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“Oh, Almas dos velhos ferreiros e dos velhos 

tecelões, 

Primeiros ancestrais iniciadores vindos do 

Leste! 

[...] 

Acercai‑vos e escutai‑me. 

Em concordância com vossos dizeres 

Vou contar aos meus ouvintes 

Como as coisas aconteceram, 

Desde vós, no passado, até nós, no presente, 

Para que as palavras sejam preciosamente 

guardadas 

E fielmente transmitidas 

Aos homens de amanhã 

Que serão nossos filhos 

E os filhos de nossos filhos. 

Segurai firme, ó ancestrais, as rédeas de minha 

língua! 

Guiai o brotar das minhas palavras 

A fim de que possam seguir e respeitar 

Sua ordem natural.” 

 

BÁ, A. H. A tradição viva. In: KI-ZERBO, J. 

(ed.) História Geral da África I: metodologia 

e pré-história da África. 2.ed. rev. Brasília: 

UNESCO, 2010, p. 180. 



 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como se constitui os conteúdos sobre História e 

Cultura afro-brasileira nas obras didáticas de autoria de Gilberto Cotrim, publicadas pela editora 

Saraiva, no período entre 1996 e 2020 em edições aprovadas no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e distribuídas nas escolas públicas brasileiras. O recorte temporal se baseia 

na mudança ocorrida no programa a partir de 1996 com a criação Guia de Livros Didáticos, que 

analisa cada livro levando-se em consideração a qualidade do conteúdo. As questões suscitadas 

são as seguintes: como esse conteúdo se insere na obra ao longo de suas edições? De fato, a 

obra responde ao proposto nos documentos oficiais para o ensino de história e cultura afro-

brasileira? Como essa história é representada na obra? A temática ancora-se na História da 

Educação no Brasil, do Livro e das Edições Didáticas, num contexto sob a perspectiva da 

História Cultural, conforme proposta por Chartier (1990), no que tange às escolhas das 

representações que darão embasamento para os livros didáticos. O  conceito de representação é 

aqui entendido como a forma que determinado objeto/indivíduo é moldado/construído por 

símbolos/simbologias seguidos por práticas (sociais/culturais) que se (re)produzem em relação 

a esses conteúdos. O trabalho terá como procedimentos metodológicos o estudo teórico da 

questão por meio de pesquisa bibliográfica e análise comparativa de edições didáticas 

aprovadas no PNLD dentro do recorte temporal proposto, numa perspectiva de análise 

documental tal como porposta por Cellard (2012). A hipótese aventada é de que, mesmo com a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, os dispositivos legais não foram 

suficientes para impactar a produção didática a ponto de este conteúdo passar à centralidade 

nos livros didáticos de história. 

Palavras-chave: História do livro didático; História e cultura afro-brasileira; livro didático de 

história. 

 

  



 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze how the content on Afro-Brazilian History and Culture is 

constituted in the didactic works by Gilberto Cotrim, published by Saraiva, between 1996 and 

2020 in editions approved in the National Textbook Program (PNLD). ) and distributed in 

Brazilian public schools. The time frame is based on the change that took place in the program 

from 1996 onwards with the creation of Guia de Livros Didactics, which analyzes each book 

taking into account the quality of the content. The questions raised are the following: how does 

this content fit into the work throughout its editions? In fact, does the work respond to what is 

proposed in the official documents for teaching Afro-Brazilian history and culture? How is this 

story represented in the work? The theme is anchored in the History of Education in Brazil, the 

Book and Didactic Editions, in a context from the perspective of Cultural History, as proposed 

by Chartier (1990), regarding the choices of representations that will provide the basis for 

textbooks . The concept of representation is understood here as the way in which a given 

object/individual is shaped/constructed by symbols/symbologies followed by (social/cultural) 

practices that are (re)produced in relation to these contents. The project will have as 

methodological procedures the theoretical study of the issue through bibliographic research and 

comparative analysis of didactic editions approved in the PNLD within the proposed time 

frame, in a perspective of document analysis as proposed by Cellard (2012). The hypothesis put 

forward is that, even with the mandatory teaching of Afro-Brazilian history and culture, the 

legal provisions were not enough to impact didactic production to the point that this content 

became central in history textbooks. 

Keywords: Afro-Brazilian history and culture. History textbook. History of the textbook. 
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INTRODUÇÃO  

 

A história da educação brasileira, desde a última década deste século, tem passado por 

reconfigurações. De acordo com Carvalho (1998), Julia (2001) e Falcon (2006), as pesquisas 

na área da educação desde a década de 1990 tem se distanciado da até então vigente “história 

das ideias pedagógicas”, para se debruçar sobre um novo paradigma, levando em consideração 

o postulado pela Nova História Cultural e pelas teorias da forma e cultura escolares, o que levou 

pesquisadores a se voltarem cada vez mais para uma  história das práticas culturais escolares, 

bem como tomar objetos da cultura material escolar como instrumento de pesquisa. 

Este trabalho pretende apresentar a discussão sobre a forma como se configura a presença 

dos conteúdos a respeito de História e Cultura Afro-brasileira nas obras didáticas de autoria de 

Gilberto Cotrim, publicada pela editora Saraiva no período entre 1996 e  2020.  

As obras, ao longo do período sofre modificações, inicialmente publicada com o título 

História e Consciência do Brasil, passando a Saber e Fazer História e, por último, Historiar, 

as edições foram todas aprovadas para adoção pelo Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático (PNLD) no período de 1996 a 2020 e estão entre as mais vendidas no mercado editorial 

brasileiro (CASSIANO, 2007). 

Este recorte é importante, visto que ao longo da década de 1990 o Programa (PNLD) 

passa por alterações em sua forma de atuação. Uma delas ocorre entre 1993/1994, quando são 

definidos parâmetros de análise das obras, que são utilizados até hoje. A outra ocorre em 1996, 

quando é criado o “Guia de Livros Didáticos”, resultado de uma mudança no programa, a fim 

de aprimorar o processo de avaliação das obras no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, 

ou seja, se a obra não traz erros conceituais ou induz a erros, preconceitos, discriminação ou se 

na obra constam desatualizações. (FERNANDES, 2011; MIRANDA, 2004) 

As obras que não correspondem aos critérios estabelecidos em edital são reprovadas, 

portanto, não podem ser adotadas no âmbito do PNLD. Incialmente, o Guia, organizado por 

critérios classificatórios, apresentava as obras que haviam sido reprovadas, situação modificada 

a partir do PNLD 2005, em que o Guia passa a apresentar as obras em ordem alfabética, não 

constando na relação as obras reprovadas. Em 1997, a distribuição dos livros de história passa, 

gradativamente, a se universalizar para o Ensino Fundamental, seguido do Ensino Médio. Já a 

partir dos anos 2000, mais precisamente 2003, a distribuição para toda a rede de Ensino 

Fundamental Anos Finais passa a ser integral. (FERNANDES, 2011; MIRANDA, 2004) 
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Além desses eventos específicos no que diz respeito ao PNLD, há que se levar em 

consideração que no ano de 1996 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e no ano de 1997 são publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que propõem novas diretrizes para a educação no Brasil.  

Para a finalidade desta pesquisa, levou-se em conta a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que altera a Lei de 1996 para incluir no currículo oficial a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira", e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 

homologado em 20 de dezembro de 2017 e que norteará toda a Rede de Ensino do Brasil, seja 

pública ou privada, visto que ambas interferem na produção didática. 

Nesse sentido, procurar-se-á identificar o que se alterou ao longo da obra no que diz 

respeito aos conteúdos de História e Cultura afro-brasileira e como essas alterações se 

configuram, partindo dos questionamentos: como essa história foi representada na obra? Houve 

mudanças ao longo das edições? O que mudou? Que eventos são descritos? Por quê? 

Para operar esta análise recorreremos aos pressupostos apresentados pela Nova História 

Cultural. Em seu trabalho Burke (2005) e Pesavento (2004) realizam o desafio de situar 

historicamente as origens da História Cultural.  

Ambos em suas obras delimitam que a constituição da História Cultural se deu ao longo 

do século XIX, a partir dos estudos de Jacob Burkhardt, com a publicação, em 1860, de A 

cultura do Renascimento na Itália.  

No início do século XX, Johan Huizinga publica O outono da Idade Média, em 1919, 

também considerado um clássico de abordagem cultural da História. Burkhardt (1860) se 

voltava, essencialmente, às artes e literatura para compor a “sua” história cultural de um tempo.  

Já Huizinga (1919), crítico do anterior, mas adepto de seu método, buscava as artes e 

literatura de determinado período, porém, com o objetivo de formar um panorama dos padrões 

culturais, o que englobava sentimentos, símbolos e formas, ou regras sociais. 

Ao longo do século XX, em razão dos questionamentos promovidos por historiadores a 

respeito do paradigma da pesquisa historiográfica, novas abordagens e novos objetos de 

pesquisa ganham campo para ampliar o alcance da análise histórica, o que, inclusive, motivou 

a retomada de conjunturas já analisadas com base em outros modelos teóricos. (Burke, 2005; 

Pesavento, 2004) 

Nesse outro momento da História Cultural ganha destaque a denominação História das 

Mentalidades, incentivado, sobretudo, pela Escola dos Annales. Vainfas (1997), ao discorrer 

sobre História das Mentalidades e História Cultural, afirma ser ela “filha dileta” da Escola dos 

Annales. 
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No entanto, mesmo entre os historiadores franceses, adeptos dos pressupostos dos 

Annales, esse paradigma historiográfico não teve uma boa recepção, considerando que seu 

arcabouço teórico era frágil e de difícil conceituação, algo que Chartier (2002) retoma ao 

discorrer sobre as diferenças entre História das Mentalidades e a Nova História Cultural, 

abordagem que se seguiu  a partir da década de 1980. 

Aliás, anteriormente a 1980, a década de 1970 é um marco importante não só para a 

abordagem cultural da História, como para o paradigma historiográfico de modo geral. 

Podemos dizer que a historiografia passava por uma ampla crise.  

Não é à toa que por essa época Jacques Le Goff e Pierre Nora (1974) se reúnem, 

organizam e publicam a coleção sobre “nova história” (História, novos problemas; História, 

novos objetos; História, novas abordagens). É neste contexto que os pressupostos da História 

Cultural são revistos, o que engendrará, como Lyn Hunt (1992) denomina, a Nova História 

Cultural.  

Ainda em Burke (2005) e Pesavento (2004) é importante notar os debates que ocorreram 

em torno do conceito de cultura e, nesse sentido, como o arcabouço teórico trazido das Ciências 

Sociais, principalmente da Antropologia Cultural, foi importante para essa delimitação, ainda 

que não haja consenso sobre o que, de fato, é cultura. Nos estudos clássicos sobre culturas, 

citados anteriormente, cultura se referia às artes e às ciências.  

Nesse sentido, aquele que tinha acesso a esses conhecimentos tinha “cultura”, ou, em 

outros termos, adotados posteriormente pelos estudos culturais, era “civilizado” – termo que 

também foi profícuo, sobretudo nos Estados Unidos do início do século XX, mas que em 

Norbert Elias ganha destaque maior, com a publicação de O processo civilizatório (1939). Fato 

é que, confirma Burke (2005), a Nova História Cultural toma o conceito de cultura de forma 

ampla, conforme as definições de Edward Taylor (1871), Bronislaw Malinowski (1931) e T. S. 

Eliot (1948) – todos antropólogos –, ou seja, cultura abarca os conhecimentos, crenças, artes, 

moral, leis, costumes e hábitos construídos em determinada sociedade, ou grupo, e adquiridos 

por seus membros. É essa noção que será (é) seguida pelos adeptos da Nova História Cultural, 

e que norteará esta pesquisa. 

Sendo a cultura um objeto de tamanha complexidade, não é de se surpreender que existam 

formas de abordagem e modelos teórico-metodológicos diversos, que buscam analisar a cultura 

em suas diversas nuances. Podemos dizer, portanto, que a diversidade de modelos encontrados 

no campo da Nova História Cultural é, na verdade, o seu maior trunfo. 
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Conforme Pesavento (2004), dos conceitos que reorientam a proposta de abordagem 

cultural da história, que dão base, principalmente, para a Nova História Cultural, a escolha para 

nortear esta pesquisa recai sobre dois deles: representação e narrativa.  

O conceito de representação adentra aos estudos de história cultural a partir das obras de 

Marcel Mauss e Émile Durkheim do início do século XX. Ambos se debruçaram sobre os, então 

chamados, povos primitivos atuais, a fim de analisar “as formas integradoras da vida social, 

construídas pelos homens para manter a coesão do grupo e que propõem como representação 

do mundo.” (PESAVENTO, 2004, p. 39).  

Essas representações repousariam, na concepção dos pesquisadores, nos discursos, 

normas, crenças, ritos, imagens, e configurariam a forma como os indivíduos tomam a 

realidade, ainda que, de forma concreta, a realidade não fosse aquilo, ou seja, a representação 

criada naquela sociedade levaria os indivíduos a buscarem agir de acordo com ela, gerando 

assim, práticas sociais – outro conceito importante para os historiadores culturais.  

No que diz respeito ao conceito de representação, nos apoiaremos nas contribuições de 

Roger Chartier (1990), haja vista ser este um dos conceitos mais caros em sua obra, inclusive 

no que diz respeito à História do Livro e da Leitura, cuja abordagem encontra ecos nesta 

proposta.  

É através dos livros, do texto, do impresso, que Chartier (1990) buscou analisar as 

representações formadas por determinados grupos em seu contexto histórico. Sua obra se 

pautou, sobretudo, em pesquisar os séculos XVII e XVIII, porém, não há impedimento para sua 

utilização para pesquisas que visem o contemporâneo. 

É importante notar que Chartier (1990) ao propor uma nova abordagem de objetos e 

metodologia de investigação histórica, dentro da perspectiva da Nova História Cultural, difere 

da praticada pela Escola dos Annales – em suas duas vertentes, a chamada história das 

mentalidades e a chamada história serial, quantitativa, criticada pelo autor.  

Chartier (1990) propõe um outro olhar para novos, e antigos, objetos da história, 

consubstanciando elementos da sociologia, como praticada por Norbert Elias e Pierre Bourdieu, 

além de elementos da história da literatura, da crítica literária, da epistemologia das ciências e 

da filosofia.  

Os conceitos norteadores de sua abordagem histórica, ou seja, representações e práticas, 

dizem respeito às formas como determinado grupo social, em determinado tempo e espaço, 

constrói representações da realidade social. Como nos diz o autor: 
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A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler. [...] 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses do grupo que as forjam. (CHARTIER, 1990, p. 16-17) 

Nesse sentido, podemos apreender que as representações construídas não são neutras, 

nem o poderiam ser, visto que moldam as visões, ações e escolhas dos indivíduos aos quais elas 

se dirigem, portanto são dotadas de intencionalidade. O autor continua: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade 

à custa de outros, por elas menosprezados, e legitimar um projeto reformador ou a 

justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. (CHARTIER, 

1990, p. 17) 

Há então um outro conceito importante na obra de Chartier e que norteia a sua 

investigação histórica a partir deste prisma, ou seja, a busca por se compreender as intenções 

manifestas nas produções de realidade.  

Já no que diz respeito à narrativa, Pesavento (2004) e Vainfas (1997) apresentam a 

discussão que houve em torno deste conceito dentro da historiografia de maneira geral. No 

momento de crise epistemológica da historiografia, 1970, os historiadores marxistas criticavam 

a chamada “história narrativa” por entenderem que esta apenas fazia um relato sequencial de 

fatos sem aprofundar sua análise, o que destituía a História de seu poder analítico sobre o social. 

Houve, inclusive, um debate sobre a cientificidade da História em relatar o passado, pois se a 

narrativa era construção do autor – e houve os que se preocupavam mais com a retórica do texto 

do que com o compromisso com a História – ela poderia ser classificada como literatura.  

No entanto, os historiadores culturais retomam o conceito de narrativa e lhe atribuem um 

outro significado. Em seu entendimento, o historiador, ao se debruçar sobre o passado, constrói 

uma trama que não se localiza nem lá nem no presente da escrita, seria, por assim dizer, um 

intermediário entre os tempos, e seu texto, portanto a narrativa criada a partir da análise das 

fontes, se configura numa representação historiográfica daquela conjuntura analisada. 

Além dessas considerações, tomamos por base o entendimento proposto por Cardoso 

(1997) que apresenta o conceito de narrativa como sinônimo de relato: “Quem narra ou relata 

está, nos termos mais simples da expressão, contado uma história” (CARDOSO, 1997, p. 10).  

Ao tomar o livro didático como objeto de estudo, nos debruçaremos a analisar a narrativa 

construída ao longo do percurso de publicações da obra. Esta análise se fundamenta numa 

proposta que Cardoso (1997) denomina “transdisciplinar”, por tomar como referência 

metodológica instrumentos analíticos originalmente constituídos nos campos de estudos 
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literários e da semiótica, algo que não seria novo no campo da nova história cultural, visto que 

outros historiadores já o fizeram, Chartier (1988), por exemplo, a quem tomamos como 

referência teórica no estudo de textos e impressos na perspectiva histórica.  

Nesse sentido, levando em consideração a complexidade do livro didático como objeto, 

pretende-se uma análise que leve em consideração tanto o conteúdo como o discurso das 

narrativas presentes nas obras de Gilberto Cotrim. Cardoso afirma ser possível articular ambas 

as análises se se levar em consideração “que existem dois níveis de organização do discurso – 

a narrativa (entendida aqui como aquilo que é narrado) e o discurso stricto sensu (o modo de 

contar o que é narrado)” (1997, p. 13). 

CULTURA ESCOLAR, HISTÓRIA DAS DISCIPLINARES ESCOLARES E DO LIVRO 

DIDÁTICO 

Diante do exposto até o momento a respeito de cultura e história cultural, faz-se 

necessário que passemos a abordar a relação entre o livro didático e a cultura escolar, bem como 

com a história da educação e história das disciplinas escolares. Tais relações se justificam pelo 

fato de o livro escolar ter sua razão de ser, estar inserido, ser produzido em função de e pela 

cultura escolar desde que se engendrou a instituição escola, visto que a necessidade de sua 

existência já era prevista por Comenius (1657) na Didática Magna: 

O papel são os discípulos cujas inteligências hão de ser impressas com os caracteres 

das ciências. Os tipos ou caracteres são os livros didáticos e demais instrumentos 

preparados para este trabalho, graças aos quais se imprime, na inteligência, com 

facilidade tudo quanto se há de aprender. A tinta é a voz viva do professor que traduz 

o sentido das coisas e dos livros para os alunos. A prensa é a disciplina escolar que 

dispõe e sujeita a todos para receber o ensinamento. (apud GATTI JÚNIOR, 1997, p. 

36) 

O livro didático cada vez mais assumiu um papel de destaque no cotidiano escolar. No 

caso brasileiro, esse fato é ainda mais evidente principalmente ao longo do século XX em 

decorrência da criação de políticas públicas que visavam a aquisição e distribuição de livros 

didáticos, desde o governo de Getúlio Vargas, com a criação da Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) em 1938, até o presente com o Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático (PNLD). Isso significa que a produção do livro didático no Brasil passa pela esfera 

política que a determina e regula a partir dos programas nacionais e dispositivos legais. 

(ZACHEU; CASTRO, 2015) 

Enquanto objeto, o livro didático não é fácil de ser definido, pois passa por diversos 

campos. Gatti Júnior (1997) assevera que: 
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O livro didático é apreendido de modo bastante diferenciado por diversos autores que 

se ocuparam da temática. Nesta pluralidade conceitual podemos antever a 

complexidade da qual se traveste o objeto do qual tratamos, levando em conta que os 

livros escolares são tomados simultaneamente como: "material impresso, estruturado, 

destinado ou adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem ou formação"; 

materiais "caracterizados pela seriação dos conteúdos"; "mercadoria"; "depositário de 

conteúdos educacionais"; "instrumento pedagógico"; "portador de um sistema de 

valores"; "suportes na formulação de uma História Nacional"; "fontes de registros de 

experiências e de relações pedagógicas ligados a políticas pedagógicas da época"; e 

ainda materiais "reveladores de ângulos do cotidiano escolar e do fazer-se da cultura 

nacional". (GATTI JÚNIOR, 1997, p. 30) 

E Munakata (2016) afirma: 

Quanto à definição do livro didático, a sua fluidez, ao que parece, está relacionada ao 

lugar que esse dispositivo ocupa exatamente na cultura escolar, como se verá adiante. 

Uma definição provisória, adotada por muitos pesquisadores, enuncia que o livro 

didático é qualquer livro, em qualquer suporte - impresso em papel, gravado em mídia 

eletrônica etc. -, produzido explicitamente para ser utilizado na escola, com fins 

didáticos (MUNAKATA, 2016, p. 121). 

Portanto, levaremos em consideração que o livro didático é qualquer livro produzido 

especificamente para uso escolar com fins didáticos. Esta finalidade que é própria do livro 

didático já nos diz muito a respeito da escola enquanto instituição. Se existem materiais e 

regulamentações que são próprias do ambiente escolar isso nos leva a refletir sobre a dinâmica 

sociocultural que se forma em seu interior.  

É neste ponto que chegamos ao debate sobre a cultura escolar, definida por Julia (2001) 

da seguinte forma: 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 

segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 

socialização). (JULIA, 2001, p. 10) 

Nesse sentido, podemos dizer que a escola enquanto instituição produz sua própria 

cultura, ou no entender de Bourdieu e Passeron (1992, apud SILVA, 2006) cria condições para 

reprodução cultural e social a partir de padrões próprios.  

Essa perspectiva é particularmente relevante, ainda mais se levarmos em conta a visão de 

Julia (2001), pois coloca a escola, não como mera reprodutora das dinâmicas sociais e culturais 

da sociedade em que se encontra, mas como produtora ela mesma de dinâmicas próprias e que 

poderão, inclusive, impactar as demais relações sociais, pois como demonstra Julia (2001, p. 

9), a cultura escolar é aquela que mescla “normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. 
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Nesse mesmo sentido, Carvalho (1998) demonstra a importância da pesquisa sobre a 

cultura escolar considerando-se seu aspecto de transmissão cultural:  

Com os conceitos de forma e cultura escolares, são postas em foco as práticas 

constitutivas de uma sociabilidade escolar e de um modo, também escolar, de 

transmissão cultural. Mas também são focalizados, a partir desses conceitos, os 

dispositivos que normatizam tais práticas: dispositivos de organização do tempo e do 

espaço escolar; dispositivos de normativização dos saberes a ensinar e das condutas a 

inculcar. (CARVALHO, 1998, p. 33) 

É importante salientar que o conceito de forma escolar foi introduzido por Vicent et al. 

(2001) ao postular que: 

Falar de forma escolar é, portanto, pesquisar o que faz a unidade de uma configuração 

histórica particular, surgida em determinadas formações sociais, em certa época, e ao 

mesmo tempo que outras transformações, através de um procedimento tanto descritivo 

quanto "compreensivo". Este se opõe não só à busca de relações entre fenômenos 

esmiuçados, tomados como elementos e sempre concebidos como exteriores uns aos 

outros, quanto à busca de elementos permanentes (Merleau-Ponty, op. cit., p.80), ou 

ainda ao inventário empírico dos traços característicos desta "realidade" que seria, por 

exemplo, a escola. Já definimos o que faz a unidade da forma escolar - seu princípio 

de engendramento, quer dizer de inteligibilidade -, como a relação com regras 

impessoais. (VICENT; LAHINE; THIN, 2001, p. 9-10) [grifos próprios] 

Diante do exposto por Carvalho (1998) e por Vicent et al. (2001) podemos dizer que 

tomar o livro didático como objeto próprio da cultura escolar nos dá indícios para inventariar 

os traços específicos desta realidade, sendo o livro didático um dos dispositivos (materiais, no 

caso) que normatiza tanto a organização do tempo e espaço quanto dos saberes a serem 

ensinados.  

É neste ponto que surgem as intersecções com a história das disciplinas escolares, tal 

como formulada por Chervel (1990), e com a história da educação de forma ampla, tendo como 

referência a história cultural, que levaria a uma compreensão mais ampla da realidade social na 

qual a escola está inserida, pois “a educação é um tema/objeto de investigação necessário à 

compreensão da formação cultural de uma sociedade”. (LIMA e FONSECA apud FALCON, 

2006, p. 333). 

A relação do livro didático com a história das disciplinas escolares pode ser demonstrada 

pelo fato de na atualidade ele ter adquirido cada vez mais importância nos processos de ensino-

aprendizagem (GATTI JÚNIOR, 1997), constituindo-se como veículo de consolidação das 

disciplinas escolares (MUNAKATA, 2016). Sobre esse aspecto vale destacar a observação de 

Chervel (1990):  

Em cada época, o ensino dispensado pelos professores é, grosso modo, idêntico, para 

a mesma disciplina e para o mesmo nível. Todos os manuais ou quase todos dizem 

então a mesma coisa, ou quase isso. Os conceitos ensinados, a terminologia adotada, 

a coleção de rubricas e capítulos, a organização do corpus de conhecimentos, mesmo 
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os exemplos utilizados ou os tipos de exercícios praticados são idênticos, com 

variações aproximadas. São apenas essas variações, aliás, que podem justificar a 

publicação de novos manuais e; de qualquer modo, não apresentam mais do que 

desvios mínimos: o problema do plágio é uma das constantes da edição escolar. 

(CHERVEL, 1990,  p. 203) [grifos do autor] 

Dessa forma, portanto, o livro didático se coloca como a principal referência para os 

saberes escolares e escolarizáveis, principalmente para os professores, que desde 1996 

passaram a fazer parte do processo de escolha dos livros a serem adotados na unidade escolar 

que pertencem.  

Inclusive, outro aspecto importante dessa dinâmica diz respeito às alterações dos 

programas oficiais e currículos. Enquanto produto comercializável, o livro que apresenta em 

sua capa o termo “atualizado” ou “de acordo com” determinado programa ou currículo recebe 

maior aderência dos professores e passa a constituir a principal referência de organização do 

currículo escolar, como consta na afirmação de Jiro Takahashi, editor de livro didáticos: 

[...] onde o currículo está mal explicado, mal colocado, quer dizer [...] se você lançar 

um livro bem feito, de agrado dos professores e colocar lá no frontispício: 'de acordo 

com os guias curriculares do Espírito Santo' todos os professores de lá, se não 

entenderem bem a proposta curricular do Estado, vão acabar adotando aquele como 

programa, e não o guia. O livro passa a ser o próprio guia. (apud GATTI JÚNIOR, 

1997, p. 36) 

A questão dos saberes e das disciplinas escolares exerce tal influência no processo de 

produção do livro didático, que quando uma obra apresenta alguma modificação, seja em seu 

método ou abordagem do conteúdo, ela passa a ser referência para as demais produções, 

conforme aponta Chervel (1990): 

As exigências intrínsecas de uma matéria ensinada nem sempre se acomodam numa 

evolução gradual e contínua, A história das disciplinas se dá frequentemente por 

alternância de patamares e de mudanças importantes, até mesmo de profundas 

agitações. Quando uma nova vulgata toma o lugar da precedente, um período de 

estabilidade se instala, que será apenas perturbado, também ele, pelas inevitáveis 

variações. Os períodos de estabilidade são separados pelos períodos "transitórios", ou 

de "crise", em que a doutrina ensinada é submetida a turbulências. O antigo sistema 

ainda continua lá, ao mesmo tempo em que o novo se instaura: períodos de maior 

diversidade, onde o antigo e o novo coabitam, em proporções variáveis. Mas pouco a 

pouco, um manual mais audacioso, ou mais sistemático, ou mais simples do que os 

outros, destaca-se do conjunto, fixa os "novos métodos", ganha gradualmente os 

setores mais recuados do território, e se impõe. é a ele que doravante se imita, é ao 

redor dele que se constitui a nova vulgata. (CHERVEL, 1990, p. 204) 

Em nosso caso, levaremos em consideração as determinações dos editais dos PNLDs 

ocorridos entre 1996 e 2020, pois neles se encontram as determinações normativas para a 

produção dos livros didáticos, além disso se levará em conta as legislações que impactam 

diretamente a produção didática, como no caso da própria Lei de Diretrizes e Bases, a Lei nº 

10.639/2003 e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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Ainda que se dê foco a um viés analítico sobre o livro didático, não é possível promover 

uma análise que não leve em consideração outros condicionantes. Mais à frente o autor ainda 

afirma: “se o manual é o produto de competências diversas, por que não seria o mesmo para a 

pesquisa que o toma como objeto?” (CHOPIN, 2002, p. 23) 

Nesse sentido, a pesquisa se propõe a analisar as obras de Gilberto Cotrim levando em 

consideração os mecanismos legais já citados anteriormente, tendo em vista que todos esses 

fatores influenciam diretamente a produção dos livros didáticos, pois avalia e regula a forma 

como o conhecimento das disciplinas escolares são apresentados.  

O que leva a refletir sobre a constituição das disciplinas escolares, dado que, como afirma 

Chervel “todas as disciplinas, ou quase todas, apresentam-se sobre este plano como corpus de 

conhecimentos, providos de uma lógica interna, articulados em torno de alguns temas 

específicos”. (1990, p. 203). Aqui se inscreve a ênfase deste trabalho num conteúdo específico 

do ensino de história. 

De acordo com Munakata (1998), o interesse pelo estudo do livro didático enquanto 

documento histórico é relativamente recente, tendo como marco a década de 1990, 

principalmente com a defesa da tese de Circe Bittencourt (Livro didático e conhecimento 

histórico: uma história do saber escolar) em 1993, desde então a pesquisa acadêmica 

relacionada ao livro didático, no Brasil, ganhou impulso e crescimento. Sua importância é 

descrita por Circe Bittencourt  da seguinte forma: 

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 se recuperar os conhecimentos e 

técnicas consideradas fundamentais por uma sociedade em uma determinada 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.”1 E, finalmente, o livro didático 

deve ser considerado como veículo portador de um sistema de valores. 

(BITTENCOURT, 1993, p. 3.) 

A partir do livro didático, portanto, é possível proceder a uma análise da presença da 

história e cultura afro-brasileira enquanto saber escolar na produção didática e a forma como se 

apresenta a narrativa deste saber ao longo das publicações das obras de Cotrim. 

É preciso compreender, portanto, quais representações os livros didáticos construíram ao 

longo dos últimos anos e como isso se relaciona às escolhas feitas para aprovação no PNLD 

 

 

1 O trecho citado por Bittencourt é de Choppin, 1980, pp. 1-25. 
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entre 1996 e 2020, mais precisamente a partir de 1996, tomando como objeto as obras de 

Gilberto Cotrim. Toma-se por base as contribuições teóricas de Roger Chartier (1990), no que 

diz respeito ao conceito de representação, conforme o autor: 

[...] a análise do trabalho de representação, isto e, das classificações e das exclusões 

que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e conceptuais 

próprias de um tempo ou de um espaço. As estruturas do mundo social não são um 

dado objectivo, tal como o não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas 

são historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, 

discursivas) que constroem as suas figuras. (CHARTIER, 1990, p. 27) 

Considerando tal premissa, os livros didáticos constituem objetos concretos que 

produzem sentidos, representações, conforme citado acima, sobre os eventos e sujeitos 

históricos de que trata, ou de que não trata. Ou seja, os silêncios também configuram a produção 

de uma realidade, no sentido de apagamento de uma memória, em suma, do apagamento 

daqueles eventos e sujeitos históricos. Pois, como postula De Certeau (1982):  

O passado surge aí, desde o início, como o ‘que falta’. A compreensão da história 

encontra-se ligada à capacidade de organizar as diferenças ou as ausências pertinentes 

e hierarquizáveis porque relativas a formalizações científicas atuais. (DE CERTEAU, 

1982, p. 38) [grifos do autor]. 

A relevância da análise se demonstra por ser este um tema de grande potencialidade e 

ainda não esgotado, além do que, no contexto do Brasil atual, visto que a temática encontra-se 

debatida por diversos setores, como setores políticos, imprensa nacional e internacional, 

pesquisadores sobre história e cultura afro-brasileira e das mais diversas áreas do conhecimento 

etc., é necessário compreender até que ponto as narrativas presentes nos livros didáticos 

contribuem/contribuíram para a construção de uma visão enviesada ou não acerca dos temas de 

história e cultura afro-brasileira. A hipótese aventada é a de que, mesmo com a obrigatoriedade 

do ensino de história e cultura afro-brasileira, os dispositivos legais não foram suficientes para 

impactar a produção didática a ponto de este conteúdo passar à centralidade nos livros didáticos 

de história. 

A relação História do Livro e das Edições Didáticas e as narrativas históricas sobre a 

história e cultura afro-brasileira presente nos livros didáticos é bastante expressiva no atual 

contexto histórico, educacional e político do Brasil, o que leva-nos a refletir sobre qual tema, 

ou conteúdo, tem importância ou relevância para o ensino de história no Brasil, pois como 

afirma Chartier (2014):  

Em todas as ocasiões, a ‘instituição histórica’ é organizada segundo as hierarquias e 

convenções que traçam as fronteiras entre objetos históricos legítimos e aqueles que 

não são legítimos, sendo por esse motivo, excluídos ou censurados (CHARTIER, 

2014, p. 60).  



19 

Diante disso, a questão é: qual objeto, tema ou conteúdo, é legítimo ou não? Se incluído 

entre os conteúdos abordados no livro didático, qual a abordagem? Cumpre-nos pensar: qual a 

representação histórica que dará base para a compreensão de aspectos importantes da história 

da população afrodescendente no Brasil? Nesse sentido, o objetivo é propor o debate destas 

questões, bem como contribuir para a sistematização e análise da história do livro e das edições 

didáticas no Brasil, tendo em vista os seguintes objetivos: 

− Analisar o conteúdo de história e cultura afro-brasileira nas obras didáticas de história de 

Gilberto Cotrim, entre 1996-2020; 

− Contextualizar a obra em relação aos condicionantes das políticas públicas educacionais 

para produção, seleção e distribuição dos livros didáticos para as escolas públicas 

brasileiras implementadas durante o recorte temporal, no âmbito do Programa Nacional 

do Livro e do Material Didático (PNLD); 

− Identificar na obra as possíveis alterações no conteúdo e na forma como ele foi abordado 

ao longo das edições. 

 

Para o que se propõe esta investigação é válido mencionar o trabalho de Ana Célia da 

Silva (2011), A Representação Social do Negro no Livro Didático: o que mudou? Por que 

mudou?, no qual a autora faz a análise de livros didáticos de língua portuguesa de Ensino 

Fundamental de 1º e 2º ciclos, da década de 1990. Uma das conclusões da autora é que em cinco 

das quinze obras analisadas os negros foram representados de forma humanizada, sem estigmas, 

estereótipos ou preconceitos, o que pode ser um avanço em termos de representação social, 

ainda que, para Silva (2011), essa representação tenha uma guinada para o extremo oposto, ou 

seja, ao reforçar uma representação de igualdade de condições entre negros e brancos 

invisibilizam-se as reais condições socioeconômicas a que esse grupo está submetido, ou seja, 

ao não se discutir questões como desigualdade social entre brancos e não-brancos, ilustrar ou 

apresentar fotos de pessoas negras – ainda que sejam a minoria nos cincos livros evidenciados 

– em situações de prestígio socioeconômico, mascara-se uma realidade ainda vivida por essa 

parcela da população. Conforme a autora: 

Também a equalização pode originar-se da visão universalista, que prevê direitos e 

oportunidades iguais para todos, minimizando as profundas desigualdades existentes 

para os grupos desconsiderados socialmente, assim como da representação de atitudes 

e valores que os afro-brasileiros constroem para apresentar-se ao outro, numa tentativa 

de “ser igual”, respeitado e aceito. (SILVA, 2011, p. 139) 

Outro trabalho de relevância, que vai ao encontro do proposto nesta investigação é de 

autoria de Mírian Cristina de Moura Guarrido Ribeiro (2011), Escravo, Africano, Negro e 
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Afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais 

didáticos (1997-2012). Nele, a autora faz a análise das obras de Gilberto Cotrim (editora 

Saraiva), José Geraldo Vinci de Moraes (editora Atual), Antonio Pedro (editora FTD) e Mario 

Furley Schmidt (editora Nova Geração). As obras compreendem o período entre 1997 e 2005, 

e são destinadas ao Ensino Médio, em sua maioria.  

A autora conclui que nenhuma das obras propôs uma nova abordagem a respeito da 

situação da população afrodescendente no período pós-abolição, apresentando uma realidade 

fatalista para esse grupo, como estando condicionados à marginalização em virtude de sua 

passividade e submissão.  

No entanto, urge analisar publicações didáticas mais recentes e alargar os horizontes de 

pesquisa, dado o momento histórico em que vivemos e suas implicações políticas, além da 

relevância do tema “História e Cultura afro-brasileira” tão discutido publicamente na atualidade 

e ainda tão necessário de se refletir sobre as ações concretas empreendidas no sentido de se 

construir uma sociedade igualitária e antirracista.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS OU DOS MODOS DE PRODUZIR A 

PESQUISA 

Esta investigação teve como procedimentos a pesquisa bibliográfica e a análise das obras 

didáticas de história de autoria de Gilberto Cotrim, destinados aos anos finais do ensino 

fundamental e aprovados nos PNLDs desde o ano de 1996 até 2020.  

Para tanto, estabeleceu-se as seguintes fases:  

1ª. Fase: levantamento bibliográfico de livros, teses, dissertações e demais publicações 

acadêmicas. As consultas foram realizadas em banco de teses e dissertações da CAPES ou 

publicações de periódicos acadêmicos na área da educação e da história do livro e das edições 

didáticas (Scielo e outros).  

2ª. Fase: levantamento das obras didáticas de história de autoria de Gilberto Cotrim, a 

partir de 1996, aprovados em PNLD e distribuídos na rede pública de ensino.  

3ª. Fase: leitura e estudo do material levantado, além de discussões e interlocuções com 

grupos/indivíduos que pesquisem a mesma temática, com o objetivo de obter subsídios mais 

ampliados para análise e discussão do objeto desta pesquisa.  

4ª. Fase: aprofundamento na análise e comparação de todo o material obtido, com base 

nas referências levantadas e as discussões obtidas, para elaboração de explicitações mais densas 

para as questões colocadas na pesquisa. Encerrando-se com a produção dos textos e preparação 
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para a publicação. 

A base teórica-metodológica para essa pesquisa é a historicidade do livro didático (LD) 

e sua multiplicidade, por meio da lógica dialética, determinada no contexto cultural, pois 

enquanto materialidade, o LD “tem um percurso e tempo históricos próprios, no qual sua 

representação e apropriação se documentam, explicam e narram no quadro da história cultural” 

(MAGALHÃES, 2006, p. 14), assim como, as suas relações históricas e do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) no Brasil, enquanto políticas públicas da Educação Básica.  

Conforme Pinheiro et. al. (2021, p. 4):  

Nessa perspectiva teórica, a historicidade representa a dinâmica, o movimento de 

construção e transformação do objeto em investigação (políticas públicas brasileiras 

voltadas para o LD) e para entender esse processo é fundamental buscar conhecer a 

totalidade e contradições que a envolvem. 

Para operacionalizar a investigação buscamos por base os procedimentos próprios da 

análise documental descrita em Cellard (2012). Para o autor:  

a análise documental apresenta também algumas vantagens significativas. [...] trata-

se de um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, a eventualidade 

de qualquer influência – a ser exercida pela presença ou intervenção do pesquisador 

– do conjunto das interações, acontecimentos ou comportamentos pesquisados, 

anulando a possibilidade de reação do sujeito à operação de medida. (CELLARD, 

2012, p. 295) 

Ainda que, com base nos documentos, a subjetividade do pesquisador parece ganhar uma 

dimensão muito menor diante daquilo que o documento apresenta em relação a determinada 

realidade que se pretende investigar, Cellard (2012) adverte:  

[...] ainda que algumas características da análise documental possibilitem recorrer ao 

documento vantajoso em certos níveis, deve-se admitir que seu uso suscita também 

algumas questões. Se, efetivamente, a análise documental elimina em parte a 

dimensão da influência, dificilmente mensurável, do pesquisador sobre o sujeito, não 

é menos verdade que o documento constitui um instrumento que o pesquisador não 

domina. A informação, aqui, circula em sentido único; pois, embora tagarela, o 

documento permanece surdo, e o pesquisador não pode dele exigir precisões 

suplementares. 

O pesquisador que trabalha com documentos deve superar vários obstáculos e 

desconfiar de inúmeras armadilhas, antes de estar em condição de fazer uma análise 

em profundidade de seu material. (CELLARD, 2012, p. 295-296) 

A definição de documento, no entanto, não é algo simples, visto que, como mencionamos 

no início desta introdução, com o advento da Nova História Cultural a concepção de 

“documento histórico” se alarga, não se restringindo apenas à documentos escritos, ainda que 

não em detrimento deles. Conforme Cellard (2012): 

De fato, tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é 

considerado como documento ou "fonte", como é mais comum dizer, atualmente. 

Pode tratar-se de textos escritos, mas também de documentos de natureza iconográfica 
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e cinematográfica, ou de qualquer outro tipo de testemunho registrado, objetos do 

cotidiano, elementos folclóricos, etc. No limite, poder-se-ia até qualificar de 

"documento" um relatório de entrevista, ou anotações feitas durante uma observação, 

etc. (CELLARD, 2012, p. 296-297) 

Nesse sentido, o nosso corpus documental se constitui tendo como fontes primárias os 

seguintes volumes das obras didáticas de Cotrim: 

− História e Consciência do Brasil (1997) – volumes 1 e 2, destinados respectivamente à 

5ª e 6ª séries. Inscrita no PNLD 1997.  

− Saber e Fazer História: história geral e do Brasil (1999, 2002, 2005, 2009) – volumes 

da 6ª e da 7ª séries. Inscrita nos PNLDs 2002, 2005, 2008 e 2011, respectivamente.  

− Saber e Fazer História (2012) – volumes do 7º e do 8º anos. Inscrita no PNLD 2014. 

− Historiar (2015 e 2018) – volumes do 7º e do 8º anos. Inscrita nos PNLDs 2017 e 2020, 

respectivamente. 

As obras foram selecionadas com base nos dados apresentados por Cassiano (2007), em 

que a pesquisadora elenca as obras de Cotrim figurando entre as mais vendidas entre 1996 e 

2006. Quanto à escolha dos volumes, esta se deu em função do recorte temático, tendo em vista 

que conteúdos que se referem à HCAB são abordados apenas nos volumes selecionados e 

indicados acima.  

Como Bittencourt (1993) já declarou, a localização e o acesso aos livros didáticos não é 

uma tarefa fácil, haja vista que são pouco preservados e, quando encontrados, nem sempre estão 

em bom estado de conservação, sendo até desprezados2. Para esta investigação, os livros foram 

adquiridos em sebos virtuais, com exceção do volume 2 da obra História e Consciência do 

Brasil (1997), que foi gentilmente digitalizado e enviado via e-mail por representantes do 

LIVRES (Banco de Dados de Livros Escolares Brasileiros). Importante salientar que a busca 

virtual foi o único modo possível para se chegar às fontes, tendo em vista que toda a pesquisa 

foi realiza durante a pandemia de covid-19. 

Além disso, nos apoiamos nos editais do PNLD, nas versões de 2005, 2008, 2011, 2014, 

2017 e 2020, não sendo possível encontrar os das versões de 1997 e 2002; além dos Guias de 

Livros Didáticos, dos mesmos anos dos editais mencionados, principalmente, em se tratando 

da resenha apresentada sobre as obras, o que nos deu pistas sobre a visão formal – ou seja, a 

partir da instituição – evidenciada sobre cada uma delas ao longo do tempo.  

 

 

2 Cito, por exemplo, o volume destinado à 7ª série (2005), cuja folha de rosto apresenta carimbos com duas 

informações distintas, o primeiro “Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide. Santa Maria – RS” e o 

segundo “Descarte”. 
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Para a composição deste texto, portanto, partimos das etapas descritas por Cellard (2012), 

sendo a primeira: 

O exame do contexto social global, no qual foi produzido o documento e no qual 

mergulhava seu autor e aqueles a quem ele foi destinado, é primordial, em todas as 

etapas de uma análise documental, seja qual tenha sido a época em que o texto em 

questão foi escrito. (CELLARD, 2012, p. 299) 

Nesse caso, o primeiro capítulo busca traçar um breve panorama sobre as políticas 

públicas sobre livros didáticos implementadas no Brasil, assim como balizar a forma com que 

o objeto livro didático se configurou ao longo do tempo, partindo de meados do século XIX até 

chegar no ano de 2020. O segundo capítulo, busca evidenciar como discursos médicos e juristas 

promoveram práticas, sociais e políticas, valendo-se das teorias raciais e eugenistas, cuja 

finalidade era “depurar” a “raça brasileira”, no sentido de apagamento do “elemento negro”, 

tomando como mote para a discussão legislações implementadas direcionadas à infância 

durante as primeiras décadas do século XX.  

Esse quadro histórico-social nos dará base para pensarmos as produções didáticas na 

atualidade e para procedermos à análise, que, segundo Cellard (2012): 

[...] é o momento de reunir todas as partes – elementos da problemática ou do quadro 

teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos-

chave. O pesquisador poderá, assim, fornecer uma interpretação coerente, tendo em 

conta a temática ou o questionamento inicial. [...] ele [o pesquisador] deve se 

empenhar em descobrir as ligações entre os fatos acumulados, entre os elementos de 

informação que parecem, imediatamente, estranhos uns aos outros [...]. É esse 

encadeamento de ligações entre a problemática do pesquisador e as diversas 

observações extraídas de sua documentação, o que lhe possibilita formular 

explicações plausíveis, produzir uma interpretação coerente, e realizar uma 

reconstrução de um aspecto qualquer de uma dada sociedade, neste ou naquele 

momento. (CELLARD, 2012, p. 303-304) 

Conjugados com as referências bibliográficas explicitadas, portanto, buscaremos esse 

encadeamento de ligações a ser concretizado no capítulo 3, por meio da descriação e análise 

das obras didáticas, aliadas a uma breve biografia do(s) autor(es), levando-se em consideração 

as referidas fontes secundárias para a construção da nossa reflexão.   
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1 LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL: PESQUISAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Esse capítulo tem por finalidade situar a pesquisa em conjunto com os principais aspectos 

norteadores deste trabalho quanto às conjunturas nas quais ele se inscreve no que se refere ao 

livro didático como veículo material do currículo de História enquanto disciplina escolar; na 

relação desta com as diferentes políticas públicas implementadas no Brasil, relacionadas aos 

diferentes períodos políticos da história nacional, culminando no Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático (PNLD), em 2020. 

A escrita, a edição e todo o aparato que envolve a concepção de um livro didático, até a 

sua escolha, enquanto materialidade e recurso, nem sempre possui   intencionalidade 

epistemológica e pedagógica de quem escreve (autor) e de quem produz (editores e demais 

profissionais envolvidos na produção)  podendo dificultar  a atuação, a participação do 

professor na análise e crítica da realidade concreta, e consequentemente o seu uso na sala de 

aula.   

O seu uso, conforme Selles e Ferreira (2004) e Pinheiro et al. (2021), sob uma tripla 

dimensão pedagógica – dimensão curricular, ação didática e formação de professores – faz parte 

da história da educação brasileira e das políticas públicas do livro didático. Quanto à dimensão 

curricular, podemos citar como exemplos os componentes curriculares e o PNLD, já no que se 

refere à ação didática, os conteúdos a serem ensinados, e quanto à formação de professores, na 

maioria das vezes, o livro didático (LD) é visto como produto que contém conteúdos científicos.  

De acordo com Pinheiro et al. (2021, p. 3):  

O LD representa um objeto de estudo complexo e que merece discussões permanentes 

e atuais, visto que é necessário observar todos os contextos envolvidos no processo 

de avaliação, escolha e utilização na sala de aula. Entendemos que a realidade não se 

apresenta de forma explícita e imediata, ao contrário, são necessárias análises com 

enriquecimento teórico para indicar os elementos que fundamentam a essência do 

fenômeno em estudo, se constituindo a síntese do problema investigado.   

Nosso trabalho, portanto, vai ao encontro do que os autores supracitados mencionam, ao 

que nós concordamos plenamente, haja vista que a produção dos materiais didáticos está em 

constante mudança, seja por transformações técnicas, o que diz respeito inclusive ao uso de 

recursos tecnológicos, que impactam a aparência gráfica e a materialidade do LD, seja em 

função das mudanças curriculares que se processaram ao longo do período delimitado. Além 

disso, 

A circulação, em se tratando de livro didático no Brasil, é uma operação complexa, 

exatamente pela materialidade desse objeto: imagine-se, por exemplo, a logística 



25 

envolvida para que os 160 milhões de exemplares, adquiridos pelo Programa Nacional 

de Livro Didático (PNLD), cheguem simultaneamente no início do ano letivo em 

todos os recantos do território brasileiro. (MUNAKATA, 2012, p. 184) 

Enquanto recurso, o livro didático e materiais didáticos pode se relacionar a múltiplas 

dimensões: historicidade do PNLD e sua relação com a área e o componente curricular História, 

a política, o mercado, os contextos da política nacional do livro didático e materiais didáticos, 

seus editais e critérios de avaliação e aprovação.  

A dimensão curricular a qual o LD está submetido diz respeito diretamente à atuação do 

Estado na determinação do que ensinar. Vale ressaltar que, segundo Bittencourt (1993), o 

Estado sempre esteve presente na existência do livro didático: interfere indiretamente na 

elaboração dos conteúdos escolares veiculados por ele e posteriormente estabelece critérios 

para avaliá-los, seguindo, na maior parte das vezes, os pressupostos dos currículos escolares 

institucionais.  

Nesse sentido, se o currículo, determinado pelo Estado, tem a função de estabelecer a 

formação e o conceito de História que constituirá as bases para o seu ensino, o LD ocupa papel 

de relevância nessa dinâmica, visto que:  

O livro escolar foi concebido pelo poder instituído como um poderoso instrumento 

para fixar e assegurar determinada postura educacional, veículo privilegiado para 

inculcar normas e ortodoxias. O livro didático proposto a partir da instalação de 

instituições escolares públicas deveria se encarregar de uniformizar o saber escolar, 

de construir uma forma de pensar a ciência e de reforçar a disseminação de crenças 

religiosas oficiais. (BITTENCOURT, 1993, p. 77) 

Diante disso, o livro didático não se constitui um objeto neutro em sua construção ou 

materialidade. Bittencourt (1993) situa o século XIX como marco para a constituição da 

História enquanto disciplina escolar e para as produções didáticas no Brasil, estando ambos 

relacionados nesse processo. No momento em que a História, pouco a pouco, passou a se 

constituir como parte dos programas curriculares, imediatamente, a preocupação com os livros 

escolares que serviriam de base para o seu ensino se estabeleceu.  

Ao longo do século XIX, principalmente sob a responsabilidade do Colégio Pedro II, 

consubstanciado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), a História foi ganhando 

forma como disciplina escolar. O Colégio, ao longo do período, foi estabelecendo os recortes e 

conteúdos a serem estudados. O IHGB tinha por missão criar uma identidade nacional para o 

Brasil por meio da criação de marcos para a história brasileira. A atuação dessas duas 

instituições foi fundamental para a constituição das bases para a criação da História do Brasil a 

ser ensinada nas escolas (BITTENCOURT, 1993). 
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Interessante notar que, mesmo diante da preocupação em “dar uma cara” para o Brasil, o 

modelo de organização da disciplina História, bem como os materiais didáticos adotados, era 

de origem francesa. 

A criação da História como disciplina no Brasil espelha-se no caso francês, no qual o 

contexto de laicização da sociedade e de constituição das nações modernas fez emergir 

no século XIX uma História da disciplina escolar autônoma, cuja inspiração no 

modelo da França era declarada pelos representantes do governo. Mesmo que não o 

fosse, o uso regular dos manuais franceses em si já confirmaria o fato. Como se pode 

antever, a adoção desse modelo e manuais resultou num ensino de História da Europa 

Ocidental, relegando a História do país a um conjunto de biografias de homens 

ilustres, datas e batalhas. (RIBEIRO, 2011, p. 31) 

Além do mencionado por Ribeiro (2011), Bittencourt (1993) salienta que os primeiros 

manuais escolares de história do Brasil continham muitas adaptações de livros franceses que 

tratavam da história brasileira. A autora ainda destaca que:  

Os primeiros livros didáticos de História do Brasil, Resumo da história do Brasil de 

Henrique Luiz de Niemayer Bellegarde e Compêndio da história do Brasil de Abreu 

e Lima3  tiveram uma característica peculiar no que se refere a seus autores: ambos 

eram militares. Esta constatação nos levou a refletir, incialmente sobre o “lugar da 

produção” histórica e seu papel político na configuração do Estado nacional. 

(BITTENCOURT, 1993, p. 196) 

Sobre o primeiro compêndio de História, a autora conclui: 

O primeiro compêndio de História a ser introduzido em nossas escolas foi, assim, um 

texto escrito por um português criado no Brasil, pertencente a uma família de militares 

ligados ao poder. Trata-se de uma História na qual predominava uma visão estrangeira 

sobre a “pátria brasileira”, uma tradução francesa onde se introduziu a perspectiva 

portuguesa. O autor rejeitou as críticas européias relativas às formas de dominação 

portuguesa sobre a colônia brasileira. na primeira parte do livro, Brasil antes da 

conquista, Bellegarde justificou o extermínio dos povos indígenas pelos portugueses 

(BITTENCOURT, 1993, p. 197). 

A seguir, Bittencourt (1993) apresenta um excerto da obra de Bellegarde (1831) por ela 

analisada: 

A rápida despovoação da América Meridional, depois das conquistas européias, é um 

dos fenômenos que mais tem dado que fazer e explicar aos historiadores desta parte 

do mundo: é necessário, contudo, não a contemplar tão crescente, como a tem figurado 

alguns escritores estrangeiros, que ciosos dos descobrimentos dos portugueses, tem 

tratado de torná-los odiosos, exagerando aqueles excessos que sempre se comentem 

em conquistas, e que eles querem atribuir à barbária da Nação. Povos errantes, que só 

viviam dos recursos que espontaneamente lhes apresentava a natureza, e em contínua 

guerra recíproca; apesar da vastidão do nosso território, e da riqueza do seu solo, bem 

se vê que não podiam ser numerosos. (BELLEGARDE apud BITTENCOURT, 1993, 

p. 197) 

 

 

3 Respectivamente, dos anos de 1831 [provavelmente] e 1844. (BITTENCOURT, 1993, p. 196]. 
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Ou seja, diante do exposto é possível perceber que já de início os livros didáticos de 

história continham uma visão enviesada a respeito da formação do Brasil, apresentando uma 

narrativa do ponto de vista do colonizador, no caso mencionado, além de desconsiderar toda e 

qualquer atuação das populações indígenas e da população negra, e as tensões entre estas e os 

colonizadores. Além de, no restante do livro, ressaltar os feitos heroicos destes últimos e 

evidenciar “o atraso cultural” dos primeiros (BITTENCOURT, 1993). 

A partir da década de 1850, conforme Bittencourt (1993), a produção didática de História 

passa por uma ampliação, em função da obrigatoriedade de seu ensino para diferentes níveis, 

como para exames em escolas superiores, no Colégio Pedro II e no ensino elementar, o que fez 

surgir diferentes materiais, para os respectivos níveis, produzidos por um grupo cada vez maior 

de autores, sobretudo ligados ao IHGB e/ou professores do Colégio Pedro II, o que lhes garantia 

certo status e aceitação do público docente ao adotar os livros por eles escritos. Ademais: 

Como evidenciado, a elaboração dos programas e manuais escolares ficava a cargo 

do IHGB, instituição em que muitos dos pesquisadores eram também docentes do 

Colégio D. Pedro II. Cabe destacar ainda que, durante longa data, esse colégio foi 

considerado modelo para as demais escolas brasileiras. O IHGB, até meados de 1930, 

foi responsável pela produção historiográfica brasileira, que tinha como projeto a 

escrita de uma História Nacional. Assim, observa-se que o mesmo instituto possuía a 

dupla função de produzir o que seria nossa “história oficial” e os manuais escolares 

que, consequentemente, ganhavam a função de reforçar e difundir tais conhecimentos. 

(RIBEIRO, 2011, p. 31) 

  Até a década de 1930, portanto, a produção do livro didático estava condicionada ao que 

fosse estabelecido pelo IHGB e pelo modelo curricular do Colégio Pedro II, no que se refere à 

instância curricular, já quanto à materialidade, os livros, em sua maioria, eram impressos na 

França, o que gerava altos custos para sua produção. Essa situação só começou a ser modificada 

com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL), em 1929, sendo que na prática, sua atuação 

só teve início a partir de 1937, já no período do governo de Getúlio Vargas, por meio do 

Decreto-Lei n. 93, de 21 de dezembro de 1937.4 Dentre as atribuições do INL, destacam-se:  

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, 

revendo-lhes as sucessivas edições;  

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande interesse para a 

cultura nacional;  

c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a edição do 

livro no país, bem como facilitar a importação de livros estrangeiros;  

d) incentivar a organização auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas em todo o 

território nacional. (BRASIL, 1937) 

 

 

4 MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; PINHEIRO et al., 2021; SOARES & SOUZA, 2011. 
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Para dar cumprimento aos objetivos estipulados para o INL, foram estabelecidas três 

seções técnicas que o compuseram. A primeira, Seção da Enciclopédia e do Dicionário, contava 

com o escritor Mário de Andrade entre seus consultores para a criação da Enciclopédia, o que, 

apesar dos diversos projetos, chegou até 1973, quando foi extinta, sem a concretização de 

nenhum deles. 

A segunda, Seção das Publicações, contava com a direção de Sérgio Buarque de Holanda, 

inicialmente, e era responsável por “[...] cuidar da parte relativa à edição de obras 

compreendendo desde a reedição de títulos completos ou raros até a promoção de medidas 

necessárias para aumentar, melhorar e baratear a edição de livros no país” (TAVARES apud 

MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021, p. 91). De acordo com pesquisadores5, esta foi a seção 

que melhor cumpriu com seus objetivos. 

Por fim, a Seção das Bibliotecas foi “responsável pela ampliação e manutenção das 

bibliotecas nacionais, teve um papel importante na disseminação da cultura pelo país”6 ao 

oferecer, não apenas apoio técnico e novos volumes para compor os acervos das bibliotecas, 

como também ao empreender esforço para a criação, a reabertura e a reestruturação de 

bibliotecas junto às prefeituras. 

No ano seguinte à criação do INL, por meio do Decreto-Lei nº 1006, de 30 de dezembro 

de 1938, foi instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), constituindo esta a 

primeira política pública, no período republicano, para o controle, produção e circulação do 

livro didático no país,7 vale destacar que a partir do ano de 1940 não poderiam ser adotados nas 

escolas livros que não fossem autorizados pelo Ministério da Educação e Saúde, conforme o 

artigo: 

Art. 3º. A partir de 1 de janeiro de 1940, os livros didáticos que não tiverem tido 

autorização prévia, concedida pelo Ministério da Educação, nos termos desta lei, não 

poderão ser adotados no ensino das escolas pré-primárias, primárias, normais, 

profissionais e secundárias, em toda a República. (BRASIL, 1939) 

Miranda & Luca (2004) consideram este um marco para as políticas públicas para LD no 

Brasil, ou seja, da intersecção entre LD e poderes políticos, haja vista a educação ser 

considerada lugar singular para a formação da nacionalidade. Conclui as autoras: 

 

 

5 (MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021). 
6 (MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021, p. 91). 
7 (LIMA & CIASCA, 2020; MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; PINHEIRO et al., 2021; SOARES & SOUZA, 

2011). 
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Nesse sentido, a educação constituiu-se em veículo privilegiado para introdução de 

novos valores e modelagem de condutas, sobretudo com base nos mecanismos 

prescritivos no campo do currículo e do material instrucional, dentre os quais o livro 

didático emergia como peça ideológica fundamental, que desempenha importante 

papel estratégico na difusão dos valores apregoados pelo regime. (MIRANDA; 

LUCA, 2004, p. 125) 

Ainda sobre o Decreto-Lei nº 1006 de 30 de dezembro de 1938, vale destacar duas 

matérias importantes, da constituição dos membros que comporiam a Comissão Nacional do 

Livro Didático – CNLD e os critérios para a não autorização do livro. O artigo 9 apresenta o 

seguinte inciso:  

§ 1º A Comissão Nacional do Livro Didático se comporá de sete membros, que 

exercerão a função por designação do Presidente da República, e serão escolhidos 

dentre pessoas de notório preparo pedagógico e reconhecido valor moral, das quais 

duas especializadas em metodologia das línguas, três especializadas em metodologia 

das ciências e duas especializadas em metodologia das técnicas. (BRASIL, 1939) 

Assinalamos, assim, que a comissão era estritamente formada por membros escolhidos 

diretamente pelo presidente da República e que, além do “notório preparo”, tivesse 

“reconhecido valor moral”. 

Sobre os critérios para a não autorização do livro, o artigo 20 do mesmo decreto determina 

que: 

Art. 20. Não poderá ser autorizado o uso do livro didático:  

 

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a honra 

nacional; 

b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou indicação da 

violência contra o regime político adotado pela Nação: 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades constituídas, ao 

Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais; 

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as figuras dos 

que se bateram ou se sacrificaram pela pátria; 

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo quanto ao 

poder e ao destino da raça brasileira; 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de uma região 

do país com relação ao das demais regiões; 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva combate a qualquer 

confissão religiosa; 

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade dos 

vínculos conjugais; 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou 

desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas da 

personalidade humana. (BRASIL, 1939) 

Dessa forma, um livro didático poderia ter seu uso negado, em grande parte, pelo que 

consta nos itens, menos por questões pedagógicas do que políticas.  

Ainda assim, é de se destacar que a partir dos anos 1930, se por um lado a produção 

didática passava pelo crivo controlador do Estado, tendo em vista o momento político por qual 



30 

passava o Brasil (ditadura do Estado Novo), por outro, durante o mesmo período as produções 

buscaram ressaltar a atuação dos “brasileiros” no passado histórico, com o fim de manter uma 

construção de nacionalidade (em virtude das propostas didáticas de cunho nacionalista do, 

então, ministro da Educação, Francisco Campos), no sentido de engendrar uma homogeneidade 

sociocultural, inclusive, já pautada na noção de “democracia racial”, conforme Ribeiro (2011): 

Com as mudanças políticas dos anos 1930 e a necessidade de organização de 

programas curriculares e de manuais escolares que privilegiassem as orientações 

nacionalistas do Estado, novas diretrizes foram adotadas para as políticas 

educacionais. Dentro dessa perspectiva nacionalista, houve nos conteúdos uma 

valorização da atuação dos brasileiros em seu passado histórico, privilegiando, 

obviamente, as camadas dominantes da sociedade. Ao português coube a imagem 

daquele que trouxe a civilização; ao índio, a imagem daquele que resistiu à escravidão 

enfrentando inimigos e florestas; ao negro, além do pouco espaço destinado, coube a 

projeção de figura sempre relacionada a sua condição de mercadoria, que produz 

outras mercadorias. Além disso, buscava-se argumentar a favor da contínua diluição 

desse elemento na sociedade. Os enfoques dos manuais didáticos alternavam entre o 

político e o econômico. (RIBEIRO, 2011, p. 32)   

Com base no descrito pela autora é possível inferir, entre outras coisas, que a construção 

de nacionalidade brasileira nos livros didáticos vem sendo, há muito, feita de modo a 

menosprezar ou excluir as disputas e tensões em torno das relações entre populações indígenas, 

populações africanas e europeus na formação do Brasil, determinando, desde então, o lugar que 

cada um ocupa nesta dinâmica. Nesse sentido, a ação do Estado contribuiu diretamente para 

essa perpetuação via dispositivos legais aos quais a Comissão Nacional do Livro Didático - 

CNLD estava submetida. A CNLD foi mantida mesmo após o fim da ditadura do Estado Novo, 

em 1945. Neste ano, por meio de um novo decreto, o Decreto-Lei nº. 8.460, publicado em 26 

de dezembro de 1945, o Estado propôs a consolidação da legislação sobre as condições de 

produção, importação e utilização do livro didático. O decreto sugere que a comissão seja 

constituída por quinze membros, em vez de sete, porém, manteve os mesmos onze itens que o 

Decreto de 1938 estipulava como critérios para não autorização das obras. 

Além disso, no ano de 1946, com a finalidade de defender e difundir os livros no país e 

discutir os problemas do setor, um grupo de livreiros fundou, na cidade de São Paulo, a Câmara 

Brasileira do Livro (CBL), em atuação até a atualidade, cujo primeiro presidente foi o editor 

Jorge Saraiva. A atuação da CBL foi fundamental, junto ao poder público, para o 

estabelecimento de parâmetros para o mercado do livro, como lemos em Mazzi & Amaral-

Schio (2021): 

Nos anos seguintes, a CBL se fortaleceu e continuou a luta pelos direitos desse setor 

que crescia a cada ano. Em 1956, ano em que tomou posse o Presidente da República 

Juscelino Kubitschek (JK), foi realizado o Terceiro Congresso de Livreiros e Editores 

do Brasil. Nesse congresso, além de apresentarem e discutirem os direitos alcançados 

nos últimos anos, os participantes reivindicavam o que consideravam ser a maior 
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necessidade do setor – a Regulamentação do Comércio Livreiro – por meio de um 

código de ética. (MAZZI; AMARAL-SCHIO, 2021, p. 94) 

De fato, como descrevem os autores, não houve a regulamentação do setor, o que 

ocasionou sérios problemas para o desenvolvimento do mercado como um todo, além da maior 

das problemáticas, a distribuição. Além disso, por meio de novo decreto, Decreto nº 48.902, de 

27 de agosto de 1960, Kubitschek deu início à Campanha Nacional do Livro (CNL), cuja 

finalidade era: 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, 

revendo-lhe as sucessivas edições; 

b) organizar e publicar obras de interêsse cultural, inclusive a "Revista do Livro"; 

c) diligenciar, por todos os meios a seu alcance, no sentido de ser aumentada, 

melhorada e barateada a edição de livros no país, e, bem assim, de ser facilitada a 

importação de livros estrangeiros; 

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção, em todo o território nacional, de 

bibliotecas públicas, escolares e consideradas de utilidade pública; 

e) promover a realização de cursos, destinados a formar os especialistas necessários 

aos serviços que lhe incumbem, além de outros, de extensão e aperfeiçoamento 

cultural; 

f) organizar congressos, festivais e exposições de livros, no país e no estrangeiro, em 

colaboração com a Biblioteca Nacional; 

g) distribuir prêmios às melhores obras publicadas no país; 

h) promover a realização de filmes documentos de divulgação do livro, de bibliotecas 

e de nossa história literária; 

i) financiar bolsas de estudo, no país e no estrangeiro; 

j) criar e manter bibliotecas-modêlo e bibliotecas volantes em todo o território 

nacional; 

l) manter serviço de intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras ligadas ao 

livro; 

m) cooperar com os órgãos federais, estaduais e municipais de caráter cultural e 

relacionados com as suas finalidades; e 

n) realizar quaisquer outras atividades para o pleno preenchimento de suas finalidades. 

(BRASIL, 1960) 

A CNL, instituída no fim do mandato de Kubitschek não foi adiante, inclusive por falta 

de investimento (MAZZI; AMARAL-SCHIO, 2021).  

No ano seguinte, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº. 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, estabeleceu a obrigatoriedade do ensino primário no Brasil, o que influenciou diretamente 

as políticas do LD. Com essa nova resolução da LDB, o contingente de crianças e adolescentes 

que estariam nas escolas seria muito maior do que até então vivenciado no Brasil, implicando 

a necessidade de uma maior quantidade de livros didáticos disponíveis. No entanto, algo que 

preocupava o governo era quanto à permanência escolar.8 

 

 

8 (LIMA & CIASCA, 2020; MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; PINHEIRO et al., 2021; SOARES & SOUZA, 

2011). 
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Nesse sentido, os autores Mazzi e Amaral-Schio (2021), com base em Filgueiras (2015), 

entendem que um dos principais motivos para a evasão escolar era o elevado custo dos livros, 

que, naquele período, deveriam ser adquiridos pelos estudantes. Diante desse problema na 

escola pública o Estado precisava rever suas políticas e criar medidas que reduzissem essa 

evasão. 

Já durante o regime militar, o Estado precisou repensar a forma de funcionamento do INL 

– Instituto Nacional do Livro – e implementar mudanças que respondessem às novas 

necessidades da educação, principalmente em função da ampliação do número de estudantes no 

ensino público, o que demandaria, entre outros fatores, um número maior de livros didáticos 

disponíveis. Nesse sentido, Mazzi e Amaral-Schio (2021) mencionam que dentre essas 

mudanças, se destaca o decreto nº. 59.355, de 4 de outubro de 1966, com a criação da Comissão 

do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), cuja finalidade era: 

[...] incentivar, orientar, coordenar e executar as atividades do Ministério da Educação 

e Cultura relacionados com a produção, a edição o aprimoramento e a distribuição de 

livros técnicos e de livros didáticos. (BRASIL, 1966) 

Além de: 

I - Definir, quanto ao Livro Técnico e ao Livro Didático, as diretrizes para a 

formulação de programa editorial e planos de ação do Ministério da Educação e 

Cultura; 

II - Elaborar seu plano anual de trabalho e o de aplicação de recursos; 

III - Autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes com entidades públicas 

e particulares e com autores, tradutores, editores, gráficos, distribuidores e livreiros; 

IV - Autorizar a concessão de auxílios e a prestação de assistência-técnica, aprovando 

os relatórios sôbre sua aplicação ou desenvolvimento; 

V - Promover estudos e prestar a assistência que lhe fôr solicitada, tendo em vista as 

finalidades previstas neste decreto;  

VI - Colaborar com outros órgãos públicos ou particulares de objetivos idênticos, 

equivalentes ou correlatos, em particular com o Grupo Executivo da Indústria do 

Livro - GEIL; 

VII - Examinar e aprovar projetos específicos de trabalho que lhe sejam submetidos; 

VIII - Elaborar sua proposta orçamentária anual; 

IX - Autorizar a efetivação de despesas até o limite de meio por cento dos recursos da 

COLTED para custeio de sua operação; 

X - Traçar normas para melhor execução dêste decreto, inclusive elaborar seu 

regimento; 

XI - Requisitar os servidores civis necessários ao seu funcionamento. 

Nota-se então a preocupação do Estado em destinar recursos para a expansão da 

distribuição de livros e materiais didáticos, de modo mais abrangente que o que até 

então havia sido praticado em termos de política pública. (BRASIL, 1966) 

Há que se destacar que, para a execução de tais objetivos, em 1967, o governo brasileiro 

contou com investimentos do governo estadunidense, via acordo entre o MEC e a Agência 

Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), além de criar a Fundação 
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Nacional do Material Escolar (FENAME). Sobre esse evento, Zacheu & Castro (2015) 

destacam: 

[...] que o acordo entre Brasil e Estados Unidos fazia parte de uma aproximação 

proporcionada pela Organização dos Estados Americanos – OEA. Foi por meio da 

OEA que, pressionados pelo país norte-americano, seus integrantes receberam a 

proposta de fazer uma revisão em seus livros didáticos “para que deles fossem 

retiradas referências desabonadoras aos atos de nosso grande vizinho do norte.” Com 

o objetivo de obter uma reforma educacional entre os países membros, a OEA propôs 

o “controle estatal dos conteúdos dos livros de História, no que foi prontamente 

acatada pela ditadura militar brasileira.”9 (ZACHEU, CASTRO, 2015, p. 8) 

Nota-se, mais uma vez, que a produção dos livros didáticos no Brasil esteve atrelada ao 

momento histórico-político do país, nesse caso, não somente pelo regime ditatorial como 

também em função da Guerra Fria, em que as disputas entre os Estados Unidos e a (extinta) 

União Soviética fizeram com que as potências, ao não se confrontarem diretamente em “guerra 

aberta”, interferissem, politicamente, em países cuja aliança fosse significativa. Com base no 

descrito por Zacheu & Castro (2015), fica evidente a preocupação, principalmente, com os 

livros de história e com a, suposta, veiculação de determinados vieses ideológicos, sobretudo 

relacionados aos ideiais comunistas.   

O acordo garantia recursos financeiros por três anos para a produção, edição e distribuição 

do LD para as escolas. A partir de 1970, o MEC passou a se responsabilizar pela coedição dos 

materiais didáticos junto às editoras, o que fez por meio Programa do Livro Didático para o 

Ensino Fundamental (PLIDEF), incialmente atrelado ao INL, que foi extinto em 1976, passando 

assim a ser atrelado à FENAME,10 cujos objetivos eram 

[...] a distribuição de livros didáticos para uma parcela de ‘alunos carentes’ por meio 

de convênios com as Secretarias Estaduais de Educação (SECs), o barateamento do 

preço dos exemplares nas livrarias para atendimento aos estudantes não caracterizados 

como carentes, o aprimoramento da qualidade dos livros didáticos por intermédio do 

sistema de seleção e avaliação do PLIDEF/INL, a colaboração com o aperfeiçoamento 

técnico-pedagógico dos professores através dos manuais para o professor e de cursos, 

e a implantação do Fundo Nacional do Livro Didático e do Banco do Livro. (BRASIL 

apud MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021, p. 97) 

A FENAME – Fundação Nacional do Material Escolar – teve sua atuação, 

simultaneamente, como produtora de LD e financiadora do mercado editorial privado, 

tornando-se uma das mais importantes instituições no que se refere ao âmbito educacional, 

 

 

9 As citações utilizadas pelas autoras são de: CELESTE FILHO, Macioniro. A proposta da Organização dos 

Estados Americanos para a censura de livros brasileiros de História no auge da ditadura militar. In: MARTINS, 

Maria Angélica Seabra Rodrigues. Educação, mídia e cognição. Bauru/SP, Canal 6, 2010, p. 237 e 258. 
10 (LIMA & CIASCA, 2020; MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; PINHEIRO et al., 2021; RIBEIRO,  

    2011; SOARES & SOUZA, 2011). 
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sendo substituída, em 1983, pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), sendo seus 

objetivos: 

I - a melhoria de qualidade, a diminuição dos custos e a criação de melhores condições 

de acesso dos usuários ao material escolar e didático, à alimentação escolar e às bolsas 

de estudo e manutenção; 

II - a coordenação da política de assistência educacional, bem como o 

desenvolvimento de estudos visando a subsidiar a sua formulação; 

III - o apoio à administração dos serviços de assistência educacional dos sistemas de 

ensino. (BRASIL, 1983) 

Em 1985, em novo contexto político do Brasil, por meio do Decreto-Lei nº. 91542, de 19 

de agosto de 1985, é criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em substituição 

ao PLIDEF, inclusive, como ressalta Ribeiro (2011), o decreto nem sequer menciona o 

programa de que foi substituto, provavelmente para: 

agregar valor positivo a determinado governo, que não quer ter sua imagem política 

associada ao governo anterior, que nesse caso, era uma ditadura. Por isso, tal governo 

democrático se autodenominou Nova República. (CASSIANO apud RIBEIRO, 2011, 

p. 37) [grifos próprios] 

Nesse momento, o MEC deixou de ser coeditor das obras didáticas, passando apenas a 

ser comprador. O PNLD, ainda que herdeiro de políticas públicas para LD do passado, 

promoveu em sua atuação grandes inovações, principalmente no que se refere à distribuição, 

de forma gratuita, de materiais didáticos para os estudantes do ensino público, cuja estratégia 

adotada foi a adoção de livros reutilizáveis (não consumíveis), a fim de diminuir os gastos 

totais.11 

Ao longo da década de 1990 o Programa passou por modificações e aprimoramentos, os 

quais, entre outros aspectos, estabeleceu critérios para a avaliação dos livros didáticos, bem 

como ampliou a compra e distribuição do LD para os diferentes níveis da Educação Básica. 

Diante disso, é apropriado afirmar que:  

O PNLD é um programa de referência para a compreensão do processo de 

redemocratização brasileira, no campo da política educacional, posto que vem 

atravessando todos os governos nos últimos 25 anos [à época] da história da educação 

brasileira. (FERNANDES, 2011, p. 2) 

Além disso: 

A partir desse momento, progressivamente foram sendo incluídas no programa as 

distintas disciplinas componentes do currículo escolar e o programa foi se delineando 

no sentido de incorporar os professores no processo de escolha. [...] Entretanto, foi 

apenas em 1996 — portanto num cenário político não mais caracterizado pela 

 

 

11 (LIMA & CIASCA, 2020; MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; PINHEIRO et al., 2021; RIBEIRO, 2011; 

SOARES & SOUZA, 2011). 
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presença de um Estado autoritário, que se iniciou efetivamente a avaliação pedagógica 

dos livros didáticos, processo marcado por tensões, críticas e confrontos de interesses. 

Desde então, estipulou-se que a aquisição de obras didáticas com verbas públicas para 

distribuição em território nacional estaria sujeita à inscrição e avaliação prévias, 

segundo regras estipuladas em edital próprio. De um PNLD a outro, os referidos 

critérios foram aprimorados por intermédio da incorporação sistemática de múltiplos 

olhares, leituras e críticas interpostas ao programa e aos parâmetros de avaliação. 

(MIRANDA; LUCA, 2004, p. 126-127) 

Conforme apontam os pesquisadores12, é em 1994 que uma equipe responsável pelo 

PNLD, na época, propõe um documento com critérios para a avaliação dos materiais didáticos 

produzidos pelas editoras e inscritos no Programa. Os resultados desta análise demonstraram 

que, entre os dez livros mais escolhidos e adotados pelos professores do ensino fundamental, a 

maioria veiculava erros conceituais graves, estereótipos e preconceitos.  

A partir de então, são definidos parâmetros para se proceder à avaliação das obras 

didáticas, estipulados em edital público para o certame e que foi se modificando e ganhando 

complexidade ao longo das edições do programa. Para uma noção mais abrangente a respeito 

das etapas do processo de avaliação das obras apresentamos na sequência um quadro sinóptico. 

  

 

 

12 (LIMA & CIASCA, 2020; MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; PINHEIRO et al., 2021; RIBEIRO, 2011; 

SOARES & SOUZA, 2011). 



36 

Figura 1: Etapas do processo de avaliação dos livros didáticos no Brasil. 

 

Fonte: PINHEIRO, Regiane M. S. et al., 2021, p. 10. 

 

Os resultados das avaliações passaram a compor, a partir de 1996, o Guia de Livros 

Didáticos, documento público em que se relacionam as obras didáticas avaliadas pelo 

Programa.13  

 

 

13 (LIMA & CIASCA, 2020; MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; MIRANDA & LUCA, 2004; PINHEIRO et al., 

2021; RIBEIRO, 2011; SOARES & SOUZA, 2011). 
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Nele são fornecidas informações sobre as obras e uma resenha que destaca os principais 

aspectos levantados na análise feita pelo avaliador. Incialmente, o Guia elencava todas as obras, 

inclusive as reprovadas e em ordem de classificação, tendência esta abandonada a partir do 

PNLD de 2005, cujo Guia apresentava as obras em ordem alfabética e sem incluir as 

reprovadas. Ainda assim: 

O fato de uma obra não estar presente no Guia publicado pelo MEC traz efeitos 

financeiros indesejáveis que, em alguns casos, culminaram no desaparecimento de 

editoras e/ou em fusões de grupos editoriais. A instituição de uma cultura avaliativa, 

num contexto político democrático, acabou por desencadear poderosos mecanismos 

de reajustamento e adaptação no mercado editorial. (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 

128) 

Nota-se, portanto, o peso que o PNLD passou a representar, inclusive, para o mercado 

privado de livros didáticos,, no que pese para a aquisição de obras por colégios particulares, 

pois uma obra que não conste no Guia de Livros Didáticos encontra dificuldades em ser 

adotada. No que se refere especificamente à área de História, o PNLD só passou a adquirir 

obras didáticas para a disciplina a partir de 1997, momento em que, igualmente, se ampliou o 

Programa para atender aos anos finais do ensino fundamental.  

Nas edições seguintes o Programa se ampliou cada vez mais. Em 2003, passou a atender 

os estudantes do ensino médio, se configurando como PNLEM. Em 2007, os estudantes do 

ensino de jovens e adultos (EJA), designando o PNLA, porém, o último edital lançado para este 

segmento foi em 2014. Já no ano de 2011, respondendo aos anseios de movimentos sociais, foi 

instituído o PNLD-Campo, em atendimento específico às escolas do campo, no entanto, esta 

vertente do Programa foi encerrada em 2018 (MAZZI; AMARAL-SCHIO, 2021). 

O Programa, em 2012, lançou edital que permitia a inscrição, do que denominou, de 

objetos educacionais digitais em complemento às obras impressas, o que incluía material 

multimídia e audiovisual, além de as obras impressas apresentarem endereços aos quais os 

estudantes poderiam acessar outros materiais de forma on-line.  

A partir de 2017, por meio do Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, o Programa 

entrou em uma nova fase, passando a se denominar Programa do Livro e do Material Didático, 

ainda que mantenha a mesma sigla, unificando em si o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), além de passar de ciclo trienal 

para quadrienal, de forma a ter certames para livros destinados a cada ciclo da Educação Básica 

a cada quatro anos, atendendo inclusive a etapa da educação infantil  (MAZZI; AMARAL-

SCHIO, 2021). De acordo com o que descrito no Portal do MEC: 

Com nova nomenclatura, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático – 

PNLD também teve seu escopo ampliado com a possibilidade de inclusão de outros 
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materiais de apoio à prática educativa para além das obras didáticas e literárias: obras 

pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, 

materiais de formação e materiais destinados à gestão escolar, entre outros.14 

O edital lançado em 2020, destinado aos professores e estudantes dos anos finais do 

ensino fundamental, já trazia essa característica mais abrangente, ou seja, para além de coleções 

de livros didáticos, ao incluir obras de três tipos, denominadas no edital como: Disciplinares, 

Interdisciplinares e Projetos Integradores, todas com livros impressos para o estudante e para o 

professor e material digital para o professor, além incluir obras literárias de Língua Portuguesa 

e Língua Inglesa. 

Diante desse cenário, é interessante ressaltar que ao longo das oito edições do Programa, 

consideradas nesta investigação, as obras didáticas foram se adequando e transformando, 

levando em conta o peso que a avaliação representa, não apenas em termos pedagógicos, mas 

principalmente em se tratando de mercado. Rapidamente as editoras buscaram reformular obras 

com o intuito de serem aprovadas no certame e não correr o risco de perder o maior comprador 

de livros, ou seja, o governo federal (MIRANDA; LUCA, 2004). 

Nesse sentido, Miranda & Luca (2004) realizaram um levantamento das obras didáticas 

de história e verificaram que: 

Na área de História é patente a transformação: de um cenário marcado pelo 

predomínio de obras que veiculavam, de modo explícito ou implícito, todo tipo de 

estereótipo e/ou preconceitos, para um quadro em que predominam cuidados 

evidentes, por parte de autores e editores, em relação aos critérios de exclusão de uma 

obra didática. Nos vários editais e nos Guias publicados, tais critérios têm sido 

exaustivamente repetidos: existência de erros de informação, conceituais ou de 

desatualizações graves; veiculação de preconceitos de gênero, condição social ou 

etnia, bem como de quaisquer formas de proselitismo e, por último, verificação de 

incoerências metodológicas graves entre a proposta explicitada e aquilo que foi 

efetivamente realizado ao longo da obra. (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 127-128) 

Importante destacar que as autoras partem de sua experiência enquanto membros, 

respectivamente, da Comissão Técnica do MEC e da Coordenação da área de História. Nesse 

sentido, por meio de dados obtidos em relatórios técnicos do MEC, classificam as obras 

inscritas no PNLD de 2005 em determinados agrupamentos, a fim de criar um panorama geral 

sobre as principais tendências percebidas na produção didática de história até aquele período. 

Conforme indicam: 

Os livros didáticos de História se apresentam, até pelo seu enorme grau de difusão, 

potencializado pela distribuição gratuita aos estudantes de escola pública de todo o 

país, como uma das mais importantes formas de currículo semi-elaborado, que nasce 

 

 

14 BRASIL. MEC. PNLD. Site. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld. Acesso em: 15 jul. 2022. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld
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a partir de distintas visões e recortes acerca da cultura. Carregam consigo, portanto, 

múltiplas possibilidades de organização dessa relação entre o que é, o que pode ser e 

o que deveria ser aprendido em relação à disciplina.  

A partir do PNLD é possível depreender tendências globais quanto à História ensinada 

que se vinculam mais a tipos diferenciados de saberes disciplinares, curriculares e/ou 

derivados de tradições pedagógicas distintas do que aos efeitos supostamente 

normativos do programa. Os resultados globais da avaliação constituem-se em fonte 

privilegiada para compor um quadro compreensivo a respeito de tendências 

contemporâneas da História, ou melhor, das Histórias, que se quer ver ensinadas. 

(MIRANDA; LUCA, 2004, p. 134) 

As conclusões obtidas pelas autoras demonstram que: 

b) a maior parte das coleções que passaram pela análise se pautam numa dimensão formativa 

do saber histórico escolar “cuja seleção de conteúdos, cronologia e textos é feita segundo 

uma visão mais informativa acerca da narrativa acontecimental do passado [...];”15  

c) quanto às perspectivas de aprendizagens, a maioria das obras se pautava no que as autoras 

denominaram paradigma informativo, cuja transmissão do conteúdo é feita de forma 

vertical, ou seja, com foco na exposição dos conteúdos, na obtenção da informação e do 

conteúdo histórico, por parte dos estudantes, sem levar em conta como os estudantes 

processam, de forma cognitiva, as informações;  

d) no que se refere à abordagem programática, foi constado que grande parte das obras se 

pautava por uma organização denominada “história integrada”, ou seja, que trata “da 

História da civilização ocidental de modo articulado com os conteúdos de História do Brasil 

e História da América”16, em que se prioriza uma concepção de tempo cronológico e 

sucessivo, marcado por uma visão quadripartite da História, tendo como epicentro a Europa, 

conforme aponta Chesneaux (1995): 

História antiga, de fato, história da Antiguidade greco-romana, com uma tímida 

abertura para o Egito faraônico e os impérios assírio-babilônicos. Esse período se 

estende tradicionalmente até a queda do Império Romano (conquista de Roma pelos 

bárbarosm em 410, ou queda do Imério Romano do Ociedente, em 484); 

História da Idade Média, de fato, da Idade Média ociedental, com um esforço para 

estendê-la a Bizâncio, ao Leste da Europa e aos países árabes do Mediterrâneo. Esse 

período se estende até a conquista de Bizâncio pelos turcos (1453) ou até o 

descobrimento da América por Cristóvão Colombo (1492); 

História moderna, sempre da Europa, aí compreendida sua expansão colonial de 

ultramar, período que se estende até a Revolução Francesa (1789?, 1799?, 1815?); 

História contemporânea, a única que ultrapassa, bem ou mal, o marco europeu e deixa 

um lugar efetivo para os países de Ásia, África e América. (CHESNEAUX, 1995, p. 

92-93) [grifos do autor] 

 

 

15 (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 135) 
16 (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 139) 
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e) por fim, naquilo que se refere à relação das obras com o desenvolvimento historiográfico, o 

maior número das obras pertence ao grupo, genericamente, designado Tradicional: 

que aborda a História em sua dimensão meramente informativa e não valoriza o 

conhecimento histórico em seu aspecto construtivo. As narrativas são organizadas a 

partir de recortes já consagrados, as fontes históricas ganham caráter mais ilustrativo 

e não são exploradas numa dimensão que aproxime o aluno daquilo que preside o 

procedimento histórico; nesse sentido, uma concepção de verdade pronta e irrefutável 

preside a obra. Em geral, as coleções que integram esse subconjunto mantêm 

coerência com a visão processual e evolutiva do tempo e das sociedades e não rompe 

com a quadripartição clássica de base eurocêntrica. (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 

140) 

Não caberia enveredar por uma discussão aprofundada sobre os aspectos levantados pelas 

autoras no âmbito desta investigação, ainda que até certo ponto coadunam com aquilo que será 

exposto ao longo do trabalho. Por exemplo, quando as autoras afirmam a predominância, entre 

as coleções didáticas, de uma ênfase nos processos históricos europeus, algo que foi 

identificado nas obras de Cotrim ao longo de nossa análise.  

No decorrer deste capítulo, buscamos demonstrar o peso político exercido sobre a 

produção didática durante quase um século de sucessivas políticas públicas implementadas e 

de mecanismos de avaliação executados com maior ou menor preocupação com aspectos 

ideológicos, mais do que propriamente pedagógicos. Além disso, destacamos os principais 

marcos deste processo de políticas públicas acerca do LD, que podem ser resumidos conforme 

a figura 2. 

 

Figura 2: Cronologia de Políticas Públicas acerca do Livro Didático 

  

Fonte: MAZZI; AMARAL-SCHIO, 2021, p. 89.   
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2 IMPORTÂNCIA HISTÓRICA DA LEI 10.639/2003: UM PANORAMA 

HISTÓRICO-SOCIAL 

“Racismo vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for cometida por pessoas 

negras.” (Luísa Nunes Brasil, 4 jun. 2020) 

 

A fala acima reproduzida pode ser lida como eco de um pensamento secular, quando o 

discurso médico no Brasil, principalmente a partir de 1870, atribuía aos elementos raciais as 

causas da “degenerescência da raça”, consequentemente gerando indivíduos com maior 

propensão à criminalidade. 

É a partir desse ponto de vista que teceremos reflexões ao longo deste capítulo, no sentido 

de buscar compreender a forma como o discurso jurídico se aliou ao discurso médico, tendo 

como base as teorias deterministas do evolucionismo social e do darwinismo social, para criar 

mecanismos legais que justificassem um projeto de nação “branqueada”, “civilizada”, 

“modernizada”. 

Durante o século XIX, principalmente a partir da segunda metade, buscou-se construir 

um sentimento nacionalista para o Brasil, que havia se estabelecido como país independente 

em 1822. Sendo que antes dessa data, enquanto colônia de Portugal, não se podia falar em um 

sentimento de nacionalidade com o qual todos os habitantes da América Portuguesa pudessem 

se reconhecer. O que havia eram grupos diferenciados, como os portugueses ou descendentes 

vivendo na colônia; os “índios”, selvagens ou dóceis na concepção da época; e os africanos e 

descendentes escravizados, e definitivamente nenhum desses grupos se reconhecia como 

brasileiros. (FAUSTO, 2006) 

Com a proclamação da República, em 1889, essa necessidade de se construir uma 

nacionalidade para o Brasil se tornou ainda mais urgente do que fora antes no período imperial. 

E, para além disso, era fundamental romper com as estruturas monárquicas, entendidas pelos 

republicanos como uma das causas do atraso da nação. A busca pelo progresso do Brasil 

passava pelo ideal de nação “civilizada”, “evoluída”, “moderna” (CARVALHO, 2008). Nesse 

sentido, a “mestiçagem” passa a ser vista, por médicos e juristas como impedimento para a 

ascensão do Brasil, bem como tudo o que se refere à população negra nesse contexto, a qual se 

associaram termos como “degenerescência”, “taras raciais”, “enfermidade phisica e moral” e 

“criminalidade” (MUNANGA, 2020; RIZZINI, 2011; SCHWARZ, 1993). 

É nesse contexto que as reflexões aqui tecidas se circunscrevem, o período chamado de 

República Velha, que se inicia em 1889 e termina em 1930 com o início do governo de Getúlio 
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Vargas. O objetivo é buscar compreender a forma como o pensamento médico e jurista 

concretizou em termos legais políticas públicas direcionadas às populações negras durante a 

República Velha. Para isso recorreu-se à legislação da época e à produção de uma das 

personagens de proeminência nesse contexto, o médico Raimundo Nina Rodrigues (1862-

1906), que foi um grande incentivador da área de medicina criminal na Faculdade de Medicina 

da Bahia, onde teve a maior parte de sua produção intelectual publicada.  

Aqui recorreu-se às análises postuladas por Irene Rizzini (2011), em sua obra O Século 

Perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil, da qual emerge a 

inquietação para a realização das reflexões deste capítulo, tomando como mote a questão da 

infância. Na obra a autora narra a trajetória de debates nos campos médico e jurídico, no Brasil 

e na Inglaterra, França e Estados Unidos entre fins do século XIX e início do XX, acerca das 

políticas públicas voltadas, sobretudo, à infância pobre, abandonada, “desvalida” e “perigosa” 

e as influências das teorias deterministas, evolucionistas sociais e darwinistas sociais, além da 

eugenia, que toma corpo nos discursos médicos e jurídicos da época, os quais deram base para 

a criação do Código de Menores, em 1927. 

Além disso, recorreu-se aos trabalhos de Lilia Schwarcz (1993), em O espetáculo das 

raças, em que a autora faz uma exaustiva investigação a respeito dos discursos médicos, juristas 

e acadêmicos, entre os anos de 1870 e 1930, quanto à aplicação das teorias raciais no Brasil. 

Na obra, a autora apresenta um amplo panorama das toerias raciais engendradas entre o fim do 

século XVIII e início do século, com importantes considerações sobre como tais teorias foram 

apropriadas por estudiosos dos meios médico e jurista, principalmente, mas não só. 

Outro trabalho de relevância na construção deste capítulo é de Kabengele Munanga 

(2020). Em Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, o autor traz à baila a discussão acerca da 

construção da identidade brasileira em detrimento da identidade negra, ou por assim dizer da 

participação do “elemento negro” nessa construção. Trabalho de suma importância no campo 

das discussões sobre a atuação de um ideal eugenista de nação, Munanga (2020) questiona: 

O que significaria ser “branco”, ser “negro”, ser “amarelo” e ser “mestiço” ou 

“homem de cor”? Para o senso comum, essas denominações parecem resultar da 

evidência e recobrir realidade biológicas que se impõem por si mesmas. No entanto, 

trata-se, de fato, de categorias cognitivas largamente herdadas da história da 

colonização, apesar da nossa percepção da diferença situar-se no campo do visível. É 

através dessas categorias cognitivas, cujo conteúdo é mais ideológico do que 

biológico, que adquirimos o hábito de pensar nossas identidades sem nos darmos 

conta da manipulação do biológico pelo ideológico.  

Visto sob esse prisma, a mestiçagem não pode ser concebida apenas como fenômeno 

estritamente biológico, isto é, um fluxo de genes entre populações originalmente 

diferentes. Seu conteúdo é de fato afetado pelas ideias que se fazem dos indivíduos 

que compõem essas populações e pelos comportamentos supostamente adotados por 
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eles em função dessas ideias. A noção de mestiçagem, cujo uso é ao mesmo tempo 

científico e popular, está saturada de ideologia. (MUNANGA, 2020, p. 24) 

Situar o início e os desdobramentos desta ideologia é que pretendemos neste capítulo, 

finalizando com uma discussão sobre traços que permanecem na cultura e na educação, 

apresentados por Abdias Nascimento (1978), em Genocídio do negro brasileiro. 

 

2.1 ENTRE MÉDICOS E JURISTAS: A CIÊNCIA E A LEI A FAVOR DA “PÁTRIA” 

 

Durante o século XIX o Brasil passou por inúmeras transformações, definições e 

redefinições, interna e externamente, enquanto nação independente a se estabelecer. Para esse 

estudo interessa particularmente as inquietações nos campos médico e jurista geradas a partir 

de 1870. Essa década representou para o Brasil um ponto de mutação, foi a década de 

estabelecimento do republicanismo e do abolicionismo enquanto movimentos abertamente 

contrários às estruturas monárquicas, cada um a seu modo. É nessa década, também, que teorias 

deterministas, evolucionistas sociais e darwinistas sociais, são recepcionadas com mais ênfase 

nas faculdades de direito e medicina, e servirão como base para postulados no futuro, tanto na 

área médica como na jurídica – aqui destacaremos a jurídica (MUNANGA, 2020; RIZZINI, 

2011; SCHWARZ, 1993). 

As lutas abolicionistas se acirraram entre os grupos abolicionistas e os que eram a favor 

da manutenção do sistema escravista e, em 1888, é assinada a Lei Áurea, que naquele momento 

foi recebida com euforia e celebrações. No entanto, não muito tempo após o evento, essa euforia 

seria abandonada, dando lugar a disputas políticas, por parte de fazendeiros e ex-proprietários 

de escravizados inconformados com uma abolição sem indenizações. De outro lado, toda uma 

população africana e afrodescendente que não teve respaldo político, social e econômico para 

integrar a sociedade de “homens livres” da nação, via-se relegada às margens da sociedade. 

(COSTA, 2008; FAUSTO, 2006) 

Pouco mais de um ano havia se passado da abolição do trabalho escravo, sem que os 

problemas que envolviam a população negra fossem discutidos ou solucionados pelos poderes 

políticos. Conforme Costa (2008): 

Depois da abolição os libertos foram esquecidos. Com exceção de algumas poucas 

vozes, ninguém parecia pensar que era sua responsabilidade contribuir de alguma 

maneira para facilitar a transição do escravo para o cidadão. Até mesmo 

abolicionistas, como o aclamado Joaquim Nabuco, que tão ardentemente militara na 

campanha abolicionista, no Parlamento e na imprensa por mais de uma década, 
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pareciam ter dado por concluída sua missão. A maioria tinha restado mais preocupada 

em libertar os brancos do fardo da escravidão do que estender aos negros os direitos 

de cidadania. O governo republicano que tomou o poder em 1889 excluiu os 

analfabetos do direito de voto, eliminando a maioria dos ex-escravos do eleitorado. 

(COSTA, 2008, p.137)  

Além do que, conforme Munanga (2020): 

O fim do sistema escravista, em 1888, coloca aos pensadores brasileiros uma questão 

até então não crucial: a construção de uma nação e de uma identidade nacional. Ora, 

esta se configura problemática, tendo em vista a nova categoria de cidadãos: os ex-

escravizados negros. Como transformá-Ios em elementos constituintes da 

nacionalidade e da identidade brasileira quando a estrutura mental herdada do 

passado, que os considerava apenas como coisas e força animal de trabalho, ainda não 

mudou? Toda a preocupação da elite, apoiada nas teorias racistas da época, diz 

respeito à influência negativa que poderia resultar da herança inferior do negro nesse 

processo de formação da identidade étnica brasileira. (MUNANGA, 2020, p. 54) 

Cabe lembrar que a abolição foi um dos motivos que gerou desgaste entre a monarquia e 

os proprietários de terras e fazendeiros, o que, juntamente aos desentendimentos de D. Pedro II 

com a Igreja e com os militares, levou a proclamação da República em 1889, processo 

encabeçado e direcionado pelos militares, que encontraram em Marechal Deodoro da Fonseca 

o ícone para a realização de tal tarefa (CARVALHO, 1990; FAUSTO, 2006). 

A partir de então inúmeras questões surgem para a consolidação da república brasileira. 

A primeira delas diz respeito ao modelo de república a ser seguido. Como nos mostra José 

Murilo de Carvalho em A formação das almas (1990), pelo menos três eram os possíveis 

modelos a serem aplicados no Brasil, sendo dois franceses, o positivista e o da Terceira 

República Francesa, e um, o norte-americano. O mesmo autor ainda mostra que a importação 

dos modelos não era novidade no Brasil, já no período imperial houve a tentativa de adaptações 

dos modelos franceses e norte-americano, no que afetou a constituição imperial por intermédio 

de Benjamin Constant – um dos incentivadores da república no Brasil.  

Entretanto, o modelo que se torna vitorioso, demonstrado na Constituição de 1891, é o 

modelo norte-americano, mesclado com o que Carvalho (1990) chamou de “darwinismo 

republicano”, que deu embasamento para uma República centralizadora, liberal aos moldes 

brasileiros, pois ampliava ainda mais o abismo de desigualdade social. Esse modelo teve como 

defensores, principalmente, fazendeiros paulistas, cariocas e mineiros; como opositores, as 

classes médias urbanas formadas por profissionais liberais, professores, jornalistas e estudantes, 

ainda que com incoerências internas no que diz respeito aos ideais propagados da Revolução 

Francesa.  

O grupo que se destacará nesse contexto será o dos militares, ainda que isso represente 

uma contradição nesse segmento ao tomarem por base o positivismo, para o qual a fase militar 

deveria ser superada pela fase “positiva”, “normal”, da sociedade. Os militares se valiam de 
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uma formação técnica de que as classes intelectuais, com formação literária, não dispunham. 

Portanto, se compreendiam como os mais capacitados para dar cabo da missão de estabelecer a 

república brasileira. O lema positivista “ordem e progresso” era, definitivamente, o lema do 

grupo militar e se tornaria o lema da nação. (CARVALHO, 1990) 

As teorias positivistas não seriam base apenas para os militares, nas ciências esses ideais 

já encontravam ecos. Além do positivismo, outras correntes de pensamento científico, como as 

evolucionistas e darwinistas sociais, já eram praticadas nas faculdades de medicina e de direito, 

como nos aponta Lilia Moritz Schwarz em O espetáculo das raças (1993).  

Desde a década de 1870, as faculdades de direito e de medicina passavam por uma 

renovação de paradigmas, importando teorias deterministas e se voltando, principalmente, ao 

“problema da raça” no Brasil. Médicos e advogados passaram a se ver como os “salvadores do 

Brasil”. No caso do direito, este se arrogando como disciplina científica ao se apropriar de 

conceitos pertencentes às ciências naturais, à biologia evolutiva e da antropologia física e 

determinista (MUNANGA, 2020; RIZZINI, 2011; SCHWARZ, 1993). Conforme destaca 

Munanga (2020): 

Ao abordar a questão da mestiçagem do final do século XIX, os pensadores brasileiros 

se alimentaram sem dúvida do referencial teórico desenhado pelos cientistas 

ocidentais, isto é, europeus e americanos de sua época e da época anterior. A discussão 

travada por alguns iluministas a respeito do caráter ambivalente da mestiçagem, seja 

para explicar e confirmar a unidade da espécie humana (Buffon, Diderot), seja para 

negá-la (Voltaire); a ideia da mestiçagem tida ora como um meio para estragar e 

degradar a boa raça, ora como um meio para reconduzir a espécie a seus traços 

originais; as ideias sobre a degenerescência da mestiçagem etc., todo o arcabouço 

pseudocientífico engendrado pela especulação cerebral ocidental repercute com todas 

suas contradições no pensamento racial da elite intelectual brasileira. 

Como acontece geralmente na maioria dos países colonizados, a elite brasileira do fim 

do século XIX e início do século XX foi buscar seus quadros de pensamento na ciência 

europeia ocidental, tida como desenvolvida, para poder, não apenas teorizar e explicar 

a situação racial do seu país, mas também e sobretudo propor caminhos para a 

construção de sua nacionalidade, tida como problemática por causa da diversidade 

racial. (MUNANGA, 2020, p. 53) 

Schwarz (1993) e Rizzini (2011) dão destaque às teorias de Joseph Arthur de Gobineau17, 

Cesare Lombroso18, Gustave Le Bon19, que serão importadas e adaptadas ao Brasil, de forma a 

atender um ideal de urgência de “civilização” nacional, no sentido de civilizar, moralizar, o 

 

 

17 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), francês, vindo de família aristocrática, foi diplomata, filósofo e 

escritor. Esteve em vista ao Brasil em 1869. 
18 Cesare Lombroso (1835-1909), nascido em Verona, estudou medicina, forense e higiene, psiquiatria e 

antropologia criminal, sendo um dos expoentes neste último. 
19 Gustave Le Bon (1841-1931), francês, formado em medicina, suas áreas de interesse foram, além da medicina, 

a antropologia, a psicologia, a sociologia, e a física.  
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Brasil. Nesse sentido, civilização e progresso serão ideias associadas, sendo o progresso 

pressuposto para a civilização.  

Sobre as ideias de Le Bon, Schwarz (1993) destaca:  

G. Le Bon, que foi um grande vulgarizador de talentos alheios, divulgou na mesma 

época sua teoria que correlacionava raças humanas com espécies animais: “Baseando-

se em critérios anatômicos, como a cor da pele, a forma e capacidade do crânio, é 

possível estabelecer que o gênero humano compreende muitas espécies separadas e 

provavelmente de origem muito diferente”20. Com Le Bon, passava-se a empregar a 

palavra raça de preferência a espécie, assim como disseminavam-se concepções 

avessas à versão monogenista cristã. Adepto do que chamava de “psicologia social”, 

Gustave Le Bon acreditava ser “a substituição da atividade consciente do indivíduo 

pela ação inconsciente do grupo”21 a principal característica de sua época. Era o grupo, 

entendido enquanto conjunto, que determinava os comportamentos humanos 

individuais. (SCHWARZ, 1993, p. 82) [grifos da autora] 

Mais à frente, Schwarz (1993) ressalta aspectos importantes sobre o pensamento de 

Gobineau, que estavam em consonância com o de Le Bon (1902): 

O conde Gobineau (1816-82), autor de Essai sur l’negalité des races humaines 

(1853), era também partidário de um determinismo racial absoluto e favorável à 

condenação do arbítrio do individuo , “cuja vontade nada pode”22. No entanto, ao 

mesmo tempo que compartilhava os pressupostos darwinistas sociais, introduzia a 

noção de “degeneração da raça”, entendida como resultado último “da mistura de 

espécies humanas diferentes”. De fato, Gobineau cortava as últimas amarras com a 

explicação monogenista e evolucionista social, na medida em que seu argumento 

previa a impossibilidade do progresso para algumas sociedades compostas por “sub-

raças mestiças não civilizáveis”.  

“O resultado da mistura é sempre um dano”, dizia Gobineau, buscando comprovar os 

diagnósticos negativos dos poligenistas. A ideia de uma evolução social única e geral 

aparecia como um engano, já que os “caracteres fixos existentes nas diferentes raças” 

determinavam a necessidade da perpetuação dos “tipos puros”, não alterados pela 

miscigenação. Assim, se a “civilização” era um estágio acessível a poucas raças, o 

que dizer dos mestiços, esses sim uma “sub-raça decadente e degenerada”? 

Para Gobineau, portanto, se não se podia esperar muito de certas “raças inferiores”, 

não era necessário também temê-las. Radicalmente diversa era, no entanto, sua 

interpretação sobre as nações miscigenadas. Instáveis, por oposição à imutabilidade 

das raças puras, do cruzamento de espécies diferentes advinham populações 

“desequilibradas e decaídas”. (SCHWARZ, 1993, p. 83-84) 

Ambos, Le Bon e Gobineau, são vozes que ecoaram nos discursos médicos brasileiros 

entre o final do século XIX e início do XX. Já no caso dos discursos juristas, sobretudo no 

âmbito criminal, foram as ideias de Lombroso que lhe serviram como base, haja vista o 

desenvolvimento de seus estudos com foco em antropologia criminal, cujo objetivo foi 

 

 

20 A citação utilizada pela autora é de: LE BON, G. Les lois psychologuiques de l’evolution des peuples. Paris, 

s. e., 1902 [1. ed. 1894], p. 209. 
21 A citação utilizada pela autora é de: LE BON, G. Les lois psychologuiques de l’evolution des peuples. Paris, 

s. e., 1902 [1. ed. 1894], p. 13. 
22 As citaçãos utilizadas pela autora são de: GOBINEAU, Arthur de. Essai sur l’negalité des races humaines. 

Paris: Gallimard-Pleiade, 1983 [1. ed. 1853], p. 1151. 
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estabelecer parâmetros para a identificação dos “tipos criminosos”, a esse respeito, assinala 

Schwarz (1993): 

Para alguns teóricos, o tipo físico do criminoso era tão previsível que seria possível 

delimitá-lo de forma objetiva. Lombroso, por exemplo, criou uma minuciosa tabela, 

subdivida em: “elementos anathomicos” (assimetria cranial e facial, região occipital 

predominante sobre a frontal, fortes arcadas superciliares e mandíbulas além do 

prognatismo); “elementos physiologicos” (insensibilidade, invulnerabilidade, 

mancinismo e ambidestria); “elementos psycologicos” (tato embotado, olfato e 

paladar obtusos, visão e audição ora fracas ora fortes, falta de atividade e de inibição); 

e “elementos sociológicos” (existência de tatuagens pelo corpo). (SCHWARZ, 1993, 

p. 216-217) 

Com a publicação de A origem das espécies, de Charles Darwin (1859), o pensamento 

determinista encontra meios de se estabelecer no campo social, adaptando – e deturpando – as 

ideias defendidas por Darwin para a defesa de um pensamento social que via as diversas 

sociedades humanas como marcos de uma linha evolutiva da humanidade; justificavam o 

domínio de umas sobre as outras a partir da ideia de seleção natural do mais forte – o que deu 

embasamento para os imperialismos em fins do século XIX, inclusive. Como afirma Schwarz 

(1993): 

Um outro tipo de determinismo, um determinismo de cunho racial, toma forma nesse 

contexto. Denominada “darwinismo social” ou “teoria das raças”, essa nova 

perspectiva via de forma pessimista a miscigenação, já que acreditava que “não se 

transmitiriam caracteres adquiridos”, nem mesmo por meio de um processo de 

evolução social. Ou seja, as raças constituiriam fenômenos finais, resultados 

imutáveis, sendo todo cruzamento, por princípio, entendido como erro. As 

decorrências lógicas desse tipo de postulado eram duas: enaltecer a existência de 

“tipos puros” – e portanto não sujeitos a processos de miscigenação – e compreender 

a mestiçagem como sinônimo de degeneração não só racial como social. (SCHWARZ, 

1993,  p. 58) 

A autora ainda atesta no campo médico um alto índice de teses defendidas nas faculdades 

de medicina que tinham como aporte teórico a “teoria das raças” a partir da década de 1880. 

Coincidência ou não, é o mesmo momento que se acirravam os debates em torno da questão 

escravista.  

A obra de Nina Rodrigues se torna uma das referências no campo médico e jurídico no 

que diz respeito à aplicação da “teoria das raças” ao campo da medicina criminal, área por ele 

defendida e introduzida no meio acadêmico. Na obra Mestiçagem, degenerescência e crime, de 

1900,  o médico defenderá a tese de que a miscigenação gera, fatalmente, indivíduos de caráter 

deturpado e mais propensos à criminalidade, se valendo, inclusive das ideias de Gobineau 

quanto “à decadência dos mestiços sul-americanos”. 

O autor reúne observações realizadas na cidade de Serrinha, Bahia, para demonstrar como 

uma população miscigenada era mais propensa à “degenerescência”, como nos relatos a seguir: 
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Observação V. N.O., 32 anos, mestiça quase branca, bem situada, mas se ocupa com 

trabalhos domésticos fatigantes; cinco filhos. Antes de casar teve um acesso de 

depressão melancólica acompanhado de fenômenos neurastênicos que permanecem 

há um ano. Volta das tendências melancólicas depois de seu último parto; tristeza, 

vontade de chorar, repugnância pelo trabalho, insônia, sensação de cabeça estalando, 

impossibilidade de fixar a atenção, dores cefálicas. Tem um pai degenerado, 

alcoólatra. Há tudo para crer numa forte tara hereditária. 

A histeria, tão freqüente na população mestiça do estado, é relativamente rara em 

Serrinha. Encontramos aí perturbações e crises histeriformes freqüentes entre os 

neurastênicos, mas quase não há a histeria convulsiva comum, doença das mais 

freqüentes na Bahia entre os mestiços e os brancos. Mencionarei apenas alguns casos 

de histeria major.  

[...] 

Observação XXV. M..., negra, 30 anos; histeria, delírio de possessão demoníaca há 

meses. Antecedentes: descobri que ela descendia de pais africanos filiados à seita 

iorubá, estando conseqüentemente exposta aos êxtases e aos fenômenos de 

sonambulismo. 

[...] 

A degenerescência das populações mestiças se constitui, sem dúvida, num fenômeno 

muito complexo que não podemos reduzir a manifestações mórbidas fatais ou 

irremissíveis. Proteiforme, ela pode bem tomar formas que vão desde brilhantes 

manifestações de inteligência – como entre os degenerados superiores, passando por 

uma média de capacidade social de tipo inferior, mal tocada por tendências 

degenerativas, que tomarão corpo mais e mais nas gerações futuras –, até as 

manifestações estridentes da degenerescência-enfermidade, nas quais os estigmas se 

impõem pelo franco desequilíbrio mental ou sob a forma impressionante de 

monstruosidades físicas repugnantes. (RODRIGUES, 1900 [2008], p. 1157; 1159; 

1161 [grifos do autor]) 

Fica visível nas observações de Nina Rodrigues (1900) que a mestiçagem inevitavelmente 

levaria à degeneração da “raça”. Essa visão permeará a medicina e o direito desde a década de 

1870 até o início do século XX.  

De acordo com Schwarz (1993) e Munanga (2020) a produção de Nina Rodrigues – que 

formou o que ficou conhecido como Escola Nina Rodrigues – buscou demonstrar que o negro, 

no que se refere à mestiçagem, era um fator de impedimento à “civilização branca”, tido como 

um dos produtores da inferioridade do Brasil enquanto nação.  

Com o advento da República, novas questões surgem. Como dito anteriormente, se tornou 

urgente a criação de um sentimento de nacionalidade para o Brasil. Rizzini (2011) traz em sua 

análise, inclusive, obras literárias que contribuíram para essa construção e, além disso, que 

demonstram aspectos que preocupavam o Brasil naquele contexto, como a urbanização, a 

modernização e a industrialização, entendidos como meios para o progresso da Nação, lidas por 

exemplo em O Cortiço, de Aluísio de Azevedo (1890). 

Nesse momento, primeiras décadas do século XX, a miscigenação passa a ser vista de 

forma “mais branda”, não que deixe de ser negativa, mas com a introdução das teorias 

eugenistas no Brasil, ela passa a ser vista como meio de “depurar a raça”, de produzir mesclas 

que propiciem a “evolução” e, consequentemente, a civilização e o progresso da Nação. É com 

esse ideal que a imigração europeia foi largamente incentivada. Além de ocupar postos como 
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trabalhadores assalariados, contribuindo com o crescimento econômico, os imigrantes – 

principalmente italianos, na região sudeste – são recebidos como salvadores da “raça” e, 

portanto, salvadores da nação (RIZZINI, 2011; SCHWARZ, 1993).  

De outro lado, médicos e juristas se arrogaram a missão de promover essa depuração se 

voltando, sobretudo no meio urbano, para as chamadas “classes perigosas”, identificados como 

pobres, vadios, delinquentes, moradores dos cortiços. Aliás, os cortiços serão alvos de incursões 

higienistas e sanitaristas a fim de erradicar os “antros” de doenças e imoralidade (RIZZINI, 

2011). 

A partir de 1920, o discurso médico pautado pelo darwinismo social, aos poucos, abre 

espaço para a eugenia – a medicina se voltava para a “regeneração” da “raça”, ainda que 

mantivesse fiel, em partes, ao discurso de degeneração irreversível; nesse caso, se incentivava 

o cruzamento com indivíduos “normaes” e “saudáveis”, a fim de se “purificar” as gerações 

futuras, diante disso: “Um novo argumento se esboçava. Higienizar o país e educar seu povo é 

assim que se corrige a natureza e se aperfeiçoa o homem”. (SCHWARZ, 1993, p. 2019) 

É no bojo de todas essas questões que médicos e juristas se voltaram à questão da infância. 

Como nos aponta Rizzini (2011), a criança será vista como futuro da pátria – e “pátria” teria 

um peso imenso para os republicanos da “República Velha”, pois era um ideal a ser 

concretizado –, uma pátria civilizada, portanto, “salvar a infância era salvar a pátria”. 

Tanto Irma Rizzini, em texto publicado na obra A Arte de governar crianças, organizado 

por Irene Rizzini e Francisco Pilotti (1995), como Irene Rizzini (2011) farão uma detalhada 

análise dos debates em torno da assistência à infância, do qual tomaram parte médicos e 

advogados, a maioria também políticos. 

As autoras analisam os discursos e produções dos advogados Ataulpho de Paiva, Evaristo 

de Morais, Franco Vaz, Lemos Britto, Candido Motta, Carlos Leôncio Carvalho e Mello Mattos 

– grande incentivador da criação do Código de Menores e primeiro juiz de Menores do Brasil 

–; e dos médicos Lopes Trovão e Moncorvo Filho – na área médica, representou um dos maiores 

propagadores da higiene infantil e foi o criador Instituto de Proteção e Assistência à Infância, 

hoje Hospital Moncorvo Filho.  

O que se pode depreender das análises das autoras é que os discursos e ações políticas 

das personalidades citadas que estavam imbuídos dos ideais civilizatórios, higienistas e 

eugenistas voltados, sobretudo para a infância, com o intuito de salvaguardar o futuro da Nação. 

Cada um em sua especialidade buscava formas de prevenir, vigiar, conter, reprimir todas as 

formas de desvios que considerassem viciosos, contrários à moral e aos bons costumes e aos 

ideais patrióticos e civilizatórios. (RIZZINI, 2009; RIZZINI, 2011) 
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Exemplos das consequências das ações empreendidas por essas personalidades são 

encontradas no texto de Marco Antônio Cabral dos Santos (2000), em Criança e Criminalidade, 

no qual o autor faz uma análise a respeito de como a questão da criminalidade entre menores 

de idade foi abordada durante o período da primeira república e soluções concretizadas pelo 

Estado – como as instituições correcionais.  

Outro importante texto, nesse sentido, é o de Martha Abreu (2000), Meninas Perdidas. 

Nele a autora aborda a forma como o meio jurídico associava ideias como meio vicioso, 

devassidão de costumes, instintos perversos, inclinação à malícia e à liberalidade às moças 

pobres, negras e brancas, tomando por análise casos judiciais do início do século XX. 

É preciso ter em mente que os debates acerca da “infância abandonada e delinquente”, 

utilizando os termos da época, já ocorriam desde a década de 1880 se consolidando em forma 

de projetos de lei e leis promulgadas no início do século XX. 

Rizzini (2011, p. 66) localizou um projeto de lei proposto ainda em 1888, dois meses após 

a assinatura da Lei Áurea, de elaboração do então Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 

Ferreira Vianna, “cujo título não poderia ser mais sugestivo: ‘Repressão da ociosidade ou sobre 

a instituição dos ‘termos de bem viver’”. 

Em 1906, o deputado Alcindo Guanabara sujeitou à Câmara projeto de lei que visava 

regular a situação da “infancia moralmente abandonada e delinquente”: 

TITULO I  

 

Disposições Geraes  

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

Art.1º. Todo menor, de qualquer dos sexos, em reconhecida situação de abandono 

moral ou de mãos tratos physicos, fica pela presente lei, sob a protecção da autoridade 

publica. 

[...] 

Art.9º. Consideram-se em estado de abandono:  

1º. Os filhos de ebrios habituaes, vagabundos, mendigos, criminosos e contraventores 

reincidentes; [...] (BRASIL, Sessão de 31 de outubro de 1906. Deputado Alcindo 

Guanabara) 

Em 1912, é apresentado ao Congresso Nacional o Projeto n. 94, que dispõe o seguinte:  

Providencia sobre a infancia abandonada e criminosa.  

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

TÍTULO I  

 

DISPOSIÇÕES GERAES  
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Art.1º. Recahem sob a tutella da União ou dos Estados, dentro dos respectivos 

territorios e para o effeito de serem submetidos a conveniente regimen hospitalar ou 

educativo, os menores de um ou outro sexo:  

a) materialmente abandonados;  

b) moralmente abandonados, ou sejam os que em razão de enfermidades, ausencia, 

negligencia, frouxidão ou de vicios de seus paes estejam sem conveniente direcção e 

privados de educação;  

c) mendigos e vagabundos;  

d) que tiverem delinquido. 

[...] 

Paragrapho único. Si o menor fôr considerado normal, será posto á disposição do 

Governo para que seja submettido a regimen educativo de preservação ou de reforma: 

ao primeiro si não fôr vicioso ou pervertido; ao segundo si fôr portador de costumes 

immoraes e de más tendencias. Ao delinquente só será applicado o regimen de 

preservação quando, apresentando bons precedentes e educação regular, tenha sido o 

delicto um acto de mera casualidade ou de legitima defesa bem caracterizada, caso 

em que poderá mesmo o menor ser entregue a seus paes, si verdadeiramente idoneos 

e nenhuma culpa tiveram na pratica do acto delictuoso. Ainda assim em caso de 

reincidencia o regimen será o de reforma. (BRASIL, Projeto n. 94 de 17 de julho de 

1912) 

Como nos aponta Rizzini (2011), no início do século XX se consolida o termo infância 

para se referir ao indivíduo com menos de 21 anos, que na legislação penal aparecerá como 

menor. Além disso, se relacionavam os termos infância e menor aos termos vicioso, delinquente 

e criminoso. Estes eram, na visão de médicos e juristas, os que necessitavam da tutela do Estado, 

para que fossem “regenerados”, “reabilitados”, “corrigidos” e “reeducados”. Note-se a ênfase 

dada ao “abandono moral”, “tendencias viciosas” e “costumes immoraes”. Com base nas 

análises apresentadas pela autora fica claro que essas relações não eram aleatórias e, em geral, 

dizam respeito, principlamente, às crianças de famílias emprobrecidas, com ênfase para aquelas 

constituídas por pessoas negras ou “mestiças”. 

As primeiras décadas do século XX serão de intensos debates quanto à intervenção do 

Estado para a “regeneração” da “infância viciosa e delinquente”. As personalidades citadas 

anteriormente, além de atuarem no meio médico, jurídico e político, alguns eram jornalistas ou 

donos de jornais, como no caso de Alcindo Guanabara. Isso significa que os debates em torno 

da questão não se restringiam somente à esfera política, eram também objeto de discussões 

públicas, visto que os jornais da época publicavam notícias e discursos dos médicos e juristas 

a esse respeito (Rizzini, 2011). 

 Esses debates levaram à criação do Código de Menores, em 1926, e sua consolidação, 

em 1927, como leis de proteção e assistência aos menores. Conforme se vê a seguir: 

Decreto nº 5.083, de 1º de Dezembro de 1926 

 

Institue o Codigo de Menores 

[...] 

CAPITULO IV 

Dos menores abandonados 
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Art. 26. Redija-se assim o § 2º do art. 2º do decreto n. 16.272, de 20 de dezembro de 

1923: São vadios os menores que:      

 

a) vivem em casa dos paes ou tutor ou guarda, porém se mostram refractarios a receber 

instrucção ou entregar-se a trabalho sério e util, vagando habitualmente pelas ruas e 

logradouros publicos:  

b) tendo deixado sem causa legitima o domicillo do pae, mãe tutor ou guarda. ou os 

logares onde se achavam collocados por aquelle a cuja autoridade estavam 

submettidos ou confiados, ou não tendo domicilio nem alguem por si, são encontrados 

habitualmente a vagar pelas ruas ou logradouros publicos, sem que tenham meio de 

vida regular, ou tirando seus recursos de occupação imoral ou prohibida. 

[...] 

 

CAPITULO V 

Dos menores delinquentes 

 

Art. 45. No caso de menor de idade inferior a 14 annos indigitado autor ou cumplice 

de facto qualificado crime ou contravenção, si das circumstancias da infracção e 

condições pessoaes do agente ou de seus paes, tutor ou guarda tornar-se perigoso 

deixal-o a cargo destes, o juiz ou tribunal ordenará sua collocação em asylo, casa de 

educação, escola de preservação, ou o confiará a pessoa idonea, até que complete 18 

annos de idade. A restituição aos paes, tutor ou guarda poderá antecipar-se, mediante 

resolução judiciaria, e prévia justificação do bom procedimento do menor e daquelles. 

 

Art. 52. O menor internado em escola de reforma poderá obter liberdade vigiada, 

concorrendo as seguintes condições: 

[...] 

f) si a pessoa, ou familia, em cuja companhia tenha de viver, fôr considerada idonea, 

de modo que seja presumivel não commetter outra infracção. 

[...] 

Art. 55. Si a família do menor ou o seu responsavel, não offerecer sufficientes 

garantias de moralidade, ou não puder ocupar-se delle, deverá este ser collocado de 

preferencia em officina ou estabelecimento industrial ou agricola, sob a vigilancia de 

pessoa designada pelo juiz ou de patrono voluntario acceito por este; sendo lavrado 

termo de compromisso assignado pelo juiz o menor, o vigilante ou patrono e o chefe 

de família, officina ou estabelecimento. (BRASIL. Decreto n. 5.083, de 01 de 

dezembro de 1926) 

 

DECRETO Nº 17.943-A DE 12 DE OUTUBRO DE 1927. 

Consolida as leis de assistencia e protecção a menores 

[...] 

CAPITULO IV 

DOS MENORES ABANDONADOS 

 

Art. 26. Consideram-se abandonados os menores de 18 annos: 

I. que não tenham habitação certa, nem meios de subsistencia, por serem seus paes 

fallecidos, desapparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor ou pessoa sob 

cuja, guarda vivam; 

II. que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de subsistencia, 

devido a indigencia, enfermidade, ausencia ou prisão dos paes. tutor ou pessoa 

encarregada de sua guarda; 

III, que tenham pae, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda reconhecidamente 

impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para, com o filho ou pupillo ou 

protegido; 

IV, que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou pessoa que se entregue á pratica 

de actos contrarios á moral e aos bons costumes; 

V, que se encontrem em estado habitual do vadiagem, mendicidade ou libertinagem; 

VI, que frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na 

companhia de gente viciosa ou de má vida. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
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[...] 

Art. 30. São libertinos os menores que habitualmente: 

a) na via publica perseguem ou convidam companheiros ou transeuntes para a pratica 

de actos obscenos; 

b) se entregam á prostituição em seu proprio domicilio, ou vivem em casa de 

prostituta, ou frequentam casa de tolerancia, para praticar actos obscenos; 

c) forem encontrados em qualquer casa, ou logar não destinado á prostituição, 

praticando actos obscenos com outrem; 

d) vivem da prostituição de outrem. 

[...] 

CAPITULO VII 

DOS MENORES DELINQUENTES 

 

Art. 68. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime 

ou contravenção, não será submettido a processo penal de, especie alguma; a 

autoridade competente tomará sómente as informações precisas, registrando-as, sobre 

o facto punivel e seus agentes, o estado physico, mental e moral do menor, e a situação 

social, moral e economica dos paes ou tutor ou pessoa em cujo guarda viva. 

[...] 

§ 2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a autoridade 

competente proverá a sua collocação em asylo casa de educação, escola de 

preservação ou confiará a pessoa idonea por todo o tempo necessario á sua educação 

comtando que não ultrapasse a idade de 21 annos. 

[...] 

Art. 78. Os vadios, mendigos, capoeiras, que tiverem mais de 18 annos e menos de 

21, serão recolhidos á Colonia Correccional, pelo prazo de um a cinco annos. (Decreto 

nº 17.943-a de 12 de outubro de 1927) 

Note-se a mudança no que diz respeito ao conceito de “menor abandonado”, com redação 

bem mais especificada no decreto de 1927 que no decreto de 1926. No decreto de 1927 leva-se 

em consideração uma tônica maior na questão da moralidade, não só do menor, como da família 

e dos lugares frequentados por ele (Passetti, 2000; Rizzini, 1995; Rizzini, 2011). Além disso, 

houve o acréscimo do conceito de “menor libertino”,  que diz respeito a “actos obscenos” e à 

prostituição.  

Já no caso do “menor delinquente”, o Decreto de 1927 especifica com mais detalhes a 

situação a ser enquadrada na lei e as ações do poder judicial. Mantém-se a preocupação com a 

moralidade, tanto do “menor” quanto da família/tutores, inclusive dando margem para uma 

atuação maior da autoridade competente quando “o menor” for “pervertido ou estiver em perigo 

de o ser” – entende-se que a situação se aplica à famílias ou locais nos quais “o menor” estiver 

exposto a padrões considerados de baixa moralidade, o que influenciariam negativamente seu 

“estado physico, mental e moral”. 

O artigo 78 chamou bastante à atenção ao enquadrar “os capoeiras” no crime de 

delinquência no Código de Menores. Haja vista o Código Penal de 1890, ainda em vigor em 

1927, que trazia entre seus artigos o seguinte:  

CAPITULO XIII 

DOS VADIOS E CAPOEIRAS 
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    Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a 

vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a 

subsistencia por meio de occupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva 

da moral e dos bons costumes: 

    Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias. 

    § 1º Pela mesma sentença que condemnar o infractor como vadio, ou vagabundo, 

será elle obrigado a assignar termo de tomar occupação dentro de 15 dias, contados 

do cumprimento da pena. 

    § 2º Os maiores de 14 annos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares 

industriaes, onde poderão ser conservados até á idade de 21 annos. 

[...] 

    Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e destreza 

corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas 

ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou 

desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal: 

    Pena - de prisão cellular por dous a seis mezes. 

    Paragrapho unico. E' considerado circumstancia aggravante pertencer o capoeira a 

alguma banda ou malta. (BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890) 

Além de citar a capoeira como crime, note-se que tanto o Código Penal quanto o Código 

de Menores inserem-na no mesmo conceito de “vadiagem”. E esse aspecto é importante, como 

analisa Rizzini (2011), pois se dará ênfase ao trabalho e à educação como forma de erradicar a 

“vadiagem”, além de associar a capoeira, prática de origem africana, à “vadiagem”, 

criminalizando-a.   

Diante do exposto até aqui fica visível que os discursos médicos e juristas durante o 

período de “Primeira República” no Brasil dedicaram esforços direcionados, sobretudo, à dita 

“infância abandona e perigosa”, claramente demarcando as populações negras e “mestiças” 

dentro destes discursos.  Além de, claramente, criminalizar práticas culturais de origem 

africana, como no caso da capoeira, mas não se limitando a ela. No ideal de médicos, juristas, 

literatos e jornalistas da época, a nação brasileira rumaria ao chamado progresso e civilização 

ao incentivar a imigração europeia em massa, com vistas ao incentivo de “cruzamentos” que 

propiciariam o “branqueamento” da “raça”. Como asseverou Jaccoud (2008):  

A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, assim, no Brasil, como uma 

forma de conciliar a crença na superioridade branca com a busca do progressivo 

desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o país. 

(JACCOUD, 2008, p. 49) 

A partir da década de 1930, a miscigenação passa por uma nova revisão, nesse caso, o 

“elemento negro” passa a ser visto com “bons olhos”, sobretudo após a publicação do trabalho 

de Gilberto Freyre (1933), que faz uma mudança na perspectiva da questão da mestiçagem, 

saindo do foco biológico para o cultural. Para Munanga (2020): 

A grande contribuição de Freyre é ter mostrado que negros, índios e mestiços tiveram 

contribuições positivas na cultura brasileira; influenciaram profundamente o estilo de 

vida da classe senhorial em matéria de comida, indumentária e sexo. A mestiçagem, 

que no pensamento de Nina e outros causava dana irreparável ao Brasil, era vista por 

ele como uma vantagem imensa. Em outras palavras, ao transformar a mestiçagem 
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num valor positivo e não negativo sob o aspecto de degenerescência, o autor de Casa 

grande e senzala permitiu completar definitivamente os contornos de uma identidade 

que há muito vinha sendo desenhada. Freyre consolida o mito originário da sociedade 

brasileira configurada num triângulo cujos vértices são as raças negra, branca e índia. 

Foi assim que surgiram as misturas. As três raças trouxeram também suas heranças 

culturais paralelamente aos cruzamentos raciais, o que deu origem a uma outra 

mestiçagem no campo cultural. Da ideia dessa dupla mistura, brotou lentamente o 

mito de democracia racial; "somos uma democracia porque a mistura gerou um povo 

sem barreira, sem preconceito"23. (MUNANGA, 2020, p. 83) 

Ainda que as teses postuladas por Freyre (1933) parecessem seguir um caminho que 

ressaltasse a participação das populações originárias e africanas na formação do Brasil, 

Munanga (2020) nos aponta o contrário: 

Freyre não privilegia na sua análise o contexto histórico das relações assimétricas do 

poder entre senhores e escravos, do qual surgiram os primeiros mestiços. Sua análise, 

como escreve Thomas Skidmore, servia, principalmente, para reforçar o ideal de 

branqueamento, mostrando de maneira vívida que a elite (primitivamente branca) 

adquirira preciosos traços culturais do íntimo contato com o africano (e com o índio, 

em menor escala). Ao mesmo tempo que defendia a cultura negra como elemento 

básico da formação nacional brasileira, ele preconizava um universalismo ambíguo, 

temperado pelo conceito de meia-raça. Ao valorizar a dissolução das diferenças, em 

síntese, Freyre postulava novas expressões e formas cuja principal resultante iria 

melhor caracterizar o pertencimento ao mundo ocidental. Mas sem acesso ao poder e 

aos órgãos de informação e, a despeito das diferentes formas de resistência, a 

população negra não tinha outra alternativa senão dobrar-se às exigências da mistura 

que supunha o abandono das tradições e pertencimento de origem para poder 

progredir. (MUNANGA, 2020, p. 84-85) 

Conforme Munanga (2020), é na década de 1970 que surgem vozes discordantes da tese 

de Freyre, um dos expoentes é o militante Abdias do Nascimento. Nascimento (1978) sustenta 

a premissa de que o negro teve papel central na formação cultural do Brasil, contrapondo o 

argumento da infiltração da cultura africana na brasileira. Por exemplo, Abdias expõe o 

pensamento de Gilberto Freyre, o qual enxerga certa “infiltração africana na religiosidade 

brasileira” como valor da sociedade e da cultura dominantes, ou então a “sobrevivência dos 

traços culturais africanos” como demonstração da essência não racista e harmoniosa na 

construção da sociedade brasileira. Percebe-se que, detrás dessa cortina de generosidade 

concedida pelos brancos e pela cultura eurocêntrica, emerge o conceito de infiltração, 

denunciando a natureza e a forma de como a cultura africana sobreviveu em condição marginal 

e subterrânea, do fora da lei, que infiltra, penetra a cultura dominante. 

O autor desconstrói o conceito de permissão da cultura brasileira para com os traços 

africanos e problematiza o debate afirmando que no Brasil a cultura dominante sempre foi a 

 

 

23 A citação utilizada pelo autor é de: FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala, 8. ed. Rio de Janeiro: Livraria 

José Olympio Editora, v. I, 1954, p. 22. 
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africana. Nascimento (1978) inclusive informa que em 1891, poucos anos após a abolição da 

escravatura, a população negra no Brasil era correspondia a 85% da sociedade brasileira. Assim, 

ele derruba o argumento da influência artificial do negro na construção do Brasil, indo de 

encontro à tese de que houve certa benevolência para a inserção da cultura africana. Portanto a 

cultura dominante se deu pela força das armas do pequeno número de portugueses que se 

apoiavam na influência estatal para impor suas leis. Dessa forma, Nascimento (1978) afirma 

que a construção de conceitos como o de “tolerância” e de “miscigenação” sempre foi 

sustentada pelos serviçais da cultura dominante e por suas perversões da realidade. 

Para Nascimento (1978), o negro, na verdade, aparece na história do Brasil como o 

principal agente econômico de um país fundado sob a ótica da exploração colonial. Sem o 

“escravo” não haveria estrutura econômica, seu trabalho era a espinha dorsal da colônia. O 

negro plantou, alimentou e colheu as riquezas naturais e materiais do Brasil para o desfrute da 

aristocracia branca, tanto no ciclo do açúcar, do café e da mineração, quanto nas cidades, onde 

o negro era os pés e as mãos das classes dirigentes que não se degradavam com o trabalho 

braçal.  

Ao tecer críticas à “democracia racial”, Nascimento (1978), além de outros aspectos, toma 

como base o conceito de cultura, na defesa de que estratégias implementadas no âmbito cultural 

contribuem para o genocídio do negro no Brasil, nesse sentido afirma: 

A assimilação cultural é tão eficiente que a herança da cultura africana existe em 

estado de permanente confrontação com o sistema dominante, concebido 

precisamente para negar suas fundações e fundamentos, destruir ou degradar suas 

estruturas. [...] Tanto os obstáculos teóricos quanto os práticos têm prevenido os 

descendentes africanos de se afirmarem como íntegros, válidos, autoidentificados 

elementos constitutivos e construtores da vida cultural e social brasileira. Pois 

realmente a manifestação cultural de origem africana, na integridade dos seus valores, 

na dignidade de suas formas e expressões, nunca teve reconhecimento no Brasil, desde 

a fundação da colônia, quando os africanos e suas culturas chegaram ao solo 

americano. Sílvio Romero, notando as implicações de uma identidade cultural 

africana para o Brasil, registrou uma expressão que a um tempo explicava e prevenia 

o país oficial do seu tempo: "Nós temos a África em nossas cozinhas, América em 

nossas selvas, e Europa em nossas salas de visitas"24. (NASCIMENTO, 2016 [1978], 

p. 112-113) 

Na sequência, o autor faz uma afirmação ainda mais contundente quanto à educação: 

O sistema educacional funciona como aparelhamento de controle nesta estrutura de 

discriminação cultural. Em todos os níveis de ensino brasileiro – primário, secundário, 

universitário – o elenco das matérias ensinadas, como executasse o que havia previsto 

a frase de Sílvio Romero, constitui um ritual da formalidade e da ostentação das salas 

 

 

24 A citação mencionada pelo autor foi extraída de: ROMERO, Sílvio. Estudos sobre a Poesia Popular do Brasil, 

Rio de Janeiro, 1888, p. 10 -11. 
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da Europa, e, mais recentemente, dos Estados Unidos. Se consciência é memória e 

futuro, quando e onde está a memória africana, parte inalienável da consciência 

brasileira, no currículo escolar? Onde e quando a história da África, o 

desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo, foram 

ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Ao contrário, quando há alguma referência 

ao africano ou negro, é no sentido do afastamento e da alienação da identidade negra. 

(NASCIMENTO, 2016 [1978], p. 113) 

A questão levantada por Nascimento (1978) só receberá resposta em 2003, quando, por 

meio da Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, o Estado determina a obrigatoriedade do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira, conforme se lê: 

O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

(BRASIL, 2003) 

No entanto, como pretende esta investigação, de fato a legislação foi suficiente para 

responder à essa demanda? Segundo Jaroskevicz (2007) no seu artigo Relações Étnico-raciais, 

história, cultura africana e afrobrasileira na educação pública da legalidade à realidade: 

Torna-se difícil resgatar a educação da população negra ao longo do tempo, pois a 

História da Educação não tem contemplado a multiplicidade dos aspectos da vida 

social e da riqueza cultural do povo brasileiro. Mariléia dos Santos Cruz, refletindo 

sobre o assunto, aponta que têm sido esquecidos os temas e as fontes históricas que 

poderiam nos ensinar sobre experiências educativas, escolares ou não, dos indígenas 

e dos afro-brasileiros. O estudo, por exemplo, da conquista da alfabetização por esse 

grupo; dos detalhes sobre a exclusão desses setores das instituições escolares oficiais, 

dos mecanismos criados para a escolarização oficial; da educação dos quilombos; da 

criação de escolas alternativas; da emergência de uma classe média negra escolarizada 

no Brasil; ou das vivências nas primeiras escolas oficiais que aceitaram negros são 

temas que, além de terem sido desconsiderados no relato da história oficial da 

educação, estão sujeitos ao desaparecimento. (CRUZ, 2005, p. 22-23 apud 

JAROSKEVICZ, 2007, p. 4-5). 

Como destaca o autor, há muito o que se fazer em termos de conteúdos sobre HCAB – 

História e Cultura Afro-brasileira – a ser incluído nos currículos e nos livros didáticos. Além 

disso: 

A influência da Nova História Cultural no campo da História da Educação permitiu 

incorporar categorias teorizadas em outros campos, passando a ser “consideradas 

imprescindíveis para entender o passado dos fenômenos educativos, como as de 

gênero, de etnia e de geração, ao lado da classe social, já consagrada pelos estudos 

marxistas.” 

Por muito tempo, não se perguntou, por exemplo, sobre a educação dos negros, dos 

indígenas ou sobre as especificidades da educação feminina nos diferentes momentos 

do passado. Hoje, essas questões são fundamentais para o entendimento do que foi, 

do que é a educação brasileira. Mesmo assim muitos ainda teimam em não querer 

enxergar que são profundamente diferentes as histórias da educação do homem e da 

mulher, da criança e do adulto, do negro, do branco, do indígena e do judeu... Enxergar 

o “outro” continua exigindo um grande esforço principalmente para os que não 

ocuparam o lugar dos que pouco puderam falar ou escrever ao longo da história. 

(LOPES e GALVÃO, 2001, p. 41 apud JAROSKEVICZ, 2007, p. 5) 
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A ênfase de nossa análise é a cultura naquilo que concerne ao apagamento da população 

negra no decorrer dos períodos históricos nos livros didáticos e materiais didáticos de forma 

geral e de maneira específica de uma obra levando em consideração os discursos proferidos, 

assim como, identificar a manutenção de estereótipos desse grupo, tendo como marco a Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei de 1996 para incluir no currículo oficial a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, pois conforme Bittencourt 

(2008): 

A história das populações negras tal como aparece nos livros didáticos é igualmente 

objeto de investigação dos pesquisadores.  Existem análises recentes, conforme o 

levantamento de Fúlvia Rosemberg, sobre a temática do racismo em livros didáticos 

brasileiros. A pesquisa de Marco Antonio de Oliveira, por exemplo, mostra as 

renovações de temas  e abordagens da história da população de origem africana 

ocorridas nos livros didáticos a partir da mobilização dos movimentos negros e de sua 

atuação política, concluindo  que a produção historiográfica continua insistindo  sobre 

o período da escravidão e pouco se dedicando à época posterior – pós-abolição – e á 

atuação e lutas dessa população na história do século XX no Brasil. 

(BITTENCOURT, 2008, p. 305-306) 

A autora continua: 

De maneira geral, podem-se constatar avanços nas pesquisas sobre a produção 

didática de história. O estágio atual demonstra que as análises têm buscado ultrapassar 

as constatações de seu caráter ideológico, cuja denúncia é importante, mas não conduz 

a uma compreensão mais significativa dessa produção. As produções atuais recaem 

na compreensão das relações entre conteúdo escolar e métodos de aprendizagem 

expressos nessa literatura, pedagógica, das articulações entre conteúdo e livro didático 

como mercadoria, dos vínculos entre políticas públicas educacionais e os processos 

de escolha desses livros pelos professores e dos diferentes usos  que professores e 

alunos fazem do material. (BITTENCOURT, 2008, p. 306). 

Ainda que, como menciona a autora, a perspectiva ideológica não seja mais o foco das 

pesquisas sobre livros didáticos, entendemos como importante ressaltar que a ideologia racista 

é algo que foi aprendido pela sociedade brasileira ao longo das décadas, ainda que sua 

construção seja mais longa do que isso se levamos em consideração não apenas o 

desenvolvimento das teorias raciais durante o século XIX e início do XX, como demonstramos 

ao longo deste capítulo, mas também os séculos de existência do sistema escravista, sendo essa 

ideologia ainda reproduzida no contexto social e no escolar, o que, como veremos ao longo 

deste trabalho, dificulta a implantação de programas e políticas públicas antirracistas 

desenvolvidas pelo estado de forma assertiva, as quais devem garantir e efetivar os direitos 

previsto na Constituição Federal de 1988, conforme Ribeiro (2011): 

Retornando à questão educacional, a luta da militância negra pela aprovação da Lei 

10.639/2003 simboliza um ganho quando se pretende pôr em prática uma educação 

que valorize as lutas de grupos até então relegados ao segundo plano, além de 

possibilitar que os discentes – negros e brancos – tenham uma visão de História que 

supere elementos estereotipados por leituras tradicionais, viabilizando discussões que 
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ponham em xeque a ideologia racista e as ações estigmatizantes. (RIBEIRO, 2011, p. 

85) 

Nesse sentido, discutir-se a forma como os livros ddidáticos articulam os conteúdos de 

HCAB, bem como que representações elaboram, se faz necessário como um passo na superação 

da (re)produção de elementos estereotipados e a possibilidade da construção de narrativas que 

não estejam pautadas apenas numa visão eurocêntrica da história, é mediante esta perspectiva 

que nos debruçamos na análise das obras de Gilberto Cotrim, haja vista ser um autor com 

coleções didáticas publicadas, e sempre entre as mais vendidas, há pelo menos três décadas, 

ainda que analisemos apenas as últimas duas décadas desta produção, o que nos permite 

observar de que modo os pressupostos da Lei 10.639/03 foram efetivados na produção didática 

de história. 
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3 AS OBRAS E SEU PERCURSO 

Nos capítulos anteriores nos preocupamos em esboçar um panorama acerca da produção 

do LD no Brasil, sobretudo naquilo que se refere às políticas públicas implementadas pelo 

Estado em diferentes momentos histórico-políticos do país, além de construir uma reflexão 

sobre as formas com que os discursos médico e jurista construíram uma representação sobre a 

formação social do Brasil e como, por meio dela, implementaram políticas públicas 

direcionadas à “salvar a raça brasileira”, evidenciando as últimas décadas do século XIX e 

início do XX, o que significava “apagar” o “elemento negro” da formação do Brasil, seja 

socialmente, seja culturalmente.  

No âmbito cultural, sobretudo o educacional, como mencionado por Nascimento (1978), 

destacamos a questão dos conteúdos sobre História e Cultura Afro-brasileira, nesse sentido, sua 

presença, ou ausência, assim como sua abordagem, podem contibuir para a manutenção deste 

ideal eugenista do passado ou para a sua superação e construção de uma educação efetivamente 

antirracista. É nesta encruzilhada de condicionantes que se encontra o cerne deste trabalho. 

Neste capítulo, portanto, procederemos à análise das obras didáticas objeto desta investigação. 

Iniciaremos por uma breve biografia dos autores, haja vista que: 

Não se pode pensar em interpretar um texto, sem ter previamente uma boa ideia da 

identidade da pessoa que se expressa, de seus interesses e dos motivos que a levaram 

a escrever. Esse indivíduo fala em nome próprio, ou em nome de um grupo social, de 

uma instituição? Parece, efetivamente, bem difícil compreender os interesses 

(confessos, ou não) de um texto, quando se ignora tudo sobre aquele ou aqueles que 

se manifestam, suas razões e as daqueles a quem eles se dirigem. E muito mais fácil 

dar a entender que é a "sociedade" ou o "Estado" que se exprime por meio de uma 

documentação qualquer. Elucidar a identidade do autor possibilita, portanto, avaliar 

melhor a credibilidade de um texto, a interpretação que é dada de alguns fatos, a 

tomada de posição que transparece de uma descrição, as deformações que puderam 

sobrevir na reconstituição de um acontecimento. (CELLARD, 2012, p. 300) 

No que diz respeito ao percurso profissional e acadêmico de cada autor, as informações 

apresentadas a seguir foram recolhidas nas contracapas dos livros didáticos e, apenas no caso 

de Jaime Rodrigues, confirmadas na plataforma Lattes25, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Não foi possível confirmar os dados 

encontrados a respeito de Gilberto Cotrim, visto que o autor não possui currículo cadastrado na 

plataforma Lattes. Além disso, confrontamos com dados apresentados sobre os autores nos 

 

 

25 Sistema virtual de currículos desenvolvido pelo CNPq em que se integram dados de pesquisadores de diversas 

áreas científicas. 
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trabalhos de Ribeiro (2011) e Nani (2020), os quais também realizam análises de obras do 

Cotrim. 

Gilberto Cotrim é bacharel e licenciado em História, pela Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas e Faculdade de Educação, respectivamente, ambas pertencentes à 

Universidade de São Paulo. Possui mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo que sua dissertação tem como título 

Representações de D. João VI: em livros didáticos brasileiros e portugueses e no filme Carlota 

Joaquina (1994-2002), defendida no ano de 2003. Além disso, Cotrim é formado em Filosofia 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – inclusive, também tem publicada pela 

Saraiva uma obra didática de Filosofia –, é advogado inscrito na OAB de São Paulo e professor 

de História da rede particular de ensino. 

A seguir são reproduzidas as informações constantes do currículo de Jaime Rodrigues, 

publicadas na plataforma Lattes: 

Professor Associado de História do Brasil e do Programa de Pós-Graduação em 

História do Departamento de História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Doutor (2000) e mestre (1994) em 

História Social pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado na Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (2005-2006) e na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto (2015). Graduado (1987) e licenciado (1988) em História 

pela Universidade de São Paulo (1987). Tem experiência nas áreas de História (com 

ênfase em História do Brasil) e de Arquivos, atuando principalmente nos seguintes 

temas: escravidão, tráfico de escravos, história marítima, história da alimentação, 

patrimônio histórico, organização de acervos e saúde pública. Publicou, entre outros, 

No mar e em terra (2016), Alimentação, vida material e privacidade (2011), De costa 

a costa (2005) e O infame comércio (2000), além de livros didáticos voltado ao ensino 

fundamental. (Jaime Rodrigues in Plataforma Lattes) 

Além das informações apresentadas acima, Rodrigues tem experiência como professor de 

história no ensino básico, vasta experiência em arquivos, públicos e particulares, e prestação de 

serviços na área editorial, tais como leitura crítica de obras e acessoria pedagógica. 

Ao analisar os livros didáticos foi possível notar que desde a obra História e Consciência 

do Brasil (1997)26 os livros passam a apresentar algumas informações a respeito do autor, lê-se 

o seguinte “Professor de História graduado pela USP. Advogado inscrito na OAB-SP”.  

Esse é um detalhe importante de ser notado, pois como demonstra Gatti Júnior (2004), 

com o passar do tempo, e principalmente a partir da década de 1990, a formação dos autores de 

livros didáticos passam a ter relevância. Em entrevistas com autores e editores de livros 

 

 

26 A fim de não gerar equívocos, ao nos referirmos a cada uma das coleções, indicaremos entre parênteses o ano 

que corresponde ao PNLD em que foi inscrita, portanto, tomaremos como referência os anos dos programas e 

não o da edição em si da coleção. 
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didáticos realizadas por Gatti Júnior (2004) e Munakata (1997) isso fica evidente, ainda mais 

quando o próprio PNLD passa a fazer essa exigência, visto que anteriormente, conforme os 

entrevistados mencionam, não havia essa preocupação e exigência, ainda que a maioria dos 

autores possuíssem formação na área para a qual escreviam os livros. Além disso, conforme lê-

se: 

Do final da década de 1960 até, pelo menos, o final da década de 1980, houve autores 

sem formação específica em História que alcançaram boas vendagens no mercado 

brasileiro. Caso exemplar é verificado em depoimento recolhido por Kazumi 

Munakata junto a Elian Alabi Lucci, autor de livros didáticos da área de História que, 

apesar de larga experiência docente na área, era autodidata em História 

(MUNAKATA, 1997, p. 163-164). 

 

A década de 1990 foi um momento em que a concorrência entre editoras de livros 

didáticos ocorreu de maneira mais marcante no séc. 20, o que gerava uma preocupação 

com a qualidade dos produtos colocados no mercado, especialmente a partir das ações 

avaliativas empreendidas pelo MEC, o maior comprador de livros didáticos de então. 

O fato das editoras manterem coleções de História com autores de área diversa da 

publicação era, sem dúvida, um risco que as editoras pareciam não querer correr mais. 

(GATTI JÚNIOR, 2004, p. 52)  

A obra ainda destaca o fato de Cotrim ser graduado pela USP e advogado inscrito na 

OAB-SP, o que pode gerar certo prestígio e reconhecimento em relação ao percurso acadêmico 

do autor e sua atuação profissional, ainda que esse destaque se faça em relação ao exercício do 

direito, o que nos gera questionamentos. Qual seria a intenção da editora em fazer esse 

destaque? Por que essa informação teria relevância para a publicação e venda da obra? 

Ainda nos livros de 2002, ao analisar a ficha de créditos da obra, notamos que Jaime 

Rodrigues atuava na função denominada de “colaboração técnico-pedagógica”, sendo que na 

obra de 2005 ele é creditado como “leitor técnico”. Ou seja, isso demonstra que Jaime 

Rodrigues já tinha algum tipo de atuação na obra antes mesmo de entrar como coautor, 

figurando como tal nas obras de 2011.  

Todas essas informações nos sugerem que Gilberto Cotrim não atuou única e 

exclusivamente na autoria das obras, ao menos não de maneira formal. Gatti Júnior (2004) 

apresenta um dado importante nesse sentido. Após a promulgação da LDB de 1996 e, 

subsequentemente, a publicação dos PCNs, as editoras precisaram rapidamente adequar as 

obras para que respondessem satisfatoriamente aos novos pressupostos curriculares.  

A estratégia utilizada por muitas editoras foi a contratação de redatores experientes, 

sobretudo da área do jornalismo, para realizarem adequações textuais nas obras, ou mesmo 

fazer a junção de textos de diferentes obras publicadas pela mesma editora a fim de atender às 

novas exigências, gerando uma “nova obra”.  



63 

Quanto aos aspectos descritivos das obras, todas são destinadas aos estudantes dos anos 

finais do ensino fundamental. A coleção História e consciência do Brasil (1997) foi divida em 

dois volumes (1 e 2, respectivamente), sendo o volume 1 destinado à 5ª série e o volume 2 à 7ª 

série,27 ambos tratam apenas de História do Brasil. Como nos mostra Gatti Júnior (2004), o 

conteúdo sobre História do Brasil era reservado à 5ª e à 6ª séries até então. A partir da 7ª série 

passava-se aos conteúdos da dita História Geral. Interessante notar que neste momento o PNLD 

fazia a avalição individual do volume, sem que sua aprovação, ou reprovação, se atrelasse à 

toda a coleção, situação modificada a partir do PNLD 2002, cuja avaliação passou a levar em 

consideração todos os volumes da coleção. (MAZZI & AMARAL-SCHIO, 2021; MIRANDA 

& LUCA, 2004; RIBEIRO, 2011). 

A partir do PNLD 2002, a obra de Cotrim, em virtude de uma reestruturação, passou a 

ser intitulada Saber e fazer História – História Geral e do Brasil, título que se manteve até o 

PNLD 2011. Essa mudança na organização de conteúdos de história, à época denominada 

História Integrada, se deve ao que foi estabelecido pelos PCNs de história, em que: 

A proposta sugere que o professor problematize o mundo social em que ele e o 

estudante estão imersos e construa relações entre as problemáticas identificadas e 

questões sociais, políticas, econômicas e culturais de outros tempos e de outros 

espaços a elas pertinentes, prevalecendo a História do Brasil e suas relações com a 

História da América e com diferentes sociedades e culturas do mundo. 

Tais problemáticas e relações orientam o estudo de acontecimentos históricos sem a 

prescrição de uma ordem de graduação espacial e sem a ordenação temporal, como se 

encontra no que se denomina “História Integrada”. (BRASIL, 1998, p. 46) 

Em nota, o documento explicita o significado desta tendência: 

“História Integrada” é uma proposta de história total que articula a História do Brasil, 

da América e Geral em um único processo, explicado por relações de causalidade, 

contigüidade e de simultaneidade no tempo. (BRASIL, 1998, p. 46) 

É a partir desta nova ótica para o ensino de história que a obra passará por modificações. 

No entanto, os PCNs sugerem uma forma de organização dos conteúdos para cada ciclo de 

ensino com base em eixos temáticos, o que, por sua vez, a obra não compreende, pois organiza-

se com base numa divisão cronológica dos processos históricos, pautados na convencional 

divisão quadripartite da história (CHESNEAUX, 1995) – Idade Antiga, Idade Média, Idade 

Moderna, Idade Contemporânea – que leva em consideração apenas os marcos da história 

europeia. 

 

 

27 Há que se levar em conta que naquele período o ensino fundamental era organizado por séries, a partir da 5ª 

série até a 8ª seriam os anos finais.  
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Importante destacar que a partir de 2006 o ensino fundamental passou de oito para nove 

anos, sendo que os estados e municípios teriam até 2009 para concretizar a adaptação, de modo 

que o ano letivo de 2010 já se iniciasse com o novo formato. Mediante a isso, a partir da coleção 

inscrita no PNLD 2011, selecionamos os volumes destinados aos 7º e 8º anos, cujos conteúdos 

correspondem ao que antes seria as 6ª e 7ª séries. 

A obra inscrita para o PNLD 2014 manteve apenas o título Saber e fazer História, suas 

mudanças, em relação às anteriores, se relacionam mais ao projeto gráfico do que, 

necessariamente, a reestruturação de organização de conteúdos, conforme destacaremos com 

mais detalhes no decorrer deste capítulo. Já a obra inscrita nos PNLDs de 2017 e de 2020 passou 

a ser intitulada Historiar, sendo que a de 2020, no texto de apresentação, destaca o fato de a 

coleção ter sido inteiramente reformulada conforme a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

Todos os volumes, desde a obra inscrita para o PNLD 1997 até 2020, apresentam uma 

capa colorida montada com uma fotografia; trazem o nome da coleção, nome do autor (ou dos 

autores, a partir da obra de 2011, com a inclusão do nome de Jaime Rodrigues), nome e logo 

da editora,  ano a que se destina e indicação de livro não-consumível.28 Na folha de rosto as 

mesma informações são repetidas, porém, sem o colorido e sem a fotografia da capa, 

acrescentando-se informações quanto ao percurso acadêmico e profissional do(s) autor(es). No 

verso, é apresentada a ficha catalográfica, com os nomes dos profissionais envolvidos na 

produção, antecedidos pela função exercida. 

Um dado interessante que nos chamou atenção diz respeito à formação do autor, Gilberto 

Cotrim, que na segunda capa das obras de 2005, além das informações já inseridas nas obras 

anteriores, foi acrescida a seguinte informação “Mestrando em Educação, Arte e História da 

Cultura pela Universidade Mackenzie”, e nas obras de 2008 já figura como mestre, ao que nos 

questionamos do porquê de dar este destaque, ainda mais se tratando de um autor consagrado 

no mercado editorial de didáticos. Isso pode ter se dado em função do peso dado pelo PNLD, 

ao longo das versões, quanto à formação acadêmica dos autores das obras didáticas.  

Na folha de guarda de cada obra traz um de texto de apresentação da coleção. Na 

sequência, entra o sumário. Algo novo em relação aos livros de 2002, é que nas páginas 4 e 5, 

portanto depois da apresentação, a partir da coleção de 2005 as obras trazem a seção Conheça 

 

 

28 Conforme abordamos no primeiro capítulo, a adoção de livros reutilizáveis foi uma estratégia utilizada pelo 

PNLD desde sua criação. Estratégia que só foi modificada nas últimas versões do programa e apenas para livros 

destinados aos anos iniciais do ensino fundamental.  
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seu livro, algo que, inclusive, se tornou padrão em coleções até a atualidade. Essa seção busca 

apresentar para o estudante cada recurso presente no livro, seja seções ou outros elementos que 

julgar importante descrever, a fim de que o estudante tenha maior clareza de como utilizar o 

livro e dos objetivos de cada recurso que nele se encontra.  

Conforme Gatti Júnior (2004), Riberio (2011) e Nani (2020) demonstram, a produção 

editorial de livros didáticos no Brasil, ao longo das últimas décadas do século XX e início do 

século XXI, foi se complexificando cada vez mais. Novas funções foram criadas, ou adaptadas 

de outros setores editoriais, como no caso da preparação, também chamada de copy-desk29 

(como aparece na ficha de créditos da obra de 1997), o que levou a produção editorial de livros 

didáticos se tornar numa verdadeira produção industrial em larga escala, algo que anteriormente 

à década de 1990 não ocorria, conforme Gatti Júnior (2004): 

Esta produção foi adquirindo, neste período, um nível de profissionalização cada vez 

maior, considerando o número de especialistas envolvidos na confecção deste artefato 

nas mais diversas etapas produtivas.  

Nestas etapas, com algumas variações, compunham-se os custos de produção dos 

livros didáticos que envolviam a preparação dos originais, a composição, a preparação 

de matrizes, a impressão e, por fim, a divulgação, distribuição e venda para o mercado 

consumidor. A preparação dos originais, realizada de diversas formas e com impacto 

diferenciado sobre os custos de produção, envolvia diversos profissionais: autores, 

capistas, ilustradores, copidesques, etc. a composição, à época da investigação30, já 

era realizada com o auxílio de meios eletrônicos que agilizavam sobremaneira esta 

etapa do processo, sobretudo em comparação com o processo que ocorria pelo menos 

até a década de 1970, quando era realizada de forma extremamente demorada, por 

meio de linotipia e de processos artesanais. Ainda a preparação de matrizes para a 

impressão que até a década de 1980 era feita em um processo químico de gravação e 

que no final da década de 1990 já contava com o auxílio de meios eletrônicos, com o 

fotolito digital, etc. a impressão já no final da década de 1990 era cada vez mais rápida, 

pois era realizada com equipamentos cada vez mais automatizados e eficientes, com 

custos que variavam conforme o nível de sofisticação do produto a ser publicado. 

(GATTI JÚNIOR, 2004, p. 161-162) 

Se no final da década de 1990 a produção de didáticos já era avançada, em termos de 

recursos tecnológicos, as décadas seguintes só demonstrarão ainda mais sofisticação, 

acompanhando as inúmeras inovações tecnológicas testemunhadas nas duas décadas do século 

XXI. (NANI, 2020)  

Essa sofisticação, inclusive, não é aleatória, para além da utilização de novas tecnologias, 

os editais do PNLD sempre tiveram, entre seus critérios de avaliação da obra, a preocupação 

com apresentação gráfica da obra, como vemos no edital de 2005: 

 

 

29 Função cujo trabalho com o texto visa não apenas corrigir erros ortográficos e gramaticais, como também 

questões de coesão e coerência textual, o que pode implicar na reescrita de pequenos trechos para dar mais 

fluidez ao texto. 
30 1970-1990. 



66 

O texto e as ilustrações devem estar dispostos de forma organizada, com ritmo e 

continuidade, dentro de uma unidade visual. 

O leiaute precisa ser motivador e integrado ao conteúdo, a fim de torná-lo mais fácil 

de ser compreendido. 

O desenho e tamanho da letra, bem como o espaço entre letras, palavras e linhas, 

devem atender a critérios de legibilidade e também ao nível de escolaridade a que o 

livro se destina. A impressão não pode prejudicar a legibilidade no verso da página. 

É desejável que textos mais longos sejam apresentados de forma a não desencorajar a 

leitura, lançando-se mão de recursos de descanso visual. (BRASIL, 2002, p. 41) 

Esse mesmo texto é repetido no edital para 2008. No edital para 2011 (texto também 

empregado nas versões de 2014 e 2017), lê-se o seguinte: 

I. organização clara, coerente e funcional, do ponto de vista da proposta didático-

pedagógica; 

II. legibilidade gráfica adequada para o nível de escolaridade visado, do ponto de vista 

do desenho e do tamanho das letras; do espaçamento entre letras, palavras e linhas; 

do formato, dimensões e disposição dos textos na página; 

III. impressão em preto do texto principal; 

IV. títulos e subtítulos claramente hierarquizados por meio de recursos gráficos 

compatíveis; 

V. isenção de erros de revisão e/ou impressão; 

VI. referências bibliográficas, indicação de leituras complementares e, 

facultativamente, glossário; 

VII. sumário que reflita claramente a organização dos conteúdos e atividades 

propostos, além de permitir a rápida localização das informações; 

VIII. impressão que não prejudique a legibilidade no verso da página. (BRASIL, 

2008, p. 39) 

Já no edital da versão de 2020 do programa, lê-se o seguinte: 

a. Apresentar organização clara, coerente e funcional, do ponto de vista da proposta 

didático-pedagógica. 

b. Apresentar legibilidade gráfica adequada para o nível de escolaridade visado, no 

que se refere ao desenho e tamanho das letras; espaçamento entre letras, palavras e 

linhas; formato, dimensões e disposição dos textos na página. 

c. Apresentar impressão em preto do texto principal. 

d. Apresentar títulos e subtítulos claramente hierarquizados por meio de recursos 

gráficos compatíveis. 

e. Apresentar sumário que reflita claramente a organização dos conteúdos e atividades 

propostos, além de permitir a rápida localização das informações. 

f. Apresentar mancha gráfica proporcional ao tamanho da página, com tipologia e 

tamanho de letra, assim como espaço entre linhas, letras e palavras, adequados para 

as diferentes faixas etárias. 

g. Apresentar linguagem e terminologia corretas e adequadas ao estágio de 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, ao desenvolvimento do vocabulário e dos 

conhecimentos linguísticos. 

h. Apresentar seleção textual que justifica-se pela qualidade da experiência de leitura 

que possa propiciar. 

i. Apresentar legendas sintéticas, com cores definidas, sem informações em excesso. 

j. Apresentar fontes fidedignas na citação de textos e mapas. (A obra não deve utilizar 

representações já conhecidas de outros autores sem a citação correta.) 

k. Apresentar repetição excessiva de conhecimentos já abordados sem seu devido 

aprofundamento, gerando ampliação desnecessária no total de páginas das obras. 

l. Estar isenta de erros de revisão e /ou impressão; 

m. Incluir referências bibliográficas; 

n. Possuir impressão que não prejudique a legibilidade no verso da página; (BRASIL, 

2018, p. 40-41) 
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Dessa forma, notamos que ao longo das edições o programa dá atenção detalhada à parte 

gráfica da obra se complexificando a cada edital, não por acaso os itens citados correspondem 

à critérios de exclusão da obra no certame. 

Ao analisarmos as obras essa diferenciação e sofisticação gráfica fica evidente em seus 

aspectos gráficos, com imagens e recursos visuais com elevada qualidade tanto em cores quanto 

em definição. No que tange ao projeto gráfico, de maneira geral, nota-se a diferença nos 

recursos e cores utilizados na obra de 1997 em comparação à obra de 2020, que apresenta um 

projeto gráfico que preza pelo minimalismo e recursos visuais mais simples e objetivos.  

Os textos são mais bem distribuídos nas páginas da obra de 2020, ocupando quase a 

totalidade do espaço, além de utilizar o recurso da falsa coluna para inserir informações 

complementares ou boxes curtos, algo que na obra de 1996 ainda não era utilizado, além de, 

em alguns casos, existir páginas com espaços vazios entre o fim de um conteúdo e início do 

outro, ou quebras drásticas de conteúdo, por vezes ficando um parágrafo final no início da 

página seguinte, ou um parágrafo inicial ficando no final da página anterior, algo não percebido 

na obra de 2020, por exemplo.  

Outra diferença notada entre as versões dos editais se relaciona à preocupação com a 

construção da cidadania, cujos itens figuram entre os critérios eliminatórios específicos de 

História. No edital do PNLD 2005,31 lê-se: 

Contribuição para a construção da cidadania 

O livro didático faz parte intrínseca do processo educativo, servindo como um dos 

instrumentos de que o professor dispõe para seu trabalho didático-pedagógico. Ele 

deve contribuir, portanto, para o desenvolvimento da ética necessária ao convívio 

social e à construção da cidadania. Isso significa: 

- não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a discriminações 

de qualquer tipo (origem, etnia, gênero, religião, idade ou quaisquer outras formas de 

discriminação); 

- não ser instrumento de propaganda ou doutrinação religiosa; 

- despertar para a historicidade das experiências sociais, trabalhando conceitos, 

habilidades e atitudes, na construção da cidadania; 

- estimular o convívio social e a tolerância, abordando a diversidade da experiência 

humana, com respeito e interesse; 

- desenvolver a autonomia de pensamento, o raciocínio crítico e a capacidade de 

argumentar. (BRASIL, 2002, p. 70) 

Entre o edital do PNLD 2005 e o de 2008 o texto manteve-se o mesmo, apenas acrescido, 

ao final, de: “estimular ações afirmativas em relação a questões de gênero, orientação sexual e 

etnias” (BRASIL, 2005, p. 48). Nesse sentido, percebemos uma preocupação do programa, a 

partir da versão de 2008, de que as obras didáticas de história estimulassem ações afirmativas 

 

 

31 O mesmo texto figura nos editais de 2008, 2011, 2014 e 2017. 
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em relação a etnias, e é importante destacar que se preferiu o termo “etnia” à “cor” ou “raça” 

neste caso, diferindo do item, em ambos os editais, na seção de critérios eliminatórios comuns 

a todas as áreas, em que o texto descreve que “[a obra didática não poderá] veicular preconceitos 

de origem, cor, condição econômico-social, etnia, gênero, linguagem e qualquer outra forma 

de discriminação” (BRASIL, 2002, p. 39) [grifo nosso], ou seja, por um lado os editais 

apresentam uma preocupação de as obras não apresentarem marcadores sociais de exclusão, 

por outro, mantem a diferenciação por cor ressaltada.  

Importante ressaltar que o edital do PNLD 2008, entre os critérios eliminatórios comuns 

a todas as áreas descreve que:  

Serão sumariamente eliminadas as coleções que não observarem os seguintes 

critérios: 

[...] 

(iii) observância aos preceitos legais e jurídicos (Constituição Federal, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

10.639/2003, Diretrizes Nacionais do Ensino Fundamental, Resoluções e Pareceres 

do Conselho Nacional de Educação, em especial, o Parecer CEB nº15/2000, de 

04/07/2000, o Parecer CNE/CP nº 003/2004, de 10/03/2004 e Resolução nº 1, de 17 

de junho de 2004). (BRASIL, 2005, p. 30) [grifo nosso] 

Portanto, este é o primeiro edital que elenca a observância da Lei nº 10.639/03 como um 

dos critérios a ser considerado na avaliação das obras didáticas, inclusive, não apenas as de 

história, mas de todas as disciplinas, algo que será comum nas demais edições do PNLD. 

Quanto a critérios de qualificação, o edital de 2008 apresenta os seguintes itens: 

Quanto à construção de uma sociedade cidadã, espera-se que o livro didático: 

1) promova positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em 

diferentes trabalhos e profissões e espaços de poder, reforçando, assim, sua 

visibilidade; 

2) aborde a temática de gênero, da não violência contra a mulher, visando à construção 

de uma sociedade não sexista, justa e igualitária; 

3) promova positivamente a imagem de afrodescendentes e descendentes das etnias 

indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes trabalhos e 

profissões e espaços de poder; 

4) promova positivamente a cultura afrobrasileira e dos povos indígenas brasileiros, 

dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e saberes sóciocientíficos.  

5) aborde a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação 

racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade anti-racista, 

justa e igualitária. (BRASIL, 2005, p. 32) 

Ao longo das edições seguintes do PNLD o item 3 mencionado acima recebe acréscimos, 

passando a figurar nos editais de 2011 e de 2014 como: 

promover positivamente a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, 

dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações e saberes sócio-

científicos, considerando seus direitos e sua participação em diferentes processos 

históricos que marcaram a construção do Brasil, valorizando as diferenças 

culturais em nossa sociedade multicultural; (BRASIL, 2009, p. 35) [grifos nossos] 
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Notamos, portanto, uma preocupação do Programa em que pese a presença das 

populações negras ao longo de toda a formação histórica do Brasil. 

No edital do PNLD 2020 os mesmos critérios quanto à construção da cidadania ganham 

nova abordagem, conforme o texto: 

A obra deve: 

[...] 

c. Promover positivamente a imagem de afrodescendentes, considerando sua 

participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, valorizando sua 

visibilidade e protagonismo social; 

[...] 

e. Promover positivamente a cultura e a história afro-brasileira, quilombola, dos povos 

indígenas e dos povos do campo, valorizando seus valores, tradições, organizações, 

conhecimentos, formas de participação social e saberes; 

f. Representar a diversidade cultural, social, histórica e econômica do país; 

g. Representar as diferenças políticas, econômicas, sociais e culturais de povos e 

países; (BRASIL, 2018, p. 38-39) 

Nesse sentido, percebemos um “amadurecimento” do Programa frente às necessidades 

sociais naquilo que concerne, ao considerar como construção de uma sociedade cidadã que os 

livros didáticos promovam de forma positiva a culura e a história afro-brasileira, a diversidade 

cultural do Brasil, bem como da participação das populações negras em diferentes momentos 

da história brasileira, não apenas em atendimento daquilo que a Lei nº 10.639/03 estabelece, 

mas no sentido de se buscar de forma efetiva a superação de visões enviesadas ou que rezudam 

a história da população afro-brasileira apenas ao contexto da escravidão, o que para Ribeiro 

(2011) significa que:  

a luta da militância negra pela aprovação da Lei 10.639/2003 simboliza um ganho 

quando se pretende pôr em prática uma educação que valorize as lutas de grupos até 

então relegados ao segundo plano, além de possibilitar que os discentes – negros e 

brancos – tenham uma visão de História que supere elementos estereotipados por 

leituras tradicionais, viabilizando discussões que ponham em xeque a ideologia racista 

e as ações estigmatizantes. (RIBEIRO, 2011, p. 85) 

Ao escolher a temática a ser seguida para proceder à análise proposta por essa pesquisa, 

em virtude de um recorte temporal extenso, optamos em tratar mais especificamente nos 

períodos da história colonial e imperial do Brasil, até o período logo após a abolição do sistema 

escravista, tendo em vista a predominância deste nas obras. Outras pesquisas nesse sentido, nas 

quais nos apoiamos, se propõe a fazer uma análise das obras de Cotrim – não somente delas – 

com base na temática da representação do negro no livro didático, como é o caso de Riberio 

(2011) e Nani (2020), no entanto, ambas as pesquisadoras selecionaram um recorte temporal 
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diferente do que nos propomos32. Aliás, no que tange às pesquisas que se propõem analisar 

obras didáticas de Gilberto Cotrim, até o momento da escrita deste trabalho, não encontramos 

alguma que se propusesse a analisar o conjunto de obras na extensão temporal a que nos 

propomos, ou seja, de 1996 até 2020. 

3.1 HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA DO BRASIL – 1996 [PNLD 1997] 

No que diz respeito aos volumes da obra inscrita no PNLD 1997, pudemos observar a 

obra completa. O volume 1 com um total de 144 páginas, e o volume 2, 160. Os livros são 

encadernados em brochura, grampeados, e não costurados, com a intenção de baratear o custo, 

conforme é mencionado no depoimento de dois editores de livros didáticos da Editora Saraiva, 

concedidos à Gatti Júnior (2004): 

Como o Cotrim sempre se posicionou bem no mercado, quando havia venda ao 

governo, ele se posicionava bem na venda ao governo também. Assim como no 

mercado, ele também é sempre um dos três primeiros na venda ao governo. O livro 

[vendido para o governo] é exatamente o mesmo. A única diferença é que alguns 

livros são grampeados, ao invés de costurados, que é para baixar o custo mesmo. 

(FACCIOLI; FRUET apud GATTI JÚNIOR, 2004, p. 180) 

O depoimento, além de confirmar o barateamento do custo e diferenciação de qualidade 

material de produto em relação aos livros vendidos para o setor público e os vendidos para o 

setor privado, confirma a excelente colocação no mercado das obras de Gilberto Cotrim, não 

apenas nas vendas ao governo como também no mercado privado. 

A página de rosto traz uma apresentação do livro assinada pelo autor. Vale destacar dois 

trechos dela: 

[A coleção] Além dos conteúdos básicos, dedica atenção aos novos temas de estudos 

históricos, como o cotidiano, a vida privada, a visão dos vencidos e a mentalidade dos 

grupos sociais. 

[...] 

Enfim, o estudo de História foi tratado de forma inovadora, tendo em vista 

desenvolver a reflexão do aluno e não a memorização mecânica. (COTRIM, 1997, p. 

3) 

Na apresentação destacamos estas duas informações, as quais evidenciam que a obra se 

propõe a uma nova abordagem da História, tanto em seu aspecto teórico quanto em seu aspecto 

didático, ou seja, o do ensino de História. Nesse sentido, a respeito de inovações tanto de 

 

 

32 Riberio (2011) analisa obras de Cotrim destinadas ao ensino médio e em comparação com outras obras do 

mercado. Nani (2020) faz uma comparação entre as obras destinadas ao ensino fundamental de 2002 e de 2017 

de Cotrim.  
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conteúdos quanto de abordagens que os livros didáticos, de modo geral, passaram durante a 

década de 1990, Gatti Júnior (2004) conclui: 

No que diz respeito ao processo de mudança dos conteúdos presentes nas coleções 

didáticas dos autores [de História] analisados, pôde-se perceber que os principais 

pontos que alimentaram essas alterações foram possibilitados e motivados pela esfera 

política, acadêmica e didático-pedagógica da vida social brasileira do período 

compreendido entre as décadas de 1970 e 1990, significando que a renovação dos 

conteúdos dos livros didáticos analisados ocorreu, sobretudo, após ter se iniciado o 

processo de abertura política do país, mediante a penetração de uma História mais 

crítica e afinada com movimentos renovadores da historiografia internacional que, em 

um primeiro momento, na década de 1970, afinava-se com a historiografia marxista 

de base econômica e, nas décadas de 1980 e 1990, passava a vincular-se aos temas da 

História Cultural, advindas da influência da História Nova e, por fim, da renovação 

didático-pedagógica incentivada pela penetração do construtivismo como proposta 

pedagógica. (GATTI JÚNIOR, 2004, p. 138).  

Podemos considerar, portanto, que na apresentação a obra declara que passou por essa 

renovação, muito provavelmente, inclusive, por estratégia de marketing. Ainda  considerando 

as renovações teóricas e didáticas, o depoimento de Faccioli e Fruet (2004) revela o seguinte:  

Nos livros de História cada autor, a sua maneira, foi buscando melhorias no aspecto 

do conteúdo, na abordagem, na maneira de transmitir esse conteúdo, de trazer um 

enfoque histórico mais consciente, mais formador. Ultrapassaram aquela fase 

marxista, porque houve um momento em que ser crítico era ter uma visão de esquerda. 

Isso só não basta. Tem que incorporar outras abordagens mais recentes como a 

História das Mentalidades, do Cotidiano e vai por aí afora. Há também o aspecto 

propriamente metodológico do ensino. No sentido das estratégias de ensino. Os livros 

melhoraram muito em termos de leituras complementares, questões, testes, 

interpretação de texto, boxes, com informações adicionais. Melhoraram 

metodologicamente, para funcionar em sala de aula. (FACCIOLI; FRUET apud 

GATTI JÚNIOR, 2004, p. 175) 

Fica evidente na fala dos editores a preocupação em acompanhar as novas tendências 

teóricas e didáticas, isso para a manutenção de mercado, ainda mais da obra de um autor tão 

bem colocado mercadologicamente, é fundamental.  

De fato, os volumes da obra de 1997 apresentam os recursos citados pelos editores. Cada 

capítulo da obra é iniciado com uma página na qual consta uma imagem; o número e o título 

do capítulo; uma frase síntese do conteúdo que será abordado e um parágrafo ou questão 

mobilizadora.  

O texto-base da obra é escrito numa linguagem direta e em períodos curtos, ainda que um 

parágrafo possa ultrapassar dez linhas. É organizado em duas colunas, com exceção de imagens 

e boxes que possam ocupar meia página ou mais, o que, em alguns momentos atrapalha a leitura, 

pois uma imagem muito grande pode invadir a outra coluna e deixar um espaço muito apertado 

para o texto, o que para o estudante pode representar uma dificuldade em reconhecer 

rapidamente onde o texto continua. O texto base ainda é entremeado por subtítulos e itens, 

facilitando a organização dos conteúdos. 
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Recursos como boxes coloridos com textos destacados para aprofundamento, reflexão ou 

explicação de um conceito são utilizados ao longo de todo o volume. Além de imagens, sejam 

obras de arte, fotos gravuras e ilustrações, e mapas, os quais sempre apresentam um título e, na 

maioria dos casos, uma legenda, mas nem sempre. As imagens são acompanhadas de legendas 

descritivas, muitas delas sem informações a respeito da fonte ou dos créditos. 

Ao final de cada conteúdo, não necessariamente de cada capítulo, são propostas 

atividades dívidas em blocos. O primeiro é denominado “Compreendendo o texto”, com 

atividades voltadas para a localização de informações no próprio texto base. O segundo é 

denominado “Desenvolvendo reflexão” e propõe atividades, em geral, de interpretação e de 

criação.  

Alguns capítulos trazem a seção “Interpretando mapas”, com a proposição de leitura de 

mapa; outros trazem a seção “Texto e reflexão”, que apresenta trechos de textos citados de 

historiadores ou de notícias de jornal. Outras vinhetas que aparecem ao longo do livro são: 

“Debate histórico”, que traz uma questão para discussão; “Pesquisa histórica”, que propõe a 

pesquisa de alguma temática histórica contemporânea; e “Cotidiano na História”, que traz um 

texto de aprofundamento para a temática abordada no texto base.  

O volume 1  do ano de 1997 destinado à 5ª série está dividido em 14 capítulos e abrange 

desde a discussão sobre o que é História até a independência do Brasil, conforme demonstra o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Sumário do livro História e consciência do Brasil – 1997, volume 1 

Capítulos do livro didático do volume 1 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Reflexão sobre a História 7 

2 O tempo e a História 14 

3 A Pré-história brasileira 22 

4 Expansão européia e conquista do Brasil 29 

5 O impacto da conquista 44 

6 A implantação do sistema colonial 54 

7 Organização do poder político 62 

8 Economia colonial 73 

9 O Brasil holandês 82 

10 Expansão territorial e fixação das fronteiras 90 
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11 A época do ouro no Brasil 102 

12 Sociedade colonial 108 

13 A crise do sistema colonial 124 

14 A emancipação política 132 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Da totalidade dos capítulos, apenas dois tocam em temáticas de História e Cultura Afro-

brasileira, que é o caso do capítulo 8, Economia colonial, e do capítulo 12, Sociedade colonial,  

em sua maioria, se restringindo ao contexto da escravidão, e, alguns textos, apenas mencionado 

a questão, sem nenhum aprofundamento. 

No caso do capítulo 8, conforme quadro 2,33 o texto base traz informações sobre 

monocultura, latifúndio e escravidão, a fim de explicitar a estrutura econômica existente no 

período colonial do Brasil. O terceiro subcapítulo, intitulado Empresa açucareira, traz o tópico 

Mão-de-obra negra, no qual abordará aspectos ligados ao “tráfico negreiro” e ao trabalho 

escravo nos engenhos, o que corresponde a uma página com texto e imagens.  

 

Quadro 2: Sequência de conteúdos do capítulo 8 do livro História e consciência do Brasil – 

1997, volume 1 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Estrutura econômica – Monocultura, latifúndio e escravidão 74 

Peso 2 Monocultura 74 

Peso 2 Latifúndio 74 

Peso 2 Escravidão 74 

Peso 1 
Exploração do pau-brasil – Madeira que deu nome ao Brasil é 

devastada 
75 

Peso 2 Destruição ecológica 75 

Seção 
Cotidiano na história: O índio pergunta – Para que cortar tanta 

madeira? 
77 

Peso 1 Empresa açucareira – Engenho impulsiona colonização 77 

Peso 2 Por que produzir açúcar? 78 

Peso 2 Mão-de-obra negra 78 

 

 

33 Como modos de identificação, elencaremos os títulos de acordo com o “peso” que recebem no livro didático. 

Sendo “peso 1” equivalente ao título, “peso 2”, a subtítulo e “peso 3” a intertítulo. Além de destacar aqueles 

que se referem a seções e boxes. 
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Peso 2 O engenho de açúcar 79 

Seção 
Cotidiano na história: Pau, pão e pano – O tratamento dado aos 

escravos 
79 

Peso 1 Pecuária – Negócio interno da Colônia 80 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Em seguida, traz a vinheta “Cotidiano na História”, com o título Pau, pão e pano – O 

tratamento dado aos escravos, com o trecho do livro Saga – A grande História do Brasil, no 

qual explicita os castigos físicos, o tipo de alimentação e vestimenta destinados aos 

escravizados naquele contexto. 

Já no caso do capítulo 12, o texto base se inicia com o subtítulo Formação do povo – 

Miscigenação e racismo no Brasil, o qual descreve, conforme o texto, os três elementos étnicos 

que formam o povo brasileiro, nomeando-se “o índio, o negro e o branco” (COTRIM, v. 1, 

1997, p. 109).  

 

Quadro 3: Sequência de conteúdos do capítulo 12 do livro História e consciência do Brasil – 

1997, volume 1 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Formação do povo – Miscigenação e racismo no Brasil 109 

Peso 2 O mito da democracia racial 109 

Peso 1 O índio – Organização e cultura dos povos indígenas 109 

Peso 2 Os principais grupos indígenas 110 

Quadro Características culturais dos povos indígenas 111 

Peso 2 A presença cultural indígena 112 

Peso 1 O negro – Os povos africanos desterrados e escravizados 112 

Peso 2 Viagem e morte nos navios negreiros 112 

Peso 2 Os principais grupos africanos 113 

Peso 2 A violência da escravidão e a resistência negra 114 

Seção 
Cotidiano na história: Quilombo dos Palmares - Os negros liderados 

por Zumbi 
114 

Peso 2 A presença cultural negra 115 

Peso 1 O branco - A influência cultural dominante 114 

Peso 2 A presença cultural portuguesa 116 

Peso 1 A sociedade açucareira - Paraíso do senhor e inferno dos escravos 117 
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Peso 2 Características da sociedade açucareira 118 

Seção 
Cotidiano na história: O poder do macho - A sociedade absoluta do 

senhor de engenho 
118 

Peso 2 Sociedade mineradora - O nascimento de agitadas cidades 119 

Peso 2 A mobilidade social 119 

Peso 2 O ouro e a produção cultural 120 

Seção 
Cotidiano na história: Vida de ouro - Luxo e prazer na sociedade 

mineradora 
121 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Em seguida, explana três formas de “mestiçagem” que ocorreram durante o período 

colonial, apresentando em tópicos “o mulato”, “o caboclo” e o “cafuzo”. Na sequência, na 

mesma página, entra o tópico O mito da democracia racial, no qual aborda a tese da democracia 

racial, inclusive com uma postura combativa, declarando ser a tese “uma tese mentirosa” 

(COTRIM, v. 1, 1997, p. 109). O capítulo, a partir daí, busca explanar sobre os referidos três 

elementos étnicos, dividindo o assunto em três subcapítulos.  

O segundo tópico, O negro – Os povos africanos desterrados e escravizados, ocupa o 

equivalente a três páginas, levando-se em consideração texto, mapa, boxe e imagens. Nele a 

obra busca abordar desde o conteúdo referente ao tráfico atlântico (na obra é referido como 

“tráfico negreiro”), passando pela questão das viagens; dos principais grupos étnicos que foram 

forçadamente trazidos para o Brasil (bantos e sudaneses), apresentando um mapa em meia 

página representando as principais regiões da África e equivalentes grupos étnicos e as regiões 

principais de desembarque no Brasil; abordando suscintamente a resistência e fechando com as 

principais influências culturais de origem africana, limitando-se a listar alguns exemplos na 

alimentação, na religião, na música e no vocabulário.  

Entra ainda a seção “Cotidiano na História”, sob o título Quilombo dos Palmares – Os 

negros liderados por Zumbi, o qual apresenta de forma narrativa-descritiva o quilombo de 

Palmares, exaltando a figura de Zumbi e forma como “negros lutaram com garra durante um 

mês” (COTRIM, v. 1, 1997, p. 115). 

Do total de páginas do volume 1, a temática de História e Cultura Afro-brasileira aparece 

em quatro páginas, entorno de 0,33%.  

O volume 2 do ano de 1997 destinado à 6ª série está dividido em 15 capítulos e apresenta 

conteúdos desde o período da independência do Brasil até a contemporaneidade (à época), 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 4: Sumário do livro História e consciência do Brasil – 1997, volume 2 

Capítulos do livro didático do volume 2 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Da independência à Constituição de 1824 9 

2 Da Confederação do Equador à abdicação de D. Pedro I 19 

3 A Regência e a organização do poder 27 

4 As revoltas provinciais 34 

5 O jogo político do Segundo Reinado 42 

6 Política externa do Segundo Reinado 48 

7 As transformações socioeconômicas 58 

8 Abolição da escravatura e queda da monarquia 66 

9 Instalação e consolidação da República 73 

10 A República Velha 81 

11 Revoltas na República Velha 93 

12 O período getulista 106 

13 O período democrático 121 

14 A ditadura militar 134 

15 O Brasil contemporâneo 146 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Neste volume constatamos que um capítulo inteiro foi dedicado à temática referente à 

História e Cultura Afro-brasileira, que é o caso do capítulo 8, conforme quadro 5. O capítulo 4, 

ao tratar dos movimentos de contestação durante o período regencial no Brasil, cita a 

participação da população negra nos movimentos da Cabanagem (1835) e da Balaiada (1838), 

sem se aprofundar muito quanto a essa participação. 

 

Quadro 5: Sequência de conteúdos do capítulo 8 do livro História e consciência do Brasil – 

1997, volume 2 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Abolição da escravatura - As exigências do capitalismo industrial 67 

Peso 2 Etapas da campanha abolicionista 67 

Peso 2 Quem fez a abolição? 67 

Peso 2 A situação dos negros libertados 68 
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Peso 1 
Queda da monarquia - Oposição de diversos setores apressa fim do 

império 
69 

Peso 2 Questão abolicionista 69 

Peso 2 Questão republicana 69 

Peso 2 Questão religiosa 69 

Peso 2 Questão militar 70 

Peso 2 O fim do império 70 

Seção 
Texto e reflexão - Fim do império 

As razões da queda da monarquia 
71 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

À primeira vista podemos pensar que este volume dá mais destaque e centralidade à 

História e Cultura Afro-brasileira (HCAB) ao propor um capítulo que trate da Abolição, porém, 

em termos quantitativos de páginas, o processo de abolição é tratado em apenas duas páginas, 

incluindo-se texto base, boxes, imagens e uma tabela, sendo as seis páginas restantes dedicadas 

a tratar o processo político de transição da monarquia para a república.  

No capítulo 11, ao se abordar movimentos contestatórios durante as primeiras décadas da 

república no Brasil, é incluído o conteúdo sobre a Revolta da Chibata em um subcapítulo, 

Revolta da Chibata (1910) – Marinheiros protestam contra maus-tratos, que ocupa uma 

página. O foco se volta totalmente para o movimento em si e seus processos, mas dá certo 

destaque para a figura de João Cândido, trazendo uma foto do mesmo com a seguinte legenda 

“Joao Cândido, conhecido como o ‘Almirante Negro’” (COTRIM, v. 2, 1997, p. 100). 

Do total de páginas do volume 2, a temática de História e Cultura Afro-brasileira (HCAB) 

aparece em três páginas, entorno de 0,5%.  

De modo geral, a obra de 1997 em seus dois volumes estrutura os conteúdos com base 

em um recorte histórico com foco nos processos políticos, algo muito comum nas obras de 

história naquele contexto, conforme explicita Gatti Júnior (2004), inclusive a separação entre 

“História Geral” e “História do Brasil” era muito comum em vista de os currículos estaduais 

estarem organizados, até aquele período, desta forma, algo que se modifica a partir dos anos 

2000, principalmente após a publicação dos PCNs (GATTI JÚNIOR, 2004).  

Além disso, chama a atenção que o volume 1 se inicie com uma discussão sobre o que é 

história e sobre tempo histórico, o que corresponde aos capítulos 1 e 2 respectivamente, e sem 

fazer nenhuma menção a nada que se refira processos históricos relacionados ao continente 

africano ou à HCAB.  
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De outro lado, a obra tem uma linguagem, de certo modo, combativa, principalmente ao 

abordar questões que tocam em origens de desigualdades sociais no Brasil ou, inclusive, se 

contrapondo a interpretações que se tornaram convencionais, como quando se aborda a questão 

da resistência ao sistema escravista: 

A história tradicional passava a idéia de que a escravidão do negro foi suave. Diziam 

que o negro era submisso e não regia. Isso é totalmente falso, mentiroso.  

A escravidão negra é uma história cheia de violência do senhor de escravos. Cheia 

também de revoltas e lutas do negro, que procurava a libertação. (COTRIM, v. 1, 

1997, p. 114). 

Essa postura, até combativa, presente na obra também é evidenciada pelos, então, editores 

da editora Saraiva:  

[...] A partir desses livros novos, da Elza e do Cotrim, ainda durante a Ditadura, 

começou esse movimento , com um material mais crítico, mais questionador, mais 

conscientizador. [Nos anos 80] A gente faz esse produto mais substancial e mais 

crítico com História, com o Gilberto Cotrim, de 5ª à 8ª [...]. (FACCIOLI; FRUET 

apud GATTI JÚNIOR, 2004, p. 175) 

Como vemos, esse tom mais crítico na obra é algo que foi se construindo desde o período 

de Ditadura Militar no Brasil, algo que se manteve nas obras editadas até a década de 1990. 

3.2 SABER E FAZER HISTÓRIA: HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL – 2000 [PNLD 2002] 

A obra de 2002, é constituída por quatro volumes destinados às séries34 finais do ensino 

fundamental e têm como título Saber e fazer História – História Geral e do Brasil. Foram 

analisados os volumes destinados à 6ª e 7ª séries.  

É importante notar o subtítulo que a obra apresenta, pois naquele momento foi uma 

novidade a articulação entre a, considerada, história geral e a história do Brasil. Como já 

mencionado anteriormente essa perspectiva de organização dos conteúdos de História se 

consolidou, conforme já mencionado, a partir da publicação dos PCNs, ainda que não fosse 

uma completa novidade, haja vista que algumas obras em circulação anteriores aos PCNs já 

articulavam conteúdos nesta perspectiva, como é o caso da obra História Integrada, lançada 

em 1995 pela editora Ática.  

Esse detalhe é importante, pois, ao fazer essa menção já na capa, se revela a intenção de 

declarar explicitamente que a obra se alinha às novas tendências, o que é retomado no texto de 

 

 

34 Há que se notar que o ensino era estruturado por séries naquele período, sendo o ensino fundamental constituído 

por oito anos.  



79 

apresentação: “Os livros da coleção Saber e Fazer História apresentam um roteiro de estudos 

de tópicos que marcaram o processo histórico ocidental, incluindo a história do Brasil” 

(COTRIM, 2000, p. 3) [grifos do autor]. Não por acaso é lançada uma “nova” obra do mesmo 

autor, Gilberto Cotrim, com outra edição e título – a que fizemos a análise é a 1ª edição – e, 

ainda que haja de fato novidades, notamos que a estrutura geral da obra se mantém muito 

semelhante àquela de 1997. 

O volume destinado à 6ª série (2002) tem um total de 160 páginas e o volume destinado 

à 7ª série, 160, sendo que as últimas quatro páginas estão completamente em branco – 

provavelmente em função da necessidade do quantitativo de folhas para se completar um 

caderno35, algo imprescindível para a correta encadernação do livro. Como no caso da coleção 

de 1997, os volumes da coleção de 2002 também são encadernados em brochura, grampeados, 

e não costurados, com a intenção de barateamento, como já mencionado anteriormente.  

De modo geral, os livros da coleção de 2002 seguem o mesmo padrão gráfico dos da 

coleção de 1997, com significativa melhoria da qualidade da impressão e de nitidez das 

imagens. Cada capítulo, tal como na coleção de 1997, se inicia com o número e o título do 

capítulo e uma imagem, com sua legenda. No entanto, e aqui já identificamos a primeira 

diferença entre a coleção de 2002 e a de 1997, no caso da primeira não há um texto curto ou 

questionamento mobilizador como ocorria nas aberturas de capítulos da segunda.  

No que diz respeito às semelhanças, podemos destacar que tal como os volumes de 1997, 

as obras de 2002 apresentam um texto-base escrito em linguagem direta e organizados em duas 

colunas, entremeados de títulos, subtítulos e intertítulos, além de imagens, em geral obras de 

arte, mapas e outros recursos gráficos. A estratégia de se utilizar citações de textos 

historiográficos, entre outros, também é adotada e, em geral, recebem destaque num boxe 

colorido. 

O volume destinado à 6ª série (2002) está dividido em 16 capítulos, conforme demonstra 

o quadro a seguir. 

 

  

 

 

35 “Essa montagem [...] faz-se, na realidade, não de acordo com a ordem progressiva da numeração de páginas, tal 

como a vemos ao manusear o livro, mas segundo a disposição da folha, de modo que só depois de dobrada ela 

forma um caderno com as páginas dispostas em seqüência normal. Assim, quanto maior a folha, maior o número 

de páginas que comportará, mas quase sempre se imprimem folhas completas ou cortadas em unidades de oito, 

16 e 32 páginas; cada folha dobrada com seu número correspondente de páginas constituí um caderno [...], e a 

reunião de todos os cadernos, por sua vez, constitui o livro.” (ARAÚJO, 1986, p. 597) 
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Quadro 6: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2002, 6ª série 

Capítulos do livro didático da 6ª série 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Reinos bárbaros e império carolíngio 7 

2 O feudalismo 17 

3 Igreja católica e sua influência 26 

4 Império bizantino 33 

5 Mundo islâmico 43 

6 Expansão européia e conquista da América 51 

7 O impacto da conquista 66 

8 Renascimento 76 

9 Reforma religiosa 85 

10 Brasil: administração colonial 96 

11 Brasil: instalação da economia colonial 107 

12 Açúcar, escravos e mercado interno 111 

13 Brasil: escravidão africana 117 

14 Domínio espanhol e Brasil holandês 128 

15 Brasil: expansão territorial 137 

16 Brasil: mineração 149 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Como podemos observar, da totalidade dos capítulos constantes no volume destinado à 

6ª série apenas o capítulo 12, Açúcar, escravos e mercado interno, quadro 7, e o capítulo 13, 

Brasil: escravidão africana, quadro 8, tratam de temáticas relacionadas à HCAB, e ainda assim 

com foco apenas no contexto colonial do Brasil e em relação ao sistema escravista.  

 

Quadro 7: Sequência de conteúdos do capítulo 12 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2002, 6ª série 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Açúcar e escravos - A implantação de um negócio lucrativo 112 

Peso 2 Engenho: a unidade produtora 112 

Peso 1 Mão-de-obra 114 

Peso 1 Mercado interno colonial 115 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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Quadro 8: Sequência de conteúdos do capítulo 13 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2002, 6ª série 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Tráfico negreiro - Povos africanos desterrados e escravizados 118 

Peso 2 O lucrativo tráfico negreiro 119 

Peso 2 Viagem e mortes nos navios 119 

Peso 2 Distinções entre escravos 120 

Peso 1 A luta dos escravos - Estratégias de resistência 122 

Boxe 

Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus 

escravos durante o tempo em que se conservaram levantados 

(c. 1789) 

123 

Peso 2 Quilombo dos Palmares 124 

Peso 1 Cultura - Principais grupos africanos 126 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O capítulo 12, inclusive, apenas cita a questão escravista quando se refere à mão-de-obra 

utilizada nos engenhos. O capítulo 13 inicia a abordagem a partir do tráfico atlântico (se 

referindo como “Tráfico negreiro”); passa para as viagens; descreve distinções entre os 

“escravos”; abre subcapítulo para tratar das estratégias de resistência, com foco nos quilombos, 

principalmente o de Palmares; e encerra com um subcapítulo de meia página o qual descreve 

os povos bantos e sudaneses, em um parágrafo cada, e sua influência na cultura brasileira. 

Além disso, o volume, em nenhum momento trata da história dos povos africanos anterior 

ao tráfico atlântico ou que não esteja diretamente ligada a ele e ao contexto escravista do Brasil. 

E, quanto à HCAB, a temática aparece apenas atrelada ao contexto colonial do Brasil, note-se 

que esse conteúdo aparece apenas nos últimos capítulos do livro e após abordar toda a questão 

de estabelecimento da colonização portuguesa no Brasil, com suas instituições políticas e 

sociais.  

O livro destinado à 7ª série (2002) segue o mesmo padrão gráfico daquele destinado à 6ª 

série. Na página de frontispício traz o subtítulo Consolidação do Capitalismo e Brasil Império, 

e está dividido em 13 capítulos, conforme quadro a seguir:  

 

Quadro 9: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2002, 7ª série 

Capítulos do livro didático da 7ª série 
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CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Revolução inglesa 7 

2 Iluminismo e despotismo esclarecido 15 

3 Revolução industrial 24 

4 Independência dos Estados Unidos 37 

5 Revolução francesa 45 

6 Era napoleônica e congresso de Viena 58 

7 Independência das colônias latino-americanas 69 

8 Brasil: a independência 77 

9 Expansão do imperialismo 92 

10 Desenvolvimento dos Estados Unidos 103 

11 Brasil: o primeiro reinado 113 

12 Brasil: o período regencial 122 

13 Brasil: o segundo reinado 136 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Ao observarmos o quadro de capítulos, explicitamente, nenhum capítulo apresentado 

aborda de forma central qualquer temática de HCAB. Inclusive, algo que nos chama atenção é 

que tanto este volume da 7ª série quanto o da 6ª série se iniciem por conteúdos referentes à 

recortes históricos centrados na Europa.  

O capítulo 12, quadro 10, ao discorrer sobre os movimentos contestatórios do período 

regencial, na obra denominados de “revoltas provinciais”, traz um tópico que trata do 

movimento do malês (1835) e outro que trata da Balaiada (1838), o que ocupa algo em torno 

de duas páginas, incluindo-se imagens e boxes de textos. 

 

Quadro 10: Sequência de conteúdos do capítulo 12 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2002, 7ª série 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Situação política - Os grupos partidários e as regências 123 

Peso 2 Os grupos partidários 123 

Peso 2 Regência trina provisória 125 

Peso 2 Regência trina permanente 126 

Peso 3 O ato adicional 127 

Peso 2 Regência una de Feijó 127 
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Peso 2 Regência de Araújo Lima 127 

Peso 1 Revoltas provinciais - Contestações ao governo do império 128 

Peso 1 Pará: a Cabanagem 129 

Peso 1 Rio Grande do Sul: a Farroupilha 130 

Peso 2 Fundação das Repúblicas de Piratini e Juliana 131 

Peso 1 Revolta do Malês 132 

Peso 1 Bahia: a Sabinada 133 

Peso 1 Maranhão: a Balaiada 133 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O capítulo 13 – último capítulo do livro –, quadro 11, ao tratar da questão do café, abre 

dois tópicos para discorrer sobre o fim do tráfico, com foco na lei Eusébio de Queirós, que 

proibia o tráfico de escravizados para o Brasil, e outro intitulado Latifúndio e trabalho escravo, 

no qual em nenhum momento cita a questão do trabalho escravo, apenas discute o, chamado, 

progresso industrial e incompatibilidade deste com o sistema latifundiário e agroexportador do 

Brasil, a página é finalizada com um quadro, Cidade negra: escravos africanos no Rio de 

Janeiro, em que se discorre sobre o número de escravizados existentes na época (século XIX) 

no Brasil, apresenta dados sobre a porcentagem população brasileira que era de escravizados e 

finaliza com uma longa citação de texto historiográfico. Além disso, trará um subcapítulo, de 

duas páginas, para abordar a questão da abolição.  

 

Quadro 11: Sequência de conteúdos do capítulo 13 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2002, 7ª série 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Jogo político - D. Pedro II torna-se imperador 137 

Peso 2 Disputas entre liberais e conservadores 137 

Peso 2 Parlamentarismo no Brasil 138 

Peso 2 Modernização - Transformações socioeconômicas 140 

Peso 1 Café: novo ouro brasileiro 140 

Peso 2 Os primeiros imigrantes 142 

Peso 1 Crescimento industrial 142 

Peso 2 Fim do tráfico negreiro 142 

Peso 2 Aumentam as taxas de importação 143 
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Peso 2 Latifúndio e trabalho escravo 144 

Seção Cidade negra - Escravos africanos no Rio de Janeiro 144 

Peso 1 Política externa - Conflitos internacionais no segundo reinado 145 

Peso 1 Guerra do Paraguai 145 

Peso 2 A violência do conflito 147 

Peso 1 Abolição da escravatura - Lutas pela libertação dos escravos 148 

Peso 2 Quem fez a abolição? 149 

Boxe Os sentidos do 13 de maio 149 

Peso 1 
Queda da monarquia - As “questões” que levaram à crise do 

império 
150 

Peso 2 Questão abolicionista 150 

Peso 2 Questão republicana 150 

Peso 2 Questão religiosa 151 

Peso 2 Questão militar 151 

Peso 2 Proclamação da república 151 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Em relação ao quantitativo de páginas destinadas aos conteúdos de HCAB em cada um 

dos volumes, considerando que as páginas não possuem apenas textos, como também outros 

elementos gráficos, sejam imagens, mapas e boxes com outras informações, no volume 

destinado à 6ª série temos um percentual de 7,5% e no volume destinado à 7ª série, 

aproximadamente 4,4% do total de páginas é destinado a conteúdos de HCAB.  

3.3 SABER E FAZER HISTÓRIA: HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL – 2002 E 2006 [PNLD 

2005 E 2008] 

As obras inscritas nos PNLDs de 2005 e de 2008, respectivamente, têm aspectos 

praticamente idênticos, sendo observadas poucas alterações entre as obras, nenhuma no que se 

refere aos conteúdos de HCAB, ainda que os livros de 2008 tragam em suas capas a informação 

“edição revista“, destacada por um balão colorido. Por esse motivo optamos por observá-las em 

conjunto.  

O texto de apresentação das obras sofre poucas alterações, apenas quando indica as seções 

que o livro traz, neste caso, novas seções são inseridas na obra, a seção Investigando e a seção 

Pensando e Conferindo. A primeira aparece na abertura de cada capítulo, com questionamentos 
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provocadores iniciais, relacionados ao conteúdo a ser tratado ao longo do capítulo. A segunda, 

aparece ao longo de todo o capítulo, nas colunas falsas das laterais das páginas, com perguntas 

sobre o conteúdo abordado naquela página.  

De modo geral, as obras de 2005 e as de 2008 têm um total de páginas maior do que as 

de 2002, o que ocorreu, inclusive, em função do próprio PNLD ter ampliado o número de 

páginas para as obras, por outro lado o projeto gráfico muda muito pouco, os recursos gráficos 

utilizados e a diagramação dos textos seguem o mesmo estilo, ainda que seja possível observar 

melhorias técnicas quanto ao uso de cores, há páginas inteiramente coloridas, como no caso das 

aberturas de capítulos, e as cores e a nitidez das imagens se apresentam numa qualidade melhor 

do que as da obra de 2002.  

Os volumes destinados à 6ª série (2005; 2008), possuem 208 páginas ao total e estão 

divididos em 17 capítulos, conforme quadros apresentados a seguir:  

 

Quadro 12: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2005/2008, 

6ª série 

Capítulos do livro didático da 6ª série 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Reinos germânicos e império carolíngio 9 

2 A sociedade medieval 22 

3 A cultura medieval e a influência do cristianismo 37 

4 Império Bizantino 49 

5 Mundo islâmico 61 

6 Expansão européia e conquista da América 73 

7 O impacto da conquista 91 

8 Renascimento 102 

9 Reformas religiosas 115 

10 Mercantilismo e sistema colonial 130 

11 Colonização do Brasil 136 

12 Administração colonial: Estado e igreja católica 146 

13 Açúcar, escravos e mercado interno 155 

14 Escravidão africana 162 

15 Domínio espanhol e Brasil holandês 173 

16 Expansão territorial e seus conflitos 183 

17 Mineração 196 
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Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Como podemos notar, entre os anos de 2005 e 2008 o sumário permanece inalterado, 

inclusive, ao se comparar com o livro de 2002, percebemos a utilização dos mesmos títulos para 

os capítulos, e subcapítulos, com conteúdos destinados à HCAB, como no caso dos capítulos 

13 e 14 dos livros de 2005 e de 2008, que correspondem aos capítulos 12 e 13, respectivamente, 

do livro de 2002. 

Inclusive, ao se comparar os livros da 6ª série (2005; 2008) ao livro da 6ª série de 2002, 

notamos que o conteúdo em si não sofreu quase nenhuma alteração, no caso do capítulo 13, 

quadro 13, dos livros de 2005 e de 2008, salvo a inclusão das seções Investigando, na página 

(155) de abertura do capítulo, e Pesquisando e Conferindo, que aparecem ao longo das páginas 

do capítulo.  

 

Quadro 13: Sequência de conteúdos do capítulo 13 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2005/2008, 6ª série 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Açúcar e escravos - A implantação de um negócio lucrativo 156 

Peso 2 Engenho: a unidade produtora 156 

Boxe Tarefas de um feitor 158 

Peso 1 Trabalho escravo – Da escravidão indígena à africana  

Peso 2 Mercado interno colonial 160 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Outras mudanças, ainda sobre o capítulo 13, dizem respeito a alterações de títulos de 

subcapítulos, como no caso de Açúcar e escravos – A implantação de um negócio lucrativo, no 

livro de 2002, para Açúcar e engenho – A implantação de um negócio lucrativo, nos livros de 

2005 e de 2008; ou em Mão-de-obra, no livro de 2002, para Trabalho escravo – Da escravidão 

indígena à africana, nos livros de 2005 e de 2008 – ainda que haja alteração de títulos, o texto 

em si não foi modificado. Ainda que os textos não sofram alterações substanciais, a alteração 

dos títulos em si leva o leitor – no caso, o estudante – a tomar este conteúdo por uma outra 

perspectiva, pois como ressalta Chartier (1991): 

Contra uma definição puramente semântica do texto, é preciso considerar que as 

formas produzem sentido, e que um texto estável na sua literalidade investe-se de uma 

significação e de um estatuto inéditos quando mudam os dispositivos do objeto 

tipográfico que o propõem à leitura. (CHARTIER, 1991, p. 178) 
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No primeiro caso temos a mudança de Açúcar e escravos para Açúcar e engenho, como 

um negócio lucrativo, nesse sentido, desloca-se a visão puramente comercial da questão 

escravista, assim como, no segundo caso, quando se altera o título de Mão-de-obra para 

Trabalho escravo, em que ao escravizado não lhe imputado apenas o sentido de “objeto”, 

humanizando-se assim a sua figura. 

No caso dos livros de 2005 e de 2008, no capítulo 13, o que notamos foi o acréscimo de 

uma página de conteúdo, em relação ao livro de 2002. Essa página de acréscimo (p. 158) entra 

na sequência do subcapítulo Açúcar e engenho, e antes do subcapítulo Trabalho escravo. Ela 

traz um boxe colorido com o excerto36 de um documento histórico que apresenta as tarefas de 

um feitor-mor de engenho. No mais, os textos e imagens utilizadas permanecem inalterados.  

Já no caso do capítulo 14, quadro 14, dos livros de 2005 e de 2008, em relação ao capítulo 

do livro de 2002, notamos uma pequena alteração dos títulos, de Brasil: Escravidão Africana 

(livro de 2002), para apenas Escravidão Africana (livros de 2005 e de 2008).  

Os comentários referentes ao capítulo 13 dos livros de 2005 e de 2008 valem para este, 

os textos e escolhas de imagens permanecem praticamente inalterados, salvo a imagem de 

abertura de capítulo, a inserção de texto em boxe Os escravos fugitivos e um mapa que aparece 

ao longo do capítulo, no mais o capítulo se manteve como o do livro de 2002, inclusive quanto 

ao número de páginas.  

 

Quadro 14: Sequência de conteúdos do capítulo 14 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2005/2008, 6ª série 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Tráfico negreiro - Povos africanos desterrados e escravizados 163 

Peso 2 Números da escravidão 163 

Peso 2 O lucrativo tráfico negreiro 164 

Peso 2 Viagem e mortes nos navios 164 

Peso 2 Distinções entre escravos 165 

Peso 1 A luta dos escravos - Estratégias de resistência 167 

Peso 2 Negociação e conflito 167 

Boxe 
Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos 

durante o tempo em que se conservaram levantados (c. 1789) 
168 

 

 

36 De: VIEIRA, João Fernandes. Regimento de feitor-mor de engenho (1663). In: ALVES FILHO, Ivan. Brasil: 

500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999, p. 78-80. 
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Peso 2 Quilombo dos Palmares 169 

Boxe Os escravos fugitivos 170 

Peso 1 Cultura - Principais grupos africanos 171 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Já os volumes destinados à 7ª série (2005; 2008), também possuem um total de 208 

páginas e estão divididos em 16 capítulos, como podemos observar nos quadros a seguir: 

 

Quadro 15: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2005, 7ª 

série 

Capítulos do livro didático da 7ª série 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Antigo Regime 9 

2 A Revolução inglesa 18 

3 Pensamento liberal e despotismo esclarecido 26 

4 Revolução industrial 37 

5 A formação dos Estados Unidos 53 

6 Revolução francesa 62 

7 Era napoleônica e congresso de Viena 76 

8 Independência das colônias da América Espanhola 88 

9 Independência política do Brasil 98 

10 Revoluções liberais, nacionalismo e unificações 115 

11 Expansão do imperialismo 126 

12 América no século XIX 138 

13 Brasil: o jogo político no primeiro reinado 152 

14 Brasil: período regencial 163 

15 Brasil: segundo reinado 178 

16 A crise do império 191 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Quadro 16: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2008, 7ª 

série 

Capítulos do livro didático da 7ª série 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 
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1 Antigo Regime 9 

2 A Revolução inglesa 18 

3 Pensamento liberal e despotismo esclarecido 26 

4 Revolução industrial 37 

5 A formação dos Estados Unidos 53 

6 Revolução francesa 62 

7 Era napoleônica e congresso de Viena 76 

8 Independência das colônias da América Espanhola e do Haiti 88 

9 Independência política do Brasil 98 

10 Revoluções liberais, nacionalismo e unificações 115 

11 Expansão do imperialismo 126 

12 América no século XIX 138 

13 Brasil: o jogo político no primeiro reinado 152 

14 Brasil: período regencial 163 

15 Brasil: segundo reinado 178 

16 A crise do império 191 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Como dissemos anteriormente, e como podemos constar por meio dos quadros, os 

volumes destinados à 7ª série não tiveram grandes alterações na estrutura de organização dos 

conteúdos entre a obra de 2005 e a de 2008, salvo o capítulo 8, que na obra de 2008 se acrescenta 

o conteúdo a respeito da independência do Haiti.  

Ao compararmos os sumários do livro de 2002 com os dos livros de 2005 e de 2008 da 

7ª série, notamos algumas modificações em sua estrutura, no que diz respeito aos capítulos que 

trazem conteúdos de HCAB, como nos casos que passamos a descrever.  

O capítulo intitulado Brasil: o Período Regencial (capítulo 12 no livro de 2002, capítulo 

14 nos livros de 2005 e de 2008), em sua estrutura, tanto em relação a textos quanto a escolhas 

de imagens, permanece praticamente inalterado entre as edições. 

 

Quadro 17: Sequência de conteúdos do capítulo 14 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2005/2008, 7ª série  

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Situação política - Os grupos partidários e as regências 164 

Peso 2 Os grupos partidários 164 
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Fases do período regencial 166 

Regência Trina provisória 166 

Regência Trina permanente 166 

O ato adicional 167 

Regência Una de Feijó 167 

Regência de Araújo Lima 168 

Peso 1 Revoltas provinciais - Contestações ao governo do império 168 

Peso 2 

Revoltas provinciais no império (período das Regências) 169 

Pará: a Cabanagem 170 

Rio Grande do Sul: a Farroupilha 171 

Peso 3 Fundação das repúblicas de Piratini e Juliana 172 

Boxe O manifesto Farroupilha 172 

Peso 2 

Revolta dos Malês 173 

Bahia: a Sabinada 174 

Maranhão: a Balaiada 174 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Já no caso do capítulo intitulado Brasil: Segundo Reinado (capítulo 13 no livro de 2002, 

capítulo 15 nos livros de 2005 e de 2008), nos livros de 2005 e de 2008 ele apresenta os mesmos 

tópicos abordados no livro de 2002, porém, ele é encerrado com o tópico Latifúndio e trabalho 

escravo, com o acréscimo do tópico Lei de terras (1850), relacionando-a à transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre, como um impedimento para a posse da terra.  

 

Quadro 18: Sequência de conteúdos do capítulo 15 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2005/2008, 7ª série  

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Jogo político - D. Pedro II torna-se imperador 179 

Peso 2 

Disputa entre liberais e conservadores 179 

Eleições do cacete 180 

Parlamentarismo no Brasil 181 

Peso 1 Praieira - A revolta pernambucana 181 

Peso 1 Modernização - Transformações socioeconômicas 183 

Peso 2 Café: novo “ouro” brasileiro 183 
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Principais produtos agrícolas para exportação 

(em porcentagem sobre o valor global das exportações) 
184 

Os primeiros imigrantes 185 

A revolta dos colonos 185 

Crescimento industrial 186 

Aumentam taxas de importação 186 

Fim do tráfico negreiro internacional 187 

Latifúndio e trabalho escravo 188 

Boxe Cidade negra - Escravos africanos no Rio de Janeiro 188 

Peso 2 Lei de terras (1850) 189 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O tópico sobre o processo da abolição passa, então, nos livros de 2005 e de 2008 a compor 

parte do capítulo 16, com título diferente daquele do livro de 2002, passa a ser Abolicionismo 

– Lutas pelo fim da escravidão, no qual percebemos o acréscimo de aproximadamente uma 

página de texto. Além disso, o tópico antes intitulado Quem fez a abolição (livro de 2002) passa 

a se chamar A população negra depois da abolição, no entanto o texto permanece o mesmo. 

 

Quadro 17: Sequência de conteúdos do capítulo 16 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2005/2008, 7ª série  

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Política externa - Conflitos internacionais no segundo reinado 192 

Peso 2 Guerra do Paraguai 192 

Boxe Versões da guerra do Paraguai 194 

Peso 2 A violência do conflito 195 

Peso 1 Abolicionismo - Lutas pelo fim da escravidão 196 

Boxe Os sentidos do 13 de maio 198 

Peso 2 A população negra depois da abolição 199 

Peso 1 Crise - Condições que levaram à queda da monarquia 199 

Peso 2 

A questão dos escravos 199 

O movimento republicano 200 

Conflito com a igreja 200 

Conflito com o exército 201 

Proclamação da república 201 
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Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Do total de páginas das obras de 2005 e de 2008, notou-se que nos livros destinados à 6ª 

série 18 foram dedicadas à conteúdos de HCAB, algo em torno de 8,6%; no caso dos livros 

destinados à 7ª série 8 páginas abordam conteúdos referentes à HCAB, algo que chega a 

aproximadamente 3,8% do total de páginas.  

Algo ainda que nos chama atenção, comparando-se a coleção de 2002 com as de 2005 e 

de 2008, notamos que as últimas passaram a ter mais 48 páginas em cada um dos volumes, no 

entanto, a grande maioria delas não foi destinada a conteúdos de história africana ou afro-

brasileira, haja vista que os textos tiveram pouca ou quase nenhuma alteração entre uma edição 

e outra. Isso demonstra a pouca preocupação da obra em dar centralidade ou maior abrangência 

a esses conteúdos, ainda mais no que tange à obra de 2008, que é posterior à lei 10.639/0337. 

3.4 SABER E FAZER HISTÓRIA: HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL – 2009 [PNLD 2011] 

Quanto à coleção de 2011, em que Jaime Rodrigues passa a figurar como coautor, já no 

texto de apresentação é anunciado que: 

A presente edição foi reformulada com o objetivo de estimular a participação dos 

alunos nos estudos de História.  

Toda a coleção ganhou mais vida e dinamismo. Os capítulos foram escritos em 

linguagem cativante. O visual foi enriquecido com novas soluções gráficas. Novos 

temas históricos foram abordados. Novas atividades foram desenvolvidas. (COTRIM; 

RODRIGUES, 2009, p. 3) 

De início, as primeiras mudanças que foram notadas se relacionam ao projeto gráfico da 

obra, que, de fato, ganhou uma nova “cara”, com o enriquecimento de novos elementos gráficos 

dispostos nas páginas, como por exemplo, pequenas ilustrações que acompanham os títulos das 

seções e dos boxes. As imagens e os mapas ganham maior destaque nas páginas e o texto não 

mais é dividido em duas colunas, como ocorria com as coleções anteriores.  

Em relação a recursos didáticos, a coleção ampliou a quantidade de seções e boxes com 

propostas de atividades ao longo dos capítulos, como no caso dos boxes “Outras palavras”, 

“Outras histórias” e “Documento histórico”. O primeiro, traz um texto, em geral dos próprios 

autores, que complementam o conteúdo trabalhado no texto-base; o segundo, apresenta um 

 

 

37 Há que se levar em consideração aqui que a data de referência às obras é feita com base no PNLD em que foram 

inscritas. Nesse caso, a obra de 2005 se refere ao ano do PNLD a que foi submetida, sendo a data de sua edição 

o ano de 2002, portanto, anterior à Lei referida. 
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excerto de texto que amplia a discussão feita no texto-base; e o terceiro propõe o trabalho com 

fontes históricas variadas ou excerto de textos historiográficos; todos os boxes propõem 

atividades. Outro aspecto é quanto à abertura dos capítulos, que nesta coleção (2011) é feita em 

página dupla, mantendo a estrutura de uma imagem (fotografia ou obra de arte), um texto 

introdutório curto e a proposição de uma atividade – que entra como um boxe intitulado 

“Investigando”.  

Os volumes da coleção de 2011 compreendem um número maior de páginas do que em 

relação aos volumes das coleções anteriores, neste caso, ambos os volumes, do 7º e do 8º anos, 

têm 272 páginas cada.  

O volume destinado ao 7º ano está dividido em 17 capítulos, conforme mostra o quadro 

a seguir: 

 

Quadro 18: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2011, 7º ano 

Capítulos do livro didático do 7º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 A conquista da América 8 

2 Confronto cultural na América 28 

3 Povos indígenas 44 

4 Renascimento cultural 60 

5 Reformas religiosas 76 

6 Mercantilismo e sistema colonial 92 

7 Início da colonização do Brasil 102 

8 O Estado e a Igreja no Brasil colônia 114 

9 A economia colonial 130 

10 A escravidão africana 142 

11 Povos da África 158 

12 União Ibérica e Brasil holandês 174 

13 Território brasileiro: expansão e conflitos 190 

14 Sociedade colonial mineradora 206 

15 Antigo Regime europeu 224 

16 Revolução inglesa 240 

17 Iluminismo e despotismo esclarecido 252 

 Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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Do modo geral, este volume, em relação aos volumes de 2005 e de 2008, apresenta uma 

organização de conteúdos diferente, além de trazer um capítulo com conteúdos de História da 

África, algo que nos volumes das coleções anteriores não ocorria. Interessante ressaltar que, 

como já mencionado anteriormente, o edital do PNLD de 2008 já trazia entre os critérios 

eliminatórios a não observância da Lei nº 10.639/03, porém apenas para esta versão do PNLD 

(2011) é que a coleção, no volume do 7º ano, passou a ter um capítulo específico sobre História 

Africana, ainda que o conteúdo tenha sido inserido somente após tratar do contexto da 

escravidão durante o período colonial da História do Brasil.  

Outro destaque se dá quanto ao capítulo 8 (2011), em que figura um tópico cujo título é 

A religiosidade popular, texto no qual são abordadas, de forma breve, algumas das 

manifestações de religiosidade de matriz africana e indígena, como o candomblé, o catimbó e 

o calundu, conteúdo esse que ocupa pouco menos de meia página (119). 

O capítulo 9, deste volume (2011), cujo título é A economia colonial, trata de questões 

relativas ao trabalho escravo circunstanciadas aos processos econômicos próprios do período 

colonial do Brasil.  

 

Quadro 19: Sequência de conteúdos do capítulo 9 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2011, 7º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Açúcar e engenho - Um negócio lucrativo 132 

Peso 2 A vida nos engenhos 132 

Peso 1 
O trabalho escravo - Da escravidão dos indígenas à escravidão 

dos africanos 
133 

Peso 3 O trabalho 133 

Seção Documento histórico: Escravidão e castigos 134 

Peso 3 Locais de convívio 135 

Seção Documento histórico: A escravidão em dois momentos 136 

Seção 
Outras palavras: Por que os colonizadores portugueses 

escravizaram os africanos? 
137 

Peso 2 Produção para consumo interno 138 

Seção 
Outras histórias: Como era a vida em uma fazenda do interior na 

época colonial? 
139 

Seção Voltando àquele assunto 140 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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Notamos que ao longo do capítulo a sequência dos temas tratados foi alterada, em relação 

ao livro de 2008, o que não significa necessariamente que houve mudança no enfoque dado à 

questão, que permaneceu restrita à questão econômica, sendo o sistema escravista definido 

como “um negócio lucrativo” para a Coroa portuguesa, além de descrever as condições do 

trabalho escravo nos engenhos de açúcar. Sobre isso, na quarta página do capítulo (p. 133) há 

um título que inicia a discussão, O trabalho escravo – Da escravidão dos indígenas à 

escravidão dos africanos, em que o texto discute essa alternância entre a escravização dos 

indígenas para a escravização dos africanos, na sequência (p. 134) traz um boxe “Documento 

Histórico”, em que propõe uma discussão, com base em excerto de texto historiográfico sobre 

os castigos aplicados aos escravos. A página 135 dá continuidade ao texto-base em que descreve 

a “sociedade açucareira”, finalizando a página com um tópico, Locais de convívio, no qual 

descreve as principais moradias de um engenho, a casa-grande e a senzala. A página 137 é 

composta por um boxe “Outras palavras”, cuja discussão foca em responder à pergunta que traz 

como título Por que os colonizadores portugueses escravizaram os africanos?. As páginas 

seguintes (138 e 139) voltam a tratar de questões relativas à economia colonial e o capítulo é 

encerrado nas páginas 140 e 141 com atividades dos boxes “Voltando ao assunto” e “Oficina 

de História e “Para saber mais”, com indicações complementares. 

O capítulo 10, cujo título se mantém praticamente o mesmo do 14 da coleção de 2008. A 

exemplo do capítulo que acabamos de descrever, percebemos modificações na sequência dos 

conteúdos, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 20: Sequência de conteúdos do capítulo 10 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2011, 7º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 O tráfico negreiro – Africanos desterrados e escravizados 144 

Peso 2 
A escravidão na África 144 

Os africanos tornam-se mercadoria 145 

Seção Outras palavras: Como eram as viagens nos navios negreiros? 146 

Peso 2 O lucrativo tráfico negreiro 147 

Seção Outras histórias: Números da escravidão 148 

Peso 1 A luta dos escravos – Estratégias de resistência 149 

Peso 2 Diferenças entre os escravos 149 

Peso 3 
Tipos de trabalho 149 

Aprendizado da língua 150 
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Origem 151 

Peso 2 Reação dos escravos 151 

Peso 3 

Negociação e conflito 152 

Quilombos 153 

Palmares (texto continua nas p. 154 e 155) 153 

Seção 

Documento histórico: O desafio de Palmares 154 

Voltando àquele assunto 156 

Oficina de História 156 

Boxe Para saber mais 157 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

No caso deste capítulo, em relação ao da coleção de 2008, notamos o acréscimo dos 

tópicos A escravidão na África e Os africanos tornam-se mercadorias, cujos textos, de fato, 

inéditos na obra, tratam de salientar que no continente africano já existia um tipo de escravidão, 

diferenciando-o do sistema escravocrata mercantil praticado a partir do final do século XV, 

destacando as relações estabelecidas entre europeus e líderes locais. Importante destacar que o 

segundo texto se inicia assim: “A maior parte dos africanos vendidos na América não nasciam 

escravos, mas se tornavam escravos.” (COTRIM; RODRIGUES, v. 7, 2009, p. 145) [grifos 

próprios], o que demonstra a preocupação em se marcar que a condição de escravo não é inata. 

Interessante mencionar que essa mudança ocorrida especificamente neste capítulo, junto 

à inclusão do Povos da África, se deu momento em que Jaime Rodrigues entra para a autoria 

da obra, o que pode estar associado ao fato de, enquanto pesquisador, ter desenvolvido 

pesquisas relacionadas ao tráfico de africanos escravizados.38 

Ainda assim, como ressaltamos anteriormente, isso não significa que a obra trouxe uma 

abordagem totalmente diferente das coleções dos anos anteriores, haja vista que os conteúdos 

continuam atrelados aos processos econômicos do período colonial da História do Brasil com 

foco na escravidão. Além disso, houve, como já mencionado, apenas alteração da ordem dos 

textos, e poucas variações em sua escrita. Por exemplo, o texto que passou a compor a seção 

“Outras palavras” já figurava como um título em peso 2 na obra de 2008, assim como o texto 

 

 

38 A dissertação de mestrado de Rodrigues tem por título O infame comércio: propostas e experiências no final do 

tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850), sendo a pesquisa desenvolvida entre 1990 e 1994. Já a tese de 

doutorado, De costa a costa: escravos e tripulantes no tráfico negreiro (Angola-Rio de Janeiro, 1780-1860), 

cuja pesquisa foi desenvolvida entre 1995 e 2000. 
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que está na seção “Outras histórias”. O texto Os escravos fugitivos, que na coleção de 2008 

apareciam em boxe, nesta (2011) passaram a compor a seção “Documento histórico: O desafio 

de Palmares”, afirmando que “Para os senhores de engenho, o Quilombo de Palmares 

representava um desafio permanente” (COTRIM; RODRIGUES, 2009, p. 134), ou seja, a 

questão, inclusive em se tratando da resistência ao sistema escravista é abordada do ponto de 

vista do senhor, não do escravizado.  

Para finalizar, o capítulo traz a seção “Voltando àquele assunto”, em que discute a questão 

das conquistas dos direitos conquistados pelos movimentos negros para a população afro-

brasileira, com foco na demarcação das terras quilombolas. O texto do boxe termina com o 

seguinte parágrafo:  

Não basta, porém, regularizar as terras. Além do preconceito enfrentado pelos 

moradores dessas comunidades, a grande maioria dos adultos que ali vive não sabe 

ler nem escrever. O mesmo acontece com muitas crianças e adolescentes que não 

estudam porque existem poucas escolas nas áreas remanescentes de quilombos. 

(COTRIM; RODRIGUES, 2009, p. 156) 

O texto se encerra e não há proposição de nenhuma discussão a respeito da temática 

abordada.  

No capítulo 14 do volume (2011), em que trata da “sociedade mineradora”, a obra vai 

trazer exemplos de diferenças entre a situação dos escravos neste contexto em comparação aos 

do contexto da “sociedade de engenho”, o que ocorre no texto de uma seção “Outras palavras” 

(p. 217) e abordará, em tópico sobre o Barroco, a atuação de Aleijadinho.  

No que se trata do volume destinado ao 8º ano (2011), foi divido em 15 capítulos, 

conforme mostra o quadro: 

 

Quadro 21: Sumário do livro Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil – 2011, 8º ano 

Capítulos do livro didático do 8º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Industrialização e novas relações de trabalho 8 

2 Formação dos Estados Unidos 28 

3 Revolução francesa 44 

4 Depois da revolução: período napoleônico e reação europeia 62 

5 Independências na América Espanhola 80 

6 Independência do Brasil 96 

7 Primeiro reinado no Brasil 114 

8 Período regencial no Brasil 130 
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9 Europa: revoluções e unificações nacionais 148 

10 Novas tecnologias e expansão do capitalismo 168 

11 Imperialismo na África e na Ásia 180 

12 Estados Unidos no século XIX 198 

13 Estados nacionais na América Latina 214 

14 Segundo Reinado no Brasil 230 

15 Crise do império brasileiro 248 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O que foi dito a respeito do volume do 7º ano se aplica também a este. Em geral, poucas 

modificações na estrutura do conteúdo destinado à HCAB foram efetivadas na obra.  

Houve sim alteração de conteúdos do volume como um todo, sendo que o conteúdo de 

alguns capítulos, que na colação de 2008, faziam parte da 7ª série (o que corresponderia ao 8º 

ano), passou a fazer parte do 7º ano (o que corresponderia à 6ª série), porém, essa alteração não 

interfere em nosso recorte temático, de modo que os capítulos 8, 14 e 15 são os que abordam 

algum conteúdo de HCAB. 

No que se refere ao capítulo 8 (2011), os conteúdos entram na mesma sequência dos do 

capítulo 14 da coleção de 2008, os textos são praticamente os mesmos, conforme mostra o 

quadro 22.  

A exceção se dá apenas no título de um boxe que incluí um excerto que trata da Revolta 

dos Malês (1835). No volume de 2008 (p. 174), o boxe entrava com o título Pânico dos 

senhores, já no volume de 2011, entra na seção “Documento histórico”, intitulada Um 

depoimento sobre a Revolta dos Malês. O texto citado é o mesmo39, porém, a troca do título 

muda o sentido do ponto de vista, que deixa de ser o “dos senhores”, o que contribui para uma 

nova leitura sobre o mesmo texto, tendo em conta o que já mencionamos sobre as mudanças 

semânticas e os sentidos que elas produzem no texto (CHARTIER, 1991). 

 

Quadro 22: Sequência de conteúdos do capítulo 8 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2011, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

 

 

39 Trata-se de trecho de depoimento de um dos participantes do movimento, extraído de REIS, J. J. Rebelião 

escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 

253-254. (a versão citada na obra de 2008 era do ano de 1986, p. 142). 
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Peso 1 Situação política - Grupos partidários e suas disputas 132 

Peso 3 Grupos partidários 132 

Peso 1 Fases do período regencial - Reformas políticas 134 

Peso 2 O avanço liberal 134 

Seção Outras histórias: A atuação da guarda nacional 135 

Peso 3 
O ato adicional 136 

A regência Feijó 136 

Seção Outras palavras: A polêmica biografia de Feijó 137 

Peso 2 Regresso dos conservadores 138 

Peso 1 Revoltas provinciais - Contestações ao governo do império 138 

Peso 2 
No Grão-Pará, a Cabanagem 140 

No Rio Grande do Sul. A Farroupilha 140 

Peso 3 Fundação da república Piratini e da república Juliana 141 

Seção Documento histórico: A república Rio-Grandense 142 

Peso 3 Fim da revolução Farroupilha 143 

Peso 2 Em Salvador, a revolta dos Malês 143 

Seção Documento histórico: Um depoimento sobre a revolta dos Malês 144 

Peso 2 
Nova revolta na Bahia: a Sabinada 144 

No Maranhão, a Balaiada 145 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Quanto ao capítulo 14 (2011), que mantem a abordagem com foco nos eventos 

relacionados ao Segundo Reinado no Brasil, tal qual o capítulo 15 da coleção de 2008, porém 

com algumas alterações de ordem dos conteúdos em relação à coleção de 2008.  

Houve acréscimo de outros conteúdos, inclusive de HCAB por meio de inserção e 

substituição de textos, porém o capítulo se encerra com a mesma discussão feita na coleção de 

2008, sobre a Lei de Terras de 1850.  

 

Quadro 23: Sequência de conteúdos do capítulo 14 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2011, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Jogo político - O herdeiro do trono torna-se imperador 232 

Peso 3 Disputa entre liberais e conservadores 232 

Seção Outras palavras: Liberais e conservadores eram diferentes? 233 
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Peso 3 As “eleições” do cacete 233 

Peso 3 O parlamentarismo no Brasil 234 

Peso 1 Praieira - Uma revolta pernambucana 235 

Peso 1 Transformações - Economia e sociedade 237 

Peso 2 

Café, o “ouro” verde 237 

Fim do tráfico de africanos 239 

Os primeiros imigrantes 239 

Desenvolvimento industrial 241 

Peso 3 Proteção de mercado 241 

Peso 2 Literatura e artes plásticas 241 

Seção Outras histórias: Um grupo empresarial no império 242 

Peso 1 Terra e trabalho escravo - Relações sociais e legislação 243 

Peso 3 A vida dos trabalhadores escravos 244 

Seção 
Documento histórico: Visão de um estrangeiro sobre a 

escravidão no Brasil 
244 

Peso 3 Lei de terras 245 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Já o capítulo 15, seguindo o mesmo padrão do capítulo 16 da coleção de 2008, mantem a 

discussão sobre o processo da abolição do trabalho escravo consubstanciado à análise dos 

eventos que levou ao fim da monarquia no Brasil, conforme mostra o quadro 24. Nesse sentido, 

o capítulo acrescentou 1 página de conteúdo, em relação à coleção de 2008, fez inserções e 

substituições de textos, como no caso da seção “Documento histórico: O jeito brasileiro de 

acabar com a escravidão” (p. 257) e “Outras histórias: A popularidade da princesa Isabel” (p. 

258), encerrando-se com o texto sobre o período logo após a abolição, tal como figura na obra 

de 2008. 

 

Quadro 24: Sequência de conteúdos do capítulo 15 do livro Saber e Fazer História: História 

Geral e do Brasil – 2011, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 
Conflitos internacionais – A política externa no Segundo 

Reinado 
250 

Peso 2 
Guerra contra o Uruguai 250 

A guerra do Paraguai 251 
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Peso 3 A violência do conflito 252 

Seção Documento histórico: A batalha do Avaí 253 

Seção 
Outras palavras: Diferentes versões sobre a história da guerra do 

Paraguai 
254 

Peso 1 Fim da escravidão no Brasil - O abolicionismo e outras lutas 255 

Peso 3 Leis de emancipação 256 

Seção 
Documento histórico: O jeito brasileiro de acabar com a 

escravidão 
257 

Seção Outras histórias: A popularidade da princesa Isabel 258 

Peso 3 Significados da abolição 258 

Peso 3 Depois da abolição 259 

Peso 1 Crise - Queda da monarquia 260 

Peso 3 

A questão dos escravos 260 

O movimento republicano 261 

Conflito com autoridades da igreja 261 

Conflito com membros do exército 262 

Proclamação da república 262 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Do total de páginas do volume do 7º ano (2011), a temática de HCAB é tratada em 20 

páginas, algo entorno de 7, 3%, enquanto no volume do 8º ano (2011), em 13 páginas, algo 

entorno de 4,7%, sem considerar o acréscimo de páginas no volume do 7º ano relativo ao 

capítulo de História Africana, tratada em 14 páginas, conteúdo este que não havia sido abordado 

na coleção de 2008.  

3.5 SABER E FAZER HISTÓRIA – 2012 [PNLD 2014] 

A coleção inscrita para o PNLD 2014 apresenta um novo projeto gráfico, em que se nota 

uma sofisticação técnica, com imagens em melhor definição de nitidez e cores, com os textos 

mais bem distribuídos nas páginas, em harmonia com as imagens, com menos elementos 

gráficos do que na coleção de 2011 (nesse caso, as vinhetas das seções e boxes não são mais 

acompanhadas de ilustrações, como ocorria na coleção de 2011). Essas questões são pontos 

importantes destacados no edital, visto que: 
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Desse modo, no que se refere ao projeto gráfico-editorial, serão excluídas as coleções 

que não apresentarem: 

1. organização clara, coerente e funcional, do ponto de vista da proposta didático-

pedagógica; 

2. legibilidade gráfica adequada para o nível de escolaridade visado, do ponto de vista 

do desenho e do tamanho das letras; do espaçamento entre letras, palavras e linhas; 

do formato, dimensões e disposição dos textos na página; 

3. impressão em preto do texto principal; 

4. títulos e subtítulos claramente hierarquizados por meio de recursos gráficos 

compatíveis; 

5. isenção de erros de revisão e/ou impressão; 

6. referências bibliográficas, indicação de leituras complementares e, 

facultativamente, glossário e índice remissivo; 

7. sumário que reflita claramente a organização dos conteúdos e atividades propostos, 

além de permitir a rápida localização das informações; 

8. impressão que prejudique a legibilidade no verso da página. (BRASIL, 2011, p. 57-

58) 

Em geral, a estrutura em si manteve-se, alterando-se o título de uma ou outra seção, ainda 

que a função seja a mesma, além de propor uma abertura de capítulo em página dupla, imagem 

e texto introdutório, tal qual na coleção de 2011. 

O volume destinado ao 7º ano foi divido em 14 capítulos, conforme é mostrado no quadro.  

 

Quadro 25: Sumário do livro Saber e Fazer História – 2014, 7º ano 

Capítulos do livro didático do 7º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 A expansão europeia 10 

2 Renascimento e humanismo 36 

3 Reformas religiosas 54 

4 Conquista da América 72 

5 Povos indígenas 88 

6 Povos da África 106 

7 Os primeiros tempos 126 

8 Mercantilismo e sistema colonial 138 

9 Economia colonial 148 

10 Administração e religiosidade 160 

11 Escravidão africana 180 

12 União Ibérica e Brasil holandês 198 

13 Expansão territorial e conflitos 216 

14 Sociedade mineradora 232 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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Interessante notar-se que o capítulo sobre os povos da África, nesta coleção (2014), 

passou a vir depois do capítulo sobre os povos indígenas, e antes de se adentrar a conteúdos a 

respeito do período colonial do Brasil, inversão essa significativa, que desloca o conteúdo para 

antes dos capítulos em que se trata da escravidão, não depois, como ocorria com a coleção de 

2011, significativo pois, ao mudar a ordem de entrada do conteúdo sobre História da África, 

leva o leitor – no caso, o estudante – a vislumbrar uma história das populações africanas que 

não apenas aquela relacionada à escravidão, ou seja, essas populações já “tinham história” antes 

de serem escravizadas. 

Há que se destacar também o capítulo 10, em que o conteúdo (correspondente ao capítulo 

8 da coleção de 2011) sobre as religiosidades de origem africana e indígena passam a ocupar 

uma página e meia (em 2011, ocupavam meia página), separadas por títulos que destacam cada 

uma das manifestações religiosas, além de virem em capítulo anterior ao conteúdo sobre 

escravidão e sem que esteja relacionado a ele. 

Como pode ser percebido, os capítulos em que temáticas de HCAB são abordados são 

praticamente os mesmos do volume 7 da coleção de 2011, o capítulo 9, Economia colonial, 

manteve-se, apenas o capítulo intitulado Escravidão africana, passou a ser o capítulo 11 – na 

coleção de 2011 era o capítulo 10.  

A seguir, apresentamos a ordem de entrada dos conteúdos do capítulo 9 (2014). 

 

Quadro 26: Sequência de conteúdos do capítulo 9 do livro Saber e Fazer História – 2014, 7º 

ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Açúcar: um negócio lucrativo 150 

Peso 2 Os engenhos 150 

Peso 1 Da escravidão indígenas à africana 151 

Seção 
Em questão: Por que os colonizadores portugueses escravizaram 

os africanos? 
152 

Seção Ler e compreender documento: Escravidão e castigos 153 

Peso 2 Trabalho 154 

Peso 1 O mercado interno colonial 154 

Seção 
Outras histórias: Como era a vida em uma fazenda do interior na 

época colonial? 
156 

Seção De volta ao presente: A economia nordestina 157 

Seção Oficina de História 158 
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Boxe Para saber mais 159 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Ao comparar a estrutura deste capítulo 9 com o da coleção de 2014, notamos a 

simplificação por meio da sintetização de alguns trechos, como no caso do texto em peso 2 

Trabalho, cujo conteúdo foi deslocado para depois da seção “Ler e compreender documento” 

(na coleção de 2011, intitulada “Documento histórico”, sem haver alteração do conteúdo). O 

conteúdo da segunda seção “Documento histórico” existente na coleção de 2011 não figura 

nesta (2014). No mais, os conteúdos essencialmente são os mesmos, havendo alterações 

textuais no sentido de simplificar trechos, como já mencionado.  

Já no que se refere ao capítulo 11, em geral, manteve-se quase intacto, com exceção da 

saída do texto que na coleção de 2011 figurava na seção “Documento histórico: O desafio de 

Palmares”, texto já comentado anteriormente. Essa exclusão tem relevância ao deixar de se 

veicular texto sobre o evento em que se evidencia apenas o ponto de vista “dos senhores”.  

 

Quadro 27: Sequência de conteúdos do capítulo 11 do livro Saber e Fazer História – 2014, 7º 

ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 O tráfico negreiro 182 

Peso 2 A escravidão na África 182 

Peso 2 Os africanos tronam-se mercadoria 183 

Seção Outras histórias: Como eram as viagens nos navios negreiros 185 

Peso 2 O lucrativo comércio de escravos 186 

Seção Outras histórias: Números da escravidão 187 

Peso 1 A vida dos escravos 188 

Peso 2 O trabalho 188 

Peso 2 O aprendizado da língua 189 

Peso 2 A origem 190 

Peso 1 Luta dos escravos 190 

Peso 2 Conflitos e negociações 191 

Seção Ler e compreender documento: Vivendo a cultura 192 

Peso 2 Quilombos 193 

Peso 2 Palmares 194 
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Peso 3 As lideranças de Palmares 194 

Seção De volta ao presente: A luta dos afrodescendentes 195 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Além disso, na seção “De volta ao presente: A luta dos afrodescendentes”, cujo conteúdo 

equivale à seção “Voltando àquele assunto”, da coleção de 2011, houve uma significativa 

alteração do final do texto (já comentada anteriormente), que na coleção de 2014 conclui: 

Porém, essas comunidades precisam de mais do que terras legalizadas. Elas 

necessitam de uma série de condições imprescindíveis ao exercício da cidadania, 

como escolas, postos de saúde, geração de empregos, garantia dos direitos etc. 

(COTRIM; RODRIGUES, 2012, p. 195) 

Ne caso, nota-se a mudança do foco narrativo, dessa vez ressaltando a importância de 

comunidades remanescentes de quilombos terem direitos garantidos e condições de exercerem 

cidadania.  

No entanto, a seção “Outras histórias: Como eram as viagens nos navios negreiros”, inclui 

outras informações não constantes na mesma seção da coleção de 2011, nesse caso (2014) 

incluindo-se ao final um breve histórico sobre a personagem Mahommah Baquaqua40 

relacionando-o à questão das viagens e das péssimas condições dela, encerrando-se com a 

transcrição de um trecho da fala de Baquaqua: 

Baquaqua chegou ao Brasil depois de 1831, quando o comércio de africanos era ilegal. 

Ele desembarcou numa fazenda do litoral pernambucano, onde ficou satisfeito por 

estar vivo: “Pouco me importava, então, de ser escravo: havia me safado do navio e 

era apenas nisso que eu pensava”. (COTRIM; RODRIGUES, 2012, p. 185) 

 

 

40 Cuja autobiografia é um dos únicos testemunhos escritos por um escravizado da época. De acordo com Lovejoy, 

(2002):  

Por  esta  razão,  a  “interessante narrativa” de Mahommah Gardo Baquaqua reveste-se de especial importância, 

tendo em vista a sua odisseia incomum, de alguém escravizado na África ocidental, aparentemente entre o início 

e meados dos anos 1840, e transportado para o Brasil por volta de 1845, alcançando sua liberdade na cidade de 

Nova Iorque em 1847. A biografia de Baquaqua foi originalmente publicada em 1854, em Detroit, Michigan 

(EUA) [...]. Baquaqua foi, primeiro, para o Brasil, antes de buscar a liberdade em Nova Iorque, e depois refúgio 

no Haiti, onde permaneceria por dois anos. Ele converteu-se ao cristianismo em 1848. Durante quase três anos 

(1850-53), frequentou o Central College, em McGrawville, Estado de Nova Iorque, onde, depois de mudar-se para 

o Canadá Oeste (Ontário), ele tomou as providências visando a publicação de sua história, em Detroit, em 1854. 

Viajou para Liverpool em janeiro de 1855, e a última notícia que temos dele data de 1857, na Grã-Bretanha, 

aguardando os resultados dos esforços de seus amigos missionários para levantar fundos, a fim de mandá-lo de 

volta para a África. (LOVEJOY, 2002, p. 10 e 12) 
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Nesse sentido, ao trazer este trecho da fala da personagem, encerrando-se sem nenhuma 

outra discussão ou acréscimo, o texto leva a crer que a condição de ser escravo era mais 

“aceitável” que a viagem de travessia do Atlântico, uma estratégia que se configura na 

manutenção de uma ideia de que a escravidão no Brasil foi “mais branda” que em outras regiões 

da América, ideia postulada, sobretudo, a partir de Gilberto Freyre, na década de 1930, e que 

foi posteriormente combatida por intelectuais como Florestan Fernandes, na década de 1960. 

O capítulo 14 também apresenta um destaque importante ao incluir uma seção “Outras 

histórias” sobre a personagem Chica da Silva e ao fazer menção ao artista Antônio Francisco 

Lisboa (Aleijadinho) como filho de pai português e mãe escrava, algo que até então não havia 

sido mencionado nas obras anteriores – sobre ele há apenas um parágrafo de texto. 

O volume destinado ao 8º ano foi dividido em 16 capítulos, cujo conteúdo é organizado 

conforme mostra o quadro. 

 

Quadro 28: Sumário do livro Saber e Fazer História – 2014, 8º ano 

Capítulos do livro didático do 8º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Antigo Regime e Revolução Inglesa 10 

2 A era do iluminismo 24 

3 Industrializações e novas relações de trabalho 38 

4 Formação dos Estados Unidos 58 

5 Revolução Francesa 74 

6 Época de Napoleão 92 

7 Independências na América 106 

8 Independência do Brasil 126 

9 Primeiro Reinado no Brasil 148 

10 Novas tecnologias e expansão do capitalismo 164 

11 Europa: revoluções e unificações nacionais 178 

12 Estados Unidos no século XIX 196 

13 Imperialismo na África e na Ásia 212 

14 Período regencial no Brasil 228 

15 Segundo Reinado no Brasil 246 

16 Crise do Império brasileiro 266 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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No caso deste volume (2014) notamos a inserção de conteúdos que na coleção de 2011 

figuravam no volume destinado ao 7º ano, porém, não se aplica a conteúdos relacionados à 

HCAB. Nesse caso, os capítulos que abordam HCAB mantiveram os mesmos títulos e quase a 

mesma ordem, com exceção do capítulo 8 (2011) que nesta coleção (2014) passou a ser o 

capítulo 14. Os demais se mantiveram na mesma ordem, sendo os últimos do volume.  

O capítulo 14 manteve quase a mesma ordem de entrada dos conteúdos em relação à obra 

de 2011, a única alteração percebida foi no que se refere ao conteúdo que aborda as Revoltas 

provinciais, em que a Revolta dos Malês foi a primeira a ser abordada, conforme mostra o 

quadro 29, até então ela entrava apenas após a Farroupilha. No mais, o conteúdo manteve-se o 

mesmo.  

 

Quadro 29: Sequência de conteúdos do capítulo 14 do livro Saber e Fazer História – 2014, 8º 

ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Disputas políticas 230 

Peso 1 Reformas políticas na regência 231 

Peso 2 O avanço liberal 231 

Seção Outras histórias: A atuação da guarda nacional 232 

Peso 2 

Reforma na constituição: o Ato adicional 232 

A regência Feijó 233 

O regresso conservador 234 

Peso 1 Revoltas provinciais 234 

Peso 2 Em Salvador, a revolta dos Malês 236 

Seção 
Ler e compreender documento: Um depoimento sobre a revolta dos 

Malês 
237 

Peso 2 
No Grão-Pará, a Cabanagem 237 

No Rio Grande do Sul, a Farroupilha 238 

Seção Ler e compreender documento: A república Rio-Grandense 240 

Peso 2 
Novo movimento na Bahia: a Sabinada 241 

No Maranhão, a Balaiada 242 

Seção De volta ao presente: Autonomia local 243 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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O capítulo 15 (2014), a exemplo dos demais, segue quase praticamente a mesma 

sequência daquela da coleção de 2011, conforme o quadro 30, porém com o acréscimo de uma 

página a qual apresenta brevemente a biografia e obra de Estevão Roberto da Silva, artista, não-

escravizado, filho de pais africanos.  

Outra alteração feita é quanto ao título em peso 1 que havia no capítulo da coleção de 

2011, Terra e trabalho escravo – Relações sociais e legislação, acompanhado de um título em 

peso 2, A vida dos trabalhadores escravos, ambos foram substituídos pelo título em peso 2, Os 

escravos, nesta coleção de 2014, ainda que o conteúdo em si seja o mesmo. 

 

Quadro 30: Sequência de conteúdos do capítulo 15 do livro Saber e Fazer História – 2014, 8º 

ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Coroação e disputas políticas 248 

Peso 2 Disputas entre conservadores e liberais 248 

Seção Em questão: Liberais e conservadores eram diferentes? 249 

Peso 2 O parlamentarismo no império 249 

Peso 1 Praieira, uma revolta pernambucana 250 

Peso 1 Transformações na economia e na sociedade 252 

Peso 2 

Café: o “ouro verde” 252 

Fim do tráfico negreiro internacional 253 

Os primeiros imigrantes 254 

Desenvolvimento industrial 256 

Movimentos artísticos 257 

Peso 3 Estevão Roberto da Silva, um artista negro 259 

Seção Outras histórias: Um grupo empresarial no império 260 

Peso 2 
Os escravos 261 

Lei de terras 262 

Seção 

Ler e compreender documento: Visão de um estrangeiro sobre a 

escravidão no Brasil 
262 

De volta ao presente: Forma e sistema de governo 263 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Ao se analisar o capítulo 16, foi possível observar que em sua estruturação houve o 

acréscimo de alguns textos, em relação ao da coleção de 2011, demonstrados no quadro 31, 
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como é o caso do “Em questão: As interpretações do dia 13 de maio” e do título em peso 3 

Algumas conquistas recentes, quando trata a respeito da população negra após a abolição, 

tópico que trata de questões da atualidade (à época), em que cita, por exemplo, o fato de o 

número de jovens negros no ensino superior teve aumento entre 2001 e 2009, com base me 

dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ainda que mencione o fato de a 

população negra estar mais exposta à motilidade do que a branca.  

 

Quadro 31: Sequência de conteúdos do capítulo 16 do livro Saber e Fazer História – 2014, 8º 

ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 A política externa do segundo reinado 268 

Peso 2 A guerra do Paraguai 268 

Seção Ler e compreender documento: A batalha do Avaí 270 

Peso 3 Mulheres na guerra do Paraguai 271 

Seção Em questão: Diferentes versões sobe a guerra do Paraguai 272 

Peso 1 O fim da escravidão 273 

Seção 

Outras histórias: A popularidade da princesa Isabel 275 

Ler e compreender documento: O jeito brasileiro de acabar com a 

escravidão 
276 

Em questão: As interpretações do dia 13 de maio 276 

Peso 2 A população negra após s abolição 277 

Peso 3 Algumas conquistas recentes 277 

Peso 1 Crise e queda da monarquia 278 

Seção De volta ao presente: Igualdade de direitos 281 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Quanto ao total de páginas, o volume destinado ao 7º ano tem um total de 256, dos quais 

20 abordam conteúdos de HCAB, o que corresponde a cerca de 7,8%. Já o volume destinado 

ao 8º ano tem um total de 288 páginas, das quais 14 tratam de conteúdos referentes à HCAB, 

algo entorno de 4,8%. 

Até aqui observamos que entre as coleções de 2011 e de 2014 poucas alterações na 

organização dos conteúdos que se referem à HCAB, em geral, relacionados aos processos 

políticos e/ou econômicos dos períodos colonial e imperial do Brasil.  
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O que significa dizer que tais conteúdos ou não são abordados de forma singular, o que 

poderia ser feito em capítulo cujo foco fosse especificamente a temática HCAB, ou, quando há 

ocorrência de alguma mudança no sentido de se destacar outros eventos/processos que não os 

somente atrelados ao contexto escravista, esse conteúdo é acondicionado em boxes ou seções, 

inclusive, em que podem figurar de forma estereotipada, como foi o caso mencionado na 

coleção de 201141, o que foi modificado na coleção de 2014, demonstrando preocupação dos 

produtores da obra em atualizar perspectivas.  

Ainda assim, o fato de os conteúdos estarem condicionados apenas à conjuntura escravista 

configura a construção das identidades das populações afro-brasileiras a partir somente desta 

perspectiva, o que, para Chartier (1991):  

[...] opera um retorno hábil também sobre o social, pois centra a atenção sobre as 

estratégias simbólicas que determinam posições e relações e que constroem, para cada 

classe, grupo ou meio, um ser percebido constitutivo de sua identidade. (CHARTIER, 

1991, p. 184) 

3.6 HISTORIAR – 2015 [PNLD 2017] 

Dito isto, passamos à coleção de 2017, que passa ser intitulada de Historiar, ainda que a 

estrutura gráfico-editorial seja semelhante à coleção de 2014, inclusive o texto de apresentação 

é o mesmo do das coleções de 2011 e 2014, porém, notamos modificações quanto ao 

encadeamento de conteúdos, que serão descritas a seguir.  

O volume destinado ao 7º ano foi dividido em 16 capítulos, conforme explicitado no 

quadro. 

 

Quadro 32: Sumário do livro Historiar – 2017, 7º ano 

Capítulos do livro didático do 7º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Formação da Europa Feudal 10 

2 Transformações na Europa feudal 26 

3 Mundo islâmico 46 

4 Povos africanos 62 

5 Renascimento cultural 80 

 

 

41 Trata-se do “Voltando àquele assunto”. 
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6 Reformas religiosas 96 

7 Expansão europeia 110 

8 Povos da América 126 

9 Impactos da Conquista 144 

10 Meio ambiente e colonização 158 

11 Estado e religião 170 

12 Cotidiano e economia colonial 188 

13 Trabalho africano 204 

14 Holandeses no Brasil 220 

15 Conquistas e fronteiras 234 

16 Mineração e sociedade 248 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O volume 7 (2017) passou a comportar outros conteúdos em relação ao mesmo volume 

da coleção de 2014, iniciando-se com temáticas relativas ao período medieval. O capítulo 

relativo aos povos africanos, inclusive, não mais entra após o capítulo relativo aos povos 

indígenas e passou entrar após esses novos conteúdos do volume e antes de se abordarem 

temáticas relativas ao período moderno.  

O capítulo 11 (2017), Estado e religião, comporta os conteúdos relativos ao capítulo 10 

da coleção de 2014, mantendo ainda uma página para descrever as religiões de origem africana 

e indígena, modificando-se as temáticas tratadas, focando, de forma muito sintética o 

candomblé, apenas como uma menção de prática trazidas pelos africanos ao Brasil. Este 

capítulo, portanto, passou a entrar antes do capítulo que trata dos processos da economia 

colonial.  

O capítulo 12, Cotidiano e economia colonial, abarca os conteúdos que eram tratados no 

capítulo 9 da coleção de 2014, porém com algumas modificações, conforme mostra o quadro. 

 

Quadro 33: Sequência de conteúdos do capítulo 12 do livro Historiar – 2017, 7º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Mercantilismo 190 

Peso 2 A riqueza servia a todos? 190 

Peso 1 Açúcar e colonização 192 

Peso 2 Engenhos 192 
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Peso 1 Cana-de-açúcar 194 

Peso 2 Colheita da cana-de-açúcar 194 

Peso 1 Formas de trabalho 196 

Peso 2 Trabalho escravo indígena 196 

Peso 2 Trabalho escravo africano 197 

Peso 2 Trabalho livre 197 

Seção Ler e compreender documento: Escravidão e castigo 198 

Peso 1 Latifúndio e mercado interno 199 

Seção Outras histórias: A vida numa fazendo do interior 200 

Seção De volta ao presente: Economia nordestina 201 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O capítulo 12 (2017) passou a ser iniciado com temáticas relacionadas ao mercantilismo, 

para só depois adentrar à economia colonial. Percebemos que, em geral, os textos passaram por 

nova simplificação, o que significa ser uma síntese daqueles que figuravam na coleção de 2014, 

inclusive com a exclusão de trechos inteiros, como é o caso da seção “Em questão: Por que os 

colonizadores portugueses escravizaram os africanos?”.  

Aqui há uma distinção importante de se destacar, pois a obra apresenta um texto sobre 

trabalhadores “livres” durante o período colonial, algo que até então não era contemplado. No 

mais, o capítulo não teve outras alterações.  

Quanto ao capítulo 13, tal qual o capítulo, houve modificações nos textos, sendo alguns 

suprimidos ou sínteses daqueles que figuravam na coleção de 2014, como é o caso do primeiro 

texto, O tráfico negreiro, que dava início ao capítulo 11 da coleção de 2014, e que nesta (2017) 

não entrou, conforme mostrado no quadro 34, assim como o primeiro parágrafo do texto 

Escravidão africana. (que passou a ser um título em peso 1, não mais em peso 2).  

 

Quadro 34: Sequência de conteúdos do capítulo 13 do livro Historiar – 2017, 7º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Escravidão na África 206 

Peso 1 Tornar-se escravo 207 

Peso 1 Viagem nos navios negreiros 208 

Peso 1 Comércio de escravos 208 

Seção Outras histórias: Interpretando os números da escravidão 209 



113 

Peso 1 Cotidiano dos escravos 210 

Peso 2 Trabalho na cidade e no campo 210 

Peso 2 Boçal e ladino 211 

Peso 2 Bantos e sudaneses 211 

Seção Painel: Ofício das baianas do acarajé 212 

Peso 1 Conflitos e negociações 214 

Peso 2 Formas de luta 214 

Peso 2 Negociações 214 

Peso 1 Quilombos 215 

Peso 2 Palmares 215 

Seção De volta ao presente: A luta dos afrodescendentes 217 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Uma modificação interessante é quanto ao título que entrava na sequência, Os africanos 

tornam-se mercadoria (2014), que passou a ser Tornar-se escravo. O título sugere uma 

abordagem diferente, não mais focada na pessoa escravizada enquanto tornada objeto, mas 

enquanto uma condição imposta, ainda que com a supressão de trechos do texto, a explicação 

tenha se tornado genérica e simplificada ao ponto de não relacionar, de fato, os fatores que 

contribuíram para esse processo. Vejamos a alteração:  

Grande parte dos africanos vendidos na América não nasciam escravos, mas se 

tornavam escravos. Esse processo começava na própria África e envolvia relações de 

poder e força. O comércio de escravos da época moderna aproveitou os métodos de 

escravização que já existia naquele continente. (COTRIM; RODRIGUES, 2012, p. 

183) 

Sendo alterado para: 

Na África, milhões de pessoas foram escravizadas. Após serem capturadas, essas 

pessoas eram amarradas umas às outras e levadas para o litoral. (COTRIM; 

RODRIGUES, 2015, p. 207) 

Ou seja, dá-se a entender apenas que as milhões de pessoas foram escravizadas na África, 

sem ter qualquer outra informação que indique as relações envolvidas neste processo. E, após 

serem capturadas eram amarradas. Capturadas e amarradas por quem? Por outros africanos, já 

que foi na África que eles foram escravizados? Desta forma, o texto leva a encadeamentos que 

constroem uma visão, senão equivocada, ao menos enviesada e reducionista do processo 

escravista.  
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Há ainda a inserção de novo texto, Ofício das baianas do acarajé (p. 212-213),  que não 

figurava na obra de 2014, montado em formato que lembra o de infográfico, ocupando duas 

páginas, em que se faz uma relação entre o referido ofício e a condição das mulheres “escravas 

e libertas” que comercializam produtos, diferenciando-se a condição da mulher escrava, que 

devia parte de seu lucro ao senhor. O capítulo é encerrado com a mesma seção “De volta ao 

presente”, que já figurava na coleção de 2014.  

O capítulo 16, Mineração e sociedade, manteve os mesmos tópicos relacionados à HCAB 

que figuravam na colação de 2014, ou seja, a seção “Outras histórias: Chica da Silva, vida e 

contexto”; o trecho que trata de Antônio Francisco Lisboa e acrescenta um título em peso 1, 

Escravidão nas minas, texto sintetizado do que já figurava na obra de 2014, sobre a diferença 

do trabalho no engenho e nas minas.  

O volume destinado ao 8º ano (2017) foi dividido em 15 capítulos, conforme evidenciado 

no quadro a seguir.  

 

Quadro 35: Sumário do livro Historiar – 2017, 8º ano 

Capítulos do livro didático do 8º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Antigo Regime e Revolução Inglesa 10 

2 A era do iluminismo 24 

3 Industrialização e trabalho 36 

4 Formação dos Estados Unidos 50 

5 Revolução Francesa 64 

6 Época de Napoleão 82 

7 Independências na América 94 

8 Independência no Brasil 108 

9 Estados Unidos no século XIX 124 

10 Europa no século XIX 138 

11 Imperialismo na África e na Ásia 160 

12 Primeiro Reinado 174 

13 Período regencial 188 

14 Segundo Reinado 206 

15 Crise do Império 222 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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Ao analisarmos este volume, notamos que os capítulos em que questões relativas a 

temáticas de HACB mantiveram-se naqueles relacionados aos processos políticos da história 

brasileira e entrando como os últimos do volume. Tal como o volume do 7º ano, este teve seus 

textos simplificado, de modo geral, como sínteses dos textos contidos no volume da 2014.  

No caso do capítulo 13, a ordem dos conteúdos foi a seguinte: 

 

Quadro 36: Sequência de conteúdos do capítulo 13 do livro Historiar – 2017, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Grupos em disputa 190 

Peso 2 Regência Trina provisória 191 

Peso 2 Regência Trina permanente 191 

Peso 2 Guarda nacional 192 

Peso 2 Ato adicional 192 

Peso 2 Regência Una Feijó 193 

Peso 2 Regência Una de Araújo Lima 193 

Seção Painel: O indígena como símbolo nacional 194 

Peso 1 Revoltas provinciais 196 

Peso 2 Salvador, a revolta dos Malês 196 

Peso 2 Grão-Pará, a Cabanagem 198 

Peso 2 Rio Grande do Sul, a Farroupilha 199 

Peso 3 Combate aos farroupilhas 200 

Peso 2 Bahia, a Sabinada 200 

Peso 2 Maranhão, a Balaiada 202 

Seção De volta ao presente: Lutas sociais ontem e hoje 203 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

No caso deste capítulo, houve a exclusão do texto da seção “Ler e compreender 

documento: Um depoimento sobre a Revolta dos Malês”, que figurava na coleção de 2014. No 

mais, a ordem foi mantida a mesma conforme a coleção de 2014, o mesmo se aplica ao capítulo 

14 (2017), cuja ordem de entrada dos conteúdos se manteve tal qual a de 2014, conforme 

evidenciado no quadro a seguir. 
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Quadro 37: Sequência de conteúdos do capítulo 14 do livro Historiar – 2017, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Coroação e disputas partidárias 208 

Peso 2 Conservadores e liberais 208 

Seção Outras histórias: Liberais e conservadores eram diferentes? 209 

Peso 2 Parlamentarismo no império 210 

Peso 1 Praieira, uma revolta pernambucana 210 

Peso 1 Transformações na sociedade 211 

Peso 2 Café: o “ouro verde” 211 

Seção Painel: Café 212 

Peso 2 Fim do tráfico negreiro 214 

Peso 2 Primeiros imigrantes 214 

Peso 2 Desenvolvimento industrial 216 

Peso 2 Literatura e artes plásticas 216 

Peso 2 Escravos 217 

Seção 
Ler e compreender documento: Visão de um estrangeiro sobre a 

escravidão no Brasil 
218 

Peso 2 Lei de terras 219 

Seção De volta ao presente: Mudanças e permanências no Brasil 219 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Já o capítulo 15 apresenta algumas modificações significativas em relação à coleção de 

2014. O quadro a seguir apresenta um detalhamento da organização dos conteúdos.  

 

Quadro 38: Sequência de conteúdos do capítulo 15 do livro Historiar – 2017, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Guerra do Paraguai 224 

Seção Outras histórias: Versões sobre a guerra do Paraguai 226 

Seção Ler e compreender documento: De volta do Paraguai 227 

Peso 1 Fim da escravidão 227 

Peso 2 Leis abolicionistas 228 

Peso 2 Negros após a abolição 228 

Peso 2 Conquistas recentes 229 

Seção Painel: Capoeira 230 
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Peso 1 Crise e queda da monarquia 232 

Seção De volta ao presente: Brasil africano 233 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Os textos relativos a “Outras histórias: A popularidade da princesa Isabel”, “Ler e 

compreender documento: O jeito brasileiro de acabar com a escravidão” e “Em questão: As 

interpretações do dia 13 de maio” foram excluídos nesta versão do capítulo na obra de 2017. A 

temática sobre o processo da abolição foi tratada em 3 páginas, ao invés de 5, como ocorria na 

coleção de 2014, no entanto, acrescentando-se a seção “Painel: Capoeira” e o boxe “De volta 

ao presente: Brasil africano”, com um texto curto que reflete sobre como a “presença abrangente 

dos africanos foi decisiva na construção do Brasil” (COTRIM; RODRIGUES, v. 8, 2015, p. 

233). 

Importante destacar que no texto Conquistas recentes a Lei 10.639/03 e o artigo 5º da 

atual Constituição Federal – que trata sobre a prática de racismo como crime inafiançável – são 

ressaltados como importantes conquistas do movimento negro. Quanto à lei, o texto conclui 

que: “Desse modo, a escola se fortalece como um espaço para a superação de preconceitos e 

formação de cidadãos democráticos” (COTRIM; RODRIGUES, v. 8, 2015, p. 229). 

Sobre o total de páginas de cada volume desta coleção (2017), aquele destinado ao 7º ano 

possui um total de 272 páginas, das quais 21 reservadas à temática de HCAB, o que corresponde 

a aproximadamente 7,7%; já o volume destinado ao 8º ano, de um total de 240 páginas, 13 

foram destinadas para tratar de HCAB, algo em torno de 5,4%.  

3.7 HISTORIAR – 2018 [PNLD 2020] 

A partir do PNLD 2020 as obras didáticas passaram a ter um novo condicionante para sua 

produção, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, de acordo com Carth (202-):  

foi constituído para ser o documento nacional que normatiza e define a construção das 

“aprendizagens essenciais” que os alunos brasileiros precisam desenvolver no decurso 

das etapas e modalidades da Educação Básica, garantindo-lhes os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, em consonância com o Plano Nacional de 

Educação (PNE). (CARTH, 202-, p. 1) 

Nesse sentido, a BNCC estabelece tais aprendizagens essenciais por meio de 

competências e habilidades a serem desenvolvidas ao longo de todo percurso da Educação 

Básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Não nos caberia enveredar por uma 

discussão a respeito do processo que levou consolidação da última versão, publicada em 2018, 
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por fugir ao foco da nossa investigação. Cabe-nos salientar que o documento organiza as 

habilidades a serem desenvolvidas para cada um dos anos do ensino fundamental, o que 

impactará a partir de então a produção didática, diante disso: 

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos 

alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com 

uma determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a seguir, de História 

(EF06HI14).  

 

 
Os modificadores devem ser entendidos como a explicitação da situação ou condição 

em que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos alunos. 

Ainda assim, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do 

professor, nem induzem à opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas 

estão no âmbito dos currículos e dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, 

devem ser adequados à realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada instituição 

escolar, considerando o contexto e as características dos seus alunos. (BRASIL, 2018, 

p. 29-30) [grifos próprios] 

Cabe destacar, portanto, que as habilidades, juntamente aos objetos de conhecimento, 

explicitam os conteúdos, mas não só, a serem desenvolvidos a cada ano. No caso do 7º ano, 

foram estabelecidas as seguintes habilidades, entre outras: 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes 

épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, 

europeia e asiática). 

[...] 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação 

ao escravismo antigo e à servidão medieval. 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em 

suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e 

zonas africanas de procedência dos escravizados. (BRASIL, 2018, p. 423) [grifos 

próprios] 

No caso do 8º ano: 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos 

negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando 

permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 

indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

[...] 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, 

com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com 

os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. 

[...] 
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(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários e as 

populações negras nas Américas. (BRASIL, 2018, p. 425) [grifos próprios] 

Já para o 9º ano: 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira 

pós-abolição e avaliar os seus resultados. 

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação 

econômica, política e social do Brasil. 

[...] 

(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como 

forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura. 

[...] 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 

1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de 

combate a diversas formas de preconceito, como o racismo. 

[...] 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações 

marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) 

com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e 

respeito às pessoas. 

[...] 

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados 

históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e 

violência. (BRASIL, 2018, p. 429; 431; 433) [grifos próprios] 

Ainda que a BNCC mantenha uma visão cronológica do processo histórico, estabelecendo 

para o 7º ano conteúdos cujo foco se mantem na questão escravista, para o 8º e 9º anos as 

habilidades propõe uma abordagem relativa a temáticas de HCAB que ultrapassam essa visão 

reducionista, relacionado a demandas sociais da atualidade. Diante disso, ao analisarmos a 

coleção inscrita no PNLD 2020 nosso objetivo não foi o de verificar se as habilidades foram 

atendidas, mas sim, perceber se a obra modificou o foco que vinha sendo dado até então para 

temáticas de HCAB.  

No caso do volume destinado ao 7º ano, ele foi divido em 14 capítulos, conforme mostra 

o quadro a seguir. 

 

Quadro 39: Sumário do livro Historiar – 2020, 7º ano 

Capítulos do livro didático do 7º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Modernidade e monarquias nacionais 10 

2 Renascimento cultural 22 

3 Reformas religiosas 40 

4 Absolutismo e mercantilismo 58 

5 Grandes navegações 72 
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6 Povos africanos 88 

7 Conquista da América 106 

8 Colonização espanhola na América 120 

9 Início da colonização 134 

10 Estado e religião 148 

11 Sociedade Açucareira 166 

12 Escravidão e tráfico de escravos no Atlântico 188 

13 Conquistas e fronteiras 208 

14 Sociedade mineradora 224 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Em relação à organização dos conteúdos por nós analisados, notamos que o Capítulo 10, 

Estado e religião, manteve a discussão sobre religiosidades de origem africana e indígena, ainda 

que o texto tenha sido modificado, apresentando mais detalhes sobre o candomblé, sobre a 

perseguição de religiões afro-brasileiras durante o período colonial e sobre como, na atualidade, 

elas inspiram artistas na criação de suas obras. Quanto à posição, o capítulo manteve a mesma 

da coleção de 2017, antes de tratar sobre a economia colonial. 

O capítulo 11 deixa de trazer os textos sobre mercantilismo, como havia na coleção de 

2017, mantem alguns dos mesmos tópicos que já constavam e une o conteúdo do capítulo 14 

(2017) que trata sobre os holandeses no Brasil, conforme mostra o quadro a seguir.  

O capítulo 12 abarca os conteúdos que figuravam no capítulo 13 da coleção de 2017, 

conforme mostra o quadro 40, acrescentando-se um texto que diferencia a escravidão na 

antiguidade, da servidão no período medieval e da escravidão no mundo moderno, 

evidentemente, em atendimento ao estabelecido na BNCC para o 7º ano.  

Outro acréscimo, em relação à obra de 2017, é o texto que figura na seção “Outras 

histórias: Aqualtune, uma líder quilombola”42, o que vem a ser uma inclusão interessante, tendo 

em vista destacar a participação da mulher no movimento quilombola, uma estratégia que vai 

ao encontro do estabelecido no edital (2020) quanto a promover positivamente a imagem da 

mulher e de afrodescendentes.  

 

 

 

42 Sendo texto citado de: SCHUMAHER, Schuma; BRASIL, Érico Vital (Org.). Dicionário mulheres do Brasil: 

de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. p. 84. 
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Quadro 40: Sequência de conteúdos do capítulo 12 do livro Historiar – 2020, 7º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Conceitos de escravidão 190 

Peso 1 Escravidão na África 191 

Peso 1 Tornar-se escravo 192 

Peso 2 

Captura 192 

Navios negreiros 193 

Mercado de escravos 193 

Peso 3 Autobiografia de Baquaqua 195 

Peso 1 Sujeitos e impactos 195 

Peso 2 

Origem dos escravizados 195 

Agentes do tráfico 196 

Impactos no continente africano 197 

Impactos no Brasil 197 

Seção Outras histórias: Baianas de acarajé 198 

Peso 1 Cotidiano dos escravos 199 

Peso 2 
Boçal e ladino 199 

Trabalho na cidade e no campo 200 

Peso 1 Formas de resistência 201 

Peso 2 
Conflitos 201 

Negociações 202 

Peso 1 Quilombos 202 

Peso 2 Palmares 203 

Peso 3 Zumbi de Palmares 203 

Peso 2 Terras quilombolas 204 

Seção Outras histórias: Aqualtune, uma líder quilombola 205 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

O texto que na coleção de 2017 entrava na seção “De volta ao presente: A luta dos 

afrodescendentes”, nesta coleção (2020) passou a entrar com o título Terras quilombolas, ainda 

que essencialmente o conteúdo seja o mesmo. No mais, o capítulo manteve os mesmos 

conteúdos que já figuravam na coleção de 2017, inclusive o trecho já discutido anteriormente 

sobre a biografia de Baquaqua. 



122 

No capítulo 14, cujo conteúdo é equivalente ao do capítulo 16 da coleção de 2017, 

notamos que, além dos conteúdos já destacados anteriormente, houve acréscimo de uma seção 

“Outras Histórias: Irmandades negras” (p. 237). No mais, o capítulo manteve o mesmo 

conteúdo, figurando como último do volume.  

Quanto ao volume destinado ao 8º ano, ele foi dividido em 15 capítulos, conforme 

apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro 41: Sumário do livro Historiar – 2020, 8º ano 

Capítulos do livro didático do 8º ano 

CAPÍTULO TÍTULO PÁGINA 

1 Antigo Regime e Revolução Inglesa 10 

2 A era do iluminismo 24 

3 Industrialização e trabalho 36 

4 Formação dos Estados Unidos 50 

5 Revolução Francesa 64 

6 Época de Napoleão 82 

7 Independências na América 94 

8 Independência no Brasil 108 

9 Estados Unidos no século XIX 124 

10 Europa no século XIX 138 

11 Imperialismo na África e na Ásia 160 

12 Primeiro Reinado 174 

13 Período regencial 188 

14 Segundo Reinado 206 

15 Crise do Império 222 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Ao proceder a análise, notamos que no capítulo 8 houve o acréscimo de uma página com 

textos cujos títulos são, respectivamente, Escravos lutam pela independência e Liberdade e 

independência, que tratam da participação da população negra, escravizada ou não, no processo 

de independência, e discute os significados e as contradições desse evento para a população 

negra que foi mantida escravizada.  

O capítulo 10 trouxe acréscimos importantes, conforme descrito no quadro a seguir, que 

também visam atender ao disposto na BNCC para o 8º ano, em que se inclui um texto, logo 
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após tratar da Revolta dos Malês, intitulado Os legados da escravidão na América. Acrescenta, 

ainda, uma seção “Outras histórias: Lanceiros negros” (p. 157), que trata da participação da 

população negra na Farroupilha. 

 

Quadro 42: Sequência de conteúdos do capítulo 10 do livro Historiar – 2020, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 O Império e as regências 148 

Peso 1 Regências Trinas (1831-1835) 148 

Peso 2 

Guarda nacional 149 

Regressistas e progressistas 150 

Ato adicional 150 

Peso 1 Regências unas (1835-1840) 151 

Peso 2 

Regência de Feijó (1835-1837)  

Regência de Araújo Lima (1837-1840) 151 

Antecipação da maioridade 152 

Peso 1 Revoltas provinciais 152 

Peso 2 Revolta dos Malês 153 

Seção Outras histórias: Os legados da escravidão na América 154 

Peso 2 
Cabanagem 155 

Farroupilha 156 

Seção Outras histórias: Lanceiros negros 157 

Peso 2 

Combate aos farroupilhas 157 

Sabinada 158 

Balaiada 159 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Além disso, notamos uma alteração importante no texto que trata da Revolta dos Malês. 

Desde a obra de 2002, o texto é iniciado da seguinte forma: 

Em 1835, os proprietários de escravos de Salvador passaram por um grande pânico. 

O motivo foi o movimento dos escravos africanos conhecidos como malês, que 

compraram armas e munições e elaboraram um plano de luta para matar os brancos e 

conseguir a liberdade. (COTRIM, 2000, p. 132) 

 Edição após edição esse mesmo texto foi mantido, sendo modificado na coleção de 2020, 

passando ao seguinte: 
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Em 1835, ocorreu na Bahia uma das mais importantes revoltas de escravizados da 

história do Brasil. A maioria desses escravizados era malê, nome dado aos 

muçulmanos vindos da África ocidental. Entre os líderes do movimento estavam 

Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luis Sanim. (COTRIM; RODRIGUES, 2018, p. 

153) 

Essa alteração é significativa, pois, como já mencionamos anteriormente quanto as 

formas semânticas que produzem sentido, altera-se a perspectiva, no caso em tela já não mais 

do ponto de vista do “senhor” que passou por “grande pânico”.  

Já no capítulo 11, cujo conteúdo equivale ao capítulo 14 da coleção de 2017, percebemos 

que os conteúdos se mantiveram quase que praticamente os mesmos, com exceção do acréscimo 

de um novo tópico, Cultura popular (177), em que descreve, entre outras manifestações, a 

capoeira, conteúdo que já figurava na coleção de 2017. No mais, os conteúdos permaneceram. 

 

Quadro 43: Sequência de conteúdos do capítulo 11 do livro Historiar – 2020, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 O novo imperador 164 

Peso 2 Disputas políticas 164 

Seção Outras histórias: Liberais e conservadores eram diferentes? 165 

Peso 2 Parlamentarismo no império 165 

Peso 1 Praieira, uma revolta pernambucana 166 

Peso 1 Transformações na sociedade 167 

Peso 2 Café: o “ouro verde” 167 

Seção Painel: Museu do café 168 

Peso 2 Fim do tráfico de escravizados 170 

Peso 2 Primeiros imigrantes 171 

Peso 3 
Sistema de parceria 171 

Sistema de colonato 172 

Peso 2 
Desenvolvimento industrial 173 

Lei de terras 174 

Peso 1 A questão indígena 174 

Peso 1 O imaginário de nação 175 

Peso 2 
Artistas românticos 176 

Cultura popular 177 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 
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O capítulo 12 traz conteúdos equivalentes ao capítulo 15 da coleção de 2017, com alguns 

acréscimos. Nesta coleção (2020) algumas das personalidades afro-brasileiras que fizeram parte 

da campanha abolicionista tiveram acrescentadas informações sobre sua biografia. Além disso, 

o capítulo traz um novo texto, Legados da escravidão (p. 188), em que se discute, inclusive, a 

importância das ações afirmativas na atualidade – conforme estabelece a BNCC para o 8 ano. 

No mais, o capítulo manteve os mesmos conteúdos. 

 

Quadro 44: Sequência de conteúdos do capítulo 12 do livro Historiar – 2020, 8º ano 

PESO TÍTULO PÁGINA 

Peso 1 Do apogeu à guerra 182 

Peso 2 
Guerra do Paraguai 182 

Consequências da guerra 183 

Seção Outras histórias: Versões sobre a guerra do Paraguai 184 

Peso 1 Fim da escravidão 185 

Peso 2 Campanha abolicionista 185 

Peso 3 

Luiz Gama 185 

André Pereira Rebouças 185 

José do Patrocínio 186 

Chiquinha Gonzaga 186 

Peso 2 

Leis abolicionistas 187 

Legado da escravidão 188 

Conquistas recentes 188 

Peso 1 Queda da monarquia 190 

Peso 2 Proclamação da república 191 

Fonte: Elaborado por Daniel Orlando da Silva. 

 

Com relação ao total de páginas, ambos os volumes possuem um total de 248 páginas, 

sendo que o volume do 7º ano destinou 26 páginas a conteúdos de HCAB, aproximadamente 

10,4%, e o volume do 8º ano, 14 páginas, algo em torno de 5,6%. 

Diante disso, podemos perceber que ao longo das coleções as obras foram passando por 

modificações, sendo que a última edição, aquela inscrita no PNLD 2020 foi a que teve mais 

acréscimos de outros conteúdos de HCAB que não somente aqueles circunstanciados ao 

contexto escravista, no entanto, essa modificação não foi aleatória, mas, sim, tendo em vista a 

atender o estabelecido em edital, o qual exigia o cumprimento de todas as habilidades da BNCC 
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em cada um dos respectivos anos, ou seja, essa foi uma estratégia menos pedagógica do que 

comercial. Além do que, as obras mantiveram o mesmo viés eurocêntrico na organização de 

conteúdos, algo inclusive, recorrentemente ressaltado nas resenhas dos Guias de Livros 

Didáticos, a lógica organizacional manteve-se a mesma, os volumes mantiveram-se iniciados 

por conteúdos relativos aos processos históricos europeus e os conteúdos relativos a HCAB ao 

longo de todas as edições permaneceu atrelado ao contexto escravista, ainda que, como dito 

anteriormente, a obra de 2020 tenha feito inclusões significativas de outros conteúdos, o que 

correspondem a, em alguns casos, meia página, uma página, uma seção, não mais do que isso. 

Nesse sentido, Oliveira (2009) menciona que: 

[...] nesse contexto de representação do negro, percebemos claramente a concepção 

tradicional de influência europeia do final do século XIX, principalmente o 

etnocentrismo marcante na sociedade brasileira através de valores tidos como 

universais em seu conteúdo sem questionar até que ponto são valores do grupo social 

dominante. E novamente, podemos falar da produção do Ocidente como a criação de 

um “Outro” através de um discurso da superioridade política, cultural e científica 

europeia, difundido nos conteúdos escolares. Consequentemente, a concepção 

tradicional e essencialista da cultura e do conhecimento, referentes aos negros, 

predominam na veiculação dos conteúdos nos livros didáticos mesmo com a tentativa 

dos autores de abordar um outro olhar sobre sua história e sua cultura. Os papéis 

desenvolvidos pelos negros aparecem nos livros didáticos sempre no passado como 

se não existissem na atualidade. O conhecimento e a história do negro aparecem como 

reflexo de uma realidade que está ali e pode ser acessada diretamente, imobilizada, 

abstraída do processo de criação e de seus verdadeiros sentidos. O negro escravo não 

é valorizado como um ser social que cria significados, que possui valores culturais e 

sentimentos. Nessa prática discursiva do currículo, o negro tornou-se sinônimo de 

escravo, pois sua imagem como mercadoria, como objeto, como “inumano” não foi 

desconstruída durante o processo histórico. Pelo contrário, através de leis cientificas 

a respeito da inferioridade dos negros, difundidas no Brasil, no final do século XIX, 

como a teoria do branqueamento e do mito da democracia racial, que se refletem nos 

conteúdos curriculares e práticas escolares, escamoteou-se o racismo e justificou-se o 

negro marginalizado na sociedade, atualmente. (OLIVEIRA, 2009, p. 107-108) 

Essa escolha, do ponto de vista organizacional da obra, articula-se ainda à questão 

curricular, pois como já explicitamos anteriormente, muitas vezes o livro didático assume a 

função de “currículo” oficial, inclusive, servindo de base para os professores planejarem suas 

aulas, portanto, a seleção dos conteúdos também implica nessa dimensão, pois ao se privilegiar 

conteúdos de história europeia a obra relega a uma importância menor os conteúdos que se 

referem a HCAB, de modo que  

o currículo escolar cria, através de sua forma de organização e processos de seleção 

cultural, identidades. Pois é nesse processo de seleção, de sintetização e simplificação 

que podemos perceber o currículo não mais como inocente e neutro, mas como algo 

repleto de significados transpassados por relações de poder. Podemos focalizar, aqui, 

a perspectiva de Bernstein sobre o papel do processo de seleção cultural na educação, 

tendo o currículo como uma forma institucionalizada e legitimada da organização e 

da estruturação dos conteúdos de ensino a serem transmitidos pela escola 

(OLIVEIRA, 2009, p. 121). 
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Na sequência a autora cita: 

O modo como uma sociedade seleciona, classifica, distribui, transmite e avalia os 

saberes, destinados ao ensino, reflete a distribuição do poder em seu interior e a 

maneira pela qual aí se encontra assegurado o controle social dos comportamentos 

individuais. (BERNSTEIN, 1971 apud FORQUIN, 1993, apud OLIVEIRA, 2009, p. 

121). 

Sobre essa questão ainda, vale ressaltar a dimensão em que o currículo se interseciona 

com a formação das identidades. Se o currículo seleciona saberes a serem transmitidos, é por 

ele que se configuram representações sobre determinados temas e sobre a identidade de 

determinados grupos, o que por sua vez pode promover alterações nas percepções sociais 

relativas a esses grupos. Como demonstrado, a obra de 2020 passou a abordar outras temáticas 

sobe HCAB, ainda que em escala muito menor em relação a outros conteúdos, ainda assim, 

esse fato só foi possível em função das décadas de disputas sociais e mobilizações dos 

movimentos negros no Brasil, que, entre outras conquistas, garantiram que conteúdos de HCAB 

fossem incluídos nos currículos, por meio da Lei 10.639/03, nesse sentido: 

[...] é necessário inscrever a importância crescente adquirida pelas lutas de 

representações, onde o que está em jogo é a ordenação, logo a hierarquização da 

própria estrutura social. Trabalhando assim sobre as representações que os grupos 

modelam deles próprios ou dos outros, [...] faz incidir a sua atenção sobre as 

estratégias que determinam posições e relações e que atribuem a cada classe, grupo 

ou meio um ― “ser-apreendido” constitutivo da sua identidade (CHARTIER, 1990, 

p. 23). 

 Ainda assim, é preciso destacar que a disputa ainda continua, conforme pesquisas43 que 

se debruçam a analisar livros didáticos de história, é percebida ainda ênfase em uma abordagem 

eurocêntrica tanto do ponto de vista da organização dos processos históricos, quanto da seleção 

dos eventos a serem estudados.  

  

 

 

43 Apenas para citar algumas: Oliveira (2009); Ribeiro (2011); Nani (2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta investigação teve por finalidade analisar a forma como os conteúdos de História e 

Cultura Afro-brasileira foram articulados pelas obras didáticas de Gilberto Cotrim e, 

posteriormente, Jaime Rodrigues à luz do estabelecimento da Lei 10.639/03 que torna 

obrigatório o ensino dessa temática. 

Como demonstrado, ao longo das edições, desde 1997 até 2020, as obras passaram por 

poucas alterações, em geral, na organização ou veiculação destes conteúdos. Mudanças mais 

significativas foram notadas na coleção de 2020, porém, não em função da Lei 10.639/03 – 

tendo em vista que desde o edital do PNLD 2008 o não cumprimento da Lei figurava como 

item de exclusão da obra – mas em função do estabelecimento da Base Nacional Comum 

Curricular, cujo conteúdo, que por sua vez, era item obrigatório a ser cumprido pelo edital do 

PNLD 2020, o que demonstra não uma preocupação pedagógica, mas comercial, visto ser o 

Governo Federal o maior comprador de livros didáticos, como ressaltamos no capítulo 1. 

Essa trajetória nos possibilita refletir as nuances contidas nesse processo, tomando o livro 

didático como um objeto cultural, e mesmo que possamos circunscrevê-lo à cultura escolar, ele 

pode circular em outros espaços, como o ambiente familiar, por exemplo, portanto não se 

restringe ao escolar. Ele é produto cultural, no sentido comercial, é produzido por um grupo de 

pessoas com uma finalidade e com base em concepções, as quais engendram determinadas 

representações configuradas em textos, imagens, conteúdos a ser abordados, foco da nossa 

análise.  

Nesse sentido, ao relacionarmos, nos capítulos 1 e 2, políticas públicas relativas a livros 

didáticos – como destacado, uma preocupação constante nos governos, sobretudo quanto ao 

livro de história, não apenas brasileiros, mas, inclusive estadunidense, durante a ditadura militar 

– e políticas públicas promovidas com base em ideologias raciais ou eugenistas em fins do 

século XIX e no século XX, o que quisemos demonstrar foi como, ao longo do tempo, o Estado 

brasileiro vem implementando políticas que visem ao apagamento da população negra, seja na 

forma de suas influências culturais, seja fisicamente – haja vista a politica de branqueamento 

do início do século XX –, e como a educação foi uma das instituições nas quais se apoiou para 

isso – não sem as resistências dos movimentos negros. 

O fato de ser necessária uma lei que obrigue o ensino de história africana e de história e 

cultura afro-brasileira é sintomático para uma realidade que durante muito tempo negou essa 

possibilidade, e ainda assim, mesmo após a promulgação da Lei 10.639/03 pudemos notar a 

pouca, ou quase nenhuma, alteração – no caso das obras analisadas – a respeito desses 
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conteúdos, que se mantiveram circunscritos ao contexto escravista, o que, inclusive, contribui 

para a manutenção de um ideário excludente, aquele que desde o passado busca excluir as 

populações originária e afrodescendente da história brasileira, da constituição formativa, étnica 

e cultural, do Brasil, com supervalorização da história do ponto de vista europeu e que, quando 

trata de temas relacionados à HCAB, não raro o faz de forma enviesada ou estereotipada. 

Ainda assim, essa não é uma questão propriamente das obras didáticas de história aqui 

analisadas, ou mesmo do ensino de História44, é uma questão sociocultural muito mais profunda 

e ainda enraizada no Brasil, como aponta Almeida (2018): 

O racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é 

reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema 

educacional. Após anos vendo telenovelas brasileiras, um indivíduo vai acabar se 

convencendo de que mulheres negras têm uma vocação natural para o trabalho 

doméstico, que a personalidade de homens negros oscila invariavelmente entre 

criminosos e pessoas profundamente ingênuas, ou que homens brancos sempre têm 

personalidades complexas e são líderes natos, meticulosos e racionais em suas ações. 

E a escola reforça todas essas percepções ao apresentar um mundo em que negros e 

negras não têm muitas contribuições importantes para a história, literatura, ciência e 

afins, resumindo-se a comemorar a própria libertação graças à bondade de brancos 

conscientes. [...] Dizer que nossa visão sobre a sociedade não é um reflexo da 

realidade social, mas a representação de nossa relação com a realidade, faz toda a 

diferença. Isso faz da ideologia mais do que um produto do imaginário; a ideologia é, 

antes de tudo, uma prática. [...] O racismo é uma ideologia, desde que se considere 

que toda ideologia só pode subsistir se estiver ancorada em práticas sociais concretas. 

[...] O significado das práticas discriminatórias pelas quais o racismo se realiza é dado 

pela ideologia. Nossa relação com a vida social é mediada pela ideologia, ou seja, pelo 

imaginário que é reproduzido pelos meios de comunicação, pelo sistema educacional 

e pelo sistema de justiça em consonância com a realidade. Assim, uma pessoa não 

nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do momento em que seu corpo e sua 

mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja 

existência antecede a formação de sua consciência e de seus afetos. (ALMEIDA, 

2018, p. 51-53) 

Diante disso, compreendemos a necessidade de pesquisas que aprofundem o debate que 

possam contribuir para a construção de uma educação, de fato, antirracista.   

  

 

 

44 Aqui, nos referimos a pesquisas que se debruçaram a analisar livros didáticos de outras áreas, como:  

FERRACINI, Rosemberg Aparecido Lopes. A África e suas representações no(s) livro(s) escolar(es) de 

Geografia no Brasil – 1890-2003. – 2012. Tese (Doutorado em Geografia Humana). Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

PINHEIRO, Regiane M. S. et al. As políticas públicas de livro didático no Brasil: editais do PNLD de Biologia 

em questão. Educ. rev. v. 37,  Curitiba, nov. 2021. 

SILVA, Ana Célia da. A representação social do negro no livro didático: o que mudou? por que mudou? 

Salvador: EDUFBA, 2011. (livros de língua portuguesa) 
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