura PUC-RS (2012-

2015) 
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SODRÉ UNEMAT (2004-

2008) 

Não 

especificado 

UFMT (2016-

2018) 

    

ULHOA UEG (2005-2008) Não 

especificado 

UFG (2009-2011) UFG (2014-

2018) 

  

 

Na Tabela 3.1, apresentamos a instituição de ensino onde foi realizada a graduação e a 

sua duração. Na coluna seguinte evidenciamos o tipo de diploma: licenciatura, bacharelado ou 

ambos os títulos. Além disso, informamos a universidade e o período de realização do mestrado, 

doutorado e pós-doutorado. As células que aparecem em branco na tabela indicam que não 

houve a referida formação. Quanto aos casos em que aparece o nome do curso é para sinalizar 

que, diferentemente dos demais, não é o curso ou programa de pós-graduação em História, 

sendo assim, especificamos qual é a área. 

A análise da Tabela 3.1, em comparação com os dados que trabalhamos no primeiro 

capítulo148, aponta para uma mudança significativa no índice das instituições de ensino que 

tiveram mais pesquisas sobre o livro didático. Sob outros termos, observamos que instituições 

como a Universidade de São Paulo (USP) e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), que lideravam com a produção de pesquisas que tem como objeto de estudo o livro 

didático de História149, quando se trata da abordagem temática sobre as relações étnico-raciais 

nota-se a sua ausência - no caso da PUC-SP conta com uma tese de doutorado de Maria 

Conceição. 

Com esses dados inquerimos: por que quando se trata de analisar as demais abordagens 

temáticas no livro didático de História - ou investigar esse objeto sob outros aspectos, como 

pontuado por Choppin (2004) - a USP e PUC-SP são as principais instituições do Brasil que 

desenvolvem essas pesquisas? Por que especificamente o estudo sobre as questões étnico-

raciais de sujeitos negros e negras estão ausentes? Até o presente momento não houve proposta 

de pesquisa com essas características submetidas ao programa de pós-graduação em História 

dessas instituições? Conforme relatado por Moreira e Silva (2011), o programa de pós-

graduação em Educação concentra a maior quantidade de pesquisas sobre o livro didático150, 

com isso, questionamos se há um deslocamento de historiadores do Ensino de História para 

produzir sua pesquisa na Educação. A fim de exemplificação, podemos citar o caso de Maria 

 
148 Cf. página 14. Capítulo I: Um panorama acerca do estado da arte das pesquisas sobre o livro didático de 

História, desta dissertação. 
149 Cf. página. 32. 
150 Cf. página. 24. 
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Conceição que desenvolveu seu mestrado em Educação na UFC e retornou ao curso de História 

para realizar o doutorado na PUC-SP. 

Além disso, segundo já discutimos no primeiro capítulo151, apontamos para o Mestrado 

Profissional em Ensino de História como o programa de pós-graduação que tem apresentado a 

tendência de concentrar as pesquisas sobre o livro didático, sobretudo o de História. Para 

averiguar o andamento do ProfHistória constatamos que 5 dos 22 orientadores desse grupo152 

atuam nesse programa, sendo eles: Ana Maria Marques (UFMT), Claúdia Mortari (UDESC), 

Cristiani Bereta da Silva (UDESC), Eduardo Gusmão de Quadros (UEG) e Jaqueline Aparecida 

Martins Zarbato (UFMS). Entre o grupo dos próprios pesquisadores Renilson Ribeiro também 

compõe o quadro docente do ProfHistória da UFMT. 

Quanto aos pesquisadores e pesquisadoras, comecemos por analisar sua formação inicial 

- nível de graduação. A princípio, observamos que, com exceção de Iracy Pires, Segismunda 

Silva Neta, Clarissa Ulhoa, Diana Costa e Edilene Copetti, os demais graduaram-se 

exclusivamente em História. No caso de Costa se graduou em Estudos Sociais; Copetti se 

graduou em Estudos Sociais e se licenciou em História; Pires não registra em qual curso 

realizou a graduação; Silva Neta é graduada em pedagogia; e Ulhoa, além da graduação em 

História, também se graduou em Arqueologia.  

A respeito do tipo de formação - licenciatura e/ou bacharelado - foi possível identificar 

somente em um terço dos currículos analisados. Ou seja, cinco pesquisadores indicaram ter 

cursado a licenciatura153, outros três apontaram que além da licenciatura também tinha 

bacharel154, enquanto os demais não especificaram o tipo de diplomação. Quando aos 

pesquisadores e pesquisadoras que deram sequência à formação acadêmica após o mestrado, 

temos: Maurício Demori, Clarissa Ulhoa e Aline Santos - que ainda está em andamento-; além 

de Renilson Ribeiro, Mírian Garrido e Maria Conceição que também realizaram pós-doutorado. 

 Além disto, deve-se contabilizar a quantidade de pesquisas que obtiveram o auxílio de 

alguma agência de fomento. A CAPES financiou seis pesquisas, sendo elas de: Renilson 

Ribeiro, Fabiany Barbosa, Caroline Alamino, Maria Conceição - que também teve o 

 
151 Cf. página. 30. 
152 A lista completa dos orientadores desse grupo aparece na coluna “Orientação” do APÊNDICE III – Quadro de 

Dados Bibliográficos de Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação em História (1992-2019) sobre 

a Temática Étnico-racial no Livro Didático de História, desta dissertação. Cf. página 185. 
153 Sendo estes pesquisadores e pesquisadoras: Maurício Demori, Thiago Melo, Maria Conceição, Simeia Silva e 

Anelise Silva. 
154 Neste caso, sendo de Renilson Ribeiro, Fabiany Barbosa e Caroline Alamino. 
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financiamento do CNPq -, Rayssa Carvalho e Humberto Silva. Quanto à Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo e de Santa Catarina, financiaram as pesquisas de Mírian 

Garrido e Aline Santos, respectivamente. 

 Em relação aos demais pesquisadores e pesquisadoras que não obtiveram financiamento 

para suas pesquisas155 observamos que durante esse período da pós-graduação estavam 

trabalhando. Sendo assim, deduzimos que em razão de algumas agências de fomento 

estabelecerem como critério a não vinculação empregatícia, isso dificultou - ou impossibilitou 

– o acesso desses pesquisadores à obtenção de bolsa de estudos. No caso de Caroline Alamino, 

Mírian Garrido e Aline Santos tiveram dedicação exclusiva para bolsa, enquanto Maria 

Conceição e Humberto Silva além do financiamento de pesquisa continuaram em seus cargos 

de trabalho. 

Acerca da trajetória profissional, cabe pontuarmos que todos os pesquisadores e 

pesquisadoras trabalharam, em algum momento de sua carreira, na função de docente do ensino 

básico. Contudo deste total, dez atuaram também como professores universitários156. Além da 

atuação docente, temos sujeitos que assumiram outras funções. Mírian Garrido, por exemplo, 

atuou prestando consultoria para editoras de livros didáticos; assim como Clarissa Ulhoa, que 

além de prestar consultoria sobre Educação e História trabalhou em sítios e laboratórios de 

escavação arqueológica. Somando à essas pesquisadoras, temos Maria Conceição que foi 

parecerista de uma das edições do PNLD e Wellington Porfírio que já produziu livros didáticos.  

Portanto, pondera-se que as inquietações que envolvem a atividade docente a respeito 

da abordagem étnico-racial no material pedagógico mais disseminado nas escolas públicas de 

todo o país - o livro didático -, atuou como uma potência motriz para essas produções 

acadêmicas. A fim de exemplificação, Ribeiro (2004), Alamino (2013), Carvalho (2015), 

Porfírio (2015), Silva Neta (2015), Anelise Silva (2018), Ulhoa (2018) e Sodré (2018) 

mencionam a experiência docente como uma das motivações fundamentais para produção da 

pesquisa.  

Outro incentivo que pode estar relacionado a escolha dessa abordagem temática diz 

respeito às questões identitárias do sujeito. Para dizer com outras palavras, são os casos 

especificamente das pesquisadoras Silva Neta e Santos, que ao se declararem negras pontuam 

 
155 Entretanto houve dois casos de bolsa de estudos por meio de programas oferecidos pelo MEC, a saber: Simeia 

Silva participou do programa Minter e Thiago Melo foi bolsista do programa Reuni. 
156 Esses professores e professoras são: Maurício Demori, José de Paula, Renilson Ribeiro, Mírian Garrido, 

Fabiany Barbosa, Thiago Melo, Maria Conceição, Segismunda Silva Neta, Aline Santos e Clarissa Ulhoa. 
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a questão racial como mais uma razão primordial para terem desenvolvido seus estudos. Desse 

modo, observamos que as informações apuradas com essa investigação estão em consonância 

com os resultados apontados na pesquisa de Barreira (1995): 

No montante correspondente aos autores que declaram as razões que os 

levaram à escolha dos seus temas de investigação, encontramos as seguintes 

justificativas: (a) as experiências práticas (a vivência) do próprio autor em 

relação ao tema investigado: o exercício da profissão (docência, 

desenvolvimento de projetos de pesquisas afins, orientação educacional etc.) 

e a participação em movimentos de educação comunitária ou popular; (b) a 

carência de estudos sobre o tema escolhido; (c) o exercício acadêmico; (d) o 

interesse teórico e político-ideológico pelo tema; (e) a participação do autor 

em projetos de pesquisa (familiaridade com o tema, facilidade de acesso às 

fontes etc.; (f) o ingresso na pós-graduação (aulas que sugeriram possíveis 

temas de investigação, discussão com colegas do curso); (g) a própria 

formação do autor (quando formado em História); (h) o interesse em estudar 

determinados documentos históricos); (i) laços afetivos em relação ao tema; 

(j) a pura curiosidade. Exceção feita àqueles que alegam terem sido motivados 

pelas suas experiências práticas na escolha do tema que investigam — cerca 

de 35% do montante aqui considerado —, não encontramos nenhuma outra 

concentração, numericamente expressiva, em torno das justificativas acima 

arroladas. (BARREIRA, 1995, p. 58) 

Acerca disto, compreende-se que são as questões formuladas pelos historiadores que 

engendram a operação historiográfica. De acordo com as palavras de Prost (2008):  

A questão do historiador deve situar-se, assim, entre o mais subjetivo e o mais 

objetivo. Profundamente enraizada na personalidade de seu formulador, ela se 

formula apenas se for concordante com documentos em que possa encontrar 

resposta. Inserida nas teorias ou, às vezes, somente nas modas, que permeiam 

a profissão, ela desempenha, a um só tempo, uma função profissional, uma 

função social e uma função pessoal mais íntima. (PROST, 2008, p. 93) 

 Sendo assim, dado o exercício de apurar e analisar as informações fornecidas, sobretudo, 

pelo currículo Lattes, evidenciamos o lugar social e contexto histórico ocupado e vivenciado 

por esses historiadores e historiadoras. Com isso, observa-se o histórico de pesquisas 

acadêmicas desenvolvidas sobre a temática étnico-racial, a influência da atividade docente no 

ensino escolar, além - como aparece em alguns casos - da motivação pessoal.  

Deve-se ressaltar que tais aspectos da vida do pesquisador devem ser ponderados em 

conjunto, pois, é inviável distinguir o “pessoal” e do “profissional”. Sob outros termos, 

desassociar estas esferas impossibilita a compressão do processo de desenvolvimento da 

produção acadêmica realizada pelo pesquisador157. Desta forma, compreende que a 

 
157 A este respeito, recorremos a seguinte argumentação de Bourdieu: “Falar de história de vida é pelo menos 

pressupor - e isso não é pouco - que a vida é uma história e que, como no título de Maupassant, Uma vida, uma 

vida é inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual concebida como uma história 

e o relato dessa história.” Ver mais em: BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína e 
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investigação a respeito da trajetória de vida destes sujeitos históricos, amplia o entendimento 

de suas pesquisas que analisaremos no capítulo a seguir. 

  

 
FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e abusos da história oral. (8ª edição) Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

p. 183. 
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Capítulo IV: A escrita historiográfica sobre negros e negras nos livros didáticos de 

História 

Neste capítulo, trabalharemos com as fontes selecionadas para esse momento da investigação 

que assume o caráter qualitativo. Como foi explicitado ao longo desta dissertação, dentre as 

pesquisas que apresentam ter o livro didático como objeto de estudo escolhemos realizar uma 

análise crítica sobre aquelas que abordam a temática étnico-racial sobre os sujeitos negros e 

negras. 

 Dessa forma, localizamos o total de 21 pesquisas com esse assunto, sendo 19 

dissertações e 2 teses158. A princípio, deve-se evidenciar que os critérios estabelecidos para 

eleger quais fontes seriam analisadas remetem à utilização de termos específicos em seus 

títulos, resumos e palavras-chave. Dito de outra maneira, escolhemos os trabalhos acadêmicos 

que aparecem - em um desses três elementos de apresentação da pesquisa - palavras como: 

negros, negras, africanos, afrodescendentes, Afro-brasileiros, relações étnico-raciais e outros 

termos similares.  

 Quanto a metodologia aplicada, tomamos como referência as contribuições de Barreira 

(1995) e Moreira e Silva (2011). Por esta razão, tratamos de observar os fatores fundamentais 

associados a uma pesquisa acadêmica de pós-graduação - mestrado e doutorado. Com isso, 

entende-se que estas referências nos fizeram indagar as fontes acerca da abordagem teórica-

metodológica; da vertente historiográfica; dos conceitos utilizados para definir o objeto de 

estudo; além de observar como analisa a temática étnico-racial nos livros didáticos de História. 

Para isso, apresentamos também as referências bibliográficas mais utilizadas por esses 

pesquisadores e pesquisadoras. Sob o pretexto de organizar a leitura dessa dissertação, listamos 

essas referências no APÊNDICE II - As referências bibliográficas mais citadas pelos 

pesquisadores e pesquisadoras159. 

Portanto, começaremos tratando do assunto trabalhado nas dissertações e teses, 

seguindo a ordem do ano em que foram defendidas. Isto significa dizer que discorreremos sobre 

a temática da pesquisa, sua finalidade, a organização de seu conteúdo e as conclusões obtidas 

com a investigação. Atendo-se a isto, compreendemos que ao conhecer a obra historiográfica 

 
158 Cf. página 185. APÊNDICE III – Quadro de Dados Bibliográficos de Teses e Dissertações dos Programas de 

Pós-Graduação em História (1992-2019) sobre a Temática Étnico-racial no Livro Didático de História.  
159 Cf. página 179.  
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poderemos analisar - mais categoricamente - os demais aspectos de sua abordagem nos tópicos 

posteriores. 

Contudo deve-se ter ciência de que dentre o total de 21 pesquisas elencadas para fazerem 

parte desse momento de análise, duas delas não foram localizadas. Embora tenhamos tentado 

entrar em contado com os pesquisadores, não conseguimos ter acesso às fontes. Referimo-nos 

as pesquisas de José Luiz Oliveira de Paula, A escravidão negra nos livros didáticos de História 

de Ensino Médio (2004), e A inclusão da História da África e da Cultura Afro-brasileira nas 

Instituições da Rede Estadual de Ensino do Município de Volta Redonda (2013) de Diana Maria 

de Lima Costa, ambas sendo dissertações defendidas na Universidade Severino Sombra. 

 Desta forma, analisamos 19 pesquisas - 17 dissertações e 2 teses - e as organizamos em 

categorias de análise, conforme nos baseamos em Villalta (2001). O autor observou que as 

abordagens sobre determinado período, conceito ou sujeitos históricos são os temas mais 

recorrentes nos trabalhos acadêmicos sobre o conteúdo do livro didático de História. Em vista 

disso, identificamos e dividimos as pesquisas nos seguintes eixos temáticos: As pesquisas que 

investigam os conceitos de: representações/identidades e cultura material; pesquisas sobre o 

período da escravidão e/ou do Pós-Abolição; pesquisas com ênfase na Lei 10.639/03; e 

pesquisas sobre as mulheres negras. 

Antes de prosseguirmos, é importante ressaltarmos que tais categoriais não são fixas, 

ou seja, uma pesquisa poderia ser incluída em mais de uma classificação que denominamos. 

Contudo, de acordo com nosso propósito, determinamos os enquadramentos das pesquisas em 

tais grupos de acordo com a ênfase principal de sua investigação. Sendo assim, a apuração de 

tais temáticas nos permite evidenciar os diferentes meios de abordagem acerca da narrativa 

didática sobre sujeitos negros e negras. 

As pesquisas que investigam os conceitos de: representações/identidades e cultura 

material  

Para compor esse grupo de pesquisas que se dedicam a averiguar como o livro didático de 

História trabalha com o conceito de representação e/ou identidade de sujeitos negros temos as 

dissertações de Demori (2000), Ribeiro (2004), Pires (2009), Melo (2014), Porfírio (2015), 

Anelise Silva (2018), a tese de Conceição (2015), e por fim, a tese de Ulhoa (2018) que aborda 

a cultura material. 

 Dentro desse grupo, começaremos analisando as pesquisas que trabalham com os livros 

didáticos produzidos anteriormente à Lei 10.639/03, sendo as dissertações de Demori (2000), 



97 

 

Ribeiro (2004) e a tese de Conceição (2015). Esses trabalhos analisados em conjunto nos 

permitem observar a produção didática de História ao longo do século XX. Enquanto Demori 

(2000) estabelece como recorte temporal até a década de 1940 e Conceição (2015) trabalha com 

os livros didáticos produzidos na segunda metade do século XX, as fontes de Ribeiro (2004) 

localizam-se nesses dois períodos. Deste modo, alguns manuais escolares são analisados em 

mais de uma pesquisa.160 

A dissertação de Maurício Demori, Livros Didáticos e Representações: A idéia de raças 

nos manuais de História do Brasil para o Ensino Secundário (1937 - 1947) — Unesp (2000) 

—, é a mais antiga que conseguimos localizar e ter acesso ao texto completo. A pesquisa visa 

analisar a identidade étnica no ensino de História do Brasil durante o período que compreende 

o Estado Novo (1937-1945). Para isso, o pesquisador recorre aos livros didáticos de História 

do Brasil produzidos para atender ao programa da Reforma de Capanema de 1942161. 

 A saber, os livros didáticos selecionados são: História do Brasil (1944) de Sérgio 

Buarque de Hollanda e Otávio Tarquínio de Sousa; História do Brasil (1946) de Jônathas 

Serrano; e História do Brasil (1946) de Títio Lívio Ferreira. A justificativa para seleção das 

dizem respeito à relevância dos autores naquele contexto e como cada um desses livros 

didáticos apresentam uma abordagem diferente para o assunto que Demori (2000) se propõe a 

investigar162. 

 Na Introdução, o autor aborda brevemente sobre as funções do livro didático de 

História, sobretudo a respeito de ser utilizado enquanto um objeto para disseminar a ideia de 

uma identidade nacional que estava sendo reformulada naquele período. Para utilizar de suas 

palavras, aponta ter escolhido esse material para analisar em virtude de: 

[...] conterem informações e pistas importantes para quem deseja se debruçar 

na investigação da área educacional, isto porque os livros didáticos carregam 

 
160 Tanto Ribeiro (2004) quanto Conceição (2015) têm como objeto de estudo os manuais escolares dos autores: 

Francisco Alencar, Antônio Hermina, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson e Claudino Piletti e Joaquim Silva. 

Enquanto Demori (2000) e Ribeiro (2004) analisaram o livro de Jônathas Serrano. Cf. página 188. APÊNDICE IV 

- Livros didáticos de História utilizados nas teses e dissertações como objeto de análise histórica. 
161 Segundo Demori: “A Reforma Gustavo Capanema, criada em 1942, manteve a centralização e normatização 

dos programas e a rígida seriação repercutindo nos livros didáticos. Também privilegiou a história como disciplina 

relevante para a formação do cidadão através de uma educação política e do ensino pátrio.” Ver mais em: 

DEMORI, Maurício. Livros Didáticos e representações: a idéia de raças nos manuais de história do Brasil para 

o ensino secundário, 1937-1947. 2000. 98 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual Paulista, 

Franca, 2000. p. 42.  
162 “As obras didáticas foram selecionadas conforme já destacamos, de acordo com a importância dos autores 

(enquanto historiadores e demais ocupações e atividades) e levando em consideração a escolha das obras que 

representassem abordagens diferenciadas dos temas propostos pelo programa de 1942.” Ver mais em: Ibidem. p. 

53. 
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conteúdos relacionados aos mais variados saberes escolares e possibilitam ao 

pesquisador observar as diretrizes e estratégias pedagógicas, políticas e 

culturais de um momento histórico específico. Além disso, trazem consigo um 

corpo de idéias e representações elaboradas a partir da influência de uma 

grande quantidade de elementos e agentes sociais. Atuam na sua elaboração 

autores de livros didáticos, as editoras, as normas e exigências políticas e 

educacionais, o público consumidor, etc. (DEMORI, 2000, p. 2) 

 Dito isso, Demori (2000) problematiza, no primeiro capítulo, a construção de uma 

identidade nacional no decorrer da primeira metade do século XX. Portanto, apresenta ter como 

uma das principais referências Stuart Hall (1998), para trabalhar com o conceito de identidade, 

e Angela de Castro Gomes (1996), para contextualização daquele período histórico. 

 Demori (2000) se propõe a averiguar como a ideia de raça esteve vinculada ao ensino 

de História, sobretudo tendo como parâmetro o programa da reforma educacional de 1942. Para 

tanto, se baseia nos estudos de Circe Bittencourt (1990; 1993) para mencionar os autores que 

foram influentes no período estudado. De modo a exemplificar, cita as críticas defendidas por 

João Ribeiro e Sílvio Romero acerca das chamadas “três raças” envolvidas no processo de 

formação da nação. A respeito disso, o autor comenta que:  

A temática racial veiculada nos livros didáticos deve ser compreendida de 

acordo com uma pedagogia do ensino de história que vem priorizando a nação 

como objetivo das narrativas históricas. Construir uma história baseando-se 

nesses objetivos tem sido uma estratégia importante para se elaborar visões da 

história de acordo com os interesses políticos do momento. (DEMORI, 2000, 

p. 40) 

 Este debate prossegue no segundo capítulo, no qual opera a análise dos livros didáticos 

elencados para sua investigação. Para isso, Demori (2000) dedica-se a apresentar a trajetória 

pessoal e profissional e as principais obras que influenciaram a escrita de cada um dos autores. 

Em seguida, amparando-se nas contribuições metodológicas de Maria Luiza Tucci Carneiro 

para averiguar o discurso presente nos manuais escolares, examina criticamente as 

características e analogias associadas aos grupos étnicos. O autor toma quatro categorias 

étnicos: “O Índio”, “O Negro”, “O Branco” e “A Etnia Brasileira”. Em cada uma delas 

apresenta e compara como os diferentes autores abordam esses grupos em seus textos. 

Tratando-se da última categoria - que engloba as demais -, Demori (2000) conclui que:  

O assunto etnia brasileira, de acordo com as diretrizes oficiais dadas a partir 

da Reforma Gustavo, deveria ser representado conforme os princípios 

divulgados no período. Esses giravam em tomo da idéia de unidade e 

homogeneidade cultural. Nesse sentido, a divulgação de uma possível 

harmonia social entre os diversos grupos étnicos aqui existentes, servia para 

se assegurar a ordem e a segurança nacional. Porém, nos manuais didáticos 

analisados, percebemos que embora muitos autores incorporassem as 
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abordagens relacionadas ao ponto de vista da classe dominante, no entanto 

também houve espaço para abordagens um pouco mais críticas. Apesar da 

censura imposta durante o período em questão, haviam aqueles que por serem 

críticos aos modelos dominantes, teceram novas abordagens e análise da 

sociedade brasileira. A questão étnica ou racial, apesar de se constituir como 

categoria de análise fundamental naquele momento histórico, para se 

compreender a idéia de povo e a realidade brasileira, recebia um tratamento 

diferenciado, de acordo com a postura sócio-política do autor. (DEMORI, 

2000, p. 87) 

Deste modo, constatamos que ao discorrer sobre a hierarquização das raças na formação 

da história da nação, produzida pelo IHGB e inserida nos manuais escolares da primeira metade 

do século XX, sua pesquisa resulta em apontar para o carácter ideológico dessa narrativa. 

Acerca disso, deve-se mencionar que seu estudo se dedica especificamente a relacionar o 

conteúdo dos livros didáticos com as reformas educacionais, sendo assim, não trata sobre os 

procedimentos editoriais e nem sobre o público leitor. 

Esse tipo de investigação, segundo Bittencourt (2011), remete às primeiras pesquisas 

sobre a produção didática que “[...] centravam-se na denúncia do caráter ideológico dos 

conteúdos das disciplinas, identificando, nas obras didáticas, uma conformação de valores 

desejáveis por setores do poder instalados nos aparelhos de Estado [...]” (BITTENCOURT, 

2011, p. 496). Portanto, Demori (2000) segue essa tendência investigativa a fim de evidenciar 

o livro didático como um instrumento disseminador do discurso oficial do Estado Novo (1937-

1945). 

A próxima dissertação é de Renilson Rosa Ribeiro, intitulada Colônia(s) de identidades: 

discursos sobre a raça nos manuais escolares de História do Brasil — Unicamp (2004) —, 

cujo propósito é apurar o discurso racialista reproduzido e disseminado por manuais escolares, 

produzidos entre 1860 e a década de 1990. Desta forma, analisa quais elementos permaneceram 

na representação de sujeitos indígenas, negros e brancos - no seu trabalho, este último grupo é 

especificado como “portugueses” -, bem como as mudanças ocorridas nestes materiais.  

 A saber, os livros didáticos escolhidos foram: Lições de História do Brasil para o uso 

das escolas de instrucção primaria (1865) de Joaquim Manuel de Macedo; História do Brasil 

(Curso Superior) (1900) de João Ribeiro; História do Brasil (Curso superior) (1924) de Rocha 

Pombo; História do Brasil para a primeira série ginasial (1951) de Joaquim Silva; História do 

Brasil – Curso Moderno (Das Origens à Independência) (1975) de Sérgio Buarque de Holanda; 

História do Brasil (1991) de Nelson e Claudino Piletti; Brasil Vivo: Um Nova História da nossa 

Gente (1992) de Chico Alencar; e História do Brasil (s.d.), de Borges Hermida.  



100 

 

 Para analisar estes manuais escolares cabe mencionarmos como o autor interpreta este 

objeto enquanto uma fonte de investigação histórica. Observamos que toma como referência as 

contribuições de Roger Chartier (1990; 1999) acerca da materialidade do livro e os estudos de 

Alain Choppin (1990) e Circe Bittencourt (1990; 1993) sobre o livro didático. Em vista disso, 

Ribeiro (2004) compreende que: 

O manual escolar, como podemos verificar neste trabalho, justificou-se 

também como objeto rico de pesquisa por constituir-se como espaço 

privilegiado de disputas políticas de constituição de identidades. Nele, há 

diferentes personagens e modelos de interpretações em jogo – o jogo das 

identidades. Assim como o currículo, o manual escolar é lugar, espaço, 

território. Objeto de relações de poder por ser trajetória, viagem, expedição, 

percurso na formação de gerações de leitores-alunos. Ele é autobiografia, 

nossa vida, nosso curriculum vitae: neste espaço fabrica-se nossa identidade. 

O manual escolar é texto, discurso, documento. É um documento de 

identidade, uma colônia identitária; objeto de desejo de vários grupos, 

projetos e políticas. Suas páginas são espaços de políticas. Elas não são a 

História do Brasil, mas nela são esboçadas as histórias desta comunidade 

imaginada, de múltiplas definições e leituras, batizada de Brasil.” (RIBEIRO, 

2004, p. 365) 

 Além disto, para desenvolver este trabalho, Ribeiro (2004) toma as contribuições 

teóricas de Paul Gilroy (2001) acerca das questões identitárias e declara também pertencer à 

História Cultural. Isso significa dizer que trabalha com conceitos de representação e de relações 

de poder envolvidas na produção de um objeto cultural tão complexo quanto o livro didático. 

Para usar suas palavras:  

Ao estudar o discurso sobre a raça na construção das representações da nação 

nos manuais escolares de História do Brasil, a pesquisa aproximou-se das 

perspectivas teórico-metodológicas lançadas pela História Cultural, 

preocupada em apresentar e analisar os novos caminhos para escrever a 

história, no que concerne à linguagem e às relações “saber e poder.” 

(RIBEIRO, 2004, p. 11) 

    Baseando-se nestes apontamentos, o autor realiza a investigação crítica de seus objetos 

de estudo ao longo dos três capítulos: Imagens do Índio, Imagens do Português e Imagens do 

Negro - respectivamente. Com isso, observamos que a sistematização de sua dissertação separa 

a análise por grupos étnico-raciais. Segundo Ribeiro (2004, p. 43), sua “intenção é mostrar 

como eles, cada um a seu modo, amparados em ferramentas conceituais como raça, nação e 

civilização, forjaram estes sujeitos históricos”. Ou seja, como os autores dos manuais escolares 

descreveram estes sujeitos em sua narrativa didática. 

 O autor começa sua análise pela figura dos indígenas e observa que eram representados 

em contraposição à cultura ocidental. Isto significa dizer que a narrativa acerca destes povos 
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nativos foi construída com base nas relações de alteridade com os europeus - neste caso, 

representado pelos portugueses.  

Deste modo, Ribeiro (2004) identifica que esta narrativa foi influenciada pelos escritos 

de von Martius e Varnhagen ao constata que esses sujeitos históricos - indígenas - tendem a 

aparecer na seguinte ordem da narrativa: “1. etnia brasileira; 2. catequese e 3. primeiros 

habitantes do Brasil” (RIBEIRO, 2004, p. 117). Sendo assim, isso evidencia sobre como esta 

imagem produzida sobre os indígenas se proliferou e se prolongou no decorrer do século XX.  

Portanto, aponta para seguinte conclusão: 

Ao analisarmos as imagens do índio ou “raça cor de cobre”, como definia von 

Martius, nos manuais escolares de História do Brasil desde a publicação de 

Lições de História do Brasil, do professor Joaquim Manuel de Macedo, a 

partir de 1861, no período imperial, passando pelos clássicos textos de João 

Ribeiro, Rocha Pombo, Joaquim Silva, Borges Hermida, Sérgio Buarque até 

a coleção História & Vida, dos irmãos Piletti, e Brasil Vivo, de Chico Alencar, 

nos anos 1980, percebemos como esses autores, em diferentes contextos, 

forjaram este sujeito racializado a partir principalmente de quatro eixos 

temáticos: origens e classificação, relações sociais e familiares, usos e 

costumes, primeiros contatos e suas influências na obra colonial (nacional). 

(RIBEIRO, 2004, p. 114) 

 No segundo capítulo o autor discorre que naquele contexto - e sob influência do 

pensamento de von Martius - a representação do português era descrita como: o descobridor - 

em referência aos navegantes -; o religioso; o conquistador - sobretudo, devido aos bandeirantes 

-; e o senhor de engenho (RIBEIRO, 2004, p. 145).  

Neste caso, Ribeiro (2004) apresenta que as fontes coligidas para construir a imagem 

deste grupo são os relatos de navegantes. Deste modo, o português era lido como sujeito da 

posição mais elevada da hierarquia social, pois representava a civilização europeia - tida como 

a superior. Em razão disto, o autor percebe que: “Para eles, ser português era muito mais uma 

questão de identidade nacional do que racial, embora estivesse implícito para o leitor-aluno que 

se estava falando de um povo ‘branco’.” (RIBEIRO, 2004, p. 218) 

 No terceiro capítulo, tratando sobre a representação de sujeitos negros, Ribeiro (2004) 

aponta para as mudanças da escolha de referenciais utilizados para construir as narrativas 

didáticas ao longo dos livros analisados. Portanto, nota-se que além das obras citadas 

recorrentemente desde os primeiros manuais, como é o caso dos textos de Varnhagen, novos 

autores foram sendo adotados.  
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 Outro aspecto que o autor averigua diz respeito aos tipos de assuntos que os livros 

didáticos tendiam a abordar em relação aos sujeitos negros nesses manuais escolares. Sendo 

eles: “origens e classificação; a captura e o tráfico negreiro; o cotidiano do cativeiro; as formas 

de resistência; e as contribuições para a formação da nacionalidade” (RIBEIRO, 2004, p. 339). 

Contudo, por mais que em determinados livros algumas dessas temáticas aparecessem mais do 

que em outras - em alguns casos poderia não ser mencionadas -, o autor alerta que o Quilombo 

dos Palmares era o assunto recorrente e o mais extenso a respeito da história destes sujeitos. 

Tendo isso em vista, Ribeiro conclui que: 

Apesar da historiografia brasileira, atualmente, ter apontado para novos 

caminhos nos estudos sobre a escravidão e as imagens do negro dentro da 

história do Brasil, os autores que têm lidado com a temática no ensino de 

História têm observado nos manuais escolares a permanência de idéias 

preconceituosas, discriminatórias e estereotipadas do negro. Aos negros, nas 

páginas brancas dos manuais escolares analisados, continua cabendo ainda a 

função de personagem secundário marginalizado, assistindo a atuação dos 

grandes sujeitos históricos em cena, na sua maioria brancos ou coadjuvantes 

dos brancos. (RIBEIRO, 2004, p. 344) 

 Dito isto, entende-se que sua pesquisa se propõe a investigar como a representação 

dessas raças tem sido narrada no ensino de História por meio da escrita didática. Desta forma, 

observa que o discurso sobre raça tem sido aplicado como uma justificativa naturalizada para 

classificar hierarquicamente a sociedade. 

A seguir temos a tese de Maria Telvira da Conceição, Interrogando discursos raciais 

em livros didáticos de História: entre Brasil e Moçambique - 1950-1995 — PUC-SP (2015) —

, desenvolvida a partir de seu questionamento acerca da construção do discurso racializado na 

literatura escolar. A delimitação temporal foi estabelecida devido ao entendimento da autora de 

que os anos entre 1950 e 1995 pode ser interpretado como um ciclo. Ou seja, este ciclo diz 

respeito às primeiras pesquisas sobre a inserção de negros na literatura escola, a partir da década 

de 1950 e finaliza em 1995, sendo este o ano que antecedeu as regulamentações e diretrizes 

sobre o assunto instauradas pelo Estado. 

Neste caso, a autora trabalha com os livros didáticos de História utilizados no Brasil e 

em Moçambique na segunda metade do século XX. Isto significa dizer que sua abordagem visa 

explorar os seguintes objetivos: 

1) situar o campo da literatura escolar da História do Brasil e Moçambique, 

em relação aos seus aspectos gerais, e ao enfoque da investigação, priorizando 

em particular, no caso do Brasil, um diálogo com os debates acadêmicos, 

como os contextos específicos da educação colonial e pós-colonial, no caso 

de Moçambique; 2) analisar os manuais escolares produzidos entre 1950 a 
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1995, em ambos os países, como referencia empírica e de dados para subsidiar 

a análise; 3) traçar um perfil em relação aos aspectos gerais das abordagens 

em questão; identificar os discursos pertinentes a povos africanos e afro-

brasileiros, nas abordagens a estes alusivas; 4) problematizar as concepções 

de história das propostas didáticas em questão, e suas relações com a 

problemática central do estudo. (CONCEIÇÃO, 2015, p. 28). 

Para isso, a autora recorre aos seguintes livros didáticos de História que circularam no 

Brasil naquele contexto: História do Brasil - para o Quarto Ano Ginasial (1950) - de Joaquim 

Silva; História do Brasil - para Terceira Série dos Cursos Clássico e Científico (1958) - de 

Basílio de Magalhães; História do Brasil - para 1ª Série do Curso Ginasial (1959) - de Haddock 

R. Lobo; Compêndio de História do Brasil - para 1ª série do Curso Ginasial (1960) -  de Vicente 

Tapajós; História do Brasil (1961) de Victor Mussumeci; História do Brasil (1964) de Alfredo 

D’escragnolle Taunay e Dicamôr Moraes; Compêndio de História do Brasil (1969) de Antônio 

José Borges Hermina (1969); Ensino Moderno de História do Brasil (1972) de L. G. Motta 

Carvalho; História do Brasil Estudos Sociais - Das origens à independência (1973) - de Sérgio 

B. de Holanda, Carla de Queiroz, Silvia B. Ferraz e Virgilio P. Noya; Estudos de História do 

Brasil (1974) de Francisco M. Teixeira e José Dantas; História do Brasil (1979) de Joel Rufino 

dos Santos; História do Brasil (1980) de Luis Koshiba e Denise M. F. Pereira; História da 

Sociedade Brasileira (1985) de Francisco Alencar, Lucia C. Ramalho e Marcus V. T. Ribeiro; 

História do Brasil (1986) de Maria J. V. Santos; A História Crítica da Nação Brasileira (1987) 

de Renato Mocellin; História do Brasil - Colônia (1990) - de Francisco de Assis Silva; História 

e Vida - Brasil: Da Pré-História à Independência (1993) de Nelson Piletti e Claudino Piletti; 

Toda a história (1995) de José J. de Arruda e Nelson Piletti; e História: cotidiano e 

mentalidades (1995) de Ricardo Dreguer e Eliete Toledo. 

Quanto às fontes históricas de Moçambique a autora escolhe como corpus documental: 

Portugal, História e Geografia para o Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, Primeiro Ano, 

Tomo I (década de 1950) de Herique B. Ruas e Frederico P. Vidal e Mascarenhas Barreto; O 

meu livro de História de Portugal - O aluno (1950); História e Geografia de Portugal para o 

2º ano do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (década de 1960) de Maria G. L. Fernandes, 

Manuela C. Simões e Gustavo de Freitas; História e Geografia de Portugal para o Ciclo 

Preparatório do Ensino Secundário do 1º ano (1970) de Maria H. A. Cavaco e Maria H. Costa; 

História de Portugal - 4ª classe (1974) de João Pimenta et. al.; História 10ª Classe (1982) da 

Republica Popular de Moçambique; História 7ª Classe (1983) da Republica Popular de 

Moçambique; História da África 6ª Classe (1987) da Republica Popular de Moçambique; A 

História da minha Pátria (1986) da Republica Popular de Moçambique; História 7ª Classe, 
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Volume 1 (1990) de Narciso Hofísso e Lucas Sitoe; História 7ª Classe, Volume 2, Edição 

Revista (1995) de Narciso Hofísso; História da África 6ª Classe (1995); História - Ensino 

Secundário 1º Ano (1974-1975) - da Coordenadoria dos Textos de Apoio de 1976; e Pequeno 

Manual de História - As massas fazem a História 6ª Classe (1977) e História da África (1978), 

ambas do Departamento ideológico da Frelimo. 

Para realizar essa investigação além de utilizar as referências já citadas - Bittencourt 

(1993), Chartier (1990), Gilroy (2001) -, a autora se baseia em estudos como os de Fúlvia 

Rosemberg (2003) sobre a questão racial nos livros didáticos brasileiros; Hipólito Sengulane 

(2004) sobre o ensino de História em Moçambique; e Aníbal Quijano (2005) e Walter Mignolo 

(2010) para fundamentar a discussão sobre a conceitualização de racialização. Tendo em vista 

a complexidade da discussão promovida por estas fontes de escrita escolar, permeada pela 

racialização, reserva os dois primeiros capítulos para tratar da problemática sobre este assunto 

no Brasil. Enquanto os dois últimos capítulos trabalham essa abordagem na História de 

Moçambique. Sendo assim, “discute o seu papel e contributos, tomando como objeto de análise 

abordagens e discursos acerca da história dos povos africanos e afro-brasileiros. E, como fonte, 

os manuais escolares produzidos no período de 1950 e 1995.” (CONCEIÇÃO, 2015, p. 25) 

Conceição (2015) direciona sua reflexão à escrita escolar de cada país em determinados 

capítulos, contudo, no decorrer de sua tese estabelece um diálogo entre ambas. Aponta também 

que por mais que haja um vínculo histórico em decorrência do tráfico transatlântico, para além 

dos demais desdobramentos do colonialismo e suas consequências, as particularidades sócio-

históricas entre Brasil e Moçambique não estão apagadas. 

Na primeira parte de sua pesquisa contextualiza historicamente o livro didático, 

argumentando sobre fatores que remetem desde sua origem até a forma de apropriação dos 

indivíduos, como também discorre sobre as reformas e normativas da educação escolar no 

Brasil. Em relação aos livros didáticos, após analisar e comparar a narrativa - ordenadas a partir 

das décadas -, Conceição (2015) entende que: 

Dessa forma, podemos postular que a literatura escolar destinada ao ensino de 

História no Brasil, produzida entre 1950 e 1995, está embasada em uma 

concepção atravessada por pressupostos racializantes, especificamente em 

relação aos povos africanos e afro-brasileiros. São pressupostos adensados 

através de uma arquitetura enunciativa/discursiva, cujos suportes, são, 

sobretudo, de natureza escrita e visual. (CONCEIÇÃO, 2015, p. 127). 

No caso moçambicano, além de recorrer aos manuais escolares, textos de apoio e 

documentos curriculares, a autora realiza entrevistas com autores de livros didáticos. No 
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entanto, antes de adentrar na investigação propriamente dita, introduz a história da colonização 

em Moçambique e dos regimentos escolares instituídos pelo governo português. Com as 

palavras da autora:  

Assim sendo, a educação formal no período colonial moçambicano constituiu 

um instrumento de demarcação do lugar racial de brancos e negros. A severa 

barreira racial que alí se construiu e foi alimentada tem uma vigência longa e 

multifacetada. Na medida em que seus mecanismos de coerção e exclusão 

foram atualizados e readequados. Refiro-me, neste caso, à legislação, aos 

programas disciplinares, ao conteúdo, à perspectiva e, sobretudo, às práticas 

segregacionistas. (CONCEIÇÃO, 2015, p. 136) 

 O período entre os anos de 1975 e 1982 é marcado pelo processo de ruptura com o 

modelo de educação colonial e pela criação de uma escrita escolar pós-independência. Em 

primeira instância, essa escrita era fundamentada pelo papel dos líderes e intelectuais à frente 

da luta pela libertação colonialista. No entanto, logo em seguida, quem passa a assumir essa 

relevância são os partidos da FRELIMO e RENAMO. 

Em síntese, Conceição (2015) relaciona a função da literatura escolar vinculada à 

memorial social que a narrativa histórica - propagada pelos livros didáticos que circulavam em 

ambos os países durante a segunda metade do século XX - constitui-se permeada pelo discurso 

da racialização. Portanto, sua obra evidência para as formas atribuídas aos sujeitos históricos 

africanos e Afro-brasileiros nesses materiais didáticos. 

O próximo trabalho desse eixo analítico tem como objeto de estudo os livros didáticos 

de História produzidos antes e após a instauração da Lei 10.639/03. A dissertação de Iracy 

Barbosa Pires, A construção de uma identidade: representações do negro no livro didático de 

história de 1930 a 2005 — PUC-GO (2009) —, se propõe a apurar como foi formulada a 

identidade sobre os sujeitos africanos e Afro-brasileiros nos livros didáticos de História. A 

pesquisa da autora tem como recorte temporal os anos de 1930 e 2005. O primeiro se justifica 

em razão da formulação e propagação do mito da democracia racial e o segundo em virtude de 

contar como dois anos após a promulgação da referida Lei163. 

 
163 Com suas palavras: “Estes dois momentos - 1930 e 2005 - delimitam uma fase que levou pesquisadores, 

professores e a sociedade de modo geral a revisarem seus conhecimentos sobre estas temáticas, justificando a 

publicação de diversos textos acadêmicos, didáticos e paradidáticos sobre os temas relativos à escravidão e à 

presença africana no Brasil. Além disso, a partir de 2003, houve a retomada da discussão, iniciada na década de 

70, por intelectuais e ativistas do Movimento Negro, de como e porque se ensinar História da África nas escolas 

brasileiras.” Ver mais em: PIRES, Iracy Barbosa. A construção de uma identidade: representações do negro no 

livro didático de história de 1930 a 2005. 2009. 128 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, Goiânia, 2009. p. 10. 



106 

 

Para isso seleciona as seguintes fontes históricas: História do Brasil (1935) de João 

Ribeiro; História do Brasil (1948) de Rocha Pombo; História do Brasil (1955) de Haddock 

Lobo; História do Brasil para o Curso Colegial (1965) de Souto Maior; História do Brasil 

(1977) - do 2º Grau - de Arnaldo Fazoli Filho; História do Brasil (1987) - do 2º Grau - de 

Antonio Pedro; Toda A História (1998) - do 2º Grau - de José Jobson Arruda e Nelson Piletti; 

e História Global: Brasil e Geral (2002, 2005) de Gilberto Cotrim. 

Sua pesquisa está estruturada em três capítulos, sendo o primeiro reservado para a 

discussão sobre as teorias raciais, principalmente aquelas formuladas no contexto da primeira 

metade do século XX no Brasil. Por mais que sejam poucas as menções das referências 

utilizadas para compor sua narrativa, Pires (2009) recorre aos estudos de Joel Santos (1980) e 

Lília Schwarcz (1993) para abordar os discursos raciais de Nina Rodrigues, Oliveira Viana e 

Gilberto Freyre. Em seguida, baseando-se nos estudos de George Andrews (1998), apresenta 

as ações articuladas pelos movimentos negros organizados do século XX para denunciar o 

racismo e promover mecanismos de conscientização racial.  

Quanto ao segundo capítulo, Pires (2009) trata dos pontos que considera essenciais para 

compreender como foi concebido o livro didático no Brasil. Para isso, uma das referências mais 

recorridas pela autora é a obra de Bárbara Freitag (1993), O livro didático em questão. Seguindo 

por esta linha de abordagem interpretativa, Pires (2009) toma o livro didático como veículo 

transmissor da ideologia dominante. A respeito desse posicionamento, é relevante 

mencionarmos a relação entre identidade e livro didático estabelecida pela autora. Com suas 

palavras:  

Entendemos que na construção da identidade nacional é necessário um 

conjunto de elementos que em consonância elaboram e fomentam essa 

identidade. Um deles é o livro didático, que vem sendo utilizado ao longo dos 

anos como reprodutor e transmissor de ideologias e do saber oficial, negando 

aos estudantes afro-brasileiros acesso às bases para os processos de construção 

de sua própria identidade e, na maioria das vezes, cristalizando conceitos 

negativos e inferiorizados da pessoa negra. Isso empobrece o relacionamento 

humano e limita as possibilidades exploratórias da diversidade racial, étnica e 

cultural. (PIRES, 2009, p. 11) 

No tópico, 2.3. A utilização do LD como instrumento ideológico - localizado no segundo 

capítulo -, apresenta a obra de Bonazzi e Eco (1972), Mentiras que parecem verdades, devido 

sua influência para a primeira geração de historiadores brasileiros do livro didático. Com isso, 

comenta sobre trabalhos pioneiros, como as pesquisas de Nosella (1979), As Belas Mentiras, e 

de Ana Lúcia G. de Faria (1981), Ideologia do Livro Didático. 
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A análise das fontes é reservada para o terceiro capítulo, intitulado A África e a 

escravidão no livro didático de História. Nele, a autora observa, sob diferentes aspectos, como 

a narrativa didática que abarca os sujeitos negros foi elaborada. Com outras palavras, Pires 

(2009) divide a análise em assuntos como: escravidão, religiosidade, resistência, Abolição e 

identidade. Em meio a esses temas, também dedica um tópico para realizar um breve 

apontamento sobre a utilização das imagens.  

Concernente às observações apuradas, a autora relata que:  

Nesse sentido, consideramos que imagens e textos contidos nos livros 

analisados reforçam uma visão predominante do negro no período 

escravocrata como inferior e atrasado culturalmente, incapaz de progredir 

tecnologicamente e, portanto, destinado ao fracasso ou ao desaparecimento 

enquanto pessoa humana. Entendemos que essa visão etnocêntrica do negro 

transmitida nas narrativas e imagens dos livros didáticos terá repercussões 

fundamentais no espaço escolar, no processo de formação de uma cultura e 

suas relações na sociedade como um todo. Esse processo se dará porque os 

alunos afro-descendentes ao se depararem no ambiente escolar, com imagens 

e textos como os analisados, certamente não farão nenhuma relação desses 

textos e imagens à sua pessoa e quando o colega o fizer, sentir-se-ão 

inferiorizados e conseqüentemente discriminados. (PIRES, 2009, p. 99)  

Dito isso, observamos que as conclusões obtidas por Pires (2009) se assemelham aos 

resultados das pesquisas do grupo anterior164, sobretudo, a dissertação de Demori (2000). 

Ambas as pesquisas seguem o tipo de narrativa historiográfica que partem da concepção de que 

o livro didático é um material forjado para reproduzir e disseminar a ideologia dominante. Desta 

forma, delimitam sua investigação unicamente ao conteúdo do livro didático sem considerar a 

sua complexidade, ou seja, não pondera os sujeitos e os procedimentos necessários para 

elaboração desse material conforme os estudos de Choppin (2004; 2020) tem nos alertados. 

 A seguir, discorreremos sobre as pesquisas que também investigam a representação 

desses sujeitos históricos, mas que analisam os livros didáticos produzidos após a promulgação 

da Lei 10.639/03. A saber, são as dissertações de Melo (2014), Porfírio (2015), Anelise Silva 

(2018) e a tese de Ulhoa (2018). 

A pesquisa de Thiago Silveira de Melo Representação da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana no Livro Didático de História do Ensino Médio (Campina Grande –PB) 

— UFCG (2014) — investiga o conteúdo dos livros didáticos sobre o ensino de História da 

África e Afro-brasileira e averigua as formas de usos e apropriação desse material escolar feita 

 
164 Deve-se mencionar que Pires (2009), assim como Conceição (2015), analisam os livros didáticos de autoria de 

Haddock Lobo, José Arruda e Nelson Piletti. Pires (2009) também investigou o mesmo manual escolar que Ribeiro 

(2004): História do Brasil (1935) de João Ribeiro. 
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pelos docentes. Para isso, parte da premissa da obrigatoriedade estabelecida pela Lei 10.639/03 

para a Educação Básica a fim de monitorar sua aplicabilidade no cotidiano escolar.  

 Esta pesquisa circunscreve-se às escolas públicas de Campina Grande no estado da 

Paraíba, e tem como recorte temporal o ano de 2006 - devido a publicação do documento de 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais - até 2013, ano em que o 

autor realizou as entrevistas com professores e professoras dessas escolas. Para desenvolver 

este estudo, Melo (2014) toma como referência os autores já citados, como Chartier (1990), 

Rosemberg (2003) e Bittencourt (2004), além de recorrer à Nilma Lino Gomes (2003) quando 

trata da questão da identidade negra no âmbito escolar. 

 Sua dissertação, em razão de trabalhar com diferentes tipos de fontes, é estruturada da 

seguinte forma: o primeiro capítulo Da Luta à Lei: Histórias das agências dos homens e 

mulheres negras no Brasil realiza um panorama acerca da trajetória histórica da atuação da 

população negra e da formação de seus movimentos sociais. Nesse capítulo, a ênfase é dada às 

ações do campo educacional e a problematização da implementação e aplicabilidade da Lei 

10.639/03, para isso tem como um dos principais aportes teóricos os estudos de José Carlos 

Silva (2011).  

No segundo capítulo Como o/a negro/a é lido: uma abordagem sobre o material 

didático utilizado pelas escolas trata de refletir sobre os resultados obtidos com a análise dos 

livros didáticos de História - a coleção escolhida foi História: das cavernas ao terceiro milênio 

(2005) de Myriam Becho Mota e Patrícia Ramos Braick. Enquanto seu terceiro capítulo Nas 

tessituras da experiência docente: um olhar sobre a história e cultura afro-brasileira e africana 

nos bancos escolares apresenta a leitura e interpretação dos dados coletados com as entrevistas 

de docentes. 

A respeito da análise do material escolar selecionado - tendo restringido à observação 

somente ao conteúdo -, o autor comenta separadamente sobre cada volume. As críticas, de modo 

geral, confluem para apontar a ausência da população negra na História, entretanto, quando 

aparecem na narrativa escrita e imagética, sua representação ainda é construída sob estereótipos 

e preconceitos. 

Quanto aos dados obtidos com as entrevistas de professores que tiveram contato com a 

coleção selecionada, Melo (2014) divide em dois grupos: de um lado, estavam aqueles que 

aprovavam a coleção e, na margem oposta, estavam aqueles que condenavam os livros - no que 

tange à abordagem da história africana e afrodescendente. Sendo assim, o autor pondera que o 
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professorado somente problematizará os materiais pedagógicos - assim como outros veículos 

de informações - que retratem negativamente os negros e negras se tiverem uma formação 

antirracista. Com isso, ressalta a relevância da mencionada lei ao propiciar um cenário em que 

este assunto fosse tratado com certa urgência pelas Secretarias de Ensino. Segundo Melo 

(2014): 

Diante do exposto, asseveramos que o sistema educacional da rede pública de 

ensino da cidade de Campina Grande - PB, não avançou no tocante a 

aplicabilidade da Lei 10.639/2003, ao contrário, esse sistema permaneceu 

como antes, não inovou na formação de profissionais, tampouco se preocupou 

com a escolha de um material de apoio pedagógico que tivesse um mínimo de 

preocupação em abordar a história e cultura afro-brasileira e africana de forma 

séria e comprometida com um ensino que contemple a história do outro. 

(MELO, 2014, p. 100) 

 Observamos na pesquisa de Melo (2014) que seu o propósito de realizar entrevistas foi 

para averiguar o tratamento que tem sido aplicado no conteúdo do livro didático. Contudo, 

devemos ressaltar que se limita a um público de leitores específico - neste caso, os docentes. 

Esse tipo de investigação também se enquadra na terceira categoria de pesquisa estabelecida 

por Choppin (2020): àquelas interessadas em analisar a recepção do livro didático. 

 A seguir temos a dissertação de Welington Ernane Porfírio, Negros e Indígenas nos 

Livros Didáticos: das lutas à obrigatoriedade – um estudo sobre o material do Sistema Positivo 

de Ensino — UFMT (2015) —, que se dedica a averiguar o cumprimento da Lei 11.645/08 - 

complementar a lei anterior, 10.639/03, por incluir a história e cultura dos povos indígenas - 

nos livros didáticos de História para o ciclo de ensino Fundamental II.  

 O material selecionado para análise foram os livros didáticos do 6º ano ao 9º ano da 

editora Positivo destinado à rede particular de ensino - sendo a característica que distingue seu 

trabalho dos demais. O critério estabelecido para escolha dessa coleção deu-se devido a grande 

quantidade de livros vendidos e distribuídos em território nacional e estrangeiro165. No entanto, 

 
165

 Segundo Porfírio: “A Editora Positivo edita, publica e comercializa livros didáticos, paradidáticos e de 

literatura. Com seus sistemas de ensino, está presente em mais de 1.300 municípios e 5 mil escolas no Brasil e no 

Japão. O grupo Positivo composto pela Editora e Sistemas de Ensino, atua no mercado desde 1972. Oferece dois 

sistemas de ensino: o Sistema Positivo de Ensino voltado à rede de escolas particulares, e o Sistema de Ensino 

Aprende Brasil, adotado por centenas de municípios brasileiros. Para o desenvolvimento dos materiais, a empresa 

conta com um Centro de Pesquisas, no qual mais de 200 profissionais elaboram e desenvolvem todas as obras, 

equipe de autoria multidisciplinar, cujos nomes não são citados nos livros didáticos. Já o livro didático destinado 

as escolas públicas passam pelo crivo do Programa Nacional do Livro Didático, (PNLD) e cada coleção tem 

autores específicos, conforme normas do Ministério da Educação.” Ver mais em: PORFÍRIO, Welington Ernane. 

Negros e indígenas nos livros didáticos: das lutas à obrigatoriedade - um estudo sobre o material do Sistema 

Positivo de Ensino. 132 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 

2015. p. 9 
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ao longo da dissertação não fica evidente outras informações relevantes sobre a coleção 

didática, como, por exemplo, o ano de publicação. Todavia, conforme a proposta desse trabalho 

diz respeito a averiguar o impacto da lei 11.645/08, isso leva-nos a supor que os livros 

escolhidos tenham sido produzidos e vendidos entre os anos de 2009 e 2015 - entre o ano de 

instauração da lei e o ano de defesa da dissertação. 

A pesquisa de Porfírio (2015) está organizada em três capítulos. O primeiro deles Um 

percurso pelo Ensino de História e os Movimentos Sociais de Negros e Indígenas divide-se em 

dois momentos. Primeiro, pontua-se as questões relacionadas ao ensino de História, sendo que 

para isso se baseia em Bittencourt (1998), além de mencionar o mercado editorial sobre o livro 

didático de acordo com os estudos de Kazumi Munakata (2012).  

No segundo momento, apresenta a trajetória dos movimentos sociais organizados. 

Nesse caso, para discorrer sobre os movimentos negros toma como referência Petrônio 

Domingues (2007), Amilcar Pereira (2010) e, assim como Pires (2009), também recorre aos 

estudos de Andrews (1998). Quanto à luta dos movimentos indígenas, o autor cita Márcio 

Santilli (2000) e Poliene Bicalho (2010). 

No segundo capítulo, A representação do índio e do negro nos livros didáticos, 

focalizando o Sistema Positivo para o Ensino Fundamental II, é utilizado como referência as 

pesquisas desenvolvidas por autores como Renilson Ribeiro (2004) - a qual analisamos 

anteriormente - e Anderson Oliva (2007), para apresentar como foi construída e propagada a 

representação de sujeitos indígenas e negros nos livros didáticos do século XX. 

Desta forma, Porfírio (2015) retoma as primeiras representações - descritiva e imagética 

- sobre os sujeitos indígenas e negros feitas sob a ótica de Von Martius e Adolfo Varnhagen e 

que circularam pelos manuais escolares de Joaquim Manuel de Macedo e Rocha Pombo na 

primeira metade do século XX. Adiante, o autor discute a permanência dessas representações 

reproduzidas em livros didáticos da década de 1980-1990 dos autores Nelson e Claudino Piletti.  

No terceiro capítulo é realizado uma análise descritiva de cada componente dos livros 

didáticos, inclusive apontando também para aqueles assuntos que ausentam os personagens 

históricos indígenas e negros. Com isso, constata-se a permanência de uma narrativa didática 

carregada de estereótipos desses sujeitos. Sob suas palavras: 

A historiografia, do referido manual escolar, ainda é pautada em princípios 

eurocêntricos, em detrimentos da História nacional. Embora, por força da lei 

federal 11.645/08, o material contenha capítulos próprios para tratar das 
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temáticas: indígena e da África. O que se observa, é que timidamente, no 

transcurso da obra didática, o índio aparece subordinado à presença do 

europeu, branco, cristão e colonizador. Com relação ao continente africano, 

negros e afrodescendentes, o manual didático apresenta inicialmente, em seu 

capítulo destinado à temática África, os dois principais reinos (na ótica do 

material Positivo) africanos Gana e Songai, retrata o contato entre europeus e 

povos africanos nas costas Atlântica e Índica. Quanto aos negros e 

afrodescendentes aparecem na condição de escravos conduzidos pelo tráfico 

às Américas. (PORFÍRIO, 2015, p. 112) 

 Em vista disso, observamos que a pesquisa de Porfírio (2015) atinge a constatação de 

que o manual escolar produzido após a promulgação da Lei 11.645/08 persiste em pautar sua 

narrativa histórica nos moldes eurocêntricos. Por mais que analise uma coleção didática inédita 

- da perspectiva de que os outros trabalhos acadêmicos selecionados em nossa investigação não 

trabalham com livros escolares direcionados especificamente à rede de ensino particular - e 

investigue também a representação dos sujeitos históricos indígenas, os resultados apontados 

pelo autor se assemelham as demais pesquisas. 

A próxima dissertação que apresentaremos é de Anelise Domingues da Silva, A História 

da África em uma coleção de Livros Didáticos produzidos para o PNLD/EM (2008 – 2017) — 

UFPEL (2018). Sua investigação dedica-se a observar as mudanças e permanências na narrativa 

didática sobre a História da África nas três edições - publicadas em 2005, 2010 e 2013 - da 

coleção História Global: Brasil e Geral de Gilberto Cotrim166. 

 Para realizar essa investigação a autora opta como referência metodológica pelas 

contribuições das obras de Chartier (2003; 2014). Dessa forma, alega examinar tanto a 

materialidade quanto os elementos textuais. Utilizando suas palavras: 

A análise foi dividida em dois momentos. O primeiro deles, foi realizado um 

mapeamento temático, por meio do sumário, de todos os capítulos que 

mencionavam a temática África (diretamente ou indiretamente), da 8ªed/2005 

(PNLD/EM 2008-2011), 1ªed/.2010 (PNLD/EM 2012-2014), 2ªed/2013 

(PNLEM 2015-2017). Num segundo momento foram analisadas as diferentes 

edições comparando-as em relação ao conteúdo apresentado. Por exemplo, foi 

analisado o volume I da 1ªed./2010 juntamente com o volume I da 2ªed./2013; 

volume II da 1ªed./2010 juntamente com o volume II da 2ªed./2013; volume 

III da 1ªed./2010 juntamente com o volume III da 2ªed./2013, conforme o 

conteúdo de cada volume. (SILVA, 2018, p. 63) 

 Essa análise do livro didático é reservada ao terceiro capítulo, contudo, antes disso, 

aborda no primeiro capítulo O Livro Didático, a contextualização deste objeto enquanto uma 

 
166 Deve-se mencionar que nesse primeiro grupo, além de Anelise Silva (2018), as pesquisadoras Pires (2009) e 

Ulhoa (2018) também analisam essa coleção didática, contudo de edições distintas. Cf. página 188. APÊNDICE 

IV - Livros didáticos de História utilizados nas teses e dissertações como objeto de análise histórica. 
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fonte de pesquisa para a História. Relacionado a isso, parte de um dos problemas centrais 

presente na realidade de quem trabalha com o livro didático: a dificuldade para localizá-lo. 

Neste caso, além de basear-se nas argumentações de Choppin (2002; 2004), menciona projetos 

criados para arquivar esse material, como é o caso do Banco de Dados de Livros Escolares 

Brasileiros (LIVRES) - trabalho coordenado por Circe Bittencourt. 

 Tendo em vista os resultados de sua análise, Silva (2018) defende que a realização de 

uma pesquisa que envolve esse tipo de objeto de estudo requer o entendimento dos elementos 

que o caracterizam como um material complexo. Segundo a autora:  

Diante dessas considerações, compreende-se que estudar o livro didático é 

uma tarefa complexa, que envolve a busca às fontes e sua análise aprofundada, 

pois requer a observação de todos os componentes que o constituem. Dentre 

as etapas, estão a de observar o período político em que o livro foi escrito, 

observar os programas nacionais que o influenciaram, seu contexto de 

produção, distribuição e de circulação. Esses, portanto, são fatores primordiais 

na pesquisa com livros didáticos, especialmente, no caso de estudos que se 

ocupam em compreender esse suporte pedagógico enquanto fonte e objeto de 

investigação. (SILVA, 2018, p. 21) 

 Dando prosseguimento à discussão acerca do livro didático, o segundo capítulo, O Livro 

Didático e suas dimensões, tem como enfoque tratar dos aspectos da materialidade do livro, 

bem como dos órgãos e programas governamentais criados para regerem a produção e 

distribuição desse material. Sobretudo, enfatiza a criação do PNLD e o modo como foi 

apresentada a avaliação dessa coleção didática no Guia do PNLD dos ciclos de 2008, 2012 e 

2015.  

 Neste mesmo capítulo também aponta para o envolvimento dos movimentos negros, ao 

longo da história, com as pautas educacionais - tendo com uma das referências principais 

Petrônio Domingues (2007). Portanto, trata da participação desses agentes sociais na criação da 

Lei 10.639/03 e do documento norteador para trabalhar com tais questões étnico-raciais no 

âmbito educacional - DCNERER. Dessa forma, entende que:  

As alterações das Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela Lei 10.639, a 

promulgação e implementação da Lei 10.639/03 e as reinvindicações do 

Movimento Negro promovem novas bases para a inserção de estudos sobre o 

continente africano, pois com a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura AfroBrasileira e Africana, houve e há uma valorização da cultura 

africana. Está acontecendo um novo enfoque sobre a África, ainda que em 

passos lentos e em processos de consolidação, ou seja, com as Diretrizes 

surgiu uma visão mais ampla e positiva da história do continente africano e 

não somente uma visão pessimista e pobre do continente. (SILVA, 2018, p. 

62) 
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No último capítulo, A análise: a História da África nos livros didáticos de Cotrim, ao 

examinar a coleção História Global: Brasil e Geral, a autora compara os seus apontamentos 

aos dos Guias do PNLD acerca da representação da África. Para isso, ampara-se nas importantes 

contribuições de Alberto Costa e Silva (2006) e Joseph Ki-Zerbo (2010) a fim de averiguar se 

a narrativa da história do continente nessa coleção dialoga com os estudos desses autores.  

Sendo assim, Silva (2018) observa que houve uma significativa mudança ao longo das 

edições para incorporar mais conteúdos sobre a história e cultura do continente africano. Este 

fator, segundo a autora, está relacionado ao impacto da Lei 10.639/03, que, por sua vez, foi 

incorporada nos Editais do PNLD. Contudo, problematiza que a aparição da História do Egito 

nesses livros, por mais que seja um assunto recorrente em todas as edições, está desassociada 

da história de seu continente. Dessa forma, sua pesquisa reitera a relevância desses mecanismos 

criados para exigir que a história dos povos africanos, bem como dos afrodescendentes e 

indígenas, fosse narrada nos livros didáticos de História.  

Dito isso, constatamos que mesmo com a utilização desse método comparativo, assim 

como vimos nas pesquisas apresentadas anteriormente, persiste a limitação de analisar o livro 

didático somente pelo conteúdo. Por mais que esses pesquisadores tenham discutido a 

relevância de ponderar a materialidade do objeto, baseando-se sobretudo em Chartier (2003), 

isso é pouco evidente no momento da análise do livro escolar. 

Para encerrar esse primeiro grupo, apresentamos a tese de Clarissa Adjuto Ulhoa, A 

Cultura Material no Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana: Por uma 

pedagogia decolonial — UFG (2018) —, que tem como eixo central investigar como o 

currículo escolar e o livro didático de História se apropriam da cultura material africana e Afro-

brasileira. Para isso, além utilizar o livro didático enquanto fonte de análise, também recorre a 

outros tipos de objetos de estudo, como os documentos curriculares e um questionário proposto 

a estudantes da rede pública de Goiânia. A saber: Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2004); Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais (2006); e 

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e 

Indígena (2004). Enquanto os livros didáticos selecionados são: História, Sociedade e 

Cidadania (2012) de Boulos Jr.; Viver Juntos História (2011) de Débora Motooka et. al; Projeto 

Araribá História (2010) de Maria Raquel Apolinário; e História Global: Brasil e Geral (2012) 

de Gilberto Cotrim. Essas coleções foram escolhidas em razão de estarem entre as mais 
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solicitadas pela rede pública de Goiás no ano de 2013 - ano em que marca uma década da Lei 

10.639/03. 

 Entretanto antes de realizar a investigação destas fontes, na Introdução a autora 

menciona suas reflexões teóricas acerca do conceito de cultura material167 enviesada pelos 

estudos decoloniais168. Dessa forma, no primeiro capítulo, Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, Cultura Material e a Perspectiva Decolonial, além de aprofundar a 

discussão sobre esse conceito, discorre a respeito do impacto causado pela Lei 10.639/03 no 

currículo. De modo a exemplificar, cita a reformulação dos cursos de licenciatura de História 

para comportar a nova disciplina de História da África em sua grade curricular. 

 Nesse capítulo, após retratar o panorama histórico - ao abordar desde a origem das 

teorias raciais até as políticas de embranquecimento e o mito da democracia racial do século 

XX - a autora defende ser um dos papéis da escola e dos professores promover uma educação 

que vise romper com tais preconceitos. Portanto, vê-se o ensino de história da África e da 

cultura Afro-brasileira como uma ferramenta para este propósito - desde que seja ponderado as 

particularidades em via de não homogeneizar os povos e culturas, e consequentemente, reforçar 

estereótipos. 

 A respeito disto, fundamentando-se em Quijano (2010) para tratar do conceito de 

colonialidade, Ulhoa (2018) compreende que: 

 
167 “Entende-se que a cultura material apresenta possibilidades diversas para o estudo das dinâmicas sociais e 

simbólicas humanas e pode ser compreendida como todo e qualquer exemplar pertencente ao meio físico que foi 

alterado pelos seres humanos, a partir de comportamentos influenciados por uma dada cultura. Sendo assim, ao 

mesmo tempo em que a cultura material é construída pelos seres humanos, ela também atua como elemento que 

constitui esses mesmos seres humanos. [...] Portanto, em síntese, trata-se do estudo da relação entre as pessoas e 

as coisas, o que se dá de diferentes maneiras no decorrer do tempo e a partir de diferentes parâmetros. Por exemplo, 

a cultura material pode ser entendida como um reflexo passivo e absoluto de determinada sociedade, pode ser 

compreendida como uma resposta adaptativa de determinado grupo diante do meio ambiente, pode ser lida como 

um tipo de narrativa textual e/ou pode ser entendida como uma percepção sobretudo de caráter sensorial.” Ver 

mais em: ULHOA, Clarissa Adjuto. A Cultura Material no Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e 

Africana: Por uma pedagogia decolonial. 239 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2018. p. 56. 
168 “Para não incorrerem no mesmo paradoxo, os pesquisadores da decolonialidade buscaram não apenas 

questionar o eurocentrismo, como também toda e qualquer forma de conhecimento que queira ser universal. Sendo 

assim, propuseram novas bases e novas categorias interpretativas, pensadas a partir das experiências propriamente 

latino-americanas, a exemplo do conceito de colonialidade, que se refere ao modo como elementos étnicos e raciais 

servem para compartimentar as sociedades do mundo, além se servirem como pedra angular do poder capitalista. 

No entanto, a decolonialidade não pode ser reduzida aos seus aspectos acadêmicos, pois consiste, sobretudo, na 

prática de se opor à colonialidade, o que se iniciou no momento em que o primeiro sujeito colonial do sistema 

mundo moderno/colonial se levantou contra os poderes imperiais europeus, em 1492. Portanto, situar o início do 

‘sistema-mundo capitalista/patriarcal/cristão/moderno/colonial europeu’ em 1492, ano em que os europeus 

invadiram o que mais tarde seria chamado de continente americano, repercute enormemente para os Estudos 

Decoloniais, pois evidencia o papel da colonialidade como formadora da modernidade.” Ver mais em: Ibidem. p. 

28. 



115 

 

Essas distintas formas assumidas pela colonialidade podem ser percebidas no 

ambiente escolar de diferentes maneiras, mesmo após os avanços propiciados 

pelas políticas públicas no país: estão presentes nos currículos, nos materiais 

didáticos, na relação entre os estudantes e, ainda, na relação entre estes e os 

professores. Para citar um exemplo, é possível mencionar os livros didáticos 

de História, os quais, em sua maioria, demonstram um encadeamento linear, 

progressivo e eurocentrado dos conteúdos históricos. Tal realidade contribui 

para que boa parte dos autores reservem inúmeras páginas à história dos povos 

europeus e apenas algumas poucas à história e à cultura afro-brasileira e 

africana, conteúdos que, quando mencionados, aparecem como meros 

apêndices de fatos relacionados à história europeia. Nesses mesmos livros 

didáticos é também possível observar o uso de imagens que comunicam 

estereótipos diversos, imagens estas que são raramente problematizadas, o que 

contribui para a permanência de uma série de perspectivas negativas 

construídas a respeito da história e da cultura afro-brasileira e africana no 

decorrer do tempo.” (ULHOA, 2018, p. 49) 

 A autora prossegue com essa discussão no capítulo seguinte, intitulado Cultura material 

nos currículos e nos documentos normatizadores do ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana. Neste, trata dos currículos escolares, a começar pela problematização 

teórica sobre este tipo de documento - tendo como uma de suas principais referências no assunto 

Ivor Goodson (2005) -, e logo adiante expõe a análise realizada acerca do estudo desse material. 

 Concernente a isto, é importante enfatizar a argumentação da autora no que tange à 

distinção entre o currículo escrito e o currículo vivido. Para recorrer às suas palavras: 

[...] para além do currículo criado pelo poder estatal, chamado de currículo 

formal, existe o denominado currículo real, que corresponde ao que 

efetivamente professores e estudantes empreendem no cotidiano da sala de 

aula. Sendo assim, embora os mencionados parâmetros tenham apresentado 

alternativas possíveis ao modelo eurocêntrico, sabe-se que na prática os temas 

relacionados à história europeia continuaram sendo usados como norteadores 

fundamentais dos conteúdos a serem discutidos pelos professores e pelos 

estudantes, bem como prevalecentes no âmbito dos livros didáticos de 

História. Desse modo, pode-se entender que o ensino de História existente no 

país se fundou sobre os pilares da colonialidade do saber e da colonialidade 

do poder e, mesmo que os currículos da educação básica tenham sido 

constantemente rediscutidos com o passar do tempo, sobretudo pelos 

estudiosos das temáticas curriculares, pode-se perceber a ainda expressiva 

influência dessa mesma colonialidade, tanto nos currículos formais, quanto 

nos currículos reais. Diante disso, é necessário que estratégias mais efetivas 

de ruptura mediante tal paradigma sejam buscadas. (ULHOA, 2018, p. 66) 

 Amparada por este posicionamento, Ulhoa (2018) examina dez currículos estaduais: 

Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás (2013); Currículo em Movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal (2014); Currículo do Estado de São Paulo (2012); 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro (2012); Parâmetros para a Educação Básica do 

Estado de Pernambuco (2013); Matrizes Disciplinares do Estado do Piauí (2013); Série de 
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Cadernos de Orientação Curricular do Acre (2010); Referencial Curricular de Rondônia (2013); 

Proposta Curricular de Santa Catarina (2014); e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

do Paraná (2008).  

 Sua finalidade é averiguar a presença da cultura material, tanto africana quanto Afro-

brasileira, nestes documentos norteadores do ensino escolar. Com isso, conclui que: “[...] as 

materialidades afro-brasileiras não aparecem nos documentos citados, enquanto as africanas 

são pouco mencionadas e, nas raras oportunidades em que tais menções acontecem, as mesmas 

se dão de maneira rápida e isolada.” (ULHOA, 2018, p. 85) 

 Quanto à presença - ou ausência - da cultura material nos livros didáticos, a autora 

reserva esse debate para o próximo capítulo: Cultura Material Afro-Brasileira e Africana nas 

Representações dos Estudantes do Ensino Básico. Este terceiro capítulo é introduzido pelo 

entendimento da autora acerca desse objeto escolar, a qual considera, logo em primeira 

instância, os aspectos de sua materialidade - conforme se ampara nos estudos de Munakata 

(2009; 2012). Tendo isso em vista, argumenta que:  

[...] é importante compreender o livro didático em sua complexidade, o que 

torna extremamente desafiadora a tarefa de definir o mesmo sem que se 

incorra em reducionismos. Primeiramente, o livro didático consiste em um 

tipo de mercadoria e, por causa desse seu estatuto, é preciso considerar que 

ele é reflexo de um mercado editorial específico, como parte de uma indústria 

cultural que é capitalista. Posteriormente, é importante considerar que o livro 

didático é um suporte de conhecimentos escolares propostos pelos currículos, 

motivo pelo qual o Estado estará sempre presente na existência do mesmo, 

sobretudo no que se refere ao seu processo avaliativo, realizado pelo Programa 

Nacional do Livro Didático [...]. É ainda importante considerar que o livro 

didático consiste em um suporte de métodos pedagógicos, pois contém 

sugestões de exercícios, de atividades, de trabalhos, de avaliações, de modo a 

associar conteúdo e método de ensino. Finalmente, o livro didático comunica 

aspectos da cultura de determinada época e sociedade, o que mostra seu 

potencial enquanto fonte para a pesquisa histórica. (ULHOA, 2018, p. 86) 

 Dito isto, após apresentar as pesquisas sobre a temática da cultura africana e Afro-

brasileira e apontar para a ausência de trabalhos que se atentem para as especificidades da 

cultura material, Ulhoa (2018) discorre sobre os resultados de sua investigação. Sendo assim, 

infere que com base em seu método - análise crítica de textos e fontes imagéticas - observa que 

a maioria das menções à cultura material trata-se de esculturas/monumentos, especialmente, da 

cultura egípcia. Acerca disso, a autora problematiza que:  

Entende-se que tais escolhas feitas por parte de seus autores consistem em um 

desdobramento das colonialidades do poder e do saber, em que se fornece 

maior destaque à cultura material das sociedades que têm historicamente 

recebido a chancela europeia. Para corroborar essa ideia, basta notar que o 
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número de imagens que retratam a cultura material elaborada e/ou apropriada 

pelos africanos e por seus descendentes diminui exponencialmente na medida 

em que avançam as séries, na medida em que as obras passam a se concentrar 

em temas relativos aos africanos e a seus descendentes no Brasil, sobretudo. 

Nesses casos, a maior parte das imagens presentes nas páginas dos livros 

didáticos consiste em pinturas feitas por artistas europeus, com a 

predominância da obra de autores como Jean Baptiste Debret e Johann Moritz 

Rugendas, por exemplo.” (ULHOA, 2018, p. 110) 

 Sua pesquisa se encerra com o quarto capítulo, Cultura Material Afro-Brasileira e 

Africana nas Representações dos Estudantes do Ensino Básico, no qual trata dos resultados 

obtidos com a aplicação do questionário sobre cultura material realizado com estudantes das 

escolas públicas de Goiás. Para isso, a autora parte do entendimento de que outras referências 

- além do livro didático e da escola - fazem parte da construção de conhecimentos, sendo, dessa 

maneira, um aspecto de suma importância a ser ponderado nas respostas dos entrevistados. 

 Essa investigação de campo contou com a participação de 978 estudantes das séries dos 

ciclos finais do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Em relação ao método aplicado, Ulhoa 

(2018) explica:  

Tomando de empréstimo o recurso de uso dos desenhos como método para 

compreender as representações dos estudantes, a presente pesquisa tem o 

intuito de estudar como os adolescentes pensam a cultura material afro-

brasileira e africana. Para tanto, optou-se por aplicar questionários, os quais 

têm caráter anônimo, tendo em vista que não pedem aos adolescentes que 

informem seus nomes ou o nome das escolas, apenas a sua série e a sua idade. 

É também solicitado que marquem as alternativas “sim” ou “não” se 

estudaram sobre a história e a cultura afro-brasileira e sobre a história e a 

cultura africana sua experiência escolar, além de ser requerido que desenhem, 

separadamente, quaisquer exemplares da cultura material que considerem ser 

africanos e quaisquer exemplares da cultura material que considerem ser afro-

brasileiros. Por meio de uma conversa, antes de preencherem os questionários, 

aos estudantes foram explicadas as metas da pesquisa, o conceito de cultura 

material e seus debates, bem como o fato de os temas da história e da cultura 

afro-brasileira e os temas da história e da cultura africana se influenciarem, 

mas serem ainda assim distintos em diversos aspectos. (ULHOA, 2018, p. 

129) 

 A autora constata que o número de estudante que tiveram contato com a história e 

cultura Afro-brasileira foi maior do que com a história e cultura africana. Além disso, formulou 

quatro categorias para analisar os desenhos elaborados pelos entrevistados, sendo elas: 

folclorizada/estereotipada, racista/discriminatória, confusa/imprecisa e ampla/crítica. Destas 

categorias a que mais se sobressaiu foi a folclorizada/estereotipada. Concernente a isso, Ulhoa 

(2018) suscita a hipótese de haver uma forte influência advinda de representações 

cinematográficas/televisivas. 
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 Portanto, sua pesquisa aponta para a necessidade de currículos escolares e documentos 

orientadores para educação das relações étnico-raciais, bem como os livros didáticos, 

aprofundarem o trabalho com a cultura material. Dessa forma, defende que esta é uma 

alternativa metodológica para uma pedagogia decolonial. 

 Esse trabalho de Ulhoa (2018), segundo constatamos, se distingue dos demais devido à 

abordagem específica do conceito de cultura material. Todavia, coincide com a tese de 

Conceição (2015) em razão de ambas analisarem a escrita escolar sob a perspectiva crítica das 

teorias sobre a colonialidade do saber. 

 Com a análise desse primeiro eixo temático observamos que as transformações da 

narrativa dos livros didáticos sobre a representação dos sujeitos africanos e Afro-brasileiros, ao 

longo dos anos, está associada ao atendimento das demandas mercadológicas e curriculares, 

assim como as pautas educacionais estabelecidas pelos movimentos sociais. Deste modo, 

parafraseando Choppin abud Bittencourt (2011, p. 502), o livro didático também deve-se ser 

entendido como um “instrumento pedagógico inscrito em uma longa tradição, inseparável tanto 

na sua elaboração como na sua utilização das estruturas, dos métodos e das condições do ensino 

do seu tempo”. Isto significa dizer que essas pesquisas problematizam a representação desses 

sujeitos históricos conforme o contexto em que os manuais escolares foram produzidos. No 

caso de pesquisas como as desenvolvidas por Melo (2014) e Ulhoa (2018), a realização de 

entrevistas com professores e estudantes, respectivamente, tornam-se mais um recurso de 

análise desse material escolar para esses pesquisadores. 

As pesquisas sobre o período escravista e/ou do Pós-Abolição 

As pesquisas que têm como enfoque o recorte temporal do período escravista e/ou o Pós-

Abolição são os trabalhos das autoras: Claudinéia Vargas (2011), Mírian Garrido (2011), 

Fabiany Barbosa (2012) e Caroline Alamino (2013). Esse eixo temático se caracteriza pelos 

trabalhos apresentarem a discussão historiográfica sobre esses períodos. Em outras palavras, 

enquanto os trabalhos de Vargas (2011) e Barbosa (2012) dedicam um capítulo para 

discorrerem sobre os estudos dessa área historiográfica, as dissertações de Garrido (2011) e 

Alamino (2013) problematizam o conteúdo do livro didático comparando se está em 

consonância com os estudos dos referenciais teóricos desse assunto. 

 A primeira dissertação que abordaremos é a de Fabiany Glaura Alencar e Barbosa, A 

abolição da escravidão e modos de pensar e de representar a experiência passada: livros 

didáticos (1865-1918) — UNB (2012) —, em razão dos livros didáticos escolhidos serem 
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anteriores à Lei 10.639/03.  A pesquisa da autora objetiva analisar a representação dos sujeitos 

históricos libertos nos livros didáticos de História. Para isso, investiga os seguintes livros 

didáticos: Lições de História do Brasil (1914) de Joaquim Manoel de Macedo; História do 

Brasil, Curso superior (1990) de João Ribeiro; e História do Brasil (1918) de Osório Duque 

Estrada. Ademais, recorre a alguns artigos da Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, sendo eles: O primeiro exemplar de 1839 que conta com a escolha dos artigos Breve 

Notícia: Sobre a criação do IHGB, Discurso recitado no ato de estatuir-se o Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro de Januário da Cunha Barbosa, e o Extrato dos Estatutos do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Também teve o artigo A extinção da escravidão no Brasil – 

O jubileu do Instituto Histórico (1988) de Franklin Távora, pertencente ao número 51; A 

abolição no Brasil (1900) de Barão de Loreto, publicado na segunda parte da revista de número 

63; e Novas considerações sobre a princesa Isabel (1998) de Alexandre de Miranda Delgado, 

que compôs o quadro de artigos do número 399. 

 A pretensão de investigar esse material histórico diz respeito às indagações realizadas 

pela autora de modo a obter informações sobre a maneira como foi descrita o evento histórico 

da Abolição em livros didáticos do contexto de final do Império e de início da República. Com 

isso, para complementar, justifica a seleção dessas obras ao apontar que:  

Trata-se de escolha pautada pelo critério de maior proximidade dos autores 

com o acontecimento da abolição da escravidão, proclamada em 1888. Não 

há, nessa escolha, o pressuposto de que a maior proximidade seria garantia de 

maior veracidade no relato da experiência abolicionista, mas justamente o de 

buscar identificar qual leitura dessa experiência passada foi incorporada no 

texto didático. (BARBOSA, 2012, p. 12) 

 Antes de trabalhar diretamente com suas fontes históricas, a autora dedica-se a discutir 

questões como a conceitualização de livro didático e formulação de uma História do Brasil 

encomendado para Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Sob outros termos, 

Barbosa (2012) estrutura sua pesquisa em três momentos: o primeiro capítulo, Educação, 

Ensino e Ensino de História no Brasil: Percursos; segundo capítulo, A Abolição da Escravidão 

na Historiografia Brasileira; e por fim, Representações da Abolição da Escravidão nos Livros 

Didáticos.  

 O primeiro capítulo trata de contextualizar a consolidação da instituição escolar no 

Brasil, relacionando-a com criação da disciplina de História. Tendo como recorte histórico a 

transferência da Corte para o Brasil ao período da ditadura varguista, Barbosa (2012) aborda 

desde os primeiros projetos para instrução pública até as reformas educacionais das décadas de 
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1930 e 1940. A autora toma como referência os estudos de Bittencourt (1998), Elza Nadai 

(1993) e Gasparello (2004) para tratar do ensino de História no Brasil. 

 Para o segundo capítulo, é trabalhado os artigos publicados pelo IHGB que aborda o 

assunto da Abolição da escravidão. A partir dessas fontes, e baseando-se em Schwarcz (1993), 

Barbosa (2012) averigua como foi constituída a narrativa sobre este evento histórico pelo 

Colégio Pedro II e pelo IHGB - sendo esta instituição criada pelo Estado nacional com a 

finalidade de produzir a História do Brasil e, por meio dela, disseminar a ideologia apregoada 

pela classe dominante.  

Além disso, comenta da produção historiográfica acerca da Abolição e do movimento 

abolicionista, do século XIX até a mais recente, especialmente os principais articuladores. Neste 

caso, recorre a dois importantes autores sobre esse assunto: Clóvis Moura (2004) e Emília Viotti 

da Costa (1998). 

 A investigação das fontes, propriamente dita, é debatida no terceiro capítulo que se 

divide em tópicos para discorrer sobre a análise do material produzido por cada um dos autores 

das obras didáticas elencadas. Para isso, Barbosa (2012) investe na apuração do conteúdo e do 

método pedagógico que compuseram estes livros escolares. Por meio de seus estudos, pôde 

concluir que, em relação ao livro Lições de História do Brasil (1914), 

O enfoque de Joaquim Manoel de Macedo envolve a construção de mitos e 

heróis. Tal intenção fica mais evidente no quadro sinóptico e questionário que 

acompanham a lição, cujo objetivo é o de internalizar na memória dos alunos 

e alunas as figuras políticas que deveriam ser lembradas e eternizadas. Nessa 

obra didática, o movimento abolicionista, denotado como resultado da 

propaganda abolicionista, teve um papel apenas complementar. No que 

concerne ao campo pedagógico, o livro investe na ação mediadora do 

professor, nas atividades de leitura e memorização dos conteúdos. 

(BARBOSA, 2012, p. 122) 

Enquanto o livro História do Brasil, Curso Superior (1900), de João Ribeiro:   

[...] concebe a escravidão baseada em relações mais ou menos suaves entre 

senhores e escravos, pois, segundo o autor, no Brasil o costume e sentimento 

de filantropia possibilitavam certa “alegria de viver” ao escravo. Esse manual 

é inovador, do ponto de vista de suas concepções de ensino e escrita da 

História, em relação às outras duas obras didáticas analisadas, pois investe na 

possibilidade de compreensão da formação histórica do Brasil e não na mera 

memorização. No tocante à história da abolição, o autor ressalta a participação 

da Princesa Regente, bem como da imprensa, do movimento abolicionista e o 

encaminhamento via Parlamento. (BARBOSA, 2012, p. 122) 

E a respeito do livro de Joaquim Osório Duque Estrada, História do Brasil (1918): 

[...] a abolição da escravidão foi uma consequência natural do estágio 

evolutivo da sociedade brasileira. Assim, a formação de uma opinião pública 

republicana responderia pela atuação dos movimentos abolicionistas, 



121 

 

responsáveis pela extinção do trabalho escravo no Brasil. O autor silencia 

sobre a atuação do governo imperial, creditando à imprensa e à opinião 

pública as participações principais no acontecimento. Na construção de uma 

galeria de “heróis”, o autor relaciona os nomes já consagrados na memória 

social, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, João Clapp, 

dentre outros. (BARBOSA, 2012, p. 122) 

Dessa forma, somada as análises destas fontes e baseando-se em suas referências 

bibliográficas, Barbosa (2012) aponta que a proposta da propagação da imagem da Coroa - em 

destaque a figura da Princesa Isabel -, de se sobressair em relação aos movimentos 

abolicionistas e aos demais atores sociais envolvidos no processo da Abolição, atingiu seu 

propósito de fixação na memória social. Com isso, a autora compreende o livro didático de 

História como um veículo portador desta narrativa. 

Sendo assim, constata-se que a autora toma o material didático como um objeto de 

transmissão de conhecimento utilizado na prática pedagógica escolar. Além disso, aponta 

também que em virtude se se trata especificamente da disciplina de História, esse objeto 

potencializa a formulação de representações sobre sujeitos em seus determinados períodos 

históricos. Com as palavras de Barbosa:  

Em se tratando do livro didático de História, é importante destacar sua função 

política e cultural, ao veicular a produção historiográfica de determinada 

época e tradição. Não obstante tratar-se de conhecimento produzido sob os 

signos da objetividade e da neutralidade, os conteúdos dos livros didáticos, tal 

como o discurso historiográfico, encontram-se atravessados por preconceitos, 

ideologias, mistificações, exclusões, hierarquizações e silenciamentos. 

(BARBOSA, 2012, p. 10) 

 Com isso, observamos que essa perspectiva analítica é recorrente quando se trata dos 

manuais escolares de História produzidos entre os séculos XIX e XX. Em outros termos, a 

pesquisa de Barbosa (2012), assim como a de Demori (2000) e Pires (2009), investiga esse 

objeto histórico sob a ênfase do carácter ideológico de sua narrativa. Deste modo, tratam 

também de discorrer sobre a história dos autores desses manuais para interpretarem sua escrita 

escolar. Notamos, portanto, que os resultados da dissertação de Barbosa (2012) se assemelham 

com as conclusões da pesquisa de Ribeiro (2004)169.  

Nesse segundo grupo também abordaremos as pesquisas de Garrido (2011) e Alamino 

(2013) que investigaram livros didáticos produzidos anterior e posteriormente a Lei 10.639/03. 

Começamos, portanto, com a dissertação Escravo, africano, negro e afrodescendente: a 

 
169 Ambos os pesquisadores, Ribeiro (2004) e Barbosa (2012), trabalham com as obras didáticas dos autores 

Joaquim Macedo e João Ribeiro - esse último também estudado por Pires (2009) - e investigam sua trajetória de 

vida. 
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representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos (1997-

2012) — Unesp/Assis (2011) —, de Mírian Cristina de Moura Garrido, que se propôs a 

investigar a narrativa dos livros didáticos de História sobre a população negra no período do 

Pós-Abolição. Esta pesquisa, além de analisar o conteúdo, aponta para a necessidade de abordar 

a dimensão comercial do material escolar. Com outras palavras, a autora dialoga com as 

argumentações defendidas por Bittencourt (1998) e Munakata (1997) de tratar o livro didático 

também como um produto mercadológico, e que por este motivo deve-se compreender seu 

processo de confecção, comercialização e distribuição. 

 Para os critérios estabelecidos para seleção das fontes, Garrido (2011) pontua: 

Na impossibilidade de se analisar um rol muito amplo de coleções didáticas, 

alguns fatores foram levados em consideração para efetivar-se a seleção, 

sendo esses: a aprovação dos autores na versão 2008 do Programa Nacional 

do Livro Didático destinado ao Ensino Médio; a presença deles no mercado 

de didáticos antes do início das avaliações governamentais para o segundo 

ciclo do ensino fundamental, portanto, 1997 (PNLD 1999); e a 

representatividade desses autores entre docentes. Traçado esse perfil, três 

nomes emergiram: Gilberto Cotrim, Antonio Pedro e Mario Schmidt. 

(GARRIDO, 2011, p. 13) 

 Dito isto, as obras destes autores são: História Global: Brasil e Geral de Gilberto 

Cotrim, sendo a primeira edição de 1997 e a oitava de 2005; História da civilização ocidental: 

geral e Brasil de Antonio Pedro de 1997, e em 2005 esta obra conta também com a autoria de 

Lizânias de Souza e Lima e Yone Carvalho. Quanto as obras de Mario Schmidt: Nova História 

Crítica da América (1993), Nova história crítica: Moderna e Contemporânea (1996), Nova 

história crítica do Brasil: 500 anos de história malcontada (1997) e Nova história crítica 

(2005).  

Como mencionado, diante da complexidade de se trabalhar com esse tipo de fonte, 

Garrido (2011) dedica-se no seu primeiro capítulo, O livro didático: contexto, a contextualizar 

a história desse objeto na formação escolar do Brasil, além de problematizar as políticas 

públicas criadas para regulamentar a sua produção e circulação e as reformas educacionais, para 

isso baseia-se nas contribuições de Bittencourt (2008) e Sônia Miranda e Tânia Luca (2004).  

A autora também utiliza os Editais e dos Guias do PNLD, referente aos anos de 2007, 2011 e 

2012, como fonte para sua pesquisa. 

Em relação a este Programa de compra e distribuição de livros didáticos pelo Estado 

brasileiro, ainda nesse primeiro capítulo, a pesquisa evidencia para os efeitos que o PNLD 
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provocou no mercado editorial no país, sobretudo após a entrada de capital estrangeiro. Com as 

palavras da autora: 

A centralidade que ocupou o livro didático no ensino e nas políticas 

educacionais do país refletiu no setor editorial brasileiro. De 1970 a 2000, as 

grandes editoras do país, até então de cunho familiar (com exceção da FTD), 

que tinham sua história atrelada à dos homens que as criaram, passaram por 

um processo de mudança, transformando-se em grandes grupos empresariais 

inclusive com a entrada do capital estrangeiro. O contexto impulsionou a 

profissionalização do setor, e as modificações do campo editorial traduzem-

se também no material didático, especialmente, na ampliação da equipe 

responsável pela elaboração do produto. O interessante é que não só o número 

de profissionais aumenta, como também as áreas de atuação são ampliadas 

[...]. (GARRIDO, 2011, p. 52) 

 Este primeiro capítulo é finalizado com a discussão sobre como o livro didático foi 

abordado pela historiografia brasileira na década de 1980, tendo como referência os estudos de 

Décio Gatti Jr. (2004). Sob outros termos, a autora realiza um levantamento bibliográfico dessas 

primeiras pesquisas e aponta para seu propósito de denunciar os problemas ideológicos 

formulados pelo regime ditatorial nesse material escolar. Em seguida, também discorre sobre 

as pesquisas mais recentes e suas contribuições que têm ampliado as perspectivas investigativas 

dessa fonte, pois, como defende Garrido (2011, p. 70), tais pesquisas “devem auxiliar para a 

melhora da qualidade de tal produto e, por conseguinte, da educação brasileira.” 

 Tanto o segundo quanto o terceiro capítulo são reservados para a análise de suas fontes: 

os livros didáticos de História do Ensino Médio e os Editais e Guias do PNLD, respectivamente. 

Em Livros do ensino médio aprovados no PNLEM: Cotrim; Schmidt; Pedro, Garrido (2011) 

inicia descrevendo os aspectos gráficos do livro, ancorado-se às características comentadas 

pelos editais do PNLD. Isso significa dizer que a autora trata de informar desde o tipo do 

material e das cores da impressão até o conteúdo abordado sobre a temática do pós-Abolição. 

 Acerca do tratamento do conteúdo, enfatiza logo de antemão, para o processo de 

Transposição Didática170, que se trata do saber produzido pela academia transformado e 

adaptado para o saber escolar. Dessa forma, o livro didático enquanto produto deste cenário do 

 
170 “Esse espaço dedicado a explicações de ordem metodológica necessita também de uma breve exposição sobre 

o processo chamado transposição didática. O tema ‘transposição didática’ tem se mostrado fonte de interesse para 

pesquisas no campo da educação, em especial no que tange à esfera da matemática. Referência básica sobre o 

assunto, Yves Chevallard afirma a existência de um conteúdo do saber, resultado das pesquisas científicas, que, 

por ser considerado importante, ganha status de saber a ser ensinado, sofrendo então diversas transformações, 

culminando em objeto de ensino. Esse processo, no qual o conhecimento de origem científica transforma-se em 

conhecimento compatível com o ensino, denomina-se Transposição Didática.” Ver mais em: GARRIDO, Mírian 

Cristina de Moura. Escravo, africano, negro e afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição 

e o mercado de materiais didáticos (1997-2002). 2011. 208 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade 

Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho/Assis, Assis, 2011. p. 86. 
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ensino básico, orientado pelas diretrizes curriculares estabelecidas, serve enquanto aporte 

pedagógico para direcionar o docente a transmitir o conhecimento científico de maneira que 

atenda as especificidades de cada nível de ensino. 

 Referente à história do pós-Abolição e a representação dos sujeitos negros, pontou-se a 

baixíssima - ou quase inexistente - adesão dos livros didáticos analisados de trabalharem com 

esse assunto. De acordo com Garrido (2011), nessas narrativas didáticas os sujeitos libertos 

passaram a coadunar outras classes, sendo estas de: “pobres, sertanejos, operários” (GARRIDO, 

2011, p. 118). O efeito emblemático dessa escrita escolar reflete no apaziguamento dos 

problemas de desigualdade racial e da posição social de sujeitos negros na história do Brasil, 

que, por sua vez, são representados somente na condição de escravizados “pacíficos”. 

No terceiro capítulo, História, Educação e Identidade: por um ensino-aprendizagem 

possível, investiga-se os Editais e Guias do PNLD - também como fonte histórica -, sobretudo, 

as orientações em relação ao que foi estabelecido pela Lei 10.639/03. Observamos que a 

pesquisa da autora abre margem para reiterar as poucas transformações advindas das 

renovações historiográficas no conteúdo dos textos didáticos. 

O resultado do desenvolvimento dessa extensa pesquisa produzida por Garrido (2011) 

contempla a reflexão sobre os aspectos do livro didático concernente a sua comercialização, 

função pedagógica e referência curricular. Por conseguinte, possibilita analisar sob uma 

perspectiva amplificada a formulação de um discurso sobre a população negra após a Abolição. 

Com isso, Garrido (2011) conclui com o seguinte argumento:  

Portanto, as considerações traçadas atestam a existência de uma historiografia 

renovada presente nos paradidáticos, mas ausente nos livros didáticos 

aprovados e comprados pelo Programa Nacional do Livro Didático - EM. 

Cabe às políticas públicas educacionais exigir a inclusão e renovação de 

conteúdos nos livros didáticos para aprovação nas avaliações dos PNLD’s, 

caso o governo deseje que os professores e alunos tenham acesso a esses 

conhecimentos até então secundários na literatura didática. Porém, é válido 

ressaltar que se os editais de convocação do PNLD ainda não apresentam um 

texto comprometido com a renovação do livro didático, no que se refere aos 

conteúdos sobre África e afrodescendentes, os guias de livros didáticos do 

PNLD assumem postura contrária, tornando a efetivação da Lei 11.645 – 

atualização da 10.639 – um dos pontos centrais do texto no Guia 2011, o que 

pode configurar pressão junto às empresas editoriais. (GARRIDO, 2011, p. 

179) 

Dessa maneira, constatamos que a autora cumpre com a proposta de apontar a 

complexidade da produção do livro didático a fim de compreender a narrativa sobre o período 

histórico do Pós-Abolição. Assim como Bittencourt (2011, p. 503) pontua a relevância de que 
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“os arquivos das editoras de livros didáticos tornaram-se fundamentais para acompanhar o 

processo de elaboração da obra escolar. Os autores dos LDH passaram a ser analisados 

juntamente com os editores, ilustradores e gráficos”, notamos esse tipo de investigação sendo 

realizada por Garrido (2011). 

A próxima dissertação desse grupo é de Caroline Antunes Martins Alamino, intitulada 

O pensamento histórico dos jovens sobre movimentos de resistência à escravidão e os usos dos 

livros didáticos de História (2001 – 2011) — UDESC (2013). Sua pesquisa objetiva observar 

a consciência histórica de estudantes do ciclo final do Ensino Fundamental a respeito dos 

movimentos de resistência à escravidão Afro-brasileira. O recorte temporal escolhido - do ano 

de 2001 a 2011 - justifica-se por sua pretensão de abranger o século XXI, devido as leis que 

foram implementadas e os trabalhos acadêmicos sobre o assunto que aumentaram 

consideravelmente neste período, até o ano em que realizou as entrevistas com estudantes do 

Ensino Fundamental - 2011. 

 Para isso analisa a coleção didática História, Sociedade e Cidadania (2009) de Alfredo 

Boulos Junior, da editora FTD, e as entrevistas com estudantes. A escolha desta coleção deu-se 

devido à escola dos estudantes entrevistados ter aderido esta obra. Além disso, Alamino (2013) 

ressalta que naquele contexto esta coleção era a segunda mais distribuída para a rede pública 

de todo o país e a terceira no município de Florianópolis, em Santa Catarina.  

Em relação às entrevistas, indica que foram realizadas com 63 estudantes, sendo 33 da 

sexta série e 30 da oitava série do Ensino Fundamental de uma escola municipal da rede pública 

de Florianópolis. No entanto, antes das entrevistas, a autora havia acompanhado algumas aulas 

a fim de observar a utilização do livro didático feita pelos estudantes e professor. 

 A estrutura de sua dissertação segue a seguinte ordem: conceitualiza o livro didático; 

analisa a coleção didática selecionada; e, por fim, trabalha com os dados coletados nas 

entrevistas. Sob outros termos, no primeiro capítulo, Livros didáticos de História: 

historiografia, legislação e distribuição, Alamino (2013) expôs a complexa reflexão acerca 

deste material escolar feita, sobretudo, por autores já citados como Choppin (1990, 2002) 

Bittencourt (1997, 2008) e Munakata (1997). 

Nesse primeiro capítulo, a autora também se baseia em Miranda e Luca (2004) para 

debater sobre os programas criados pelo Estado nacional para compra e distribuição de livros 

didáticos, em especial o Programa Nacional do Livro Didático. Além disso, recorre aos estudos 
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de Garrido (2012) para tratar do papel dos movimentos negros na inclusão da História da África 

e Afro-brasileira no currículo escolar, por via da Lei 10.639/03. 

 Em Analisando a Coleção Didática: História, Sociedade e Cidadania, título do segundo 

capítulo, a autora, para discorrer sobre a história da editora e de sua análise da coleção didática, 

introduz que:  

Devemos compreender o livro didático de História também como um artefato 

construído socioculturalmente que produz sentidos e ao mesmo tempo é um 

veículo de memórias. Quando se analisa uma coleção de livros didáticos é 

inevitável não pensar nas disputas de memórias, apesar do livro didático 

atender pré-requisitos estabelecidos por uma legislação vigente, as suas 

representações históricas, no caso sobre movimentos de resistência à 

escravidão, passarem pelas escolhas do autor e da equipe editorial o recorte a 

ser abordado e as formas. Em uma seleção que vai estabelecer quais temas 

serão abordados sobre resistência à escravidão e as formas dos textos, se serão 

meramente informativos ou se serão críticos com o intuito de estimular a 

reflexão do leitor. Entra-se na questão do porquê se escolhe tratar de algumas 

fontes, alguns relatos, alguns vestígios a respeito de movimentos de 

resistência à escravidão e outros são deixados de lado. (ALAMINO, 2013, p. 

49) 

 Tendo isto em vista, sua investigação sobre estas obras didáticas inicia-se por uma 

apresentação da estrutura do livro, ou seja, a maneira pela qual foi disposta o conteúdo - textos, 

imagens, elementos gráficos, atividades e demais seções. Neste caso, também recorreu ao Guia 

do PNLD como documento referencial para averiguar a narrativa sobre a resistência negra à 

escravidão. Com isso, Alamino (2013) observa que: 

Através da análise da coleção didática História, Sociedade e Cidadania foi 

constatada uma riqueza de materiais que abordam a História da escravidão de 

afro-brasileiros, embora alguns movimentos de resistência à escravidão 

tenham sido silenciados. Contudo devemos ter em mente que coleções 

didáticas são ferramentas da cultura escolar material que devem auxiliar nos 

processos de ensino e aprendizagem, logo não se deve cobrar que tais aportes 

teóricos consigam abranger toda a imensidão de informações e diálogos 

possíveis sobre o assunto visto que ele não se esgota em si. (ALAMINO, 2013, 

p. 111) 

 O outro momento de sua pesquisa remente à realização das entrevistas e apuração das 

informações obtidas, discutidas no terceiro capítulo, Representações do conhecimento histórico 

dos adolescentes a partir dos usos do livro didático de História. A partir da seleção de 

estudantes, selecionados a partir de critérios previamente estabelecidos, Alamino (2013) 

evidencia a presença marcante de concepções sobre o assunto advindas do espaço externo à 

formação escolar. Dessa forma, a autora conclui que:  
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O que se nota, portanto, é uma sobrecarga no papel do professor, que precisa 

ao mesmo tempo intermediar a relação entre aluno e livro didático no que 

tange essa apresentação eurocêntrica presente nos livros, no intuito de que 

possam refletir sobre essa tradição educacional que ainda não foi superada. 

Cabe a ele, ainda, lidar com os processos de formação da consciência histórica 

desses estudantes, compreendendo a experiência individual e subjetiva de 

cada estudante, auxiliando nas interpretações que estes estudantes vão realizar 

com a soma das experiências do vivido em seus cotidianos ao aprendizado de 

novos conhecimentos no ambiente escolar para então contribuir com a 

formação de pensamentos históricos críticos o mais desprovido de 

preconceitos e discriminações possível. (ALAMINO, 2013, p. 111) 

 Sendo assim, tanto com a dissertação de Alamino (2013) quanto com a de Garrido 

(2011) pudemos notar como estão sendo incorporadas as perspectivas de análise que investigam 

o conteúdo do livro didático associado ao seu processo de elaboração, ou seja, as questões de 

ordem editorial e os sujeitos envolvidos. Relacionamos isso às chamadas novas tendências de 

pesquisas sobre livro didático apontadas por Bittencourt (2011) e Choppin (2020). 

 O último trabalho desse segundo grupo é a dissertação de Claudinéia da Silva Vargas, 

A escravidão no Brasil colonial nos livros didáticos de 6ª série — UEM (2011) — devido 

investigar os livros didáticos após a instauração da Lei 10.639/03. A pesquisadora se propôs a 

analisar como o sistema escravista, mais especificamente os sujeitos escravizados negros, foi 

representado nos livros didáticos de História para a 6ª série do Ensino Fundamental.  

 Para isto, elege como fonte de estudo os livros: Projeto Araribá: história (2007), obra 

que tem como editora responsável Maria Raquel Apolinário; História, Sociedade e Cidadania 

(2009) de Alfredo Boulos Jr.; Saber e Fazer História (2009) de Gilberto Cotrim e Jaime 

Rodrigues; e História e vida integrada (2009) de Nelson Piletti, Claudino Piletti e Thiago 

Tremonte. 

 A justificativa em relação à escolha dos livros didáticos remente à utilização deste 

mesmo material nas escolas públicas da região de Cianorte-PR - localidade onde se encontra a 

escola que autora trabalha para desenvolver a pesquisa. Quanto a especificidade de eleger a 6ª 

série, Vargas (2011) indica está prescrito no currículo escolar que nessa etapa de ensino deve-

se abordar o tema da escravidão. 

 Para analisar como essa narrativa histórica aparece nos livros didáticos, Vargas (2011) 

discute no primeiro capítulo, A Escravidão no Brasil Colonial  ̧como autores contemporâneos 

à época, como Padre Antônio Vieira, Padre Jesuíta Jorge Benci e André João Antonil, 

escreveram a história do período escravista. A pesquisadora defende a relevância de estudar 

esses autores a fim de compreender a influência de suas obras. Em seguida, indica a narrativa 
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sobre a escravidão nas obras de Caio Prado Júnior (1963), Gilberto Freyre (1969) e Sérgio 

Buarque de Holanda (1976). 

Este primeiro capítulo é concluído após discorrer sobre a renovação historiográfica da 

década de 1980. Esta nova geração de historiadores, ao contrário da anterior, detinha seu foco 

de análise voltado para protagonizar a história dos sujeitos escravizados. Os autores dessa 

geração citados por Vargas (2011) são: João Fragoso e Manolo Florentino (2001) e Silvia Lara 

(1988). 

 No seu segundo capítulo, Os livros didáticos de História, a autora recorre à Laurence 

Hallewell (1985) para apresentar a história do livro didático. A princípio aborda a trajetória da 

concepção desse objeto na história do Brasil; e, em seguida, analisa as fontes tendo como 

parâmetro de comparação as observações relatadas pelo PNLD 2011. Desta forma, menciona 

todas as características do livro, desde a qualidade de impressão e da resolução das imagens, 

até as operações históricas, no texto e no uso das imagens; além disso, comenta sobre cada tema 

conforme a ordem que aparece no livro escolar. 

 A somatória destas reflexões conflui na investigação, propriamente dita, acerca da 

abordagem que estes materiais escolares utilizaram para discorrer sobre a escravidão. Essa 

discussão, realizada no terceiro e último capítulo, A Escravidão nos livros didáticos do Ensino 

Fundamental utilizados pelos professores de História do Núcleo Regional de Educação de 

Cianorte, Vargas (2011) pontua que: 

[...] ao analisarmos como a escravidão e o escravo negro foram representados 

nos livros didáticos da 6ª série do Ensino Fundamental, concluímos que de 

modo geral os novos objetos e as novas abordagens sobre a escravidão 

aparecem ainda timidamente em alguns manuais e que todos os livros 

didáticos que analisamos ainda trabalham com o clássico sobre a escravidão 

no Brasil. As referências fundamentais ainda são os pensadores que exerceram 

grande influência na historiografia contemporânea, como Caio Prado Júnior, 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, entre outros. Não pretendemos 

que o surgimento de novas visões sobre a escravidão faça com que as antigas 

interpretações tenham que desaparecer dos livros didáticos, acreditamos, 

inclusive, ser necessária a apresentação das antigas versões historiográficas, 

para que tanto o aluno como o professor tenham a possibilidade de analisar as 

mudanças relacionadas ao estudo da escravidão no Brasil. (VARGAS, 2011, 

p. 127) 

 Com a análise das pesquisas de Vargas (2011), Garrido (2011) e de Alamino (2013)171, 

percebemos apresentarem resultados semelhantes: apontam que a narrativa didática mais 

 
171 Enquanto Vargas (2011) e Alamino (2013) investigam o mesmo livro didático do autor Alfredo Boulos Jr., 

Vargas (2011) e Garrido (2011) estudam em comum o autor Gilberto Cotrim, porém obras diferentes. Cf. página 
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recente tem buscado inserir mais a história dos sujeitos negros escravizados, libertos e livres. 

Quanto a análise geral das pesquisas que compõem esse segundo eixo temático, apuramos o 

surgimento de uma nova tendência investigativa que delimita um recorte temporal para estudar 

a representação dos sujeitos negros. 

As pesquisas com ênfase na Lei 10.639/03 

Nessa categoria apresentaremos as dissertações que têm como um dos propósitos centrais 

observar os reflexos da Lei 10.639/03 no livro didático de História. A saber, as pesquisadoras 

e pesquisadores desse grupo são: Silva Neta (2015), Simeia Silva (2015), Copetti (2018), Sodré 

(2018) e Humberto Silva (2019). 

A primeira pesquisa que discorreremos se propôs a investigar livros didáticos 

produzidos anteriormente à referida lei. A intenção é verificar as mudanças e permanências 

desses dois momentos da produção didática. O trabalho o qual nos referidos é de Edilene dos 

Santos Copetti, intitulado O Ensino de História e Cultura Afro-brasileira nos livros didáticos 

utilizados na região da AMESC (1980-2018) — UPF (2018) —, que trata de observar as 

abordagens sobre a história da população negra nos livros didáticos de História. Para utilizar 

outros termos, a autora recorre aos livros didáticos do Ensino Médio, publicados entre as 

décadas de 1980 e 2010, que circularam na rede pública estadual da região do Extremo Sul 

Catarinense, sob o pretexto de comparar essa produção antes e depois da Lei 10.639/03. 

 O material como fonte histórica dessa dissertação são: Brasil: uma perspectiva histórica 

(1983) de Joelza Ester Domingues e Layla Paranhos Leite; Toda a História - História Geral e 

do Brasil (1994) de José Jobson de Arruda e Nelson Piletti; História para o ensino médio (2001) 

de Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo; História (2002) para o ensino médio de Gilberto 

Cotrim; História: um novo ensino médio (2002) de Divalte Garcia Figueira; História (2005) de 

Gislaine e Reinaldo; Nova história crítica (2005) de Mario Schmidt; História Global: Brasil e 

Geral (2005) de Gilberto Cotrim; História (2006) para o Ensino Médio de Renato Mocellin; 

História geral e do Brasil (2010) de Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo; História em Rede 

(2011) de Roberto Catelli Junior; História Global: Brasil e Geral (2013) de Gilberto Cotrim; e 

História: Ensino Médio (2016) de Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e 

Georgina dos Santos. 

 
188. APÊNDICE IV - Livros didáticos de História utilizados nas teses e dissertações como objeto de análise 

histórica.  
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 Para realizar a análise destas fontes, Copetti (2018) introduz no primeiro capítulo, A 

escravidão e seus desdobramentos, as obras que toma como referência para abordar o assunto 

da escravidão e do Pós-Abolição, entre os autores aparecem, além de Jacob Gorender (1990), 

os já citados Moura (1992) e Schwarcz (2008). Separado em tópicos, a autora trata de discorrer 

acerca da problematização da instituição escravista e dos sujeitos escravizados, bem como o 

processo abolicionista e, em decorrência disso, as transformações político-sociais interpretadas 

pela nova historiografia sobre este assunto. 

 Em relação ao segundo capítulo, As heranças da escravidão e as lutas por mudanças, a 

autora discute sobre a influência do discurso proferido por autores como Gilberto Freyre e 

Florestan Fernandes, referente à história dos sujeitos negros na sociedade brasileira. Além 

disso, baseando-se principalmente nos estudos de Gomes (2005; 2018), menciona a atuação dos 

movimentos negros pela reivindicação de diretos, sobretudo, no que diz respeito ao campo 

educacional. Dada a apresentação do movimento negro, Copetti (2018) contextualiza a luta 

política empreendida por este grupo social para efetivação da Lei 10.639/03 e seu reflexo no 

livro didático.  

No final deste segundo capítulo a autora realiza uma breve discussão sobre a história do 

livro didático e apresenta seu entendimento acerca desse objeto escolar, conforme se baseia nas 

concepções de Freitag (1997). Sendo assim, Copetti (2018) enfatiza a interferência do Estado 

nesse tipo de produção ao dizer que:  

O certo é que o Estado figura como agente principal da política do livro 

didático, praticamente o único responsável pelo processo decisório em relação 

ao conteúdo e ao uso do livro, pois o roteiro que orienta a formulação dos 

conteúdos desses livros é definido pelas várias instâncias estatais. As editoras, 

atendendo ao pedido do Estado, esperam corresponder a sua expectativa, já 

que este é o grande comprador. Para minimizar os riscos, as editoras se atêm 

o mais próximo possível aos guias curriculares. (FREITAG,1997, p. 51/52). 

(COPETTI, 2018, p. 95) 

Tendo isso em vista, no terceiro capítulo realiza a análise dos livros didáticos 

selecionados. Primeiramente, trabalha com os cinco livros didáticos de História produzidos 

anteriormente a mencionada Lei, sendo, neste caso, publicados nos anos de 1983 a 2002. Em 

seguida, se dedica a analisar os livros datados a partir de 2005 até 2016. Copetti (2018) discorre 

sobre o conteúdo de cada livro individualmente e após mencionar sobre a formação acadêmica 

de seus autores e autoras prossegue no exercício de comparação entre estas obras escolares.  

De modo geral, aponta que antes da Lei 10.639/03, os livros didáticos não 

acompanhavam a renovação historiográfica ocorrida nas décadas finais do século XX. Todavia, 
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enfatiza para as distinções entre o saber acadêmico e escolar e, em vista disto, para a 

complexidade desse processo de transposição didática. Nos livros publicados após a referida 

lei observa um aumento considerável do conteúdo que discorre sobre temática étnico-racial, 

porém a autora sinaliza para a ausência de um aprofundamento nessa narrativa. Com isso, 

conclui: 

Obviamente que a lei e sua efetivação nos livros didáticos está longe de ser a 

solução para os problemas de preconceito e racismo em nossa sociedade, ou 

seja, ela por si só não dá garantias para que isso de fato ocorra, para a sua 

implantação deve ocorrer o conhecimento e a conscientização dos envolvidos. 

Não esquecendo, como mencionado no trabalho, que o livro didático não é 

somente um recurso pedagógico, mas também uma mercadoria e que em seu 

entorno existe toda uma gama de interesses mercadológicos e lucrativos, 

considerando também, que atende interesses de grupos sociais que desejam 

manter valores, identidades, cultura, etc,. (COPETTI, 2018, p. 133) 

Do mesmo modo que os outros trabalhos desenvolvidos mais recentemente, 

constatamos que a pesquisa de Copetti (2018), por mais que se dedique exclusivamente à 

análise do conteúdo do livro didático, tem problematizado a produção didática no Brasil. Sob 

outros termos, têm-se questionado os interesses dos agentes envolvidos nesse processo de 

elaboração do livro. 

 A seguir temos as pesquisas que selecionaram como objeto de análise os livros didáticos 

produzidos após a Lei 10.639/03. Começaremos pela dissertação de Segismunda Sampaio da 

Silva Neta, História e cultura afro-brasileira e africana nos livros didáticos de História 

indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD/2013 — PUC-GO (2015) — 

que aborda como a temática exigida pela Lei 10.639/03 esteve presente nos livros didáticos de 

História para os anos iniciais do ciclo do Ensino Fundamental. 

 As coleções didáticas selecionadas foram avaliadas pelo PNLD de 2013. A saber: 

Aprender Juntos: História (2011) de Raquel Funari e Mônica Lungov; De olho no futuro (2011) 

de Thatiane Bruzaroschi e Liz Giaretta; Plural História (2011) de Elian Lucci e Anselmo 

Branco; Mundo Aberto História – cultura: construir a humanidade (2011) de Cândido 

Grangeiro; Novo Interagindo com a História (2011) de Lilian Sourient, Roseni Rudek e Rosiane 

de Camargo; Pelos caminhos da História (2008) de Adhemar Marques e Flávio Berutti; Porta 

Aberta História (2011) de Mirna Lima; Projeto Buriti: História é uma obra coletiva (2011) de 

Rosane Thahira; a coleção Projeto Pitanguá: História (2011) de Maria Apolinário; e Eu conto 

História (2011) de Maria Schmidt e Ana Claudia Urban. E o livro regional escolhido foi 

História de Goiás (2011) de Cristiano Arrais e Eliézer Oliveira. 
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 A dissertação de Silva Neta (2015) está estruturada em três capítulo. O primeiro, 

Políticas públicas educacionais e a implementação da Lei 10.639/2003, trata do processo de 

criação da lei até seu desdobramento no material escolar. Sob outros termos, a autora discorre, 

no primeiro momento, sobre os aspectos determinantes para a culminação da referida lei e para 

inserção das pautas étnico-raciais nos currículos nacionais. Em decorrência disso, no segundo 

momento, narra a trajetória histórica do livro didático enviesada pelas políticas públicas que 

foram criadas para controlar a produção e distribuição desse material. Deste modo, e tomando 

como referência as obras de autores como Gatti Jr. (2004), a autora comenta:  

Entendemos que, independentemente da forma como é compreendido, o livro 

didático geralmente representa um indicador das forças que se estabelecem na 

relação entre os diferentes sujeitos envolvidos no sistema educativo: o 

governo, os trabalhadores na educação, a sociedade civil e os autores e 

editoras. Essas forças, em geral, se relacionam de forma desigual, combinada, 

excludente ou complementar. (SILVA NETA, 2015, p. 49) 

 No segundo capítulo, O pensamento racial referente ao negro no brasil, a autora 

apresenta os discursos raciais promovidos por Nina Rodrigues, Gilberto Freyre, Florestan 

Fernandes e Oracy Nogueira e a luta dos movimentos negros organizados do século XX. Esta 

primeira discussão está direcionada para a compreensão das primeiras formulações da teoria 

racial no Brasil, enquanto a segunda, trata de uma breve abordagem sobre as características de 

cada fase dos movimentos negros - de acordo com as classificações propostas por Petrônio 

Domingues (2007). 

 O terceiro e último capítulo, História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos livros 

didáticos de História indicados pelo PNLD/2013, Silva Neta (2015) reserva para a análise do 

material selecionado, sendo os livros didáticos de História e os documentos do PNLD 2013 - 

Edital e Guia. Após realizar uma análise de cada coleção, separadamente, pôde concluir que, 

de modo geral, os livros didáticos não trabalham com as fontes imagéticas do período escravista 

com a devida criticidade. Com suas palavras: 

Avaliamos que a abordagem dessas imagens nos livros didáticos analisados 

se da cena representada, mas negligencia o seu contexto de ocupa do conteúdo 

produção: o olhar do viajante europeu que registra as diferenças que convêm 

à confirmação da supremacia da identidade branca europeia. (SILVA NETA, 

2015, p. 153) 

 Portanto, constatamos que sua pesquisa apresenta resultados semelhantes as demais, ou 

seja, problematiza o discurso eurocêntrico da narrativa didática e aponta para as poucas 

mudanças ocasionadas pela Lei 10.639/03 nesse material. Contudo, por mais que se diferencie 

por não mencionar os autores mais recorrentes nas pesquisas analisadas, como Chartier (1990), 
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Choppin (2004) e Bittencourt (1993), observamos que Silva Neta (2015) busca indicar a 

complexidade de produção o livro didático de História conforme os estudos mais recentes sobre 

esse objeto. 

A próxima pesquisa é de Simeia de Oliveira Vaz Silva, O ensino da história e da cultura 

afro-brasileira: a aplicação da lei nº 10.639/2003 — PUC-RS (2015) —, que assim como Silva 

Neta (2015), também se dedica a observar como a normativa da Lei 10.639/03 está sendo 

empregada nos livros didáticos de História. No seu caso, a autora elenca as três coleções 

didáticas do Ensino Médio que foram distribuídas pelo PNLD 2012. Além disso, sua pesquisa 

atenta-se para as especificidades da história da identidade Afro-rondoniense. 

 Sendo assim, introduz seu trabalho, com o capítulo História África e da Cultura Afro-

Brasileira e Africana e sua legislação, problematizando os PCNs e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Ancorada à concepção de identidade pautada por Hall (2003), a 

autora interroga os PCNs acerca das questões étnico-raciais, enquanto em relação às Diretrizes 

argumenta que:  

Portanto, para melhor compreender a Diretriz Curricular Nacional para a 

Educação das Relações Étnico-raciais para o Ensino de História e Cultura 

afrobrasileira é preciso discutir as limitações desse documento. Marta Abreu 

e Hebe Mattos nos ajudam a compreender um pouco essas limitações. Uma 

delas é a concepção uniforme e limiar dos assuntos abordados. A Lei trata do 

povo negro sem discutir de que povo se está falando, e se é possível abordar 

esse conceito ou não. Assim, todos os africanos e seus descendentes são 

colocados num “mesmo barco” sem levar em consideração que são muitas 

Áfricas num continente multiforme, com mais de duas mil línguas, por 

exemplo.  (SILVA, 2015, p. 25) 

 Ainda neste capítulo, apresenta brevemente o percurso trilhado pelos movimentos 

negros que culminaram na criação da Lei 10.639/03 e no Parecer CNE/CP 003/2004, tendo 

como uma das referências Marta Abreu e Hebe Mattos (2008). Além disso, comenta sobre a 

adaptação do currículo escolar de Rondônia para abarcar a história e cultura Afro-brasileira e 

africana. 

É claro que nessa trajetória rumo a um entendimento mais abrangedor dessa 

legislação, não poderíamos deixar de mencionar como o estado de Rondônia 

se posicionou quanto a essa temática. Embora o estado não tenha desenvolvido 

nenhuma legislação específica para abranger o tema, o mesmo também não o 

ignora completamente, No ano de 2012, ao se propor implantar as Matrizes 

Curriculares Unificadas na rede pública estadual de ensino para o Ensino 

Fundamental e Médio, tanto na modalidade regular como nos cursos de 

suplência semestral, regulamentou a História e cultura afro-brasileira através 

da Portaria nº 1163-GAB/SEDUC em 04 de abril de 2012. De acordo com 
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essa instrumentalização essa temática e outras são Temas Transversais, 

devendo estar inclusa ao longo do ano letivo como tema a ser trabalhado 

independente da disciplina. Dessa forma, a pretensão é que em todo o território 

rondoniense essa temática seja trabalhada em todas as escolas, visto que agora 

fazem parte também da matriz curricular do estado. (SILVA, 2015, p. 34) 

 No segundo capítulo, A Identidade Regional de Rondônia e o Afro-Rondoniense, a fim 

de identificar as origens da formação e da relação entre os diversos grupos que compõem a 

identidade Afro-rondoniense, a autora remonta o processo histórico da criação desse estado e 

analisa a influência desses grupos presentes também na formação dos movimentos negros de 

Rondônia. Com base nos estudos de Marcos Teixeira, Dante Fonseca e Juliana Moratto (2010), 

Silva (2015) identifica esses grupos que ocuparam - e ainda ocupam - a região da seguinte 

forma: o primeiro são os escravizados e seus descendentes, desde o século XVII; o segundo 

data do final do século XIX, sendo estes os afro-caribenhos; o terceiro grupo adveio de várias 

regiões do Brasil, identificados como “seringueiros, soldados da borracha, mineradores e 

agricultores” (SILVA, 2015, p. 50); e, por fim, o último grupo se configura como sendo de 

haitianos - refugiados em virtude do terremoto que devastou o país em 2010. 

Quanto a análise dos livros didáticos trabalhada no terceiro capítulo, A aplicação da Lei 

10.639/2003 em Rondônia e sugestões para o ensino da História do Afro-rondoniense, a autora 

seleciona as seguintes coleções: História Global Brasil e Geral (2010) de Gilberto Cotrim; 

História das Cavernas ao Terceiro Milênio (2010) de Patrícia Ramos Braick e Myrian Becho 

Mota; e História (2010) de Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e Georgina 

dos Santos. 

Observamos que os resultados dessa investigação, que aponta para as mudanças 

significativamente positivas em razão dos efeitos da Lei 10.639/03, são similaridades com os 

trabalhos já discutidos anteriormente172. Entretanto deve-se ressaltar que a singularidade da 

pesquisa de Silva (2015) se encontra na série de sugestões de metodologias e propostas 

pedagógicas para evidenciar as especificidades da história e cultura Afro-rondoniense no ensino 

de História. 

A seguir temos a dissertação de Rylton Marcus Alves Sodré, Os usos do conceito de 

cultura africana e afrobrasileira nos livros didáticos de História para o Ensino Médio - PNLD 

2012 — UFMT (2018) — que se propôs a averiguar como três coleções didáticas de História, 

 
172 Em relação a isso, devemos mencionar também que Silva (2015) e Copetti (2018) investigam a mesma coleção 

didática, História: Ensino Médio, de Ronaldo Vainfas et al., contudo, de edições diferentes. Cf. página 188. 

APÊNDICE IV - Livros didáticos de História utilizados nas teses e dissertações como objeto de análise histórica.  
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aprovadas pelo PNLD 2012, abordaram o conceito de cultura africana e Afro-brasileira em seu 

conteúdo conforme as exigências da Lei 10.639/03. 

 Os livros didáticos selecionados como objeto de análise correspondem ao ciclo do 

Ensino Médio, sendo eles: História Global: Brasil e Geral (2010) de Gilberto Cotrim; História: 

das cavernas ao terceiro milênio (2010) de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota; e 

Nova História Integrada (2010) de João Paulo Mesquita Hidalgo Ferreira e Luiz Estevam de 

Oliveira Fernandes. A justificativa para escolher estas coleções diz respeito às duas primeiras 

terem sido as mais requeridas na rede de ensino público de Mato Grosso, enquanto a terceira 

coleção é devido ao Guia do PNLD apontar ser a única que segue a perspectiva da História 

Cultural. Além destes fatores, pontua que: 

Justifico que a escolha das coleções se deu por terem sido distribuídas na Rede 

Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso no triênio 2012, 2013 e 2014. 

Pondero que a escolha ainda se deu devido a minha posição frente à atuação 

docente, enquanto avaliador das coleções didáticas no ano de 2011. Nessa 

experiência, uma passagem no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2012 me 

inquietou, resultando no desenvolvimento dessa investigação. (SODRÉ, 2018, 

p. 16) 

 Sua dissertação estrutura-se em três capítulos, sendo o primeiro, Conceitos de Cultura: 

as concepções antropológicas e históricas (visão dos antropólogos e historiadores), reservado 

para discussão acerca do conceito de cultura. Na primeira parte do capítulo, apresenta as 

contribuições dos estudos antropológicos realizados por autores como Luiz Gonzaga de Mello 

(1987), Roque de Barros Laraia (2009) e Clifford Geertz (2008). Adiante, discorre sobre a 

formulação do campo da chamada Nova História Cultural, tendo como referência Peter Burke 

(2005), Lynn Hunt (1992) e o já citado, Chartier (1990). 

 O segundo momento desse capítulo, trata da incorporação da cultura, neste caso mais 

especificamente da cultura africana e Afro-brasileira, no ensino de História. Dessa forma, ao 

basear-se em Ribeiro (2004) e Oliva (2009), compreende o livro didático enquanto um produto 

cultural reprodutor de uma narrativa permeada por questões étnico-raciais. 

 A discussão sobre o livro didático é aprofundada no segundo capítulo, Livros Didáticos 

de História: definição, apropriações e usos, sendo pertinente destacar que o autor reconhece a 

complexidade deste objeto ao dizer que:  

Importante ainda perceber que o livro didático foi produzido para dialogar, 

principalmente, com dois leitores, o professor e o aluno, e nessa perspectiva, 

deve estar adequado para cumprir o exato papel que se destina, cuidando para 

que não seja o orientador e a fonte principal do conhecimento, atentando-se 



136 

 

ainda para que não venha a se concretizar enquanto o único instrumento 

pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, e sim, como instrumento 

auxiliar. Lembramos ainda que na manutenção do livro didático e para que 

chegue ao espaço escolar, vários profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento (professor, aluno, pais, ministério da educação, secretarias, 

sindicatos, bibliotecários, técnicos, pareceristas, etc.), são envolvidos nessa 

jornada. Essa multiplicidade de parceiros possibilita diversificar as 

abordagens, tornando complexa a sua avaliação, porém necessária. Cabe frisar 

que existem outros recursos didáticos no ensino como filmes, programas de 

televisão, pinturas, histórias em quadrinhos, literaturas variadas, esculturas, 

jornais, revistas ou trechos de livros paradidáticos que estabelecem como 

instrumento em uma relação de leituras complementares, permitindo ao 

educador avançar na sua prática pedagógica. (SODRÉ, 2018, p. 55) 

 Sodré (2018) reitera, também neste capítulo, que as diversas perspectivas de análise do 

livro didático, desde as inferências mercadológicas até o conteúdo proposto pelo currículo 

escolar nacional, têm atraído cada vez mais pesquisadores a se dedicar a este objeto, e por 

conseguinte, isso tem ampliado esse campo de investigação. Dito isso, e tendo como 

referenciais autores consagrados sobre o assunto como Alain Choppin (2004) e Circe 

Bittencourt (1998), aborda o conceito de livro didático e suas múltiplas funções, para em 

seguida, discorrer sobre os primeiros manuais escolares brasileiros. 

 O terceiro capítulo As representações de história e cultura africana e afro-brasileira 

nas coleções didáticas é dedicado à análise do material selecionado. Para isso, justifica utilizar 

“o método da Pesquisa Bibliográfica, realizando a leitura crítica nas unidades e capítulos que 

abordam a História da África e cultura afro-brasileira.” (SODRÉ, 2018, p. 75) 

 Em outros termos, enquanto neste capítulo o autor analisa uma coleção por vez, as 

Considerações Finais é o espaço utilizado para o exercício comparativo. A princípio, apresenta 

a organização dos conteúdos e recursos didáticos oferecidos pelo livro, e mais adiante, 

problematiza os assuntos que tratam dos sujeitos africanos e afrodescendentes à medida em que 

aparecem nesse material. 

 Portanto, assim como temos visto nas pesquisas já comentadas, Sodré (2018) também 

aponta os efeitos do impacto da lei 10.639/03 nestas coleções, pois, conforme relata, há um 

esforço empreendido para inserir na narrativa didática mais conteúdos referente a este 

assunto173. Entretanto, aponta também para permanência de conteúdos que apresentam 

 
173 Tanto Sodré (2018) quanto Silva (2015) analisaram as mesmas coleções didáticas dos autores Gilberto Cotrim 

e Patrícia Braick e Myriam Mota. Cf. página 188. APÊNDICE IV - Livros didáticos de História utilizados nas 

teses e dissertações como objeto de análise histórica. 
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determinados estereótipos e como esses sujeitos históricos tendem a aparecer em segundo plano 

nessa narrativa didática. 

Para encerrar esse terceiro grupo, temos a pesquisa de Humberto Rafael de Andrade 

Silva (2019) que diferentemente dos demais trabalhos acadêmicos selecionados para esta 

investigação, não realiza uma análise direcionada a um livro ou um conjunto de livros didáticos 

de História específico, ao contrário disso, as fontes primárias trabalhadas são os decretos e 

projetos de lei a respeito das questões étnico-raciais. Sua dissertação, intitulada Atuação das 

lideranças do Movimento Negro Unificado no processo de aprovação da lei 10.639/2003 e sua 

implicação na mudança dos livros didáticos — UFRPE (2019) —, investiga a participação do 

Movimento Negro Unificado (MNU) no desenvolvimento e instauração da Lei 10.639/03. 

Devido ao impacto desta lei para o ensino da história e cultura africana e Afro-brasileira, dedica-

se a observar as mudanças ocorridas nos manuais escolares a fim de incorporar este decreto. 

  Estruturado em três capítulos, os dois primeiros dedicam-se ao livro didático, enquanto 

o terceiro capítulo aborda a trajetória do Movimento Negro Unificado. Para apresentar o que 

cada capítulo trabalha mais especificamente, comecemos pelo primeiro. Em, história do Livro 

Didático de História, o autor introduz uma breve reflexão sobre a história do livro, tendo como 

referência as obras de autores como Chartier (1994), Hallewell (1985) e Robert Darnton (2010). 

Para reconstruir a narrativa sobre a história do livro didático de História no Brasil recorre aos 

estudos de Munakata (2016), Bittencourt (2011), Gasparello (2013) e Gatti Jr (2013).  

Dessa forma, deve-se ressaltar que ao reconhecer as limitações e complexidades que 

permeiam a produção do livro didático, Humberto Silva (2019) afirma que: 

O livro didático possui uma longa trajetória de utilização e responde as 

necessidades sociais e políticas da escola e de todos os atores envolvidos no 

processo de escolarização. Apesar de sua longa trajetória de adaptação às 

demandas de cada tempo e lugar, vemos que esse processo de adaptação é 

contínuo e dialoga com a realidade social de cada período. (SILVA, 2019, p. 

48) 

 O segundo capítulo, política do Livro Didático de História, recorre aos mesmos autores 

citados no seu primeiro capítulo para tratar das políticas educacionais, do período imperial à 

contemporaneidade, e os desdobramentos das regulamentações acerca da produção e circulação 

dos manuais escolares. O objetivo do autor é o de verificar como os órgãos, programas, leis e 

pareceres, criados pelo governo brasileiro ao longo deste período, tratam das questões étnico-

raciais.  
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 Quanto ao terceiro e último capítulo, O Movimento Negro Unificado e a Lei 10.639, 

Silva (2019) aborda a história da formação do MNU e seu repertório de atuação nos segmentos 

político, cultural e acadêmico. Após a discussão teórica sobre movimentos sociais, baseando-

se, sobretudo, em Angela Alonso (2009), trata de contextualizar a criação do MNU e as 

influências externas - neste caso, destaca os movimentos e líderes negros estadunidenses. 

 Para discorrer acerca da atuação do MNU na esfera educacional, tem como principal 

aporte teórico os estudos de Gomes (2012; 2017). Amparando-se a isto, Humberto Silva (2019) 

defende que:  

A educação é entendida pelo Movimento Negro Unificado como um direito 

essencial aos cidadãos para que tenham possibilidade de agir 

democraticamente e ascender socialmente. Somente através da mesma é 

possível a construção de uma visão crítica da sociedade por meio do diálogo 

e da racionalidade tendo como horizonte a eliminação da discriminação racial. 

Enquanto movimento social, Movimento Negro Unificado sistematiza saberes 

emancipatórios que são produzidos pelos negros e negras brasileiros, além dos 

demais cidadãos. (SILVA, 2019, p. 104) 

 A dissertação de Silva (2019), assim como as demais que se dedicam a examinar os 

reflexos da Lei 10.639/03 no conteúdo do livro didático, reitera o papel que deve ser exercido 

pelo livro didático de História para promover uma educação que rompa com o discurso 

eurocêntrico. Apuramos, portanto, que nesse eixo temático a problemática central concerne à 

uma das funções do livro didático, apontada por Choppin (2004; 2020), de seguir as exigências 

curriculares. Neste caso, devemos enfatizar que todos esses trabalhos pautam sua investigação 

no documento curricular que complementa a referida lei: Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana. 

As pesquisas sobre as mulheres negras 

No último eixo temático temos as dissertações produzidas por Carvalho (2015) e Santos (2017). 

Ambas tratam de investigar a representação de mulheres negras nas imagens que compõem o 

livro didático de História. Enquanto a pesquisa de Santos (2017) investiga coleções didáticas 

posteriores à Lei 10.639/03, a de Carvalho (2015) investiga os livros produzidos antes e depois 

desse decreto. Por este motivo começaremos apresentando a dissertação de Rayssa Andrade 

Carvalho, intitulada Leituras sobre representações imagéticas femininas negras em livros 

didáticos de História (1997-2014) — UFPB (2015). A autora investiga as imagens de mulheres 

negras presentes nos livros didáticos de História produzidos entre os anos de 1997 e 2014 e que 

circularam entre 2000-2001 e 2010-2011 na capital paraibana.  
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 Os livros didáticos selecionados pela autora são das coleções: História – Edição 

Reformulação (1997) - da sexta à oitava série - de José Roberto Martins Ferreira; e Projeto 

Araribá História (2010) - do sexto ao nono ano - de Maria Raquel Apolinário (editora geral da 

coleção). Segundo justifica a autora, estes livros foram selecionados em razão de terem sido os 

mais usados, em seus respectivos períodos, no município de João Pessoa. Deve-se mencionar 

também que Carvalho (2015) realiza um recorte para trabalhar com as fontes imagéticas que 

figuram a mulher negra. Com as palavras da autora: 

Propomos, assim, elaborar leituras das imagens visuais das personagens 

femininas negras nos conteúdos da História do Brasil dos LDs pesquisados. 

Desse modo, as discussões sobre as principais representações das mulheres 

negras construídas, sobretudo pelos discursos literários e historiográficos, no 

século XIX, que trataremos no terceiro capítulo, são um dos definidores dos 

nossos critérios metodológicos na escolha das imagens visuais dos LDs. 

Então, escolhemos trabalhar com vinte imagens (das duas coleções didáticas) 

que retratam as mulheres negras para perceber as representações em formas e 

espaços que deslocam ou não as interpretações tradicionais no contexto do 

livro didático. (CARVALHO, 2015, p. 28) 

Sendo assim, sua dissertação foi organizada em quatro capítulos. O primeiro, As 

trajetórias do trabalho, apresenta seu percurso profissional e acadêmico, a fim de 

contextualizar os caminhos que a direcionaram a desenvolver esta pesquisa. Além disso, nesse 

capítulo também aborda as disputadas engendradas pelos movimentos sociais negros no campo 

da Educação, com base nos estudos de Sales Santos (2005) e Solange Rocha (2013). 

Quanto ao segundo capítulo, As imagens visuais nas coleções didáticas de história: 

fonte e objeto da pesquisa (1997-2014), Carvalho reflete sobre a complexidade do estudo do 

livro didático enquanto uma fonte histórica. Em decorrência disto, problematiza sobre as etapas 

de produção, comercialização e distribuição dos livros didáticos - esta última em razão dos 

programas governamentais, como o PNLD – referenciando-se nos autores já comentados, sendo 

eles: Choppin (2004), Bittencourt (1993; 1998; 2011) e Miranda e Luca (2004). 

Carvalho (2015) trabalha, mais especificamente, com os PNLD dos ciclos de 1999, 2011 

e 2014, e a história das editoras que as produziram. Da mesma forma, ainda neste segundo 

capítulo, a autora descreve a ordem em que aparecem os assuntos nos livros didáticos. Dito isto, 

é interessante apontar que sua pesquisa não se restringe a comentar somente as autorias das 

coleções, como também menciona o nome e função exercida pelos demais agentes envolvidos 

na produção desses objetos. A autora também contextualiza o processo de inserção de imagens 

nos livros didáticos de História, sobretudo, no recorte temporal histórico que contempla sua 
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investigação. Com isso, baseando-se na análise das obras escolhidas, Carvalho (2015) comenta 

que:  

Também percebemos um avanço no cuidado na colocação das informações e 

créditos na legenda das imagens acerca da autoria, ano de produção, lugar e 

localização da obra original. Assim, na coleção dos anos 1990, muitas imagens 

estavam sem nenhuma informação ou com as informações parciais. Já na 

coleção mais recente todas as imagens traziam as informações básicas nas 

legendas. Essa questão é analisada por Bueno (2011, p. 76-91) que relaciona 

tais mudanças no LD com as exigências colocadas pelos editais de avaliação 

das coleções do PNLD, pois, para os avaliadores estes eram pontos essenciais 

na proposta de leitura das imagens que estes passaram a legitimar, 

principalmente, após a década de 2000. (CARVALHO, 2015, p. 64) 

 O terceiro capítulo, Algumas representações femininas na historiografia e na literatura 

didática: “velhas” e “novas” perspectivas, a autora introduz reflexões acerca das contribuições 

teóricas de trabalhos feministas na academia, como os estudos de Luiza Bairros (1995), Joan 

Scott (1990) e Raquel Soihet (1997). Além disso, toma como referências, para discutir a 

representação de mulheres negras ao longo da história do brasil, desde obras como Casa Grande 

e Senzala (1993), de Gilberto Freyre, até a produção historiográfica mais recente, como por 

exemplo, Schwarcz (1993); e com autores do campo da História da Educação, como Marcus 

Fonseca (2007) e Barros, Nascimento e Araújo (2010). 

 O quarto capítulo de sua dissertação é reservado para a discussão da análise, 

propriamente dita, das imagens que têm a presença de mulheres negras nas coleções didáticas. 

Para isso, a autora inicia seus apontamentos descrevendo os aspectos físicos do livro - ou seja, 

a qualidade do papel e a impressão gráfica -, para em seguida discorrer sobre a distribuição das 

imagens ao longo dos conteúdos do livro e a coloração e tamanhos da reprodução de imagens 

no livro em comparação com às obras originais.  

 Carvalho (2015) problematiza as imagens utilizadas, mais especificamente trabalhadas 

nos capítulos sobre a História do Brasil - o período colonial e republicano -, e compara como 

essas mesmas imagens aparecem e dialogam com os demais elementos do conteúdo do livro, 

em ambas as coleções didáticas. A respeito da primeira coleção analisada, observou que: 

As imagens reproduzidas na coleção de História da Editora FTD, do ano de 

1997, não trouxeram mudanças nas representações das mulheres negras 

vinculadas as figuras tradicionais colocadas sobre essas pessoas. Portanto, a 

maioria das ilustrações contendo personagens femininas e negras eram 

reproduções de pinturas, gravuras e desenhos de viajantes do século XIX, que 

retrataram as mulheres negras na condição de escravizadas, relacionadas 

sobretudo ao trabalho no cuidado das crianças brancas. Observamos que 

muitas iconografias representando as mulheres negras na figura da ama de 

leite ou "mãe preta" se repete em mais de um livro das duas coleções didáticas, 
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como a gravura de Rugendas (Imagem 4) e a de Henry Chamberlain (Imagem 

5). (CARVALHO, 2015, p. 135)  

 Sobre a segunda coleção didática pôde averiguar que:  

Na coleção de História da Editora Moderna analisamos a ocorrência de 

mudanças consideráveis nas ilustrações reproduzidas trazendo representações 

femininas negras. A despeito das transformações, identificamos permanências 

na reprodução de imagens que se repetem nos LDs, sobretudo as elaboradas 

no século XIX, estas acabam sendo recorrentes nos livros didáticos porque as 

editoras não precisam pagar seus direitos autorais. E, também em novas 

ilustrações, como da menina negra (Imagem 10), pois, mesmo que a figura 

tenha trazido a personagem feminina negra para o presente inserida no 

ambiente da escola, sua representação está carregada de uma passividade que 

não rompe com as imagens tradicionais. (CARVALHO, 2015, p. 136) 

 Sendo assim, segundo a autora, por mais que haja a permanência de obras iconográficas 

recorrentes da historiografia oitocentista, houve algumas transformações na coleção mais 

recentes ao incluir imagens de mulheres negras ocupando novos espaços sociais na 

contemporaneidade. Por esta razão, Carvalho (2015) defende a relevância de pesquisas como 

esta por se proporem a problematizar a representação de sujeitos historicamente estereotipados 

pela sociedade brasileira, como no caso da mulher negra. 

Semelhante a essa pesquisa, apresentamos a dissertação de Aline Dias dos Santos, 

Iconografia e Representação Feminina: as mulheres negras nos Livros didáticos de História 

Pós-Lei 10.639/2003 — UDESC (2017). A autora se dedica a investigar as representações 

imagéticas de mulheres negras em duas coleções didáticas do PNLD de 2015, para o Ensino 

Médio: Ser Protagonista (2013) de Valéria Vaz e Novo Olhar História (2013) de Dias, 

Grinberg e Pelegrini. 

 Santos (2017) declara que o interesse de pesquisar sobre esses sujeitos históricos está 

relacionado ao propósito de investigar a adaptação dos livros didáticos de História para 

incorporar a Lei 10.639/03 e o Parecer CNE/CP nº3/2004 - o qual estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Dessa forma, desenvolve um trabalho empenhado 

em analisar as imagens que compõem esse material escolar, observando como se relaciona - 

direta ou indiretamente - com outros elementos do livro didático. 

 Para isso, a autora introduz discorrendo sobre a trajetória dos livros didáticos no 

primeiro capítulo, intitulado Livros didáticos de História territórios de disputas e 

representação. Neste caso, toma como referência os estudos de Chartier (1990) para tratar do 

conceito de representação e Bittencourt (1998) sobre a concepção do livro didático. Deste 
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modo, compreende esse material como “um produto cultural complexo que circula 

extrapolando sua função normativa e vinculam-se a múltiplas possibilidades de didatização do 

saber histórico, sendo que sua utilização pode ensejar práticas de leituras muito diversas.” 

(SANTOS, 2017, p. 30) 

 Tendo ciência disto, a autora evidencia a intervenção de diversos sujeitos envolvidos no 

processo de criação do livro didático. Por conseguinte, entende as limitações da reprodução de 

uma imagem no material escolar em virtude de ser um suporte diferente do original. Com as 

palavras da autora:  

As imagens têm função metafórica e que precisam ser observadas, 

compreendidas, interpretadas, e ao serem inseridas nos livros didáticos, são 

constituídas de uma dialética temporal composta por montagens entre-tempos. 

Tais montagens, por sua vez ao utilizarem pinturas, fotografias e os diversos 

tipos de imagens históricas, se constituem no tempo presente. Onde fora de 

seus suportes originais, essas imagens ganham outras dimensões, por 

exemplo, uma obra de arte criada para um acervo pessoal, ganha um status 

diferente quando passa a compor o acervo de uma biblioteca pública, pois 

alguma marca histórica a fez percorrer este caminho, a mesma obra, ao ser 

fotografada e incluída numa revista de arte, em 2017 tem outro significado, 

bem como adquire uma nova roupagem, se está passa a fazer parte de uma 

narrativa didática em escolas públicas. (SANTOS, 2017, p. 73) 

 Além disso, neste capítulo também toma como referência as obras de Gomes (2005; 

2011) e Kabengele Munanga (2005) para abordar a respeito das pautas educacionais presentes 

ao longo do percurso histórico dos movimentos negros organizados, desde a primeira metade 

do século XX. Adiante, a autora observa as questões raciais - mobilizadas por tais movimentos 

negros a fim de promover vieses para uma educação antirracista - inseridas em documentos 

curriculares oficiais, com é o caso dos PCNs (1995) e da BNCC (2015).  

 Os próximos capítulos, segundo e terceiro, são dedicados para análise propriamente dita 

das fontes. Enquanto no segundo capítulo, Para além do visível e invisível: as mulheres negras 

no centro do debate, a discussão concentra-se em torno do livro didático, o terceiro, Da 

violência: as reminiscências racistas que nos olham, problematiza os campos da História de 

Gênero e História das Mulheres, de modo a averiguar como tais reflexões perpassam a narrativa 

das coleções didáticas. 

A priori, a autora apresenta o método implementado para investigação do discurso 

imagético, pautado nas contribuições de Eduardo Paiva (2006), Martine Joly (1996) e Georges 

Didi-Huberman (1998). Quando se trata da reprodução desse recurso visual em livros didáticos, 

afirma que: 
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No caso das imagens nos LDs estas precisam ser interpretadas em suas 

diversas dimensões: estética, social, ideológica, econômica e política. 

Portanto, elas não podem ser vistas como neutras e isentas em relação às redes 

de poder que permeiam as relações sociais, por isso não deve haver uma 

separação entre adequação técnica, financeira e proposta pedagógica. 

Considero que apenas a compreensão das DCNERER [Diretrizes Curriculares 

Nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura afro-brasileira e africana] como um dispositivo legal-

pedagógico e sua efetiva implementação permitirão um caminho para o trato 

da interculturalidade no âmbito escolar e um rompimento com a 

colonialidade.” (SANTOS, 2017, p. 76) 

 Ancorado neste postulado, Santos (2017) averigua as imagens vinculadas ao conjunto 

de elementos que as acompanham, ou seja, textos, atividades e/ou legendas. Seu método de 

análise contabiliza e categoriza as imagens, a fim de observar a quantidade de vezes que as 

mulheres negras - em comparação com os demais sujeitos - aparecem nas coleções didáticas. 

Em decorrência disso, a autora realiza uma minuciosa descrição de cada imagem para, em 

seguida, desenvolver a análise crítica sobre como foram inseridas no manual escolar. Tais 

reflexões são pautadas nos estudos sobre as mulheres negras produzido por autoras como Sueli 

Carneiro (2003), Lélia Gonzalez (1988) e Luiza Bairros (1995). 

 Portanto, atendo-se a esses apontamentos, constata-se que sua pesquisa evidenciou 

aspectos de permanências e mudanças acerca da figura de mulheres negras nos livros didáticos 

de história. Isto significa dizer que as contribuições políticas e intelectuais desses sujeitos 

históricos pouco aparecem, no entanto, por outro lado, é possível observar a atenção dedicada 

para contextualização das imagens que protagonizam as mulheres negras. 

Deste modo, tanto a investigação realizada por Carvalho (2015) quanto Santos (2017), 

apresentam resultados semelhantes, pois ambas ressaltam a pertinência das novas mudanças da 

narrativa didática em relação às mulheres negras. Nas palavras de Carvalho (2015):  

Portanto, as mudanças nas representações identificadas nos livros didáticos de 

História na atualidade podem produzir transformações importantes nas formas 

como as mulheres negras são vistas pelos leitores dos livros didáticos e, 

provavelmente, influir na construção das identidades, de forma positiva, 

através de um saber escolar que possibilite desenvolver olhares que 

problematizem o conhecimento histórico, levando a compreensão pelos/as 

discentes das diversidades e da alteridade, transformando às realidades 

racistas e sexistas. (CARVALHO, 2015, p. 139) 

 Acerca disto, Santos (2017) também argumenta que:  

Se pensarmos que o processo de criar um livro é feito por diversas mãos, seria 

interessante que as pessoas que trabalham com a seleção de imagens dos Lds 

tiverem uma sensibilização em torno das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e 

seus aportes teóricos, para que na escolha das imagens, a branquitude não se 
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revele como um marcador decisivo. A narrativa do ensino de história está em 

mudança, o espelho colonial, eurocêntrico rachou, e por estas rachaduras os 

antes considerados subalternos, ou ‘os outros’ começam a falar. (SANTOS, 

2017, p. 183) 

 A pretensão de reservar esse eixo temático para tratar exclusivamente das pesquisas que 

abordam sobre as representações de mulheres negras no livro didático, trata-se de evidenciar as 

especificidades de estudar esses sujeitos históricos. Tendo isso em vista, constata-se a 

relevância das contribuições acadêmicas geradas pela produção desse tipo de pesquisa. 

Os livros didáticos analisados 

As pesquisas analisadas nesse capítulo, em virtude de trabalharem com a questão étnico-racial 

de sujeitos negros e negras, por muitas vezes, tecem problematizações similares. Sob outros 

termos, interrogam a narrativa didática a fim de localizar onde e como estão sendo escritas as 

representações desses sujeitos históricos. Somado a isso, constatamos os efeitos da Lei 

10.639/03 na produção desses trabalhos acadêmicos. Por um lado, temos as pesquisas que 

investigam o livro didático de História produzidos anteriormente à mencionada lei e que estão 

interessadas em apurar como esses sujeitos são narrados. Por outro lado, notamos que as 

pesquisas que trabalham com os livros produzidos posteriormente a instauração da lei objetivam 

apurar se essa normativa tem sido incorporada a esse material escolar. A Lei 10.639/03 não 

somente causou impacto no modo como se tem desenvolvido esse tipo de pesquisa, como 

também influenciou no crescimento dessa abordagem temática. De acordo com Bittencourt 

(2011):  

Anteriormente à lei, o problema sobre as formas e maneiras como negros e 

indígenas eram apresentados e representados nas obras didáticas já era objeto 

de estudo. [...] Na fase posterior à Lei n° 10.649/2003, as análises sobre as 

populações dos afrodescendentes nos LDH têm se ampliado, assim como têm 

sido introduzidos os problemas relativos à história da África. 

(BITTNCOURT, 2011, p. 506) 

Desta maneira, ao verificarmos que em virtude da Lei 10.639/03 houve um maior 

número de pesquisas interessadas em apurar o reflexo deste decreto nos manuais escolares, 

contabilizamos os livros didáticos de História mais requisitados para investigação 

historiográfica174. 

 Contabilizamos que os livros didáticos produzidos entre os anos de 2005 e 2016 foram 

analisados por 14 pesquisas. Isto significa dizer que mais da metade das pesquisas analisadas 

 
174 Cf. página 188. APÊNDICE IV - Livros didáticos de História utilizados nas teses e dissertações como objeto 

de análise histórica desta dissertação. 
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trabalharam com manuais recentes. Entre eles, os livros de Gilberto Cotrim e Maria Raquel 

Apolinário são os que mais aparecem nas pesquisas. No entanto, deve-se ponderar que apesar 

de os livros de Cotrim serem da coleção História Global: Brasil e geral - para o Ensino Médio 

- e Saber e Fazer História - para o Ensino Fundamental II -, e os livros de Apolinário serem da 

coleção Projeto Araribá - para o Ensino Fundamental II - e Projeto Pitanguá - para o Ensino 

Fundamental I -, foram analisadas edições distintas.  

 Enquanto os manuais sob a autoria de Cotrim se sobressaem por aparecerem em oito 

pesquisas, sendo elas das autoras: Pires (2009), Vargas (2011), Garrido (2011), Simeia Silva 

(2015), Anelise Silva (2018), Copetti (2018), Sodré (2018) e Ulhoa (2018). Os livros de 

Apolinário parecem em segundo lugar na nossa lista por serem analisados por quatro pesquisas: 

Vargas (2011), Silva Neta (2015), Carvalho (2015) e Ulhoa (2018).  

 A obra de Cotrim, História Global: Brasil e geral, publicado pela editora Saraiva e 

destinada ao ciclo do Ensino Médio, foi a mais utilizada nas pesquisas. A edição do ano de 2005 

aparece em quatro pesquisas, portanto, é analisada sob distintas perspectivas. A saber: Pires 

(2009) observa a narrativa acerca da representação do negro; Garrido (2011) investiga o 

contexto do Pós-Abolição; Anelise Silva (2018) tem o interesse voltado para a História da 

África; e por fim, a pesquisa de Copetti (2018) aponta para como é retratado a cultura e história 

africana e Afro-brasileira neste objeto. 

Cabe mencionar também os trabalhos que utilizaram de manuais escolares - até então - 

pouco requisitados. Sob outros termos, observamos que ao contrário da maioria das pesquisas 

que tiveram como objetivo de estudo os livros didáticos de História que circularam na rede 

pública de ensino, a pesquisa de Porfírio (2015) se diferencia por trabalhar com um material 

escolar produzido para uma rede privada. Além disto, destacamos também o trabalho de 

Conceição (2015), em virtude de investigar manuais escolares estrangeiros, ou seja, que 

estiveram em circulação pelas escolas moçambicanas.  

 Portanto, a discussão realizada neste capítulo está associada à pertinência de averiguar 

a produção do trabalho historiográfico. Dito de outra maneira, compreendemos que pontuar os 

livros didáticos que estão sendo os mais investigados, bem como analisar as temáticas e os 

referenciais teórico-metodológicos, colaboram para ampliar o conhecimento sobre este tipo de 

produção acadêmica. 
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Considerações Finais 

Esta pesquisa se potencializa por ter realizado um levantamento dos trabalhos historiográficos 

sobre o livro didático de História e analisado, qualitativamente, aqueles que abordavam 

especificamente as questões étnico-raciais. Ademais, tendo em vista a relevância de conhecer a 

trajetória dos pesquisadores e pesquisadoras, nos propusemos a investigar sua formação, 

produção acadêmica e a carreira profissional - para obter essas informações recorremos ao 

currículo Lattes. O resultado desta pesquisa foi gerado com base nas reflexões desenvolvidas 

ao longo dos três momentos da investigação - o balanço historiográfico, história social dos/as 

pesquisadores/as e análise das fontes. 

 A pertinência deste tipo de investigação para o campo da História é devido ao 

entendimento de que “tais balanços têm como princípio manter aberto o diálogo com o máximo 

possível de pesquisadores no sentido de acompanhar o acúmulo de conhecimento já realizado 

[...]” (BITTENCOURT, 2011, p. 491). Por esta razão, nos dispusemos a realizar uma pesquisa 

tanto sob o método quantitativo quanto qualitativo. 

 A começar pela abordagem quantitativa no primeiro capítulo onde coletamos e 

contabilizamos as teses e dissertações produzidas nos Programas de Pós-graduação em História 

das universidades brasileiras. Para localizá-las recorremos ao site da Capes e BDTD. Em razão 

da pesquisa mais antiga ser datada de 1992 e a mais recente ter sido registrada em 2019, 

tomamos esse período como nosso recorte temporal.175  

 A seleção das fontes teve como critério a filtragem das informações dispostas nos 

resumos e palavras-chaves de cada trabalho a fim de escolher somente aquelas que tinham o 

livro didático de História enquanto fonte histórica. Posteriormente, realizamos a separação e 

categorização desses trabalhos. Sob outros termos, organizamos em grupos para quantificar 

pesquisas produzidas por ano, observar por quem era orientada, em quais instituições e qual era 

a abordagem temática. 

 Localizamos 96 trabalhos acadêmicos compatíveis com os critérios estabelecidos, sendo 

81 dissertações de mestrado e 15 teses de doutorado, produzidos por 93 pesquisadores/as. Isto 

significa dizer que somente três deles/as tiveram o livro didático de História com objeto de 

estudo tanto no mestrado quanto no doutorado. É interessante pontuarmos esse dado, pois 

 
175 Contudo, segundo Moreira e Silva (2011), na década de 1980, Jurema Alves defendeu sua dissertação sobre o 

livro didático, em decorrência disto passamos a considerar desde esse período e incorporar ao título do trabalho. 

Cf. página 21. 
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observa-se que o trabalho de investigação história a respeito deste objeto é mais estudado no 

nível de mestrado176. Quanto ao quesito de orientação, apuramos que entre o total de 81 

professores orientadores 67 acompanharam um trabalho, 13 orientaram dois e somente a 

professora Sônia Maria de Magalhaes orientou três pesquisas - sendo duas dissertações e uma 

tese. 

 Em relação à quantidade das pesquisas contabilizamos que houve uma crescente 

progressão ao longo das décadas de 1990 a 2010. Enquanto na década de 1990 foram produzidas 

três pesquisas, na década de 2010 o número atingiu 67 - tendo destaque para 2015 por se 

sobressair com 14 pesquisas defendidas naquele ano. A isto atrelamos à uma série de fatores 

baseado nos apontamentos de Choppin (2004) e Bittencourt (2011). Para Choppin (2004), que 

observar a partir de uma perspectiva global, este aumento relaciona-se, em suma, à expansão 

do campo de pesquisa da Educação - em especial o livro didático -, ao atendimento das 

demandas sociais interessadas nesse assunto e ao desenvolvimento de técnicas que aprimoraram 

a produção e armazenamento do livro didático. Em consonância a isto, Bittencourt (2011) 

pontua a abertura de programas de pós-graduação em História em mais universidades brasileiras 

e constatamos, com base nos dados disponíveis na Plataforma Sucupira, ter sido intensificado 

na década de 2000. 

 Desta forma, ao verificarmos esse crescente índice de produção historiográfica sobre o 

livro didático de História, compreendemos que o interesse de pesquisadores sobre o assunto 

tem demandado a ampliação dessa área de estudos, assim como a oferta da pós-graduação em 

História em mais universidades tem possibilitado mais oportunidades de desenvolvimento 

desse tipo de investigação. 

 Nesse sentido, também nos dedicamos a mapear as instituições de ensino onde foram 

produzidas essas pesquisas. Os resultados obtidos indicam que entre o total de 33 universidades, 

quatro delas se destacam pela maior quantidade de trabalhos acadêmicos, sendo elas: 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Paraíba, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul e de São Paulo e Universidade Federal de Goiás.  

Com isso, observa-se que por mais que haja ao menos uma universidade por região tida 

como “polo” de tais estudos - exceto a região Norte por não apresentar nenhuma pesquisa que 

se enquadre nos critérios pré-estabelecidos -, o Estado de São Paulo - mais especificamente, a 

 
176 Deve-se mencionar que estatisticamente o número de dissertações é superior a quantidade de teses, conforme 

os dados do BDTD. Cf. página 33. 
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capital - concentra-se mais pesquisas desse gênero. Neste caso, pontuamos dois fatores, 

primeiramente no que diz respeito ao histórico dessas instituições, ou seja, por oferecerem o 

curso de História no nível de mestrado e doutorado há mais tempo. Enquanto a Universidade 

de São Paulo oferece o curso em ambos os níveis desde 1971, a Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo iniciou em 1972 e 1990, respectivamente, configurando-se como os primeiros 

programas de pós-graduação de História do país177. Ademais, outro fator que deve ser 

ponderado é que a concentração da produção dos livros didáticos mais comercializados para 

todo país localiza-se em São Paulo, segundo a argumentação de Moreira e Silva (2011). 

A respeito dos tipos de abordagens mais trabalhadas nas pesquisas notamos que o 

enfoque de analisar determinado conteúdo do manual escolar continua sendo o mais 

requisitado. Tendo isso em vista, contabilizamos, a partir da análise e organização das fontes, 

que a categoria “Contexto/Conceito/Sujeito Histórico”178 possui o maior índice. O interesse em 

observar a construção da narrativa didática acerca desse assunto persiste, contudo, influenciado 

por teorias e métodos mais recentes. Segundo Bittencourt (2011),  

As perspectivas para as investigações, a partir de um entendimento mais 

complexo do LDH, se ampliaram por intermédio ainda de trabalhos que 

introduziram a produção didática junto à história do livro e das edições, tendo 

como referências Darnton (1990), Henri-Jean Martin (1982, 1988) e Roger 

Chartier (1982, 1990). Algumas teses da década de 1990, com base na história 

da disciplina e na história das edições, aprofundaram as análises da história do 

livro didático, conferindo-lhes suas especificidades enquanto gênero 

específico de literatura e enquanto objeto do mundo das edições, fabricado de 

acordo com técnicas que lhes fornecem um suporte de leitura (Bittencourt, 

1993 e Munakata, 1997). (BITTENCOURT, 2011, p. 502)  

Desta forma, é importante registrar que outras abordagens, como aquelas que estudam 

os aspectos de elaboração e comercialização desse objeto ou o seu modo de uso em sala de aula, 

por exemplo, tem ampliado progressivamente essa área do conhecimento. Portanto, tendo 

discutido os dados quantitativos sobre a historiografia do livro didático de História, apontamos 

para os índices que sinalizam essa crescente área de estudo, sobretudo, no que diz respeito à 

análise de grupos étnico-raciais. 

Acerca disto, reservamos o segundo capítulo para discutir sobre os efeitos gerados pela 

implementação da Lei 10.639/03 e das políticas públicas de ação afirmativa no nosso objeto de 

 
177 Apontamento similar foi relatado por Circe Bittencourt ao dizer que: “Percebe-se que os centros universitários 

em que se desenvolveram as primeiras pesquisas na década de 1980 permanecem como centros importantes no 

desenvolvimento da temática.” Ver mais em: BITTENCOURT, Circe M. F. Produção didática de História: 

trajetórias de pesquisas. Revista de História, São Paulo, n. 164, p. 487-516, jan./jun. 2011. Disponível em: 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i164p487-516. Acesso em: 20 mai. 2021. p. 493. 
178 Cf. página 41. Quadro 1.6 – Quadro das Classificações das Teses e Dissertações que abordam o conteúdo. 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i164p487-516
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estudos. Para isso, começamos por discorrer sobre a atuação dos movimentos negros engajados 

nas políticas educacionais, neste caso, a Lei 10.639/03 que estabelece como obrigatório o ensino 

de História e Cultura africana e Afro-brasileira para o nível de ensino básico. 

Como vimos, a geração do movimento negro da década de 1990 atuou expressivamente 

nas universidades públicas com a criação de seus núcleos e centros de estudos. A fim de 

exemplificação, foi citado o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) e Centro de Estudos 

Afro-Orientais (CEAO) Universidade Federal da Bahia. Em relação ao CEAO, Marcia Pereira 

(2012) comenta que: 

Desde sua criação também lhe cabe a função de gerir programas brasileiros de 

cooperação cultural com países africanos, responsabilizando-se por receber, 

alocar e supervisionar jovens africanos que vêm ao Brasil estudar e enviar aos 

países africanos professores brasileiros em missão. Do CEAO saíram vários 

pesquisadores brasileiros hoje atuando no exterior, como assinala Alberto da 

Costa e Silva. (PEREIRA, 2012, p. 128) 

Além disso, de acordo com Nilma Lino Gomes (2018), essas organizações são 

responsáveis por promover pesquisas, atividades de extensão universitária, formação 

profissional para docentes e outras atividades voltadas para a interação entre a academia e a 

sociedade. Somando a esses centros de estudos, na década seguinte, foi criado também a 

Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), outra importante organização 

dedicada a apresentar os estudos acadêmicos desenvolvido por pessoas negras e, sobretudo, 

sobre a temática étnico-racial. 

Ademais, os movimentos negros também estiveram envolvidos no campo político, 

exigindo que fossem atendidas medidas, em forma de lei, de caráter obrigatório para combater 

o racismo e estabelecer os caminhos para alcançar a igualdade racial. No que diz respeito à 

esfera educacional, a Lei 10.639/03 foi tida por esses grupos como uma grande conquista por 

reconhecer e promover a história dos afrodescendentes na educação básica. 

Quanto a isto, observamos que o impacto desta lei refletiu tanto no processo de 

disciplinarização da História da África quanto na produção de manuais didáticos. Acerca da 

criação dessa disciplina, Marcia Pereira (2012) comenta que desde a década de 1990 havia dado 

seus primeiros sinais em algumas universidades. Para utilizar as palavras da autora:  

Em meados de 1990, os conteúdos de história africana voltaram a se fazer 

presentes nas graduações em História. No início, vemos sua presença no 

Maranhão, em São Paulo, Brasília e Salvador, respondendo a demandas 

localizadas do movimento social da região ou ao interesse específico do 

professor especializado na temática. Ao longo da primeira década do século 

XXI, essa presença vai ganhando mais volume: concursos se destinam ao 
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preenchimento de vagas abertas para professor de História da África, 

articulam-se projetos sobre o tema e cursos de extensão no âmbito da temática 

vão se tornando mais e mais frequentes. Podemos, mesmo, dizer que a História 

da África passou a integrar a grade curricular dos cursos destinados a 

formação de historiadores na maioria das universidades públicas do país. 

(PEREIRA, 2012, p. 121) 

 A autora complementa ao dizer que “esta trajetória articula-se, em larga medida, a 

alterações no sistema educacional vinculadas à Lei 10.639/03 que introduziu a História da 

África como conteúdo obrigatório na legislação brasileira.” (PEREIRA, 2012, p. 121). Com 

isso, entende-se que essa lei foi importante para impulsionar o caráter autônomo e obrigatório 

dessa disciplina na grade curricular das universidades, de forma que proporcionasse aos 

docentes a preparação necessária para atender as exigências da referida lei. 

 Contudo, deve-se mencionar que os fatores que levaram a disciplinarização da História 

da África foram em decorrência da regularidade da produção de pesquisas sobre o assunto desde 

a década de 1980 e a pressão exercida por intelectuais e militantes dos movimentos negros, 

incluindo os estudantes cotistas. Conforme contatou-se, os referidos centros de estudos - citados 

anteriormente - desempenharam um importante papel devido as atividades de pesquisas, de 

extensão e por promover minicursos e palestras ministradas por renomados estudiosos da área, 

entre eles Kabengele Munanga e Petronilha Gonçalves e Silva179. 

 Outra pauta defendida pelos movimentos negros refere-se às políticas públicas de ações 

afirmativas. Como observamos, medidas como a Lei 12.711/2012 - a chamada Lei de Cotas - 

possibilitou a ampliação do número de estudantes negros e negras no ensino superior. Isso tem 

provocado mudanças estruturais na academia - como foi o caso da disciplinarização da História 

da África - e, por conseguinte, tem favorecido o acesso a empregos com melhores condições de 

trabalho e salarial, conforme pontua Munanga (2007).  

 Acerca deste assunto, Petrônio Domingues (2005) compreende as ações afirmativas da 

seguinte forma:  

Com a política de ações afirmativas, é a primeira vez que o Estado brasileiro 

implementa políticas públicas a favor da população negra, pois, em toda a 

história do Brasil, essa população sempre foi alvo de políticas que a 

desfavoreciam. O que dizer de quase trezentos anos de escravidão? Quem 

foram os beneficiados? O que dizer da política imigrantista, do final do século 

XIX e início do século XX? Será que os beneficiados de tal política foram os 

ex-escravos e seus descendentes? São necessárias ações efetivas para 

enfrentar o problema da exclusão do negro no Brasil, mais do que “boas 

 
179 Devido à influência das obras e atuação desses professores e militantes envolvidos na luta por políticas públicas 

educacionais voltadas para a população Afro-brasileira e sobre ela, dedicamos um espaço dessa dissertação para 

tratar de suas trajetórias. Cf. página 45. Capítulo II - A participação dos movimentos negros na esfera educacional.  
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intenções”, retórica política e debates acadêmicos. (DOMINGUES, 2005, p. 

174) 

 No entanto, entendemos que não é somente a promulgação de leis que solucionará tais 

problemas históricos de uma sociedade racista e eurocêntrica como é a brasileira, porém, nota-

se, evidentemente, a importância e o impacto social que tais ações políticas têm provado. Se 

por um lado observamos que a Lei 10.639/03 requer mecanismo, tais como disciplinas e cursos 

para formação docente e a inserção da temática na narrativa didática, para efetivação das 

exigências dessa normativa (AGUIAR, 2021; GARRIDO, 2011); por outro lado, “as cotas não 

são a panacéia para todos os problemas advindos da desigualdade racial, mas são o início” 

(DOMINGUES, 2005, p. 174). 

 Observa-se os efeitos destas medidas nas teses e dissertações analisadas. Todavia, antes 

de adentramos na investigação das fontes, pesquisamos sobre a trajetória acadêmica e 

profissional dos autores e autoras. Para isso, utilizamos a plataforma Lattes em razão de ser o 

currículo exigido no meio acadêmico.  

 Deste modo, com as informações indicadas no terceiro capítulo apuramos os perfis 

desses pesquisadores e pesquisadoras. Assim, vemos como o elo em comum desse grupo a 

experiência da prática docente no ensino básico - ao menos em algum momento de suas 

carreiras. Além disso, observamos que a maioria daqueles que seguiram ou registram ter 

trabalhado fora da sala de aula, a outra profissão escolhida ainda pertence à área da Educação. 

 Dito isso, organizamos esses sujeitos em dois grupos: por um lado temos aqueles que 

seguiram carreira acadêmica, e que por isso mantém o currículo Lattes atualizado e, por outro 

lado, aqueles que não prosseguiram nessa carreira. Contabilizamos o primeiro grupo com 9 

pesquisadores, enquanto o segundo com 12. Esses dados indicam que por mais que o número 

do segundo grupo se sobressaia ao primeiro, a diferença entre eles não é grande. Sendo assim, 

evidenciamos para relevância do propósito desses professores - de ambos os grupos - de 

aprofundarem seus estudos na pós-graduação e manterem a sua formação atualizada. Desta 

forma, identificamos em alguns desses trabalhos acadêmicos que além de relatarem a 

experiência profissional no âmbito escolar, soma-se a isso a motivação de apontar os caminhos 

para uma educação que protagonize os sujeitos negros e negras na história, por meio do livro 

didático de História. 

Tendo conhecido a trajetória de quem produziu as teses e dissertações selecionadas para 

a investigação qualitativa, prosseguimos para apresentação dessa análise. Deste modo, 

apuramos que a narrativa histórica desenvolvida nestes trabalhos remente a influência de um 
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momento da produção historiográfica da chamada terceira geração dos Annales. A apropriação 

deste referencial pela historiografia brasileira é percebida na formulação de novas abordagens 

e métodos. No caso desta investigação, observamos como foi construída a narrativa histórica 

nesses trabalhos acadêmicos que analisam a história de sujeitos negros e negras nos livros 

didáticos de História. 

Portanto, a fim de averiguar as concepções que mais se têm consolidado nas pesquisas 

sobre o livro didático de História, trataremos de comentar sobre os estudos que foram os mais 

citados e referenciados nas teses e dissertações analisadas. Para isso, compreendemos a escrita 

historiográfica como pautado por Antoine Prost (2008), ao dizer que:  

As “marcas de historicidade” (Pomian, 1989) preenchem, no texto histórico, 

uma função específica: elas remetem o leitor para fora do texto, indicando-lhe 

documentos existentes, disponíveis em determinado lugar, que permitiram a 

reconstrução do passado. Elas constituem um programa de controle. (PROST, 

2008, p. 235) 

 Isso significa dizer que as pesquisas seguem determinadas vertentes teórica-

metodológicas imprescindíveis para conduzir o encaminhamento da investigação. No caso 

deste estudo, averiguamos que todos estes trabalhos realizam a associação da história do livro 

didático com o Ensino de História do Brasil, tendo como referência as contribuições de Circe 

Bittencourt (1990; 1993; 1998; 2008, 2011), Décio Gatti Jr. (2004; 2013) e Bárbara Freitag 

(1997). Contudo, baseando-se na classificação do campo e método que alguns pesquisadores 

alegam pertencer, destacamos a História do Tempo Presente, e sobretudo, a História Cultural 

como as vertentes mais implantadas em seus trabalhos.  

A História do Tempo Presente é mencionada em quatro pesquisas, a saber são: O 

pensamento histórico dos jovens sobre movimentos de resistência à escravidão e os usos dos 

livros didáticos de História (2001-2011) de Caroline Alamino (2013); Representação da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no livro didático de História do Ensino Médio 

(Campina Grande –PB) de Thiago Melo (2014); Leituras sobre Representações Imagéticas 

Femininas Negras em Livros Didáticos de História (1997-2014) de Rayssa Carvalho (2015); e 

Iconografia e Representação Feminina: As mulheres negras nos livros didáticos de História 

pós-lei 10639/2003 de Aline Santos (2017). 

 Entre estas, as pesquisas de Caroline Alamino (2013) e Aline Santos (2017) foram 

defendidas na Universidade do Estado de Santa Catarina, que possui em seu programa de pós-

graduação a área de concentração denominada História do Tempo Presente. Contudo, cada 

pesquisa - incluindo as outras duas - escolheram como referência sobre esse assunto diferentes 
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autores. Enquanto a pesquisa de Alamino180 e de Melo181  escolheram autores como François 

Dosse (2012) e François Bédarida (2006) - respectivamente -, Carvalho182 teve como referência 

as contribuições de Márcia Motta e Durval Albuquerque (2012), e Santos183 recorreu a Lucila 

Delgado e Marieta Ferreira (2015). 

 Ainda na pesquisa de Alamino (2013) e Melo (2014) aparece a História Oral, pois, além 

da análise do livro didático, também realizaram entrevistas com estudantes e docentes - 

respectivamente. No caso de Carvalho (2015), a autora alega ser do campo da História da 

Educação. Contudo, esses apontamentos não são aprofundados no decorrer da pesquisa, 

cabendo, por muitas vezes, somente breves menções. 

 Se tratando da História Cultural temos Roger Chartier (1990, 1991, 2014) como um dos 

principais precursores, em virtude de suas contribuições para a História do Livro e os conceitos 

de representação e apropriação associados às práticas de leitura. Com exceção das pesquisas 

desenvolvidas por Pires (2009), Silva Neta (2015) e Ulhoa (2018), todos as outras mencionam 

 
180 “Convém ressaltar que a pesquisa apresentada possui um recorte temporal do tempo presente. Ao construir meu 

projeto de pesquisa percebi que a operação historiográfica que usaria para desenvolvê-lo precisaria enfrentar o 

desafio de estabelecer outras relações com o tempo histórico. Filio-me, portanto, à defesa empreendida por 

François Dosse (2012, p.6) no que toca a esse necessário desafio: ‘defenderei, de minha parte, a ideia de uma 

verdadeira singularidade da noção da história do tempo presente que reside na contemporaneidade do não 

contemporâneo, na espessura temporal do ‘espaço de experiência’ e no presente do passado incorporado’, pois 

compreendo que trabalhar com Educação Histórica no tempo presente é se debruçar sobre reconstruções do 

passado que atravessam o cotidiano e constitui o vivido dos sujeitos, neste caso a consciência histórica desses 

adolescentes.” Ver mais em: ALAMINO, Caroline Antunes Martins. O pensamento histórico dos jovens sobre 

movimentos de resistência à escravidão e os usos dos livros didáticos de História (2001 – 2011). 2013. 125 f. 

Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. p. 14. 
181 “Escolhemos, como recorte temporal, o período que se estende desde o ano de 2006, quando são lançadas as 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais , até o ano de 2013, quando realizamos nossa 

pesquisa, onde trabalhamos na perspectiva do tempo presente, a partir de estudos como o de Bédarida (2006), e 

tivemos o intuito de perceber a repercussão destas orientações nos materiais didáticos analisados, bem como na 

escola pública, junto aos professores que são colaboradores da nossa pesquisa.” Ver mais em: MELO, Thiago 

Silveira de. Representação da História e Cultura Afro-brasileira e Africana no Livro Didático de História do 

Ensino Médio (Campina Grande –PB). 2014. 109 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal 

de Campina Grande, Campina Grande, 2014. p. 16. 
182 “Nessa perspectiva, nosso objeto de pesquisa foi elaborado partindo de indagações demandadas no presente. 

Assim, poderíamos pensar nosso estudo demarcado como uma História da Educação Escolar do Tempo Presente, 

relacionando os macros campos de pesquisa da História da Educação e da História do Tempo Presente.” Ver mais 

em: CARVALHO, Rayssa Andrade. Leituras sobre representações imagéticas femininas negras em livros 

didáticos de História (1997-2014). 159 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2015. p. 24. 
183 “Tendo em vista que os livros didáticos podem difundir discursos ideológicos, pois fornecem subsídios para 

sobreposição de um grupo sobre o outro, contribuindo para propagar os efeitos do racismo seja em 

produção/manutenção de estereótipos ou a partir de ausências e silenciamentos, compreendo que livros didáticos 

também podem estimular modificações de práticas de ensino, se enfatizarem a superação do preconceito racial, e 

de sexo/gênero, pois esses materiais explicitam a proposta teórica e metodológica para o professor e aproximam o 

universo da sala de aula com o exterior da escola - introduzindo novas temáticas e abordagens historiográficas, 

como a recente História do tempo presente.” Ver mais em: SANTOS, Aline Dias dos. Iconografia e Representação 

Feminina: as mulheres negras nos Livros didáticos de História Pós-Lei 10.639/2003. 2017. 197 f. Dissertação 

(Mestrado em História) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. p. 48. 
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os estudos desenvolvidos por Chartier. Com isso, cabe citar que os trabalhos de Conceição184, 

Melo185 e Ribeiro186, ao se declararem pertencentes da corrente historiográfica da História 

Cultural, apontam Chartier como sua principal referência. Além disso, temos também as 

pesquisas que utilizam o conceito de identidade e, para isso, recorrem às contribuições de Stuart 

Hall, como vimos em trabalhos como os de Demori (2000), Pires (2009) e Porfírio (2015). 

Para exemplificar, tomemos as palavras de Demori (2000) acerca do conceito de 

identidade, pautado por Hall (1998), utilizado em seu trabalho: 

Stuart Hall, no texto, A questão da identidade cultural, contribuiu para 

localizarmos bem o significado da construção de identidades nas sociedades 

modernas. Para ele, as culturas nacionais devem ser entendidas como 

discursos que são construídos para produzir significados que norteiam tanto 

nossas ações quanto nossas concepções sobre nós mesmos. Esses discursos 

são elaborados não apenas pelas instituições, mas por meio de símbolos e 

representações (Hall, 1998). (DEMORI, 2000, p. 15) 

Quanto aos referenciais teóricos mais recorrentes nas pesquisas, devemos evidenciar 

dois autores que foram os mais utilizados para a problematização acerca do livro didático: Circe 

Bittencourt (1990; 1993; 1998; 2008, 2011) e Alain Choppin (1990; 2002; 2004). Seus estudos 

apontam para a complexidade do livro didático de História, ou seja, enquanto uma fonte de 

investigação rica de possibilidades e perspectivas para análise histórica.  

 
184 “Aqui cabe um registro importante, quanto às contribuições de Chartier ao processo de constituição de um 

campo de pesquisa voltado para as problemáticas do livro, tomando-o como objeto de investigação, em seus 

aspectos históricos e culturais. A perspectiva das representações e apropriações como categoriais centrais para 

pensar o universo da história do livro e da leitura desse autor (1990; 2002; 2007; 2009), figura como um das 

principais bases orientadoras das pesquisas sobre a literatura escrita, incluindo a leitura destinada à escola. No 

Brasil, essa influencia chartiana tem marcado uma quantidade significativa de pesquisas sobre o livro escolar, 

inclusive aquelas relacionadas às problemáticas do universo afro-brasileiro, conforme chama atenção Rosemberg 

(2003) no seu estudo.” Ver mais em: CONCEIÇÃO, Maria Telvira da. Interrogando discursos raciais em livros 

didáticos de História: entre Brasil e Moçambique - 1950-1995. 271 f. Tese (Doutorado em História) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 47. 
185 “Nesta perspectiva, dialogando com o saber histórico escolar, no intuito de compreendermos de que modo o 

ensino de história e cultura afro-brasileira é visibilizado nos conteúdos deste campo do conhecimento no nível 

médio, é que propomos, a partir de pesquisa realizada nas escolas lócus deste estudo, identificar, embasados nas 

propostas da História Cultural (PESAVENTO, 2003), de que forma este segmento étnico-cultural está sendo 

discutido no campo historiográfico.” Ver mais em: MELO, Thiago Silveira de. Representação da História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana no Livro Didático de História do Ensino Médio (Campina Grande –PB). 2014. 

109 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2014. p. 

22. 
186 “Dessa maneira, esta pesquisa trabalhou com as noções de representação, prática e apropriação que, como 

afirmou Roger Chartier, constituíram o foco da abordagem da história cultural. Para o autor, o objetivo principal 

da História Cultural era ‘identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é construída, pensada e dada a ler’”. Ver mais em: RIBEIRO, Renilson Rosa. Colônia(s) de identidades: 

discurso sobre a raça nos manuais escolares de História do Brasil. 2004. 421 p. Dissertação (Mestrado em História) 

- Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2004. p. 12. 
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Outros autores como Kazumi Munakata (1997; 2009; 2012; 2016), tido como referência 

para tratar da materialidade do livro didático, e Célia Cristina Cassiano (2007), devido aos seus 

estudos sobre o mercado editorial, são cada vez mais citados. Contudo, apesar da maioria dos 

trabalhos desenvolverem um discurso historiográfico que reconheça os processos de produção, 

distribuição e circulação do livro didático, permanece a tendência de uma análise centrada no 

conteúdo desse material. 

 Se para Luiz Villalta (2001) a geração da década de 1980/1990 tinha como propósito 

denunciar a ideologia vigente que permeava a narrativa didática nos manuais escolares de 

História187, podemos observar que a geração posterior, ainda sob o mesmo objetivo, tem 

ampliado as concepções a respeito deste objeto de estudo. Muitas das obras analisadas partem 

do entendimento do livro didático de História como uma ferramenta didática reprodutora de 

estereótipos. Portanto, compreendem que este material transmite preceitos etnocêntricos, ou 

seja, enaltece a cultura europeia enquanto exclui ou inferioriza outras culturas.  

 Para isto, tomam como partida a concepção pré-estabelecida sobre a representação 

estereotipada de sujeitos negros neste objeto escolar para reafirmar tais argumentos. A exemplo 

disto, tomemos as palavras de Iracy Pires (2009): 

A presente dissertação busca compreender como se deu a formação da 

identidade dos descendentes dos africanos que vieram para o Brasil como 

escravos, através dos livros didáticos de história do Brasil. Trata- se de uma 

discussão importante, se considerarmos o papel que exerce o livro didático na 

educação formal como depositário dos conteúdos escolares. Este vem sendo 

utilizado ao longo dos anos como reprodutor e transmissor de ideologias do 

saber oficial, negando aos estudantes afro-brasileiros acesso às bases para o 

processo de construção de sua própria identidade. Na maioria das vezes, os 

livros didáticos cristalizam conceitos negativos, inferioriza a pessoa negra e 

empobrece o relacionamento humano no ambiente escolar. Analisaremos 

textos dos livros didáticos de Ensino Médio referentes aos africanos e seus 

descendentes para entender como as veiculações etnocêntricas contidas 

 
187 Conforme argumenta: “Os estudos produzidos nas últimas décadas sobre os livros didáticos de história e de 

estudos sociais, em sua maioria, versam quase que exclusivamente sobre seus conteúdos — ou, em outros termos, 

atêm-se a apenas um daqueles pontos compreendidos na investigação sobre a ‘imposição da ortodoxia do texto’. 

Dentre esses estudos, podem-se citar os realizados por Ana Lúcia Faria (1986), Carlos Vezentini (1984), Norma 

Telles (1984), Maria Laura Franco (1982), Kátia Abud (1986), Nicholas Davies (1988) e Thais Fonseca (1997). 

Alguns autores tentam superar a simples abordagem do conteúdo: Ernesta Zamboni (1991) imiscui-se nas 

estratégias editoriais e Fábio Faversani e eu mesmo acrescentamos a isso a preocupação em tangenciar o circuito 

de comunicação do qual o livro faz parte, procurando apreendê-lo em suas conexões com os leitores-professores 

e a formação e as condições de trabalho destes (Faversani & Villalta, 1994 e Villalta, 1996). Das investigações 

arroladas, uma se destaca por não pertencer ao campo da historiografia e, ao mesmo tempo, por substituir o exame 

do conteúdo pelo da forma: Eni Orlandi (1987), uma lingüista, realiza uma análise do discurso dos livros didáticos 

de história.” Ver mais em: VILLALTA, Luiz. Carlos. O livro didático de história no Brasil: perspectivas de 

abordagem. PósHistória (UNESP. Assis), Assis, SP - Brasil, v. 9, p. 39-59, 2001. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/3009876/O_Livro_Did%C3%A1tico_de_Hist%C3%B3ria_no_Brasil_perspe 

ctivas_de_abordagem>. Acessado em: 08 de set. 2020. p. 7. 
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nesses textos contribuíram para o não reconhecimento dos negros e negras 

como pessoas merecedoras de respeito e oportunidades iguais no convívio 

social. (PIRES, 2009, p. 6, grifo nosso)  

 A pesquisa de Pires (2009) acompanha a tendência das primeiras pesquisas sobre o livro 

didático produzidas no Brasil, ao ter como uma de suas principais referências a obra O livro 

didático em questão (1989) de Bárbara Freitag. A obra de Freitag (1989) pertence aos estudos 

influenciados pelo gênero literário, chamado por Munakata (2007), “as belas mentiras”188. 

 Por outro lado, com exceção daquelas pesquisas que não tinham como pretensão 

desenvolver uma reflexão aprofundada sobre os conceitos do livro didático - sendo de autoria 

de Demori (2000), Melo (2014), Silva Neta (2015), Simeia Silva (2015) e Porfírio (2015) -, as 

demais mencionavam os fatores mercadológicos envolvidos na produção didática. Apuramos 

que as pesquisas de Mírian Garrido (2011) e Rayssa Carvalho (2015) foram aquelas que mais 

se dedicam a realizar um extenso debate acerca deste assunto, tendo como base a tese de 

Cassiano (2007), O mercado do livro didático no Brasil: da criação do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) à entrada do capital internacional espanhol (1985-2007).  

Acerca disto, observamos também que os estudos desenvolvidos por Cassiano foram 

usados quando o assunto era o PNLD, assim como as obras de Freitag (1997) e de Tânia de 

Luca e Sonia Miranda (2004). Com exceção das dissertações de Demori (2000) e Barbosa 

(2012), devido ao recorte temporal da pesquisa anteceder a criação do PNLD, todas as demais 

problematizam o papel desempenhado por esse programa de compra e distribuição de livros na 

rede pública de ensino.  

Em algumas destas pesquisas apuramos que a justificativa de selecionarem os livros 

didáticos deu-se com base no percentual das obras mais distribuídas pelo PNLD na localidade 

onde foi desenvolvida. Isso significa dizer que os trabalhos de Vargas (2011), Alamino (2013), 

Ulhoa (2018), Carvalho (2015), Silva (2015), Copetti (2018), Sodré (2018), apontam terem 

escolhido seu objeto de análise por serem os mais vendidos em suas respectivas regiões durante 

o recorte temporal de suas investigações. 

Contudo, problematizamos: sendo os livros didáticos distribuídos pelo PNLD um 

material pedagógico elaborado para atender a rede de ensino nacional, o quão criterioso é 

escolher aqueles mais distribuídos em somente uma determinada região? Dito isso, notamos 

que na maioria desses casos tendem a não ponderar a abrangência nacional do PNLD. Como 

 
188 Cf. página 5.   
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aponta nossa investigação, vimos no capítulo anterior as pesquisas desenvolvidas em diferentes 

localidades e que coincidem de estudar o mesmo livro didático. Todavia, no caso de Simeia 

Silva (2015), a autora se diferencia dos demais em razão de abordar a história da região 

rondoniense, assim como também sugere práticas pedagógicas para elaboração de aulas e 

materiais que tratem das especificidades da cultura afro-rondoniense. 

Além disso, observamos que assim como a discussão sobre o ensino de História - em 

algumas pesquisas mais aprofundada do que outras -, o debate acerca do currículo escolar e 

políticas/órgãos do Governo criados para controlar a produção dos didáticos, foi inescapável a 

esses trabalhos acadêmicos. Em decorrência do recorte temporal da maioria desses trabalhos 

iniciar na década de 1990, o PNLD foi recorrentemente abordado. 

O Edital e o Guia do PNLD dos anos de 2011 e 2012 foram os mais utilizados nas 

pesquisas. Averiguamos que o PNLD do ciclo final do Ensino Fundamental de 2011 aparece 

nas pesquisas de Vargas (2011), Garrido (2011) e Melo (2014), enquanto o PNLD do ano 

seguinte, para o ciclo do Ensino Médio, foi trabalhado por Simeia Silva (2015), Anelise Silva 

(2018) e Sodré (2018). Estes documentos, de modo geral, são utilizados como material auxiliar 

para análise dos livros didáticos. Isto significa dizer que os pesquisadores comparam as 

exigências do Edital e a avaliação do Guia, com a pretensão de examinar se o conteúdo do livro 

didático analisado corresponde ao que foi mencionado nesses documentos. 

 Como exemplificação, a dissertação de Garrido (2011) elucida a finalidade de trabalhar 

com o PNLD, ao dizer que: 

Além das contribuições acadêmicas, a seção utiliza, com status de fonte, os 

Guias de livros didáticos do PNLD-EM 2008, PNLD 2008 e PNLD 2011. 

Assim como o efetivado com os Editais de Convocação do PNLD, busca-se, 

por intermédio desses documentos, vislumbrar as políticas direcionadas à 

introdução ou renovação de conteúdos relativos à África e aos afro-

descendentes. (GARRIDO, 2011, p. 141) 

 Desta forma, em decorrência desses apontamentos, apura-se que os trabalhos 

acadêmicos que analisam a temática étnico-racial sobre sujeitos negros e negras no livro 

didático de História, produzidos a partir dos anos 2000, têm transitado por duas das três 

tendências de pesquisas, conforme classificado por Choppin (2020)189. Sob outros termos, essas 

novas pesquisas ao mesmo tempo que se encaixam na categoria “que se dedicam ao conteúdo 

 
189 A terceira categoria não mencionada, trata-se das pesquisas que trabalham com a recepção/usos do livro didático 

pelo seu leitor - neste caso, tem como público-alvo os estudantes e docentes. Ver mais em: CHOPPIN, Alain. 

Contexto científico da pesquisa sobre a edição escolar local, nacional e mundial. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 46, 

e460100301, Nov. 2020. p. 14 
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intelectual do livro”, também pertencem “as que consideram o livro como um objeto material”. 

(CHOPPIN, 2020, p. 14) 

 A respeito disto, temos, por exemplo, a dissertação de Fabiany Barbosa (2012) que 

trabalha com o livro didático segundo o seguinte entendimento:  

O livro didático, como produto e/ou artefato cultural que é, veicula não apenas 

os conhecimentos universalmente sistematizados e traduzidos em conteúdos 

escolares, mas também um sistema de valores, ideologias, conceitos e 

preconceitos de uma dada sociedade e cultura em que todo corpo social se 

encontra enredado e por ela é significado. Compreende, enfim, uma 

construção discursiva, um saber, atravessado por um conjunto de 

representações que orientam o modo de pensar, de agir e de se posicionar 

diante do mundo, de um indivíduo e de um grupo/comunidade. Além disso, 

também como mercadoria que também o é, o livro sofre interdições e 

mediações em sua construção, desde o texto original à sua edição, revisão, 

produção gráfica e distribuição. (BARBOSA, 2012, p. 33) 

 Além de tais concepções, a vinculação da memória histórica ao livro didático se 

caracteriza como mais uma dimensão de análise desse material. Como identifica Bittencourt 

(2011, p. 497), “estas indagações permeavam as análises dos livros de História e muitas delas 

se basearam na matriz formulada pelo historiador francês Marc Ferro sobre a relação entre livro 

didático e a constituição de uma memória coletiva da sociedade.” 

 Portanto, averiguamos que determinadas pesquisas utilizam desta concepção. No caso 

de trabalhos como os de Demori (2000), Ribeiro (2004), Pires (2009), Barbosa (2012) e 

Conceição (2015), que investigam livros didáticos em circulação na primeira metade do século 

XX, aparece a associação direta entre a escrita da história com a finalidade de construir, por 

meio do ensino de História, uma memória coletiva nacional - conforme os interesses da elite 

vigente. A exemplo disto, para tratar dessas questões sobre a memória coletiva, a pesquisa de 

Barbosa (2012) se ampara nos estudos de Michel Pollak (1989). Desta forma, a autora relaciona 

o exercício de criação de uma memória nacional com o ensino de História, mais 

especificamente, com os manuais escolares produzidos naquele contexto. Segundo Barbosa 

(2012):  

Nesse trabalho de enquadramento da memória e de escrita da história da 

abolição alguns sujeitos foram consagrados como heróis no discurso 

historiográfico, objetivando fixar uma determinada visão do que se conta, 

conferindo alguma estabilidade ao quadro de referências a partir do qual o 

passado deve ser lembrado. A historiografia do século XX cuidou de construir 

e também de desconstruir, de desestabilizar esse quadro, ao lançar novos 

olhares, assumindo determinados pontos de vista. Pautando-se em novas 

perspectivas, problemas, objetos e fontes, identificou zonas de incerteza, 

contribuindo para dessacralizar heróis e mitos. (BARBOSA, 2012, p. 88) 



159 

 

 Além desse grupo de pesquisas, há aquelas que trabalham com recorte temporal a partir 

dos anos 2000. Como exemplo, temos as pesquisas de Alamino (2013) e Santos (2017), que ao 

abordarem a memória histórica, recorrem os estudos de Jörn Rüsen (2007) - que também 

trabalha com o conceito de consciência histórica. Enquanto Alamino (2013)190 observa os 

aspectos da memória por meio das entrevistas realizadas com estudantes, o estudo de Santos 

(2017)191 sinaliza para a memória propagada pelas imagens que compõem o material escolar.  

Tendo ciência disto, corroboro com a argumentação de Choppin (2020, p. 15) ao 

evidenciar como uma das novas tendências de pesquisa a permanência do interesse em 

investigar o conteúdo do livro didático, contudo, investindo em novas abordagem e objetivos. 

Portanto, a escrita historiográfica deve ser compreendida e contextualizada como um produto 

gerado dentro de seu próprio tempo. Para utilizar as palavras de Malerba (2003):  

Portanto, a fonte geradora da historiografia é a necessária retificação das 

versões do passado histórico, operada a cada geração. Quase desnecessário 

lembrar a ascendência croceana dessa postura, de acordo com a qual cada 

época levanta suas próprias questões e novas demandas e fórmulas para uma 

sociedade interrogar para seu passado. A retificação, motivada e condicionada 

pela própria inserção social do historiador em seu contexto, costuma apoiar-

se também em novas descobertas documentais e/ou no alargamento do 

horizonte teórico-metodológico da disciplina. Desse modo, como ensina 

Rüsen, cada geração conhece mais e melhor o passado do que a precedente. É 

essa historicidade do próprio conhecimento que obriga ao historiador a haver-

se com toda a produção que procura superar. Nasce aqui a necessidade 

incontornável da crítica. (MALERBA, 2003, p. 36) 

 Sendo assim, constatamos que por mais que a investigação centrada na análise do 

conteúdo do livro didático seja ainda a abordagem mais recorrente, o modo de interpretação 

desse objeto tem-se transformado. Isso significa dizer que a relevância de ponderar as etapas e 

 
190 “Esta pesquisa trabalha com a memória em dois campos distintos, o primeiro a partir dos conteúdos dos livros 

didáticos e o segundo por meio das memórias dos jovens entrevistados, entendendo que seus relatos são 

representações de suas consciências históricas e são ‘memórias’ de seus aprendizados sobre ensino de História. 

Em ambos os casos compreendendo a memória em harmonia com Rüsen (2009) como um agente que dá 

significado ao passado, orientando o presente e dando uma perspectiva para o futuro. A História é um tipo de 

memória que ultrapassa o limite individual possibilitando orientação temporal. A perspectiva de memória para o 

futuro ainda foi muito pouco explorada e há uma necessidade com a globalização de se quebrar essa barreira de 

individualismo de identidades, sobretudo focado no etnocentrismo.” ALAMINO, Caroline Antunes Martins. O 

pensamento histórico dos jovens sobre movimentos de resistência à escravidão e os usos dos livros didáticos de 

História (2001 – 2011). 2013. 125 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2013. p. 15. 
191 “Mobilizar os conceitos de consciência e memória histórica é fundamental pois uma seleção de imagens para 

compor uma coleção didática pode trazer consigo uma série de significados e significantes construídos ao longo 

de diversas trajetórias percorridas por estas imagens em outros suportes, como museus, Televisão e revistas e que, 

ao fazerem parte de uma obra didática, constroem uma outra narrativa imagética com significados específicos.” 

SANTOS, Aline Dias dos. Iconografia e Representação Feminina: as mulheres negras nos Livros didáticos de 

História Pós-Lei 10.639/2003. 2017. 197 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2017. p. 35. 
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sujeitos envolvidos na elaboração do livro, assim como compreender a sua complexidade, tem 

sido cada vez mais problematizada nas pesquisas desenvolvidas na década de 2010. 

 Esta pesquisa, dividida entre a análise quantitativa e qualitativa, apurou: o crescimento 

de teses e, sobretudo, dissertações sobre o livro didático de História, em especial após a 

promulgação da Lei 10.639/03 - e a posterior, 11.645/08 - por ter sido uma das principais 

influências da ampliação do número de estudos sobre a temática étnico-racial; a maioria dos 

autores e autoras, selecionados para a investigação qualitativa, desenvolveram suas pesquisas 

durante sua atuação docente na rede de ensino básica, tendo evidenciado também a experiência 

da profissão como um dos motivos que encaminhou à pesquisa; e, além disso, devido à 

similaridade de objetivos e escolha dos mesmos livros didáticos, os resultados das pesquisas 

tendem a se repetir. Portanto, este levantamento pretende contribuir como suporte bibliográfico 

para que pesquisadores e pesquisadoras tenham conhecimento do que já foi produzido, e assim, 

possam utilizar como referência para desenvolver novas produções historiográficas sobre os 

sujeitos negros e negras no livro didático de História. 
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Didático de História de 1930 a 2005 

2009 D Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Goiás 

QUADROS, 

Eduardo 

Gusmão de 

PORFIRIO, 

Welington Ernane 

Negros e indígenas nos livros didáticos: 

das lutas à obrigatoriedade - um estudo 

sobre o material do Sistema Positivo de 

Ensino 

2015 D Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

MARQUES, 

Ana Maria 

POTIER, Leda 

Virginia 

Belarmino 

Campelo 

História para “ver” e entender o 

passado: cinema e livro didático no 

espaço escolar (2000 – 2008) 

2014 D Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

OLIVEIRA, 

Margarida 

Maria Dias de 

PREGNOLATTO

, Felipe Pascuet 

A cultura material na didática da 

história 

2006 D Universidade de 

São Paulo 

SUANO, 

Marlene 



174 

 
PURIFICAÇÃO, 

Ana Teresa de 

Souza e Castro da 

(Re)criando interpretações sobre a 

Independência do Brasil: um estudo das 

mediações entre memória e história nos 

livros didáticos 

2002 D Universidade de 

São Paulo 

OLIVEIRA, 

Cecilia Helena 

Lorenzini de 

Salles 

RAGUSA, Helena A História dos Cristãos-Novos no Brasil 

Colonial e a Escrita nos Livros 

Didáticos: um estudo comparativo 

2012 D Universidade 

Estadual de 

Londrina 

MOLINA, Ana 

Heloísa 

RAMISCH, Isabel 

Regina 

Perto dos olhos, longe do coração: a 

inserção da História da América Latina 

contemporânea no ensino de História 

(1980-2000) 

2011 D Fundação 

Universidade de 

Passo Fundo 

HEINSFELD, 

Adelar 

RESNIK, Luis.  Tecendo o Amanhã (A História do 

Brasil no Ensino Secundário: 

Programas e Livros Didáticos. 1931-

1945) 

1992 D Universidade 

Federal 

Fluminense 

MATTOS, Ilmar 

Rohloff de 

RIBEIRO 

JUNIOR, Halferd 

Carlos 

O sistema de ensino ginasial e livros 

didáticos: interpretações da 

Independência brasileira de Joaquim 

Silva entre 1946 e 1961 

2008 D Universidade 

Est.Paulista 

Júlio de 

Mesquita 

Filho/Franca 

KOLLERITZ, 

Fernando 

RIBEIRO, 

Renilson Rosa 

Colônia(s) de identidades: discurso 

sobre a raça nos manuais escolares de 

História do Brasil 

2004 D Universidade 

Estadual de 

Campinas 

MICELI, Paulo 

Celso 

ROCHA, Aristeu 

Castilhos da 

O Livro Didático e a História Ibero-

Americana: Uma abordagem crítica 

2000 D Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

SANTOS, Maria 

Cristina dos 

ROCHA, Aristeu 

Castilhos da 

O regime militar no livro didático de 

história do ensino médio: a construção 

de uma memória 

2008 T Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

BASTOS, Maria 

Helena Câmara 
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RODRIGUES, 

Joelza Ester 

Domingues 

Memória Fora de Foco. A Fotografia no 

Livro Didático de História do Brasil 

2004 D Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

VIEIRA, Vera 

Lucia 

SALLES, André 

Mendes 

A Guerra do Paraguai na literatura 

didática: um estudo comparativo 

2011 D Universidade 

Federal da 

Paraíba/João 

Pessoa 

BARBOSA, 

Vilma de Lurdes 

SANTOS, Aline 

Dias dos 

Iconografia e Representação Feminina: 

As mulheres negras nos livros didáticos 

de História pós-lei 10639/2003 

2017 D Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

MORTARI, 

Claudia 

SANTOS, 

Eduardo Natalino 

dos 

Os Mitos e Deuses Mesoamericanos 

através da Crônica Espanhola na Época 

da Conquista. 

2000 D Universidade de 

São Paulo 

SILVA, Janice 

Theodoro da 

SANTOS, Jorge 

Artur Caetano 

Lopes dos 

Concepções de história e cidadania nos 

livros didáticos e nas diretrizes 

curriculares: leituras e sentido (1996 – 

2005) 

2008 D Universidade de 

Brasília 

MUNIZ, Diva 

do Couto 

Gontijo 

SANTOS, Paula 

Otero dos 

Jango: uma quimera? Representações 

de João Goulart e do seu governo em 

livros didáticos de história e em cine-

documentários brasileiros (1984-2013) 

2015 D Universidade de 

Brasília 

SILVA, Edlene 

Oliveira 

SANTOS, Sarah 

Resende dos 

A História através dos mapas: análise da 

cartografia presente em livros didáticos 

e o diálogo entre Geografia e História 

2016 D Universidade de 

Brasília 

GIL, Tiago Luis 

SARRAFF, Luiza 

Rafaela Bezerra 

Tempo,tempo,tempo: Usos da noção de 

tempo histórico nos livros didáticos 

2017 D Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

PENNA, 

Fernando de 

Araújo 

SILVA, 

Alexandra Lima 

da 

Ensino e mercado editorial de livros 

didáticos de História do Brasil - Rio de 

Janeiro (1870 - 1924) 

2008 D Universidade 

Federal 

Fluminense 

MACIEL, Laura 

Antunes 

SILVA, Anelise 

Domingues da 

A História da África em uma coleção de 

Livros Didáticos produzidos para o 

PNLD/EM (2008 – 2017) 

2018 D Universidade 

Federal de 

Pelotas 

MANKE, 

Lisiane Sias 
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SILVA, Fabiana 

Luiza da 

Solano López e Duque de Caxias nos 

discursos historiográficos sobre a 

Guerra do Paraguai (1893-2003) 

2010 D Universidade 

Severino 

Sombra 

SCHEIDT, 

Eduardo 

SILVA, 

Humberto Rafael 

de Andrade 

Atuação das lideranças do Movimento 

Negro Unificado no processo de 

aprovação da lei 10.639/2003 e sua 

implicação na mudança dos livros 

didáticos de história 

2019 D Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco 

PACHECO, 

Ricardo de 

Aguiar 

SILVA, Jeferson 

Rodrigo da 

Artes de fazer o ensino de História: 

professor, aluno e livro didático entre os 

saberes admitido e inventivo 

2012 D Universidade 

Estadual de 

Londrina 

MOLINA, Ana 

Heloísa 

SILVA, Jessicka 

Dayane Ferreira 

da 

A narrativa da história escolar e a 

produção de sentidos: discursos sobre 

mulheres em livros didáticos 

2017 D Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

de Janeiro 

MELLO, Juçara 

da Silva Barbosa 

de 

SILVA JUNIOR, 

Antonio Manuel 

da  

“O tempo inteiro eu tenho que estudar”: 

a relação entre ensino de História, 

juventude e música urbana no ensino 

médio. 

2016 D Universidade 

Federal da 

Paraíba/João 

Pessoa 

FLORES, Elio 

Chaves 

SILVA, Katia 

Adriano Matias da 

A que veio? América Latina nos livros 

didáticos do Ensino Médio de História 

2015 D Universidade 

Federal da 

Paraíba/João 

Pessoa 

BUENO, João 

Batista 

Goncalves 

SILVA NETA, 

Segismunda 

Sampaio da  

História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana nos Livros Didáticos de 

História indicados pelo Programa 

Nacional Do Livro Didático – 

Pnld/2013 

2015 D Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Goiás 

FERREIRA 

NETO, Maria 

Cristina Nunes 

SILVA, Simeia de 

Oliveira Vaz  

O Ensino da História e da Cultura Afro-

Brasileira: a aplicação da lei nº 

10.639/2003 

2015 D Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

PAREDES, 

Marcal de 

Menezes 

SILVA, Vitória 

Rodrigues e 

Concepções de história e de ensino em 

manuais para o ensino médio 

brasileiros, argentinos e mexicanos 

2007 T Universidade de 

São Paulo 

PRADO, Maria 

Lígia Coelho 
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SOARES, 

Jandson Bernardo 

Espaço escolar e livro didático de 

história no Brasil: a institucionalização 

de um modelo a partir do Programa 

Nacional do Livro Didático (1994 a 

2014) 

2017 D Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

OLIVEIRA, 

Margarida 

Maria Dias de 

SOARES, 

Kamilla da Silva 

Cinema e ensino de história: o impacto 

dos PCN´s (1998) - novas perspectivas? 

2012 D Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

PEREIRA, 

Kênia Maria de 

Almeida 

SODRÉ, Rylton 

Marcus Alves 

Os usos do conceito de cultura africana 

e afro-brasileira nos livros didáticos de 

História para o Ensino Médio - PNLD 

2012 

2018 D Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

ZARBATO, 

Jaqueline 

Aparecida 

Martins 

SOUZA, Isabelle 

Cristine de 

Almeida 

Povos Originários do Brasil: 

Representações dos Povos Indígenas na 

Coleção Didática Araribá História e 

Reportagens da Revista Veja (2008-

2014) 

2016 D Universidade 

Federal da 

Paraíba/João 

Pessoa 

BUENO, João 

Batista 

Goncalves 

SOUZA, Rafael 

Policeno de 

O Golpe e a Ditadura de 1964: Uma 

análise a partir de livros didáticos do 

PNLD (2015-2017). 

2018 D Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

WASSERMAN, 

Claudia 

SZLACHTA 

JUNIOR, Arnaldo 

Martin 

Os tipos brasileiros brasileiros de Albert 

Eckhout, a glorificação do exótico e sua 

repercussão em livros didáticos 

presentes nos guias PNLD 

2019 T Universidade 

Estadual de 

Maringá 

MENEZES, 

Sezinando Luiz 

SZTUTMAN, 

Tania 

Ensino de História no primário: 

depoimentos de ex-alunos do período de 

1930 a 1960 

2014 D Universidade de 

São Paulo 

FERNANDES, 

Antônia Terra de 

Calazans 

TOURINHO 

JUNIOR, 

Washington 

Imposições Negociadas: Poder, Saber e 

inculcação de valores no Livro Didático 

de História – uma análise dos livros 

adotados pelo PNLD para o Ensino 

Médio no biênio 2010/2012 ASSIS 

2015 T Universidade 

Est.Paulista 

Júlio de 

Mesquita 

Filho/Assis 

CARDOSO 

JUNIOR, Helio 

Rebello 

TUTUI, Mariane 

Pimentel 

As representações da festa em Debret: 

Um destaque ao Dia D’entrudo e a 

Marimba 

2014 D Universidade 

Estadual de 

Maringá 

PELEGRINI, 

Sandra de Cassia 

Araújo  
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ULHOA, Clarissa 

Adjuto 

A Cultura Material no Ensino da 

História e da Cultura Afro-Brasileira e 

Africana: Por uma pedagogia decolonial 

2018 T Universidade 

Federal de Goiás 

ARAUJO, 

Alexandre 

Martins de 

VALE, Nayara 

Galeno do 

Delgado de Carvalho e o Ensino de 

História: Livros Didáticos em Tempos 

de Reformas Educacionais (1931-1946) 

2011 D Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

FERREIRA, 

Marieta de 

Moraes 

VÍCTOR, Rogério 

Lustosa 

O Labirinto Integralista: o PRP e o 

conflito de memórias (1938-1962) 

2012 T Universidade 

Federal de Goiás 

SANDES, Noé 

Freire 

VILARDAGA, 

Stella Maris 

Scatena Franco 

Luzes e Sombras na construção da 

nação argentina: os manuais de História 

Nacional. 

2001 D Universidade de 

São Paulo 

PRADO, Maria 

Lígia Coelho 

XAVIER, Erica 

da Silva 

A canção como mediação nos livros 

didáticos de História na Coleção 

História e Vida Integrada de Nelson e 

Claudino Piletti (1997 a 2007) 

2012 D Universidade 

Estadual de 

Londrina 

CUNHA, Maria 

de Fátima da 

WENDT, 

Wanessa Tag 

A República nos Livros Didáticos de 

História da Era Vargas (1938 – 1945) 

2015 D Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

ABREU, 

Luciano Aronne 

de 

ZUNDT, Maria 

Dolores. 

América curricular: saberes históricos 

no ensino fundamental 1980-2001) 

2001 D Universidade de 

São Paulo 

SILVA, Marco 

Antônio da 

Legenda: (D) para dissertação e (T) para tese.  
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  História e Geografia de Portugal para o 2º ano do Ciclo 

Preparatório do Ensino Secundário (década de 1960) de 

Maria G. L. Fernandes, Manuela C. Simões e Gustavo de 

Freitas 
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  Década 

de 1980 

    Conceição 

  História 7ª Classe, Volume 1 (1990), de Narciso Hofísso 

e Lucas Sitoe; História 7ª Classe, Volume 2, Edição 

Revista (1995), de Narciso Hofísso; História da África 6ª 
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RODRIGUES, 

Jaimes 
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DIAS, A. M.; 

GRINBERG, K.; 

PELEGRINI, M. C. 

Novo Olhar História. FTD 2013 Ensino Médio 1 Santos 

DOMINGUES, 

Joelza Ester; LEITE, 

Layla Paranhos 

Brasil: uma perspectiva histórica FTD 1983 Ensino Médio 1 Copetti 

DREGUER, Ricardo; 

TOLEDO, Eliete 

História: cotidiano e mentalidades Atual 1995   1 Conceição 

ESTRADA, Osório 

Duque 

História do Brasil Jacintho Ribeiro dos 

Santos 

1922 Secundário 1 Barbosa 

FAZOLI FILHO, 

Arnaldo 

História do Brasil, 2º Grau Editora do Brasil 1977   1 Pires 



191 

 
FERREIRA, João P. 

M. H.; 

FERNANDES, Luiz 

E. O. 

Nova história integrada Terra Sul Editora 2010 Ensino Médio 1 Sodré 

FERREIRA, José 

Roberto Martins 

História: 6ª série Martins - Edição Reformulada. FTD 2010 Fundamental II 1 Carvalho 

FERREIRA, Títo 

Lívio 

História do Brasil (para a 3ª e 4ª séries ginasiais) Companhia Editora 

Nacional 

1946 Ginásio  1 Demori 

FIGUEIRA, Divalte 

Garcia 

História: um novo ensino médio Ática 2002 Ensino Médio 1 Copetti 

FUNARI, Raquel dos 

Santos; LUNGOV, 

Mônica. 

Aprender Juntos história Edições SM 2011 Fundamental  1 Silva Neta 

Gislaine e Reinaldo História Ática 2005 Ensino Médio 1 Copetti 

GRANGEIRO, 

Cândido 

Mundo Aberto: história – cultura: construir a humanidade Leya 2011 Fundamental  1 Silva Neta 

HERMINA, Antônio 

José Borges 

História do Brasil Companhia Editora 

Nacional 

 
  1 Ribeiro 

 
Compêndio de História do Brasil Companhia Editora 

Nacional 

1969   1 Conceição 

HOLANDA, Sérgio 

B. de; QUEIROZ, 

Carla de; FERRAZ, 

Silvia B.; NOYA, 

Virgilio P. 

História do Brasil Estudos Sociais - Das origens à 

independência  

Companhia Editora 

Nacional 

1973   1 Conceição 

HOLANDA, Sérgio 

Buarque de et al 

História do Brasil – Curso Moderno (Das Origens à 

Independência) 

  1975   1 Ribeiro 

HOLANDA, Sérgio 

Buarque de. e 

SOUSA, Octávio 

Tarquínio de 

História do Brasil (para 3ª série ginasial) Livraria José 

Olympio 

1944 Ginásio  1 Demori 

KOSHIBA, Luis; 

PEREIRA, Denise 

M. F. 

História do Brasil Atual 1980   1 Conceição 

LIMA, Mirna Porta Aberta: história. FTD 2011 Fundamental  1 Silva Neta 
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LOBO, Haddock R. História do Brasil Edições 

Melhoramentos 
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História do Brasil, para 1ª Série do Curso Ginasial Edições 

Melhoramentos 

1959 Ginásio  1 Conceição 

LUCCI, Elian Alabi; 

BRANCO, Anselmo 

Lazaro 

Coleção Plural: história Saraiva 2011 Fundamental  1 Silva Neta 

 
Lições de História do Brasil para uso dos alunos do 

Imperial Colégio de Pedro II  

B.L. Garnier 1860   1 Ribeiro 

MACEDO, Joaquim 

Manoel de 

Lições de História do Brasil para uso das escolas de 

instrucção primaria 

H. Garnier 1907   1 Ribeiro 

 Lições de História do Brasil Livraria Garnier 1914 Primário 1 Barbosa 

MAGALHÃES, 

Basílio de 

História do Brasil - para Terceira Série dos Cursos 

Clássico e Científico 

Editora Paulo de 

Azevedo 

Ltda/Livraria 

Francisco Alves 

1958 Ginásio  1 Conceição 

MAIOR, Souto História do Brasil para o Curso Colegial Companhia Editora 
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MARQUES, 

Adhemar. BERUTTI, 

Flávio 
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D’escragnolle 
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Victor 
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