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A história faz-se, sem dúvida, com documentos escritos. Quando 

existem. Mas pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não 

existirem. Ela pode ser feita com tudo o que a engenhosidade do 

historiador lhe permitir utilizar. Faz-se com palavras, sinais, 

paisagens, e telhas... Em suma, com tudo o que, sendo do próprio 

homem, dele depende, serve o homem, exprime o homem, torna 

significantes a sua presença, atividade, gostos e maneiras de ser 

(FEBVRE, 1985). 



 
 

RESUMO 

 

 

Essa pesquisa problematiza o modo como os temas da escravidão negra e a cultura afro-

brasileira são abordados por meio de imagens nos livros didáticos de História dos anos finais 

do Ensino Fundamental.  O foco de investigação são os livros didáticos de História aprovados 

pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2017, mais precisamente, duas coleções da 

editora FTD e duas coleções da editora SARAIVA. Levantadas informações sobre o Estado 

do Conhecimento, salienta-se que essas coleções didáticas ainda não sofreram análises no seu 

acervo iconográfico, tornando esse trabalho original e necessário. Como referencial teórico-

metodológico, recorre-se de historiadores e pesquisadores que se ocupam da didática para o 

Ensino de História, como Bittencourt (2004; 2015) e Munakata (2007) que entendem o livro 

didático como um instrumento de construção e desconstrução de saberes. Quanto ao estudo de 

representações e imagens destaca-se Chartier (1990), Paiva (2006), e Mauad (2014). Dispõe-

se de autores como Munanga; Gomes (2016), Gonçalves e Silva (2007) para discutirem 

negritude e africanidade nos currículos. A pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, 

pois pretende investigar e analisar as imagens da escravidão negra presentes nos livros 

didáticos autorizados pelo PNLD 2017. Quanto á metodologia, se dará por uma análise 

documental dos textos imagéticos a partir de categorias definidas embasadas na análise do 

conteúdo de Bardin (2011). Partindo dessa abordagem, busca-se verificar as possíveis 

mudanças e permanências do espaço dos afrodescendentes nos currículos da disciplina de 

História. 

Palavras-chave: Imagens. Representações. Livros didáticos de História. Escravidão negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research analyses the way in which black slavery and afro-Brazilian culture are 

represented through images in history books in the final years of Elementary School. The 

research focused on textbooks of History approved by the Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 2017, specifically two collections published by FTD and two published by 

SARAIVA.  Information on the State of Knowledge has been collected. It should be noted 

that these collections have not yet been analyzed in their iconographic collection, making this 

work original and necessary. As a theoretical-methodological reference, it is used by 

historians and researchers who deal with didactics for teaching history, such as Bittencourt 

(2004; 2015) and Munakata (2007) who recommend the textbook as an instrument for 

knowledge construction and deconstruction. As for representations’ study and images, the 

stand outside are Chartier (1990), Paiva (2006), and Mauad (2014). Authors like Munanga are 

available; Gomes (2016), Gonçalves e Silva (2007) who discuss blackness and africanity in 

curriculums. This research has a qualitative and exploratory nature, as it intends to investigate 

and analyze the image black slavery in textbooks authorized by PNLD 2017. As for the 

methodology, it has a documentary analysis about imagery texts from defined categories 

based on Bardin's contents analysis (2011). Starting from this approach, the goal is  to verify 

possible changes and permanency of Afro-descendants representation in the  history 

curriculum.  

 

Keywords: Images. Representations. History textbooks. Black slavery. 
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INTRODUÇÃO 

  

 De acordo com Bloch (2001), a história é entendida como construção do seu tempo. A 

escrita e o ensino de História estiveram determinados pelas tendências historiográficas que os 

autores estavam filiados. Desse modo, Certeau (2008) compreende que a escrita da história 

atende a um contexto político na qual os autores estão inseridos. Para ele, o conhecimento não 

pode ser desvinculado do seu contexto histórico do qual foi produzido, ele está presente a sua 

produção e ao seu lugar de fala.  

Pensar o ensino de História no Brasil é situar o contexto social em que essa disciplina 

se concretiza, existindo de fato a interferência europeia, especificamente, a influência da 

história Francesa no século XIX, imbricada numa visão de história positivista
1
.  

Diferentemente de uma historiografia anterior de cunho positivista, na qual o conceito 

de fonte era restrito a documentos escritos e oficiais, as novas perspectivas historiográficas 

por meio da Nova História possibilitaram análises históricas mais amplas com novos temas, 

objetos e métodos. 

A utilização de fontes históricas não verbais foi enfatizada pelo historiador francês 

Fustel de Coulanges no século XIX, ao afirmar que “onde o homem passou e deixou alguma 

marca de sua vida e inteligência, aí está a História”, mas somente com os Annales
2
 suas 

palavras ganharam ressonância no campo da disciplina História. Assim, “novos textos, tais 

como a pintura, o cinema, a fotografia etc., foram incluídos no conjunto de fontes dignas de 

fazer parte da História e passíveis de leitura por parte do historiador” (CARDOSO; MAUAD, 

1997, p. 412). 

A presença das representações e das imagens no ensino de História ganha notoriedade 

a partir dos estudos da Nova História Cultural na década de 1980, que promoveram uma 

verdadeira revolução no campo historiográfico, possibilitando novos temas e enfoques quanto 

ao uso de fontes históricas. 

Desse modo, Mauad (1996) salienta que a história proclamou sua independência dos 

textos escritos ampliando a natureza de fontes, passando a compreender documentos escritos, 

processos, imagens, fotografias, objetos materiais, depoimentos orais e testemunhos. Para a 

                                                           
1
 Corrente historiográfica que priorizava o interesse em uma história política e social que enaltecia as figuras dos 

grandes heróis, reis, imperadores. Estabelecia uma sequência linear, factual baseada em importantes fatos e 

acontecimentos. A noção de fontes históricas se fundamentava exclusivamente nos documentos oficias e escritos 

do estado. 
2
 Escola dos Annales ou revista dos Annales surgiu na França em 1929, composta de historiadores como Lucian 

Febvre e Marc Bloch. Nessa nova concepção se distanciaram da História política, abrindo espaço ao econômico 

e social. 
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pesquisadora, “a iconografia e a literatura apresentaram-se como fontes históricas de 

excelência das anteriores, mas que demandavam do historiador uma habilidade de 

interpretação com a qual não estava aparelhado” (MAUAD, 1996, p. 78). 

De acordo com Paiva (2006), a aplicação de imagens no ensino de história foi 

importante devido o elevado avanço nos programas de Pós-Graduação em História das 

universidades brasileiras e uma grande circulação de historiadores e pesquisadores 

participando de eventos, congressos, desenvolvendo pesquisas e publicações. Esses foram 

aspectos fundamentais na renovação do ensino de história no país.   

No entanto, conforme Paiva (2006), os pesquisadores tem que saber enfrentar 

criticamente as fontes: “lidar com essa diversidade de registros, saber indagá-los e 

desconstruí-los, saber contextualizá-los e explorá-los para deles retirar versões ou fazer com 

que eles se subsidiem as novas versões” (PAIVA, 2006, p. 12). 

Quanto ao crescimento da discussão Afro-brasileira, essa se dá em virtude das grandes 

transformações que vinham ocorrendo no mundo no século XX, bem como das reivindicações 

do Movimento Negro iniciado no final da década de 1970, e posteriormente da política 

implementada pelo Governo Federal, principalmente com a criação da Secretaria da Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em 2004 (BRASIL, 2006). 

No que tange a Lei nº 9394/96, alterada pela Lei nº 10.639/03, esta passa a partir de 

2003, incluir no currículo oficial o “ensino da cultura e história dos afro-brasileiros” 

(BRASIL, 1996, Art. 26-A).  

Esse debate sobre os afrodescendentes nos currículos escolares vem ganhando 

amplitude no Brasil a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais
3
 (PCN) com o 

reconhecimento nos negros e sua inserção nos conteúdos dos livros didáticos. Conforme os 

PCN (1998), os livros didáticos trazem recursos imagéticos para toda a educação básica. Nos 

anos finais do Ensino Fundamental, os docentes têm variadas possibilidades de análise de 

fotografias associadas a textos escritos.  Entretanto, é essencial que os professores observem 

os tipos de fotografia e os suportes de leitura que elas já trazem, como títulos e legendas 

(BRASIL, 1998). 

Trabalhos que promovam a diversidade e inclusão do negro começam ganhar espaço 

nas universidades em diferentes estados da Federação. Essas pesquisas têm como objetivo 

                                                           
3
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais são referências norteadoras para o Ensino Fundamental e Médio, são 

abertos e flexíveis e exigem adaptações para construção do currículo de uma escola. Não são obrigatórios, no 

entanto é essencial ter esse diálogo entre os documentos e as práticas existentes.  
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fortalecer a discussão teórico-metodológica no que se refere à questão da igualdade racial e da 

formação da sociedade.  

Do ponto de vista acadêmico e social, a temática em questão oportuniza diferentes 

espaços para se pensar a produção do conhecimento sobre as imagens dos sujeitos nos livros 

didáticos, bem como oferecer caminhos para avançar no debate. No Brasil, nas últimas 

décadas do século XXI, mapeados em um estado do conhecimento, verifica-se um 

crescimento significativo de artigos, dissertações e teses que discutem as imagens dos negros 

nos livros didáticos, ora a partir da escravidão negra, ora por meio da Lei nº 10.639/03, além 

do reconhecimento das cotas raciais e sociais.  

Percebe-se que o acréscimo de trabalhos evidenciando a imagem do negro, ocorreu 

devido à luta do Movimento Negro, a importância da SECADI e a obrigatoriedade da Lei nº 

10.639/03 nos currículos oficiais, além das Orientações e Ações para Educação das Relações 

Étnico-Raciais (ERER) em 2006. 

O interesse pessoal pelo estudo da história Afro-brasileira esteve presente no meu 

percurso acadêmico na licenciatura em História, enquanto bolsista do PIBID
4
, que tinha como 

proposta inicial discutir a Lei nº 10.639/03 no currículo do curso de História da UERN e 

perceber sua obrigatoriedade nos currículos das escolas da educação básica e nos conteúdos 

dos livros didáticos; e enquanto pesquisador acadêmico no projeto de extensão “Memória, 

cultura e identidade: a educação para as relações étnico-raciais nas escolas quilombolas do 

Rio Grande do Norte
5
”. 

A participação nas discussões do Grupo de Estudos Culturais (GRUESC) no âmbito da 

UERN contribuíram para analisar e compreender as ações que estimulavam a produção de 

reflexões sobre o estudo de populações negras e quilombolas, processos sociais e as 

dinâmicas culturais.  

 Na ampla área que envolve o Ensino, a pesquisa se torna pertinente por possibilitar 

uma renovação de metodologias com uso de imagens na prática docente, buscando um novo 

olhar sobre esses sujeitos históricos com novos fundamentos teóricos e metodológicos. Além, 

                                                           
4
 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID que concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência. São desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) 

em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.  
5
  Projeto de Ensino e Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), financiado pela 

Pró-reitora de Extensão (PROEXT). Conjunto de ações desenvolvidas nas comunidades quilombolas do Jatobá, 

localizada no município de Patu-RN e do Pêga localizada em Portalegre-RN. Tem como ponto de partida o 

mapeamento da situação educacional do número de professores a nível estadual que atuam nas comunidades 

acima referidas. Outra ação do projeto é o Curso de Formação, voltado para os professores da escola localizada 

na comunidade quilombola, com uma carga horária total de 130 horas distribuídas em entrevistas, estudo de 

campo e elaboração de material didático. 
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de as imagens serem um instrumento que tende a ser atrativo aos alunos. Vale mencionar que 

o livro didático não é a principal ferramenta na sala de aula, porém, o conteúdo do livro 

didático de história é um importante documento que precisa ser analisado, explorado e 

problematizado. Outra contribuição para o ensino surge quando professores e alunos 

aprendem a decodificarem linguagens imagéticas. 

Cabe salientar, o livro didático tem-se uma grande quantidade de linguagens que 

podem ser usadas nas aulas de História, desde a leitura de documentos escritos, imagens, 

cinema e documentários. Desse modo, percebe-se que a amplitude das imagens fixas, 

fotografias, charges presentes nos livros didáticos devem ser bem problematizadas pelo 

professor, para conseguir fazer com que aluno compreenda os conteúdos e passe a gostar da 

disciplina História. Sabe-se da importância e da dificuldade dos professores fazerem uma 

análise crítica desse tipo de fonte, pois está sujeita a contínuas interpretações. 

Diante dessa pequena problematização, a curiosidade em discutir as imagens dos 

negros nos livros didáticos passa, a concretizar-se de fato, quando lecionava a disciplina de 

História nos anos finais do Ensino Fundamental. Assim, o desejo ganhou maior amplitude na 

oportunidade de participar da escolha do livro didático do ano letivo da Escola Municipal 

Joaquim Felício de Moura no município de Mossoró-RN em 2016. A partir das triagens e 

análises na seleção dos livros didáticos, começa a surgir indagações pessoais de que forma os 

negros estavam retratados e\ou representados nas imagens dos livros didáticos de História e o 

jogo de interesse de quem estava no controle das propostas de ensino e do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD).  

Partindo desse cenário, nasce nossa questão de pesquisa: Como os livros didáticos de 

História dos anos finais do Ensino Fundamental abordam a escravidão negra e a cultura afro-

brasileira por meio de imagens? Como as imagens foram representadas, transmitidas nos 

livros didáticos? Quais os interesses e interferências do PNLD? A partir do problema 

mencionado, o Objetivo Geral é analisar a iconografia da escravidão negra nos livros 

didáticos de História, fundamentados no conceito de representações.  

No percurso dessa investigação são essenciais os objetivos específicos para responder 

as etapas da pesquisa. Diante disso, os propósitos são conceituar as representações e imagens 

na historiografia e nos livros didáticos; mapear o processo de seleção do Programa Nacional 

do Livro Didático e das coleções; analisar as imagens da escravidão negra nos livros didáticos 

de História por meio de categorias de análise; e por fim, comparar as editoras quanto ao 

emprego de imagens da escravidão, buscando possíveis mudanças e permanências do lugar 

dos afrodescendentes nos currículos da disciplina de História. 
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Os livros didáticos escolhidos para esta pesquisa de investigação e análise estão 

inseridos na proposta do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do triênio 2017-2019. 

A seleção contou com quatro coleções da disciplina História dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º anos), sendo duas coleções da editora FTD e as outras da editora 

SARAIVA. Cada coletânea conta com quatro exemplares, respectivamente os livros do 6º, 7º, 

8º e 9º anos. 

 

Quadro 1- Livros didáticos de História selecionados. 

 

Editora/Ano Livro*  Autor  E.F.** TRIÊNIO 

FTD/ 3º 2015 HISTÓRIA, SOCIEDADE & 

CIDADANIA. 

 

 

Alfredo Boulos  

Júnior. 

 

 

6º - 9º 2017-2019 

 

FTD/ 3º 2015 VONTADE DE SABER – 

HISTÓRIA. 

 

 

 

Adriana Dias\ Keila  

Grinberg\ Marco  

Pellegrini. 

 

 

 

 

6º - 9º 

 

2017-2019 

 

SARAIVA/1º 

2015 

 

HISTÓRIA DOC.  

 

 

 

 

 

Daniela B. 

Calainho\ 

Jorge Ferreira\  

Ronaldo Vainfas\  

Sheila C. Faria. 

 

 

 

 

 

6º - 9º 

 

2017-2019 

 

SARAIVA/2º 

2015 

HISTORIAR.  
 

 

Gilberto Cotrim\  

Jaime Rodrigues.  

 

 

6º - 9º 2017-2019 

* Livros Didáticos de História aprovados pelo PNLD - Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2017).  

** Anos finais do Ensino Fundamental. 

 

A justificativa pela triagem das editoras FTD e SARAIVA, ocorre devido à 

abrangência de conteúdos dos afrodescendentes nesses manuais de ensino. Esses livros estão 

na conjuntura de um trabalho cuidadoso com a História da África e afrodescendentes 

pensados como sujeitos históricos. 

Os conteúdos sobre esses sujeitos não se limitam à discussão sobre a escravidão, 

enfatiza resistências e lutas no passado e no presente, apresentando aspectos afirmativos da 

sua história e cultura. As relações étnico-raciais relacionam-se para as questões da cidadania e 

do convívio social e o reconhecimento e a aceitação das diferenças.  

Outra caraterística desses livros refere-se à leitura de imagem, com seções (explorado 

a imagem), a coleção dedica uma parte das discussões sobre o uso de imagens e do cinema em 

sala de aula como fontes para o ensino de História. Ainda temos propostas interdisciplinares, 

integrando a História com outras disciplinas (Antropologia, Geografia e Biologia). As 

imagens evidenciam a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social, 

regional e cultural do país.  
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No que se refere à construção de qualquer pesquisa, faz-se necessário explicar os 

caminhos, os procedimentos e as técnicas que serão adotadas para sua efetivação. Nessa 

dimensão, situa-se a compreensão sobre a metodologia, sendo esta, compreendida como 

conjunto de métodos, técnicas e teorias adotado no decorrer de uma investigação. Para tanto, 

essa além de esclarecer os caminhos que serão tomados na pesquisa, aponta os teóricos que 

darão sustentação as discussões levantadas no seu trajeto. Neste sentido, pretendem-se na 

composição dela fazer uma revisão de literatura, no sentido de perceber como vêm sendo 

tratado à temática em questão. 

O percurso metodológico estará fundamentado em pesquisadores e autores como 

Bittencourt (2004; 2015); Munakata (2007) que pensam o livro didático de história como um 

instrumento de construção e desconstrução de saberes. Outros como Bezerra (2010); Fonseca 

(2011); Silva; Fonseca (2010); Mattos (2009) que tratam da importância dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de História. Quanto ao estudo das representações 

e imagens buscou-se os estudos de Chartier(1990), Paiva (2006), Mauad (2014). Dialoga-se 

com Munanga; Gomes (2016), Gonçalves e Silva (2007) quando abordam os 

afrodescendentes, a negritude e a africanidade nos currículos. Vale ressaltar a Lei nº 

10.639/2003 com a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais presentes nas 

propostas do PNLD-2017. 

No momento em que um pesquisador se compromete a fazer uma pesquisa, é 

interessante ressaltar que tipo ou classificação de análise, ele vai construir no seu estudo. A 

pesquisa é de natureza qualitativa no sentido de compreender os sentidos, as crenças, os 

significados e aspirações presentes nas imagens nos livros didáticos e as ações inseridas pelos 

sujeitos no contexto em que encontram. Para Minayo (2004) as pesquisas qualitativas 

abordam o universo das experiências, das vivências e cotidianeidade, bem como trabalham 

com a compreensão das relações humanas. 

A pesquisa classifica-se do tipo exploratória, pois “os estudos exploratórios 

permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de um determinado problema” 

(TRIVINOS, 1993, p. 109).  Na visão de Chizzotti (2014) esta modalidade de pesquisa revela 

uma partilha mais profunda entre os sujeitos, os fatos e os locais que formam o objeto de 

pesquisa, retirando deles os significados aparentes e ocultos.  

Na parte inicial da pesquisa faz-se uma revisão bibliográfica, destacando os teóricos 

que a priori estão sendo mencionados. Pautando nessa dimensão, entende-se a revisão como 
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um processo crítico, podendo ser afirmado ou negado. Em outras palavras, são muletas 

teóricas que serve de bases ou sofrem críticas conforme o autor e suas influências.  

Uma vez selecionadas os livros didáticos, utiliza-se no decorrer da pesquisa o método 

da análise do conteúdo de BARDIN (2011). Esse método permite ao pesquisador no processo 

de análise ir além das aparências, ou seja, questionando a realidade que se apresenta os dados. 

O autor compreende o processo de análise em três fases:  

 

A pré-análise; fase de organização e sistematizações das ideias, a exploração 

do material; que consiste em essencialmente em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas 

e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2011, p. 

131).  

 

 

Para investigar e analisar minuciosamente as representações vigentes nos livros 

didáticos será aplicado categorias de análise. A maioria dos procedimentos de análise 

organiza-se em torno de um processo de categorização. A categorização é uma “operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, e em seguida, por 

reagrupamentos segundo o gênero (analogia) com critérios previamente definidos” (BARDIN, 

2011, p. 147).  

As categorias são classes que reúnem um número de elementos sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das caraterísticas comuns destes elementos. As classes 

permitem dividir a informação constituindo “as categorias de uma classificação, na qual estão 

agrupados os documentos que apresentam alguns critérios comuns, ou que possuam analogias 

no seu conteúdo” (BARDIN, 2011, p. 52). 

Para classificar as categorias, a priori tem-se por referência os eixos temáticos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de História. Pode-se associar as seguintes: imagens 

do trabalho escravo negro; imagens da violência física; imagens das formas de resistência, 

imagens da discriminação racial e social e imagens da cultura negra afro-brasileira. No 

transcorrer do trabalho, investigadas as imagens, serão analisados e comparados os conteúdos 

das imagens selecionadas e inseridas, quanto a sua forma, a cena, a identificação do autor, o 

contexto, as interferências internas e externas.  

 No que se refere à estrutura dessa Dissertação, salienta-se que estará dividida em três 

capítulos. No Capítulo 1 As representações na historiografia e nos livros didáticos abordará 

um sucinto estado do conhecimento para mapear trabalhos acadêmicos em teses e 

dissertações. Nesse campo é evidente aspectos como: Autores, títulos, ano de produção, 
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motivação dos autores, principais conceitos, metodologias, com intuito de identificar 

fragilidades e algumas lacunas. O cerne desse capítulo teórico está alicerçado na competência 

dos autores Bittencourt (2004; 2015); Chartier (1990), Paiva (2006), Mauad (2014) para 

contextualizar a introdução e aplicação das representações na historiografia e nos livros 

didáticos. Ressalta-se ainda, o ensino da história e cultura afro-brasileira nas propostas 

curriculares como Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e resoluções atuais em relação à 

questão étnico-racial. 

 No Capítulo 2 O PNLD 2017: os trâmites para o livro didático de história é 

necessário um estudo documental das resoluções do Programa Nacional do Livro Didático 

com a finalidade de contextualizar o seu surgimento e suas contribuições para Educação 

Básica. Cabe descrever o processo de seleção dos livros didáticos de História aprovados pelo 

PNLD 2017 desde a etapa da abertura do edital até a distribuição nos estabelecimentos de 

ensino. É notório um estudo delineado sobre a apresentação geral das respectivas coleções da 

FTD e SARAIVA, mencionando os autores e descrição e visão das obras. 

 No Capítulo 3 Análise iconográfica da escravidão negra nos livros didáticos 

ressalta-se a investigação e análise das imagens relacionadas à escravidão negra existente nas 

coleções das editoras FTD e SARAIVA. As imagens selecionadas (fixas) serão inseridas 

dentro do texto e interpretadas por categorias a partir da análise do conteúdo (BARDIN, 

2011). Concebe-se como fundamento teórico autores como Munanga; Gomes (2016), 

Gonçalves e Silva (2007) para fazer a leitura das imagens quanto ao seu conteúdo e 

significado plural. Ainda, vale mencionar um estudo comparativo percebendo as posições dos 

autores e das suas respectivas editoras, buscando as possíveis mudanças e permanências do 

lugar social desses sujeitos na historiografia e nos conteúdos escolares. 
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CAPÍTULO 1 AS REPRESENTAÇÕES NA HISTORIOGRAFIA E NOS LIVROS 

DIDÁTICOS 

 

1.1 O Estado do Conhecimento  

 

São frequentes pesquisas sobre estado do conhecimento com o objetivo de mapear a 

produção científica. Conforme André (2009), este tipo de pesquisa destina a documentar o 

que está sendo produzido sobre um tema ou campo de estudo em um determinado período ou 

recorte temporal. Atualmente faz referência ao que já se tem descoberto sobre o assunto 

pesquisado, evitando investigações desnecessárias.  

 Segundo Ferreira (2002), “os pesquisadores são sustentados e movidos pelo desafio de 

conhecer o já construído e produzido, para depois buscar o que ainda não foi feito” (p. 259).   

Romanowski entende que os trabalhos do Estado da Arte: 

 

Não se restringem apenas a identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-

la e revelar as diversas perspectivas e enfoques [...] Este trabalho realiza um 

balanço das áreas do conhecimento, com a finalidade de diagnosticar temas 

relevantes, emergentes e recorrentes, indicar os tipos de pesquisa, organizar as 

informações existentes bem como localizar as lacunas existentes. 

(ROMANOWSKI, 2006, p. 39-41). 
 

  

 De acordo com Romanowski (2006), para realizar um estado do conhecimento são 

necessários os seguintes procedimentos: definir os descritores ou palavras-chave, localizar um 

acervo ou banco de pesquisas, estabelecer critérios para selecionar o material, mapear o 

material, fazer a leitura das publicações, organizar e, por fim, a análise.  

 Segundo Ferreira, os catálogos permitem o rastreamento do já construído, orientando o 

leitor na pesquisa bibliográfica de produção de certa área. Eles trazem os títulos das 

dissertações e teses, assim como nome do autor, local, data da defesa e área que foi 

produzido. “Vale salientar a importância dos resumos que tem a finalidade de divulgar com 

mais abrangência os trabalhos produzidos na esfera acadêmica” (FERREIRA, 2002, p. 262). 

De acordo com Bittencourt (2011), no Brasil as pesquisas acadêmicas sobre livros 

didáticos tiveram um constante crescimento em programas de Pós-Graduação a partir da 

década de 1980, com análises desse material em diversas áreas e em várias disciplinas 

escolares.  
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Na fase posterior à Lei n° 10.639/2003, as análises sobre as populações dos 

afrodescendentes nos livros didáticos de História têm se ampliado, assim como têm sido 

introduzidos os problemas relativos à história da África. De maneira geral,  

 

Tanto nas dissertações e teses, estudos sobre o tema dos afrodescendentes 

com abordagens referenciadas sob a concepção das representações, incluindo 

as iconográficas, com predomínio de obras mais recentes e aprovadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático- PNLD, tem crescido nos últimos anos 

(BITTENCOURT, 2011, p. 506-507). 

 

 

 Embasados nos estudos de Ferreira (2002), fez-se um estado do conhecimento 

mapeando a produção acadêmica por meio da quantificação de um período delimitado com 

anos, autores e locais de produção.  

Contemplando inicialmente o caráter bibliográfico da pesquisa, buscou-se um 

levantamento sobre a produção acadêmica strictu sensu sobre as imagens ou representações 

dos negros nos livros didáticos de História na Biblioteca Digital de Brasileira de Teses e 

Dissertações (BNTD) da CAPES, que são pertinentes para o enfoque da pesquisa. 

Quanto ao mapeamento das dissertações e teses, aplicou-se filtros para delimitar os 

trabalhos. Dessa forma, foi utilizados descritores como: “imagem dos negros”, na qual foi 

encontrado 327 trabalhos, adicionou-se outro descritor “livros didáticos de História”, 

encontrou-se 47 trabalhos e, por fim, a “Lei nº 10.639/03”. Diante disso, após o recorte foi 

contabilizado 14 trabalhos, sendo 11 Dissertações e 3 Teses. Vale ressaltar que os títulos e os 

resumos foram importantes na delimitação dos trabalhos que estão presentes na tabela a 

seguir. 

 

Quadro 2- Produção acadêmica Strictu Sensu (BNDT- CAPES) 

 

Autor/Ano                                 Título do Trabalho Nível IES 

CARVALHO, 

A. A. M. C. 

(2006) 

 

As imagens dos negros em livros didáticos de História 

Dissertação UFSC 

BRANCO, R. 

C. (2005) 

O negro no livro de didático de História do Brasil para o 

Ensino Fundamental II, da rede pública estadual de ensino, 

no Recife 

 

Dissertação 

 

UFPE 

OLIVEIR, M. 

S. (2009) 

A REPRESENTAÇÃO DOS NEGROS EM LIVROS 

DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: mudanças e permanências 

após a promulgação da lei 10.639/03. 

 

Dissertação 

PUC-MG 

PINHA, M. C. 

D. (2009) 

A escravidão no livro didático de História: 

Três autores exemplares (1890-1930) 
Tese UNICAMP 

RIBEIRO, M. 

C. M. G. 

ESCRAVO, AFRICANO, NEGRO E 

AFRODESCENDENTE: a representação do negro no 
 

Dissertação 

UNESP 
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(2011) contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos 

(1997-2012). 

OLIVEIRA, I. 

F. (2008) 

A (in)visibilidade da cultura negra africana no ensino de 

artes visuais. 
Dissertação UFG 

GODOY, A. C. 

(2013) 

AS IMAGENS NA SALA DE AULA: produção do 

conteúdo visual do ensino de História e Geografia local. 

Dissertação USP 

JÚNIOR, A. B. 

(2008) 

Imagens da África, dos africanos e seus descendentes em 

coleções de didáticos de História aprovados no PNLD 2004. 
Tese PUC-SP 

RUSSO, R. F. 

M. (2012) 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DAS IMAGENS 

DOS NEGROS: avanços e permanências das imagens 

utilizadas no livro didático de Historia, pós-implementação 

da lei 10.639\03. 

Dissertação UERJ 

 FILHO, J. B. 

S. (2005) 

Os discursos verbais e iconográficos sobre os negros em 

livros didáticos de História 
Dissertação UFMG  

 

FERRARO, J. 

R.(2013) 

ENTRE TEXTOS E IMAGENS: compêndio de História do 

Brasil de Borges Hermida (1962-1975) 
Tese USP 

SILVA NETA, 

S. S. (2015) 

História e Cultura Afro-brasileira e africana nos livros 

didáticos de Historia indicados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático-PNLD\2013 

Dissertação PUC-GO 

SILVA, V. A 

S. (2016) 

O EGITO COMO COMPONENTE CURRICULAR DE 

HISTÓRIA: desafios e possibilidades no ensino de História 

da África 

Dissertação UFG 

SOUZA, G. K. 

B. (2015) 

“OS ESQUECIDOS DA HISTÓRIA” E A LEI 11.645/08: 

continuidades ou rupturas? Uma análise sobre a 

representação dos povos indígenas do Brasil em livros 

didáticos de História 

Dissertação UEFS 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Os resultados dos trabalhos foram estruturados por meio da tabela, com os autores, 

anos de publicação, os títulos, o nível do trabalho e a instituição superior da qual faz parte. 

Após a identificação dos trabalhos, apresenta-se uma tabela mostrando as regiões onde à 

produção strictu sensu foi mais realizada. Salienta-se o percentual de trabalhos por região do 

Brasil, além dos estados e universidades que geraram tais estudos. 

 

Quadro 3- Produção acadêmica strictu sensu nas regiões do Brasil  

 

 
Fonte: Gráfico organizado pelo autor.  
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Percebe-se que a região Sudeste teve um percentual de 57%, considerado um dos 

maiores do país. Produziu 8 trabalhos, sendo cinco (5) no estado de São Paulo, dois (2) no 

estado de Minas Gerais e apenas um (1) no Rio de Janeiro. A região Centro-Oeste apresentou 

22% com três (3) trabalhos, sendo todos realizados no estado do Goiás. A região Nordeste 

mostrou apenas 14% com três (3) trabalhos realizados no estado do Pernambuco e na Bahia. 

A região Sul trouxe apenas 7% com um (1) trabalho produzido em Santa Catarina indicado 

pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. A grande 

ausência de trabalhos foi à região Norte, evidenciada devido ao fato de poucos programas de 

Pós-Graduação, ou as linhas de pesquisa não se concentrarem nessa temática. 

Os resumos das dissertações e teses foram analisados a partir desses critérios: interesse 

e justificativa dos pesquisadores; temas que mais aparecem, tipos de pesquisa, as 

metodologias e procedimentos de pesquisa, os conceitos e os teóricos. 

 No que se refere à justificativa em pesquisar a temática, a grande maioria salienta a 

importância do advento da Lei nº 10.639/03 e do Movimento Negro. Conforme os autores, 

esse foi motivo essencial para pesquisar a imagem dos negros nos livros didáticos de história. 

Outros pesquisadores tiveram interesse pelo fato do livro didático de história ser uma fonte 

que está o tempo todo com o professor e são consumidos em massa em todos os níveis de 

ensino. Um dos poucos motivos foi à relação do pesquisador com sua raça negra ou cor negra.  

 Na metodologia, os pesquisadores optaram por uma pesquisa qualitativa. Os 

procedimentos mais utilizados foram: Pesquisa Documental, amparada nas leis e resoluções 

legais como a Lei nº 10.639/03 e 11.645/08 e as orientações e ações para educação das 

relações étnico-raciais (ERER); a Análise do Discurso e o Estudo de Caso. Poucos utilizaram 

a Análise do Conteúdo com utilização de categorias e Entrevistas com questionários ou 

abordagens curriculares. 

 Quanto aos conceitos e teóricos utilizados nos trabalhos, listamos alguns: 

representação, apropriação, re(aproprição) de Roger Chartier; poder e imaginário de Michel 

de Certeau e o conceito de multiculturalismo debatido por Stuart Hall, Vera Candau e Herry 

Giroux. 

 Sobre as imagens, alguns estudos destacam a leitura e a produção imagética como 

importante para despertar o interesse dos estudantes. Para os autores, as imagens constroem 

saberes. Em relação aos teóricos importantes dentro do ensino de História com uso de 

imagens temos: Circe Bittencourt, Selva Fonseca, Thais Fonseca, Martine Joly, Silva & 

Fonseca e Pinsky. 
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 Sobre os livros didáticos, é notório que os pesquisadores optem por aqueles 

indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), percebendo que esse é um 

produto da indústria cultural, fruto de intervenções e autores. Portanto, o livro didático é 

resultante de conjunturas, construção cultural, influenciado por políticas públicas e de 

governo. 

 Para finalizar, em relação á questão racial, importantes teóricos clássicos aparecem 

nas dissertações e teses como: Nina Rodrigues, Gilberto Freyre, Florestan Fernandes. Isso se 

torna evidente, porque, a grande parte desses trabalhos acadêmicos recorre à historiografia 

dos anos 1980. Dificilmente aparecem autores contemporâneos como Kanbegele Munanga, 

Nilma Lino Gomes e outros. 

 Ao investigar esses trabalhos, nota-se que os pesquisadores acreditam que houve 

poucos avanços e mais permanências da imagem do negro no livro didático de História, 

mesmo a partir da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos 

currículos escolares em 2003. É importante salientar que nem todos os livros didáticos 

atendem as exigências da Lei nº 10.639/03 e nem as regulamentações da educação das 

relações étnico-raciais (ERER).  

 Confirmados esses trabalhos, pode-se concluir que é urgente um novo esforço de 

investigação para com as imagens fixas nos manuais de história aprovados pelo PNLD-2017, 

pois esses livros ainda não passaram por uma análise atualizada e detalhada em suas 

representações, tornando-se perceptível com novas abordagens. 

 

1.2 Definições de representações na historiografia  

 

Nas palavras de Hall (1997), a chamada revolução cultural no século XX, trouxe uma 

expansão da indústria cultural com várias formas de tecnologia e redes, além de informações e 

imagens. Atualmente vive-se em uma sociedade da imagem, onde uma grande quantidade de 

imagens são lançadas aos olhos das pessoas todos os dias. As imagens e representações 

veiculadas da mídia não foram despercebidas, pois se tornaram ótimos recursos ao ensino de 

história, tanto para professores como recurso pedagógico, como para alunos com seu olhar 

atento e admirado a fotografia. 

A partir do século XX, conforme Bloch (2001), a revolução documental contribuiu 

para uma renovação teórica e metodológica da disciplina história. Inicia-se uma nova 

perspectiva na compreensão da História que tem como berço a Escola dos Annales.  Nas 
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décadas de 1950 e 1960, com estudos do historiador Fernand Braudel da 2º geração dos 

Analles e os estudos da nova história cultural em 1980 possibilitaram a discussão de uma 

história fragmentada com novos temas. Neste sentido foi ganhando espaço a História cultural, 

em que as reflexões historiográficas buscaram compreender o “homem” também a partir das 

interações e manifestações culturais.  

 Nas últimas décadas do século XX, a nova história cultural e as produções 

historiográficas passaram a buscar um campo mais interdisciplinar, refletindo a inserção dos 

novos objetos na pesquisa histórica e a ampliação dos campos da cultura e das representações. 

Com a virada antropológica a partir de 1970, a história cultural assumiu um papel 

importante nas modalidades da historiografia. A interdisciplinaridade, considerada uma marca 

caraterística das gerações dos Analles, será essencial para um diálogo entre a antropologia e a 

história cultural. 

As novas pesquisas da história cultural, surgidas pelo colapso dos modelos tradicionais 

da historiografia, trazem à tona, elevadas reflexões em torno das diversas representações 

culturais, com novas abordagens e direcionamentos de análise e interpretações das novas 

fontes. No âmbito das representações culturais, adquire significado às caraterísticas de grupos 

sociais e de povos como trabalho, família, cotidiano, ritos, religiões. 

O conceito de representação, por sua vez, “está em íntima conexão com o de 

imaginário e diz respeito à forma pela qual um indivíduo ou um grupo vê determinada 

imagem, determinado elemento de sua cultura ou sociedade” (SILVA, 2009, p. 214). 

Neste sentido, Chartier (1990) discute o domínio das representações sociais e suas 

ligações com as práticas sociais, abrindo o olhar para a pesquisa histórica, uma vez que o 

sentido da simbologia do poder, as diversas representações sociais e coletivas, os imaginários 

sociais, estão dialogando com a história, possibilitando assim, novos objetos de estudo para o 

historiador.  

De acordo com Chartier (1990), a história cultural tem a finalidade de “identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” (p.17). É neste contexto que as representações sociais são inseridas. As 

representações do mundo social seriam determinadas pelos interesses dos grupos que as 

forjam. 

Nas ponderações de Circe Bittencourt, pode-se situar as imagens e a relação com a 

representação que constamos em que:  
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Para situar a relação entre a produção e o consumo das imagens, entre os 

agentes responsáveis pela criação das imagens postas à disposição do 

público e o sujeito que delas se apropria, alguns historiadores têm se 

debruçado sobre o conceito de representação. A utilização desse conceito 

visa superar a concepção de que as imagens fixas ou em movimento têm sido 

à base da informação e entendidas como o real, como fato histórico 

(BITTENCOURT, 2004, p. 363). 

 

 

Sendo assim, a abordagem didática com o uso de imagens possibilita perceber mais 

uma forma em que os discursos de representação não são neutros, mas cabe as produções 

didáticas ao apresentarem tais imagens, situarem-nas em reflexões que possibilitem a 

percepção crítica sobre a forma em que os sujeitos históricos de ambos os grupos culturais são 

representados. 

 

1.3 Os livros didáticos e uso de imagens  

 

Conforme Salles (2011), o livro didático passou a ser percebido como uma fonte 

histórica passível de interpretações e análises, devido propiciar uma materialização de uma 

proposta curricular, uma formação delineada por intencionalidades, delimitadas por uma 

diversidade de questões que envolvem sua produção. Desse modo, nas ponderações de 

Bittencourt, o livro didático:  

 

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

cultura [...] O livro didático é limitado e condicionado por razões 

econômicas, ideológicas e técnicas [...] Os autores e editores que ao 

simplificarem questões complexas impedem que os textos dos livros 

provoquem reflexões ou possíveis discordâncias por parte dos leitores 

(BITTENCOURT, 2015, p. 72-73). 

 

 

A complexidade da obra didática se relaciona com várias perspectivas, com questões 

de interesses no que tangem ao domínio de ordem econômica, política, ideológica, cultural e 

pedagógica na sua elaboração. Destarte, os livros didáticos são frutos de um período histórico, 

de uma cultura que percebe a si e o outro, a partir dos seus valores culturais, da sua 

identidade, que se organiza através dos currículos. 

Nesse cenário, “o livro didático é uma mercadoria, um produto do mundo da edição 

que obedece á evolução de técnicas e de fabricação e comercialização pertencentes à lógica 

do mercado” (BITTENCOURT, 2015, p.71). 
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O livro didático trata-se de “um objeto de difícil definição, por ser uma obra bastante 

complexa, que se caracteriza pela interferência de vários sujeitos em sua produção, circulação 

e consumo” (BITTENCOURT, 2004, p. 301). É um objeto de muitas facetas e para sua 

elaboração existem muitas interferências. 

Munakata (2007) diz que tal regulação do mercado editorial quanto aos livros 

didáticos a serem adotados pelas escolas faz mediante seleção por alguma instância do 

governo. Para examinar os livros didáticos “não apenas uma elucidação de seus conteúdos, 

mas também dos procedimentos de sua produção, circulação, escolha e aquisição” 

(MUNAKATA, 2007, p. 138). 

Os livros didáticos são avaliados pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que faz todo o processo de sistematização e o 

qual implementa uma cultura avaliativa acerca do livro didático enquanto ação que 

materializa as regulamentações curriculares. 

Segundo Miranda; Luca (2004), as etapas da produção dos livros didáticos acontecem 

desde a elaboração do edital de convocação, e percorrem fases de inscrição, triagem, pré-

análise, avaliação pedagógica, elaboração do guia de livros didáticos, encaminhamento para 

as escolas e, por fim, as fases finais de negociação das editoras e a produção e distribuição das 

obras. Os livros que apresentam erros conceituais, desatualização, preconceito ou 

discriminação de qualquer tipo, são excluídos do guia do livro didático. Assim, “o livros estão 

sujeitos a inúmeras interferências em seu processo de produção e vendagem.” (MIRANDA; 

LUCA, 2004, p. 128). 

As imagens fixas nos livros didáticos tem se tornado fontes importantes da pesquisa 

historiográfica, sobretudo de especialistas da história social e cultural. Conforme Bittencourt 

(2004), o universo iconográfico é extenso e envolve vários tipos de imagens.  

 

Os métodos de análise dessas imagens devem estabelecer relações com 

outras fontes, mais precisamente textos escritos como legendas nos livros 

didáticos que podem fornecer diferentes leituras de uma mesma imagem ou 

gravura (BITTENCOURT, 2004, p. 364). 
 

 

De acordo com Mauad (1996), toda imagem é histórica. Ela tem uma biografia, pois 

teve o momento de sua produção e de sua execução presentes numa fotografia, em um quadro 

ou numa escultura.  Ela é representação do real, mas não reprodução da realidade. Ela congela 

um instante do real de acordo com determinada visão do sujeito. A imagem é polissêmica, 
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pois admite vários significados e interpretações. Desse modo, é uma interpretação ambígua 

afirmar que uma imagem fala por si mesma. 

A imagem ela é absorvida pelo olho do observador, no entanto é interpretada pelos 

códigos e significados. Assim, toma-la como fonte histórica, é analisar como uma 

representação, uma estratégia, um linguagem. Partindo disso, o pesquisador deve alcançar 

informações dessas imagens, desnaturalizando, contextualizado e indagando: por que, por 

quem, em que contexto foi produzida. 

As variadas imagens que acompanham os textos didáticos devem ser analisadas com 

bastante atenção.  Bittencourt (2004) entende que “as ilustrações na maioria dos livros 

continuam sendo apresentadas sem as devidas referências de origem - autoria, data, locais de 

produção e preservação” (BITTENCOURT 2004, p. 310). 

As novas propostas estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na 

disciplina de História apresentam possibilidades metodológicas envolvendo o uso de imagens. 

No entanto, o professor deve fazer uma articulação entre métodos do historiador e métodos 

pedagógicos para fazer análises de imagens presentes nos livros didáticos. 

Conforme Paiva (2006), “a iconografia é, certamente, uma fonte histórica das mais 

ricas, que traz embutida as escolhas do produtor e todo o contexto no qual foi concebida, 

idealizada, forjada ou inventada” (PAIVA, 2006, p. 17). 

Quanto a uso de imagens no ensino de História é importante perceber que sua leitura 

se faz através tanto de indagações como também interpretação. Portanto, reconhece-se que 

imagens são representações estáticas, mas se modificam muitas vezes de acordo com as 

exigências fomentadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Portanto, de 

acordo com Paiva (2006), se faz necessário articular a interpretação da imagem: 

 

A imagem, bela, simulacro da realidade, não é a realidade histórico em si, 

mas traz porções dela, traços, aspectos símbolos, representações, dimensões, 

ocultas, perspectivas, induções, códigos, cores e formas nela cultivadas. 

Cabe a nós decodificar os ícones, torna-los inteligíveis o mais que pudermos, 

identificar seus filtros, enfim, toma-los como testemunhos que subsidiam a 

nossa versão do passado e do presente, ela também, plena de filtros 

contemporâneos, de vazios e de intencionalidades. Mas a História é isto! É a 

construção que não cessa, é a perpétua gestação, como já se disse, sempre 

ocorrendo do presente para o passado. É o que garante nossa desconfiança, 

salutar em relação ao que se apresenta como definitivo e completo, pois 

sabemos que isso não existe na história, poso que inexistente na vida dos 

homens, que são seus construtores (PAIVA, 2006, p. 18-19). 
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Percebe-se dessa forma que as imagens são analisadas de acordo com o contexto da 

época e com o objetivo do autor, destacando alguns aspectos e ocultando outros. Conforme 

Paiva (2006), na imagem existe lacunas, silêncios e códigos que precisam ser decifrados, 

identificados e compreendidos.  Segundo o autor, deve-se ter cuidado para não cair numa 

armadilha historiográfica, que é transformar as imagens em ilustrações ou em figurinhas de 

texto. Portanto, é notório que: 

A imagem não é retrato de uma verdade, nem representação fiel dos eventos 

ou de objetos históricos. A imagem ao ser lida pelo historiador, pelo 

especialista e pelo leigo é reconstruída a cada época, elas podem despertar 

maior ou menor interesses em cada momento histórico, de acordo com a 

apropriação que faz delas. (PAIVA, 2006. p. 20). 

 

 

Portanto, o autor entende que na leitura de imagens há sempre “a arbitrariedade, a 

parcialidade e as escolhas do observador e do historiador”, o que garante sempre, olhares e 

versões diferentes sobre o mesmo objeto.  

 

1.4 O negro e a escravidão negra antes do PNLD 2017 

 

Para compreender a historiografia brasileira é preciso pensar o contexto do nascimento 

do estado nacional. O Brasil acabara de conquistar sua independência política de Portugal em 

1822, era uma jovem nação em comparação com os países da América do Sul e precisava de 

uma identidade nacional tipicamente brasileira. Nessa época buscava-se algo que pudesse ser 

um símbolo de unidade, de nação, com a presença de heróis nacionais para legitimar o Estado.  

Em 1838, é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
6
 (IHGB) com a 

missão de construir uma história e uma identidade para o Brasil. Nesse sentido, o IHGB e 

seus comparticipantes vão se encarregar de escrever uma história da nação unificada, ou seja, 

é a identidade que está sendo construída. Como menciona Bittencourt: 

 

A história escolar tinha, naquele momento, como uma de suas finalidades 

principais contribuir para a constituição de uma identidade nacional moldada 

sob a ótica eurocêntrica. A nossa identidade nacional era fundada no 

princípio de uma genealogia cujas raízes situavam-se na Europa branca e 

cristã (BITTENCOURT, 2015, p. 6.) 

                                                           
6
 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) com sede no Rio de Janeiro teve como primeiro 

secretario, o cônego Januário da Cunha Barros. A entidade tem como finalidade a coleta e publicação de 

documentos da história dos Brasil. Composto por cinquenta membros, sendo 25 historiadores e 25 geógrafos, 

contava com ajuda financeira do imperador D. Pedro II, apoiando as viagens exploratórias e de pesquisa pelas 

províncias do País. 

 



29 
 

 

 

O Instituto buscava uma escrita da história fundamentada no modelo ocidental 

Francês, atribuindo um sentido único da trajetória histórica do Brasil que privilegiava a 

legitimação da monarquia brasileira estabelecida pela Constituição de 1824. Portanto, a 

História estudada no país foi a da Europa Ocidental, apresentada como a verdadeira história 

da Civilização, ou seja, o Brasil espelhado pelo historicismo francês. A Inquietação com a 

constituição da nacionalidade e a formação da nação sempre estiveram presente.  

Influenciados pela Escola Metódica Francesa e pelo apoio financeiro do imperador D. 

Pedro II, os membros do IHGB lançam um concurso para escolher o melhor trabalho para 

escrever uma história nacional. O vencedor foi o alemão Karl Von Martius com o trabalho 

intitulado “Como se deve escrever a história do Brasil”, de 1847.  Conforme Fonseca, o fato 

do alemão ganhar o concurso foi sua proposta: 

 

Von Martius proponha uma história que partisse da mistura de três raças 

para explicar a formação da nacionalidade brasileira, ressaltando o elemento 

branco e sugerindo um progressivo branqueamento como caminho seguro 

para a civilização. Uma vez produzida, essa história deveria ser conhecida 

por todos e a melhor maneira de fazer seria pela escola (FONSECA, 2011, p. 

46). 

 

 

Diante disso, percebe-se que Von Martius atentou para a formação étnica do Brasil, 

dando contribuição do branco, do índio e do negro na formação da nação. Pregava-se a 

unidade étnica, cultural, administrativa e territorial. Mais tarde, Francisco Adolfo de 

Varnhagen, membro do IHGB, escreveu na década de 1850 a sua “história geral do Brasil”, 

tendo como principal orientação o trabalho do alemão. Nesse período, a identidade brasileira 

ganha contornos de modelos europeus. O autor Guimarães ao analisar o projeto nacional 

articulado com a escrita e o ensino de História, em busca da construção da identidade 

nacional, afirma que:  

 

Ao definir a nação brasileira enquanto representante da ideia de 

civilização no novo mundo, esta mesma historiografia estará definindo 

aqueles que internamente ficarão excluídos deste projeto por não 

serem portados da noção de civilização: índios e negros 

(GUIMARÃES,
 
 1998, p. 11).  

 

Destarte, buscava-se construir a identidade nacional, portanto uma identidade forjada, 

“branca”, “superior”, que servia como elemento civilizador do país, homogênea em que 
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negava os elementos que fossem vistos como “inferiores”, “não civilizados”; e assim negava-

se o negro de forma mais acentuada e também o índio na formação étnico-cultural da 

identidade brasileira.  

Então, entende-se que o ideal de nacionalidade restaurou todas as características da 

formação étnico-cultural brasileira. Portanto, a identidade nacional brasileira era vinculada a 

uma hierarquização da cultura, na qual cultura branca era vista como modelo de civilidade.  

De acordo com Fonseca (2011), a história passaria do IHGB diretamente para as salas 

de aula por meio de programas curriculares e de manuais didáticos. Até esse momento, 

segundo Reis (2001), o IHGB deteria grande autoridade nos ditames a serem seguidos no 

ensino de história no Brasil e seria o único centro de estudos históricos no país. 

Nos livros didáticos, os conteúdos referentes à história do Brasil tinham a finalidade 

de alcançar todos os povos que contribuíram para a construção da nação brasileira. Conforme 

Guimarães (1998), nesse cenário de construção da nação, o branco aparecia como elemento 

civilizador, o grande desbravador e conquistador do país, destacava-se a figura do 

bandeirante; o índio era retratado como um mito da nacionalidade, pois sua aparência 

remontava ao homem branco medieval; e o negro surgia na qualidade de mercadoria e de mão 

de obra.   

O lugar atribuído aos africanos e negros, principalmente nos manuais didáticos de 

história da década de 1980, estão na maioria das vezes, atreladas ao trabalho braçal desses 

sujeitos. Autores da historiografia tradicional, como Gilberto Freire (2006) e Nina Rodrigues 

(2008) ressaltam que as representações e imagens nos livros didáticos sobre os 

afrodescendentes sempre são aquelas clássicas que mostram a escravidão negra, ora nos 

canaviais e engenhos no período colonial, ora no trabalho de extração de ouro e diamantes nas 

minas, nas plantações de café e no manuseio de ferramentas e máquinas. Desse modo, 

percebe-se que as imagens estão sem historicidade, restringindo as possibilidades de leituras 

críticas. 

Quanto ao uso de imagens, “os livros publicados até meados do século XX era pobre 

no que se refere à iconografia sobre negros e a escravidão, eram poucos aqueles que incluíam 

reprodução de gravuras antigas” (FONSECA, 2011, p. 94). Para a autora, até a década de 

1960, mesmo com as inovações metodológicas, o ensino de História e os livros didáticos não 

alteraram suas características sobre os temas da escravidão e dos sujeitos negros. 

Os negros aparecem praticamente somente durante o período da escravidão, em 

assuntos variados. Em vários trabalhos, produzidos nos anos 1980, o negro é sempre 

analisado no coletivo e nunca como sujeito. Mostrando como uma mercadoria de troca, um 
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objeto e mão de obra do regime escravista de produção. Os livros didáticos, dessa forma, 

reproduzem o discurso historiográfico do período. Nesse sentido,  

 

O negro foi frequentemente associado na historiografia brasileira à condição 

social do escravo. A menção ao primeiro remete-se quase automaticamente à 

imagem do segundo. Negro e escravo foram vocábulos que assumiram 

conotações intercambiáveis, pois o primeiro equivalia a indivíduos sem 

autonomia e liberdade e o segundo correspondia – especialmente a partir do 

século XVIII – a indivíduo de cor. Para a historiografia tradicional, este 

binômio (negro-escravo) significa um ser economicamente ativo, mas 

submetido ao sistema escravista, no qual as possibilidades de tornar-se 

sujeito histórico, tanto no sentido coletivo como particular do termo, foram 

quase nulas (CORREA, 2000, p. 87). 

 

 

A história da população negra tal como aparece nos livros didáticos é igualmente 

objeto de investigações dos pesquisadores. Para Bittencourt (2004)  

 

As análises recentes mostram 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 a atuação política, 

concluindo que a produção historiográfica continua insistindo sobre o 

período da escravidão e pouco se dedicado a época posterior – pós abolição, 

e à atuação e lutas dessa população na historia do século XX 

(BITTENCOURT, 2004, p. 306). 

 

 

Conforme Mattos (2009), os avanços da pesquisa histórica em relação “a história 

social da escravidão não apenas no Brasil, mas no mundo ocidental repercutem de forma 

limitada fora dos círculos dos especialistas, com impacto reduzido nos cursos de graduação de 

História” (MATTOS, 2009, p. 131). Para o autor, estas limitações incidem na produção do 

material didático para Ensino Fundamental. 

Ainda de acordo com Mattos (2009), a tradição arraigada na historiografia brasileira 

compreende que “os povos africanos não são considerados a partir de suas culturas de origem 

e de seus encontros e desencontros com europeus e indígenas, mas fundamentalmente a partir 

de seu papel de força na sociedade colonial escravista” (MATTOS, 2009, p. 133).  

O autor compreende que essa naturalização da escravidão negra é fruto do 

desconhecimento da história africana e de sua importância na articulação do mundo atlântico. 

Qualquer trabalho com livros didáticos anteriores aos PCN (1998) apenas reforçaria o lugar 

encapsulado e naturalizado pelo negro africano escravo como uma simples questão de mão de 

obra (MATTOS, 2009, p. 134). Na ótica do livro didático de história, é notado à afirmação de 
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uma identidade branca, pois os afrodescendentes são relegados e descritos ao passado 

colonial. 

O território africano, entendido como um componente para questões que envolvem o 

papel do negro na sociedade brasileira, não pode deixar de ser entendido como um espaço 

produzido pelas relações sociais ao longo da sua evolução histórica e suas desigualdades. 

É importante pensar que África foi marcada por vários séculos de opressão, 

presenciando gerações de exploradores, de traficantes de escravos, de missionários, de seres 

humanos de toda ordem que acabaram por fixar uma imagem hostil dos trópicos, cheios de 

forças naturais adversas ao colonizador europeu e de homens ditos indolentes. Essa imagem 

distorcida e equivocada, não considerava os processos históricos como fatores modeladores 

da organização social, mesmo diante dos elementos da natureza. 

Buscando desnaturalizar o papel da escravidão somente ao negro, os pesquisadores 

Munanga; Gomes (2016) entendem que a escravidão remonta a uma antiga prática na história 

da humanidade enraizada nas sociedades egípcias, grega e romana. “Na África tradicional, o 

conceito de escravo designava de indivíduos que estavam numa relação de sujeição a um 

soberano, ao parente mais velho, a um protetor, a um líder” (p. 25).  

De acordo com Fonseca (2011), na década de 1980, analisada sob uma visão 

mercantilista, as ilustrações dos livros didáticos, representavam o negro sempre como 

escravo, unicamente como uma mercadoria e mão de obra. 

Nas palavras de Munanga; Gomes (2016), “a história do Brasil que foi ensinada 

tradicionalmente na escola e sistematizada pela historiografia oficial não foi aquela que que 

englobava todas as matrizes culturais: indígena, europeia, africana, árabe, judia e asiática” 

(p.18). 

No que se refere à questão africana, os autores discutem que “na maioria dos livros 

didáticos, o ensino sobre África é ausente ou apresentado de modo distorcido ou 

estereotipada” (MUNANGA; GOMES, 2016, p.18).  

No século XXI, os pesquisadores tem buscado nos seus trabalhos uma maior 

expressão no contexto da inclusão, da diversidade, valorizando-se uma educação plural. Nessa 

perspectiva, o debate sobre a temática cresce de forma expressiva, tanto no ambiente 

acadêmico em torno do corpo docente, quanto na produção de conhecimento.  

Conforme Gomes (2003), as políticas de ações afirmativas em relação à educação 

étnico-racial no país atingiram os currículos da disciplina História, impactando primeiro os 

conteúdos trabalhados nas escolas da educação básica.  
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1.5 O currículo para o ensino da História e cultura afro-brasileira  

 

Nas discussões pós-criticas sobre currículo, Silva (2010) entende esse como sendo 

“um lugar, um espaço, um território em movimento, uma relação de poder, trajetória, viagem, 

percurso, autobiografia, no currículo se forja nossa identidade. É texto, discurso, documento, 

documento de identidade” (p. 150).  

Desse modo, considera-se que os currículos são flexíveis, não são conteúdos prontos a 

serem passados, podem ser visto como construção e seleção de conhecimentos em seus 

contextos.  

O currículo sofre relação de poder, acaba hierarquizando determinados saberes, 

definindo o que deve e o que não deve ser ensinado nas escolas. Portanto, ele não é neutro. 

Nas definições de currículo a partir da década de 1990 evidencia-se uma visão pós-

estruturalista
7
, “na qual concebe o currículo como seleção de conteúdos, preocupado com o 

caráter contestado dessa seleção e os discursos associados aos enfoques críticos que 

problematizam o poder e os interesses” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 17).   

Portanto, o campo de conhecimento do currículo é deslocado para a cultura. Assim, 

compreende-se que o currículo é um território de disputas, sempre carregado de 

intencionalidades e de sentidos.  

Lopes (2012) pensa um currículo como uma produção discursiva decorrente de um 

processo articulatório, no qual determinadas demandas sociais relacionadas à formação são 

inseridas e hibridizadas. Ela percebe que é possível considerar que todo currículo é uma luta 

politica por significação. “O currículo não é fixo, um produto de uma luta fora da escola para 

significar o conhecimento legitimo” (p. 23). Logo, é possível considerá-lo como uma luta 

política pela produção de cultura. 

Segundo Thiesen (2013), o currículo não é entendido apenas como espaço onde 

grupos sociais hegemônicos selecionam, classificam e distribuem conhecimento. O currículo 

não pode existir fora da realidade concreta dos homens e mulheres que engendram os 

elementos de sua constituição histórica. 

 “O currículo possui um caráter político e histórico e também constitui uma relação 

social. Alguns sujeitos e vozes são silenciados nas propostas curriculares e conteúdos” 

                                                           
7
 O pós-estruturalismo tem como referência estudos interdisciplinares, com uma pluralidade de sentidos, de 

métodos, de teorias e escolas. Defende a realidade social e subjetiva com análise de símbolos e linguagens, onde 

significante e significado são separados, priorizando a desconstrução do conhecimento verdadeiro, pois esse 

depende do contexto histórico.  

 

 



34 
 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 25). Na ótica das autoras, definem currículo como seleção 

da cultura, afirmando que “podemos concebê-lo, também, como um conjunto de práticas que 

produzem significados” (p. 38). 

As discussões da multiplicidade cultural no ensino de História aparecem nos anos de 

1970 a partir da iniciativa do Movimento Negro, ganhando espaço acadêmico somente entre 

as décadas de 1980, com o art. 5º da Constituição Federal de 1988, que torna “a prática do 

racismo crime inafiançável e imprescritível” e nas orientações curriculares na década de 1990. 

As propostas curriculares sugerem uma modificação na abordagem do ensino de História 

favorecendo uma perspectiva mais crítica que perceba a sociedade brasileira na sua 

heterogeneidade (conflito/diferenças): 

 

Como as propostas surgidas em outras partes do país, ela propunha um 

ensino de História voltado à análise crítica da sociedade brasileira, 

reconhecendo seus conflitos e abrindo espaço para as classes menos 

favorecidas como sujeitos históricos (FONSECA, 2011, p. 60). 

 

 

Portanto, essa nova visão do ensino de História, abrangia novos sujeitos, antes 

considerados marginalizados, esses passariam a ocupar lugares nos currículos oficiais. Entre a 

década de 1990 e início do século XX, perpassando pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais, outras 

regulamentações interviram no ensino de História, principalmente em relação à problemática 

étnica do país.   

De acordo com Bezerra (2010), à organização dos conteúdos de Historia devem 

ultrapassar as barreiras da linearidade e sequencialidade. Os PCN propõem uma proposta 

diferenciada com eixos temáticos, esperando uma maior liberdade e criatividade do professor. 

Desse modo, ela salienta que “os conteúdos ocupam lugar central no processo de ensino 

aprendizagem e sua seleção e escolha devem está em consonância com as problemáticas 

sociais marcantes em cada momento histórico” (BEZERRA, 2010, p. 39 - 40). 

Conforme de Silva; Fonseca (2010), os PCN criados em 1998 “reforçaram o caráter 

formativo da História na constituição da identidade, da cidadania, do (re)conhecimento do 

outro, do respeito à pluralidade cultural e da defesa do fortalecimento da democracia” (p. 18). 

Ao analisar os conteúdos dos PCN/História dos anos finais do Ensino Fundamental, 

propõem dois eixos temáticos: História das relações sociais, da cultura e do trabalho; e 

História das representações e das relações de poder (BRASIL, 1998).   
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Os anos finais do Ensino Fundamental estão divididos em ciclos. Esses recortes 

históricos e didáticos procuram propiciar a compreensão e a interpretação de realidades 

históricas em suas múltiplas inter-relações, respeitando-se as características e domínios dos 

alunos em cada ciclo.  

No terceiro ciclo, intitulado com o eixo temático História das relações sociais, da 

cultura e do trabalho, procura dar conta de duas grandes questões históricas atuais: 

Uma refere-se aos contatos culturais, inter-relações e confrontos entre 

grupos, classes, povos, culturas e nações. As lutas sociais de grupos e de 

classes, que reivindicam respeito às diferenças e igualdades. A outra são as 

lutas de culturas e de etnias na defesa de seus territórios e de suas 

identidades. (BRASIL, 1998, p. 47).  

 

 

Desse modo, esses temas são historicamente relevantes por possibilitarem estudos 

sobre trocas, intercâmbios e confrontos que contribuem para as transformações e as 

permanências históricas. Favorecem a percepção dos conflitos geradores de situações de 

dominação, discriminação, lutas, igualdade e desigualdade.  

Para o quarto ciclo está sendo proposto o eixo temático História das representações e 

das relações de poder, que se ampliam em dois subtemas: Nações, povos, lutas, guerras e 

revoluções; e Cidadania e cultura no mundo contemporâneo. 

 

O primeiro sugere estudos e discussões sobre os vários modelos de 

organização política, a sua relação com o processo de organização e 

conquista de territórios, as representações e mitos que legitimam a 

organização das nações e os confrontos políticos internacionais, além de 

destacar estudos sobre contatos e confrontos entre povos, grupos sociais e 

classes e diferentes formas de lutas sociais e políticas, guerras e revoluções. 

O segundo recomenda estudos sobre o processo de expansão e crises da 

cultura no mundo contemporâneo e das questões pertinentes à cidadania na 

História (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

 

Ainda nota-se que a proposta curricular dos PCN estabelece os temas transversais 

(Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo). No que se refere à Pluralidade Cultural, essa não se concretiza como disciplina 

escolar, no entanto, deve está integrada ao currículo oficial, precisando ser abordada por todas 

as disciplinas escolares na educação básica. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Pluralidade Cultural corresponde as 

caraterísticas étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território 

nacional (BRASIL, 1998, p. 121). 
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Quanto aos conteúdos sobre a Pluralidade Cultural presente nos PCN/História do 

Ensino Fundamental verifica-se dois subtemas: Nações, povos, lutas, guerras e revoluções; e 

cidadania e cultura no mundo contemporâneo. Nos subtemas encontra-se: a pluralidade 

cultural e a vida dos adolescentes no Brasil; a pluralidade cultural na formação do Brasil; o 

ser humano como agente social e produtor de cultura; os direitos humanos, direitos de 

cidadania e pluralidade. 

Esse reconhecimento dos grupos sociais assume um compromisso com a equidade, 

pois de acordo com os PCN é notório uma “valorização dos grupos minoritários que 

compõem o Brasil, recuperando suas contribuições e reconhecendo e valorizando as 

diferenças, posicionando se contra a diluição da cultura” (GONTIJO, 2009, p. 64). 

Nas ponderações de Gontijo (2009) é fundamental salientar que os PCN é um 

documento produzido pelo estado e atribuído a esferas de estabelecimentos escolares, grupos 

sociais e de indivíduos com suas apropriações e implementação de suas propostas. 

Conforme Almeida (2009), a Pluralidade Cultural surge de demandas sociais e 

políticas contemporâneas e ao mesmo tempo é entendida como identidade nacional brasileira. 

Quanto aos objetivos, salientamos os seguintes para a construção de uma sociedade 

pluriétnica e pluricultural:  

 

Conhecer a diversidade do patrimônio cultural brasileiro; valorizar as 

diversas culturas presentes na constituição do Brasil como nação; reconhecer 

as qualidades da própria cultura; repudiar toda discriminação baseada em 

diferença de raça/cor, classe social e crença religiosa; exigir respeito para si 

e compreender a desigualdade social como um problema de todos (BRASIL, 

1998, p. 59).  
 

 

A Pluralidade Cultural definida nos PCN é enfatizada com vistas a educar a sociedade 

brasileira estimulando a convivência entre tradições e práticas culturais diferenciadas, 

educando para a tolerância e o respeito a diversidades (BRASIL, 1998).  

O texto dos PCN ressalta o papel homogeneizador da formulação de uma identidade 

brasileira, encobrindo com o silencio, entre outras diferenças, uma realidade de discriminação 

racial reproduzida no ambiente escolar. Portanto, a história é marcada por desigualdades e 

discriminações especificamente contra negros e indígenas, impedindo, desta forma, seu pleno 

desenvolvimento econômico, político e social.  

Na III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, realizada na África do Sul em 2001, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), afirmou reconhecer a contribuição dos 
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diversos povos para a construção da civilização. Desse modo, promoveu a compreensão sobre 

a origem dos conflitos, do preconceito, da discriminação e da segregação racial que assolam o 

mundo.  

Nesse entendimento, a UNESCO no Brasil vem contribuindo com as diversas 

instâncias do governo, da sociedade civil organizada e da academia, na elaboração e no 

desenvolvimento de ações que possam respeitar as diferenças e promover a luta contra as 

distintas formas de discriminação, entre elas, a étnico-racial. 

A partir do cenário político da primeira década do século XXI, por meio da Secretaria 

da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade Inclusão (SECADI), diferentes 

iniciativas vêm sendo desenvolvidas na busca de um ensino de história plural. Em 2003, uma 

dessas iniciativas foi à criação da Lei nº 10.639/03 que altera a Lei 9.394/96 da LDB, 

vejamos:  

 

Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, públicos e 

privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira.  

 

§1° O conteúdo programático a que se refere este 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, pertinente 

à história do Brasil (BRASIL, 1996, Art. 26-A). 

 

§2° Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

educação artística e de literatura e história brasileira (BRASIL, 1996, Art. 

26-A). 

 

 

Percebe-se que esses conteúdos precisam se interacionar no currículo, necessitando 

serem discutidas por todas as disciplinas escolares, especialmente nas disciplinas de História, 

Literatura Brasileira e Educação Artística. Portanto, a proposta é estabelecê-los como 

objetivos finais, tratados em todas as disciplinas, sempre aproximando a realidade do aluno, 

evitando o distanciamento entre os conhecimentos expostos pelo professor e a necessidade 

dos alunos (NETO, 2010, p. 59). 

Em 2008, outra iniciativa foi à criação da Lei nº 11.645/08, que altera a Lei nº 

10.639/03 que diz nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

 

§1° O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
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brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil.  

 

§2° Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileira. Lei n. 11.645/08 (BRASIL, 1996, Art. 26-A). 

 

 

Vale ressaltar que a cultura afro-brasileira e indígena abre possiblidades de integrar 

conteúdos, trabalhando de maneira interdisciplinar em sala de aula. Logo, o “currículo ganha 

em flexibilidade e abertura, na medida em que os temas podem ser priorizados e 

contextualizados de acordo com as diferenças locais e regionais” (BRASIL, 1998, p. 29).  

Conclui-se, que a escola tem um compromisso com a transmissão do conhecimento, 

que se vincula a um projeto social mais amplo. “Ela é o lugar em que conhecimentos sociais, 

uma vez selecionados, são distribuídos, ensinados e aprendidos” (MACEDO, 2012, p. 724). 

Destarte, o professor deve selecionar alguns deles de acordo com o diagnóstico que faz dos 

conhecimentos, domínios e atitudes dos alunos e de acordo com questões contemporâneas 

pertinentes à realidade social, econômica, política e cultural da região do aluno.  

O capítulo adiante abre possibilidades de pensar o processo de seleção dos livros 

didáticos de história, incluso no Programa Nacional do Livro Didático. Partindo desse juízo, é 

inegável o desempenho dos profissionais da educação e dos professores no momento da 

escolha dos programas e manuais de ensino. Nesse momento de estudo, torna-se relevante ter 

consciência de cada realidade territorial, recomendando livros com características regionais, 

locais e culturais dos alunos.  
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CAPÍTULO 2 O PNLD 2017: OS TRÂMITES PARA O LIVRO DIDÁTICO DE 

HISTÓRIA 

 

2.1 Breve contexto do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de História 

 

É interessante entender que ao longo do tempo, as diferentes abordagens didáticas se 

relacionam de forma clara com as regulações constituídas no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Esse projeto é indicado para avaliar e disponibilizar obras didáticas e 

pedagógicas ás escolas públicas de educação básica das redes de Ensino.  

Nesse sentido, o PNLD implementa uma cultura avaliativa acerca do livro didático 

enquanto ação que materializa as regulamentações curriculares promovidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), gerando 

reajuste e adaptação do mercado editorial do país.  Portanto, é possível estabelecer uma 

relação, na qual o Estado tem a função de regulamentar; enquanto, que as Editoras produzem 

de acordo com seus anseios e aspirações. 

Consoante Fonseca (2011), no Brasil em diferentes contextos históricos, houve 

mudanças com relação à abordagem da história como disciplina; isso porque essa produção 

mantém uma relação com a produção historiográfica que é viabilizada de acordo com 

interesses políticos, econômicos e culturais de uma sociedade. 

Durante o século XIX, a História enquanto disciplina escolar no Brasil se constitui a 

partir de interesses políticos do Estado com uma perspectiva nacionalista, marcada fortemente 

por padrões positivistas. Tomando as considerações de Bittencourt (2010), a constituição da 

História como disciplina de pleno direito ocorreu no interior das instituições do Colégio D. 

Pedro II e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), onde a organização escolar 

foi um espaço importante das disputas travadas entre o poder religioso e o poder laico. 

De acordo com Kátia Abud, “nesse momento se estabeleceu uma sintonia de interesses 

entre a história acadêmica e a história escolar” (ABUD, 2008, p. 30). Pode-se perceber essa 

ligação, quando é criado o Colégio D. Pedro II em 1838, mesmo ano que é fundado o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Dessa forma, o colégio D. Pedro II tem a tarefa de 

educar os filhos das elites, ao mesmo tempo em que o IHGB coube à missão de construir uma 

história e uma identidade para o Brasil. A conexão entre as duas instituições era tão profunda, 

que os membros do IHGB, eram professores do Colégio D. Pedro II. Portanto, os programas 

de ensino do IHGB afetavam a instituição escolar.  
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Os primeiros livros didáticos são publicados no século XIX. A elaboração dos 

programas e manuais didáticos, conhecidos como compêndios eram considerados adaptações 

ou traduções de livros estrangeiros, principalmente manuais franceses. No ensino secundário, 

“o Colégio D. Pedro II continuou sua hegemonia frente aos programas de ensino e autorizado 

por emitir certificados de conclusão de cursos secundários até 1931” (ABUD, 2008, p. 31). 

A partir do século XX, a história passa a sofrer interferências da Escola dos Annales, 

momento em que os historiadores passaram a criticar a história positivista e sugerir ir além de 

uma história científica. Nas escolas do Brasil, entretanto, ainda presenciava um ensino 

arraigado nos ideais nacionalistas. O ensino de história tem seu momento crucial nas décadas 

de 1930 e 1940, quando se busca a afirmação de uma identidade nacional.  

No contexto da Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas combinou seu 

governo, um caráter nacionalista e centralizador, para isso foi conveniente legitimar lideres e 

heróis nacionais. Os livros selecionados para as salas de aula passavam por comissões, 

caracterizando as orientações nacionalistas do estado e a escassa autonomia dos professores. 

Neste sentido, o Estado aparece como força maior que vai regular e assegurar a 

responsabilidade com a educação enquanto política pública. Vale salientar, que desde a 

Constituição de 1891, o governo brasileiro separou-se da igreja, cabendo ao Estado o papel de 

priorizar a educação e especificamente a história laica. Acrescenta-se ainda a importância de 

movimentos que fomentavam por mudanças no campo da educação, como a Escola Nova
8
 no 

Brasil. Em 1932, promulgam o Manifesto dos Pioneiros da Educação. 

No Governo provisório é criado o Ministério da Educação e Saúde, tendo como 

ministro Francisco Campos que prepara as primeiras políticas educacionais fundamentadas 

em reformas nos programas de ensino. A primeira delas é Reforma Francisco Campos (1931). 

Nas palavras de Abud (2008), essa reforma criou o curso seriado, a frequência obrigatória dos 

alunos, sistema de avaliação e a programação unificada para o curso secundário, que passava 

a ser fornecido por escolas autorizadas pelo Ministério em todo território nacional. 

Diante disso, enxerga-se que essa reforma colocou em igualdade as escolas 

comandadas pelo Ministério e rompeu a supremacia do Colégio D. Pedro II que até então, era 

a única instituição que formulava programas de ensino e emitia certificados.  

Mesmo com a reformação dos programas de ensino e a seriação dos currículos, o 

ensino de História ainda prevalecia caraterísticas do modelo ocidental. Essa influência da 

                                                           
8
 Entre os pioneiros da Escola Nova no Brasil, merece destaque os estudos de Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira. Esses autores pensaram num modelo de escola, por meio da renovação do ensino e uma educação 

acessível para todos os graus e cidadãos. 
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história europeia é observada a partir do momento que se reuniu a História Geral e do Brasil 

em uma mesma disciplina: a História da Civilização.  

A permanência do modelo Francês era tão notória no ensino de História, que de 

acordo com Fonseca, “essa reforma fez reduzir a História do Brasil, na sua carga horária e nos 

seus conteúdos” (FONSECA, 2011, p. 53). Assim, os conteúdos referentes à história do Brasil 

estavam mesclados na disciplina História da Civilização, abrangendo História Geral, do Brasil 

e da América, somados os conteúdos de referência europeia como: história Antiga, Medieval, 

Moderna e Contemporânea. 

Durante o Estado Novo (1937-1945), é marcante a questão da identidade, da ideologia 

e da formação da nacionalidade brasileira. Em 1938 é criado a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), órgão encarregado de controlar a produção e circulação dos conteúdos nos 

materiais utilizados nas escolas.  No que concerne ao CNLD, nem sempre houve relações de 

acordo entre as ações da comissão e ocupantes do poder (LUCA, 2009). 

Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), a difusão 

nacionalista ganha espaço no ensino de história. Nos manuais didáticos e cartilhas, percebe-se 

a figura do presidente Getúlio Vargas como amigo das crianças, um herói da pátria. Os livros 

didáticos eram publicados de acordo com os programas oficiais do estado, selecionando 

grandes episódios e símbolos do passado brasileiro.   

Em 1942, Gustavo Capanema, então ministro da Educação e Saúde executa a segunda 

reforma educacional. Intitulada como reforma Gustavo Capanema, “restabeleceu a história do 

Brasil como disciplina autônoma firmando a formação moral e patriótica” (FONSECA, 2011, 

p. 53). A partir desse momento, a história do Brasil ganha status de liberdade em relação à 

história ocidental. Assim, o ensino de História seria uma ferramenta poderosa na afirmação do 

estado nacional. 

Conforme Abud, os programas seguiam uma periodização da historiografia clássica. 

Ambos os programas das reformas de 1931 e 1942, tinham como objetivos para o ensino de 

História:  

 

Dar aos estudantes a capacidade de compreender os grandes acontecimentos 

[...]; descrever as instituições sociais, politicas e econômicas em diversas 

épocas [...]; esclarecer as diferentes concepções de vida de outros povos e 

outras épocas [...]; esclarecer e fortalecer os sentimentos de civismo, dos 

direitos e deveres das novas gerações com pátria e humanidade (ABUD, 

2008, p. 35). 
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Tanto a reforma Francisco Campos (1931), como a reforma Gustavo Capanema 

(1942), ambas, no que diz respeito à identidade brasileira, convergiam para uma formação 

moral, cívica e patriótica do educando. Nas ponderações de Circe Bittencourt (2004), verifica-

se que do final do século XIX até mais ou menos 1940, o sentimento nacionalista era 

estimulado através do ensino de história nacional. 

De acordo com Bittencourt (2004), com a fundação das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras e o grande numero de artigos publicados em revistas de História durante os 

anos de 1940 e 1950, novos debates e diálogos em relação aos métodos e objetivos do ensino 

de História se solidificaram. Porém, mesmo assim, a permanência das mesmas práticas 

escolares era evidente.  

No contexto da Ditadura Militar brasileira (1964-1985), a educação brasileira viveu 

um dos momentos mais conturbados. A disciplina História foi a que mais sentiu essa 

repercussão, pois esteve de forma nítida sob o controle estatal, dificultando seus métodos de 

ensino e a formação básica dos professores. “A implementação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (1961) pretendia formar cidadãos nos moldes do interesse do estado” 

(ABUD, 2008, p. 39). Essa reforma educacional exigia sujeitos adaptados ao tecnicismo, 

reduzindo a ideia de memorização de nomes e datas.  

Partindo disso, em 1966 é criado a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático 

(COLTED), destinado a coordenar e autorizar a produção, edição e distribuição de livros 

didáticos e cartilhas.  

Para Elza Nadai (1993), o impacto mais acentuado com relação à disciplina História 

ocorreu no Período Militar quando as disciplinas História e Geografia se unificam, passando a 

serem denominadas de Estudos Sociais. A disciplina História ficou restrita a uma única série 

de segundo grau. O segundo grau compreendia uma etapa posterior à escola fundamental, 

com três anos de duração, para alunos entre 15 e 17 anos. Portanto, além de promover a perda 

da autonomia de ambas as disciplinas como espaço de conhecimento, ocasionou a sua 

limitação sobre questionamentos políticos da sociedade brasileira. 

Dessa forma, “o ensino de História foi desvalorizado, houve uma fragmentação dos 

currículos, a própria formação dos professores foi reduzida a licenciaturas curtas” (SILVA; 

FONSECA, 2010, p. 13). Os conteúdos da disciplina História, novamente, regressaram a uma 

postura de cunho positivista que colocava em evidencia uma história tradicional ajustada aos 

interesses do estado autoritário. 

Conforme Thais Nívia de Lima e Fonseca: “a reorganização do ensino de História 

teve, pois, conotações políticas, passando a ser de competência dos órgãos públicos, 
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tecnicamente aparelhados para os fins que se adequassem àquela doutrina” (FONSECA, 2011, 

p. 56).   

Portanto, por meio de restrições a atuação dos professores e a redefinição dos objetos 

educativos, determinavam os anseios educativos de acordo com a segurança nacional e o 

desenvolvimento. Assim, a educação atuava no exercício de controle ideológico que 

estabelecia a aceitação ao regime político vigente.  

Com a implementação dos Estudos Sociais nos currículos oficiais, o ensino de História 

nesse momento é marcado por drásticas modificações. Cabe salientar a redução da carga 

horária e a concepção tecnicista de ensino para formar cidadãos para o mercado de trabalho.  

Houve um empobrecimento do ensino de História, pois das quatro séries do ginásio, apenas 

três séries tinham aulas de História e Geografia. As outras disciplinas seriam mais úteis na 

visão do governo.  

Mencionando os estudos de Fonseca (2011), o estado preocupou-se, principalmente 

com o ensino da Educação Moral e Cívica, tornando essas disciplinas obrigatórias em todos 

os graus de ensino. Essas imposições estavam enraizadas numa visão de segurança nacional e 

ideologias dominantes. 

Para pensar as permanentes transformações em que os currículos, assim como, as 

concepções teórico-metodológicas da prática educativa sofreram nesse período, é relevante 

alertar-se para:  

 

Pensar nos lugares, nos papéis, na importância formativa da História no 

currículo da Educação básica requer concebê-la como conhecimento e 

prática social em permanente (reconstrução), um campo de lutas, um 

processo de inacabamento. Um currículo de História é sempre, produto de 

escolhas, visões, interpretações, concepções de alguém ou de algum grupo 

que, em determinados espaços e tempos detém o poder de dizer e fazer 

(SILVA; FONSECA, 2010, p. 4).  

 

 

Portanto, compreende-se que os currículos, os conteúdos e os métodos de ensino 

veiculados as instituições educativas mantém uma relação intrínseca com o seu tempo, que 

são sintetizadas a partir de relações sócio-políticas e econômicas. Pode-se perceber essa 

postura nos conteúdos de História que seguiam uma sequencia linear de acontecimentos 

considerados importantes na história do país.  

Diante disso, o sentimento patriótico começou a ganhar amplitude com a 

implementação de fatos, símbolos e heróis nacionais sendo representados nos livros didáticos 

na década de 1960. A história brasileira seria apresentada sem conflitos, com fatos marcantes 
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como o descobrimento do Brasil, o processo de independência, o nascimento da República, a 

Revolução de 1930, além de heróis como Tiradentes e símbolos nacionais como a Bandeira e 

o Hino.  

A indústria editorial cresceu nesse contexto, pois os livros didáticos passaram a ser 

patrocinados pelo estado, que enxergou nos livros um ótimo veículo de propagação. 

Conforme Selva Fonseca, “o livro didático, massificado passou a ser utilizado em grande 

escala nas escolas” (FONSECA, 2003, p. 54). Por seu turno, as editoras publicavam livros 

que estivessem em sintonia com os programas curriculares oficiais do MEC, esse controlado 

pelo Estado ditatorial.  

A propaganda foi, sem dúvida, uma arma forte para a repressão intelectual. Não é por 

acaso, que slogans ganharam grande respaldo nos manuais didáticos e na imprensa. Exemplos 

são os slogans: “ninguém segura mais esse país; Brasil: ame-o ou deixe-o; Ontem, hoje, 

sempre Brasil; Até 1964 o Brasil era apenas o país do futuro, então o futuro chegou”.   

A historiografia Marxista na década de 1960 fez refletir na educação, na produção de 

livros didáticos para o ensino secundário, na formação de professores e assinalou uma 

proposta de ensino voltada para a formação do cidadão político e crítico. Porém, essas 

sugestões foras ignoradas no processo devido à realidade política que se encontrava o país. 

Nas décadas finais do Regime Militar, com a influência dos estudos historiográficos, o 

governo discutia com as escolas algumas propostas de regionalizar os currículos a partir da 

realidade social do aluno. 

O ensino de História de cunho positivista que privilegiava os acontecimentos, as datas 

e os nomes, sofreu intensas críticas. Esse método de ensino alicerçado em decorebas do 

conteúdo da história do Brasil daria lugar a uma nova história marcada pela subjetividade dos 

indivíduos. O ensino de História se comprometeria com a tarefa de capacitar os alunos a 

questionar sua própria historicidade, refletir sobre a realidade local e regional, tornando um 

sujeito crítico e pensante.  

O ensino de História abandonava os interesses do estado autoritário, ficando a serviço 

de uma sociedade democrática.  Com a transição lenta e gradual do período Militar, abre-se 

espaço para reflexões sobre que História deveria ser ensinada em uma sociedade em que 

estava se redemocratizando?  

Na década de 1980, houve as bases das premissas que foram materializadas na década 

de 1990 como norteadoras do ensino no país.  Como salienta Bittencourt, “as reformulações 

curriculares ocorreram no momento de intensos debates de redemocratização do país trazendo 

novas perspectivas para o ensino de história do Brasil” (BITTENCOURT, 2010, p. 197). 
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Nesse momento, a educação brasileira e o ensino de História foram marcados pela 

atuação proeminente do Estado brasileiro no que cerne as diretrizes educacionais curriculares. 

As intervenções foram desenvolvidas no período em que o país passava por mudanças na sua 

configuração política, com a consolidação da democracia brasileira, em um contexto político 

marcado pelas politicas neoliberais, globalização da economia e desenvolvimento das novas 

tecnologias. 

Em 1985 foi elaborado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse projeto 

foi inédito, no sentido, de inclusão do conhecimento e das inovações de politicas públicas 

direcionadas aos livros e distribuídos gratuitamente aos alunos das redes públicas federais de 

ensino. Acarretou uma espécie de aperfeiçoamento das obras didáticas, porque os critérios 

avaliativos se relacionam com uma abordagem que estabeleça uma ideia de construção do 

conhecimento histórico vinculado ao conceito de cidadania e tratamento igualitário, vinculado 

ao caráter heterogêneo da formação étnico-cultural da sociedade brasileira. 

No que se refere ao âmbito federal, o Ministério da educação (MEC) contribui para a 

qualidade dos livros didáticos. Em 1995 são elaboradas as avaliações pedagógicas, 

primeiramente no Ensino Fundamental. Essa regulação tem o objetivo de fornecer materiais 

didáticos de qualidade às escolas do Ensino Fundamental das redes públicas, abrangendo os 

componentes curriculares de Língua Portuguesa; Matemática; Ciências; Estudos Sociais; 

História; e Geografia.  

Entre 1996 e 1997 são criados a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A LDB passou a integrar os currículos 

e indicar avaliações do ensino na esfera nacional; ao passo que os PCN funcionam como 

referências que norteiam o ensino dos currículos. 

Percorrendo essa trajetória, no inicio do século XXI, é aprovada a Lei nº 10.639/03, 

tornando indispensável o estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio de todo o país. Acompanhada por sua alteração, por meio da 

Lei nº 11.645/08, adicionando estudos referentes à cultura indígena (BRASIL, 1996). Desse 

modo, essas temáticas devem estar presentes nos conteúdos dos livros didáticos e discutidas 

em todas as etapas da educação básica.  

No decorrer dos anos 2000, tais avaliações foram ganhando contornos mais 

específicos, sistemáticos e claros, em que dimensionam múltiplos olhares e críticas. Assim, é 

interessante perceber que as modificações dos livros didáticos se relacionam a diferentes 

processos avaliativos.  
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2.2 Atual política de seleção do PNLD: Editais, Guias e Orientações   

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), concretizado pelo Decreto nº 

7.084/2010, é um “programa de Estado que distribui às escolas públicas do Brasil livros 

didáticos, dicionários e outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, 

regular e gratuita” (BRASIL, 2016, p. 5). 

A execução do PNLD é realizada de forma rotativa. São atendidos em ciclos diferentes 

os quatro segmentos: Educação infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na esfera do PNLD - 2017, cada aluno matriculado nos 

anos finais do Ensino Fundamental deve receber um volume de cada componente curricular 

(Arte, Ciências da Natureza, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna, Língua 

Portuguesa e Matemática) de acordo com a escolha da escola (BRASIL, 2016). 

Atualmente de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático pode ser dividido 

em fases sistematizadas por ordens: elaboração de edital de convocação, inscrição das 

editoras, triagem, pré-análise, avaliação pedagógica, elaboração do Guia de Livros didáticos, 

encaminhamento para as escolas; fases de negociação entre Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) com as editoras; e por último a produção e distribuição das obras.  

A avaliação das obras didáticas submetidas à inscrição no PNLD - 2017 busca garantir 

a qualidade do material a ser encaminhado à escola, incentivando a produção de materiais 

cada vez mais adequados às necessidades da educação pública brasileira.  

Com a finalidade de buscar essas metas, o livro didático deve veicular informação 

correta, precisa, adequada e atualizada, procurando assegurar que os componentes curriculares 

e as áreas de conhecimento possam ser trabalhados, a partir da abordagem de temas 

abrangentes e contemporâneos, que contemplem diferentes dimensões da vida humana, tanto 

na esfera individual, quanto global, regional e local. Ainda, como parte integrante de suas 

propostas pedagógicas, as coleções devem colaborar efetivamente para a construção da 

cidadania. 

O processo de avaliação do PNLD - 2017 têm seu principio com a publicação do 

Edital de Convocação no Diário Oficial da União. Esse procedimento é realizado por 

universidades públicas, sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC).  As 

universidades são selecionadas por meio de concorrência pública, tornando-se parceiras 

responsáveis por planejar, organizar e executar todo o processo avaliativo pedagógico 

(BRASIL, 2016, p. 7). 
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Os materiais distribuídos pelo MEC às escolas públicas de educação básica do país são 

escolhidos pelas escolas, desde que inscritos no PNLD e aprovados em avaliações 

pedagógicas coordenadas pelo Ministério da Educação. Existe uma Comissão Técnica 

específica integrada por especialistas das diferentes áreas do conhecimento correlatas, cuja 

vigência corresponderá ao ciclo a que se referir o processo de avaliação (BRASIL, 2016). 

As obras são inscritas pelos detentores de direitos autorais, conforme critérios 

estabelecidos em edital, e avaliadas por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. Se 

aprovadas, compõem o Guia Digital do PNLD, que orienta o corpo discente e o corpo diretivo 

da escola na escolha das coleções para aquela etapa de ensino (Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

A fase da Triagem é realizada em duas fases e equivale na verificação dos atributos 

físicos, editoriais e documentais. Verificada a existência de falhas pontuais, limitadas a 5% do 

total de páginas por exemplar e a 8 (oito) volumes por titular de direito autoral, o interessado 

poderá reapresentar a obra corrigida no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação. 

(EDITAL, 2015, p. 9). 

Na etapa de Pré-análise das obras será realizada com o objetivo de examinar a 

conformidade dos documentos solicitados em relação às obras inscritas, respeitando-se os 

requisitos. Serão eliminadas do PNLD-2017, as obras didáticas que: tenham sido excluídas 

em avaliação pedagógica anterior e não foram apresentadas as declarações de revisão e 

atualização e de correção; e que constituam variantes
9
 de outra obra inscrita. 

No percurso da Avaliação Pedagógica das obras didáticas será realizada por 

instituições públicas de educação superior, de acordo com as orientações e diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Educação. Para realizar a avaliação pedagógica, as 

instituições de educação superior “constituirão equipes técnicas formadas por professores do 

seu quadro funcional, professores convidados de outras instituições de ensino superior e 

professores da rede pública de ensino” (EDITAL, 2015, p. 10). 

As coleções didáticas aprovadas no processo de avaliação serão divulgadas no Guia de 

Livros Didáticos do PNLD - 2017, a ser disponibilizado na internet pelo FNDE.  No Guia de 

Livros Didáticos constarão as resenhas das obras aprovadas, os princípios e critérios que 

                                                           
9
 Entende por variante a obra que, sendo total ou parcialmente do mesmo editor, também apresenta projeto 

didático idêntico ou semelhante em termos de seleção de conteúdos, lógica de organização da coleção segundo 

metodologia de ensino e perspectivas teóricas adotadas com projetos gráfico-editoriais diversos ou semelhantes 

(EDITAL, 2015, p.10). 
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nortearam a avaliação pedagógica, os modelos das fichas de análise e demais informações 

sobre o processo de escolha (BRASIL, 2016). 

 Ainda nessa orientação, constará de versão digital, disponibilizada aos docentes por 

meio da internet e versão impressa, enviada por correio a todas as escolas do país com vistas a 

auxiliar o processo de escolha das obras (EDITAL, 2015, p. 11). 

No processo da Escolha das Obras Didáticas, poderão receber obras do PNLD 2017 

as escolas públicas das redes de ensino que tenham firmado Termo de Adesão ao PNLD, 

observados os prazos, normas, obrigações e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da 

Educação. 

A escolha das obras didáticas será realizada de maneira conjunta entre o corpo 

docente e dirigente da escola com base na análise das informações contidas no Guia de Livros 

Didáticos. Cabe às escolas e às secretarias de educação garantir que o corpo docente da escola 

participe do processo de escolha de modo democrático. A escolha será realizada em primeira 

e segunda opção para cada componente curricular, considerando-se a adequação e a 

pertinência das obras em relação à proposta pedagógica de cada instituição escolar (EDITAL, 

2015, p. 12). 

Para cada componente curricular, deverão ser escolhidas duas opções (1ª e 2ª), de 

editoras diferentes. A maioria das obras é reutilizável, com exceção de Língua Estrangeira 

Moderna (consumível). O tempo médio de duração das obras é de três anos de uso, 

equivalente ao triênio 2017/2018/2019, beneficiando mais de um aluno.  O livro reutilizável 

será entregue temporariamente ao aluno, que o utilizará durante o período letivo e terá o 

empenho de devolvê-lo ao final de cada ano letivo.  

A meta considerada ideal para o PNLD é de 90% de livros devolvidos por escola. 

Desse modo, caso sua escola alcance esse índice, isto é um sinal de boa gestão. Já os livros 

consumíveis serão cedidos aos alunos em caráter definitivo, não havendo necessidade de 

devolução (BRASIL, 2016). 

Na fase de Produção, após a assinatura dos contratos, os editores estarão aptos a 

iniciar a produção das obras didáticas a serem distribuídas as escolas públicas dos anos finais 

do Ensino Fundamental. “As obras deverão conter na primeira capa os selos do Programa 

fornecidos pelo FNDE, além de conter, no verso da folha de rosto, o nome, endereço 

completo e CNPJ da gráfica que as imprimiu” (EDITAL, 2015, p. 15). 

No Controle de Qualidade, o FNDE ou empresa contratada para este fim poderá 

realizar esse procedimento mediante um nível de inspeção a ser definido em contrato, que 

consistirá na análise dos itens de não conformidade pelo Conselho Deliberativo do FNDE, ou 
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outra que vier a substituí-la, com vistas à verificação da qualidade do produto a ser entregue. 

(EDITAL, 2015, p. 15). 

No momento da Distribuição, as obras serão entregues diretamente pelos editores ao 

FNDE ou à instituição contratada para esse fim, conforme instrução operacional a ser 

fornecida no momento da negociação. 

A distribuição dos livros é feita por meio de um contrato entre o FNDE e os Correios, 

que leva os livros diretamente da editora para as escolas. Essa etapa do PNLD conta com o 

acompanhamento de técnicos do FNDE e das Secretarias Estaduais de Educação (EDITAL 

2015). Nas zonas rurais, as obras são entregues nas sedes das prefeituras ou das secretarias 

municipais de educação, que devem efetivar a entrega dos livros. 

O FNDE distribui os livros didáticos de acordo com projeções do censo escolar 

referente aos dois anos anteriores ao ano do programa, pois são as informações disponíveis no 

momento do processamento da escolha feita pelas escolas. Dessa maneira, poderá haver 

pequenas oscilações entre o número de livros e o de estudantes. 

As etapas do processo de aquisição de obras didáticas para o PNLD 2017 estarão sob a 

integral responsabilidade dos seguintes órgãos: 

 

Do FNDE pelo Cadastramento das editoras e pré-inscrição das obras; da 

instituição contratada por ele: Inscrição/recepção das obras e da 

documentação, triagem efetiva dos títulos inscritos, e recepção das obras 

com falhas pontuais corrigidas; da SEB: Pré-análise, avaliação pedagógica 

das obras e elaboração do Guia de Livros Didáticos; dos 

Professores/Diretores de Escolas: Escolha das obras; da Comissão Especial 

de Habilitação/FNDE: Análise e deliberação quanto à documentação 

apresentada pelos editores; da Comissão Especial de Negociação/FNDE: 

Negociação das obras; do Editor: produção e postagem; do FNDE e da 

instituição a ser contratada por ele: Controle de qualidade; da instituição a 

ser contratada pelo FNDE: Distribuição; do FNDE e das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação: Acompanhamento/monitoramento da 

execução do Programa (EDITAL, 2015, p. 16). 

 

 

Diante disso, o processo de seleção perpassa por várias esferas, desde órgãos 

Nacionais (o FNDE, as Secretarias Estaduais e as Equipes Pedagógicas), inclusive 

estabelecimento de ensino (Diretores, Coordenadores e professores), além da produção e 

entrega dos materiais. 

Considerando as Diretrizes e as Normas oficiais que regulamentam o Ensino 

Fundamental, serão excluídas as obras que não obedecerem aos seguintes instrumentos legais:  
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Constituição da República Federativa do Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB 9.394/96; a Lei nº 10.639/2003 para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira"; a Lei nº 11.645/2008 para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”; a Lei nº 11.274/2006 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 

(nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir 

dos 6 (seis) anos de idade; Lei nº 11.525/2007 que inclui conteúdo que trate 

dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino 

fundamental; o Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso; 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(EDITAL, 2015, p. 41-42). 

 

 

Quanto às imagens, fotografias ou ilustrações nos livros didáticos, são obrigadas a 

serem adaptadas às finalidades para as quais foram elaboradas. Portanto, quando o objetivo 

for informar: 

 

Devem ser claras, precisas e de fácil compreensão; reproduzir 

adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade 

social e cultural do país; no caso de ilustrações de caráter científico, indicar a 

proporção dos objetos ou seres representados; estar acompanhadas dos 

respectivos créditos e da clara identificação dos locais de custódia (local 

onde estão acervos cuja imagem está sendo utilizada na publicação); trazer 

títulos, fontes e datas, no caso de gráficos e tabelas; no caso de mapas e 

imagens similares, apresentar legendas em conformidade com as convenções 

cartográficas (EDITAL, 2015, p. 44-45). 

 

 

No que se refere ao reconhecimento de conteúdos pertinentes, para ser autorizado pelo 

MEC, o livro didático deve apresentar conteúdo e atividades que favoreçam a aquisição do 

conhecimento por meio da reflexão e da resolução de exercícios.  Serão excluídas do PNLD 

2017, as obras didáticas que:  

 

Veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-

racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, religiosa, 

condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação 

ou de violação de direitos humanos; fizerem doutrinação religiosa ou 

política, desrespeitando o caráter laico e autônomo do ensino público; 

utilizarem o material escolar como veículo de publicidade ou de difusão de 

marcas, produtos ou serviços comerciais (BRASIL, 2016). 

 

 

Portanto, são advertidos livros com erros conceituais, inferência a erros, incorreção e 

insuficiência metodológica, desatualizados, com preconceitos ou discriminações, exercícios 
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sem sentido, abordagens sem conexões, experimentos que colocam em risco a integridade 

física dos alunos, características antieducativas. 

 

2.3 Princípios e critérios de avaliação para o Componente Curricular – HISTÓRIA 

 

Conforme a Constituição Federal, o ensino escolar será ministrado tendo como base: 

“igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; liberdade de aprender e 

ensinar; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; gratuidade do ensino público; 

gestão democrática; e garantia de um padrão de qualidade” (BRASIL, 1988, Art. 206). 

Diante disso, a Constituição Brasileira, assim como a LDB vem propiciando esses 

preceitos e desenvolvendo os princípios do respeito à liberdade, o apreço à tolerância, a 

valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar e as práticas 

sociais. 

No âmbito da LDB, o Ensino Fundamental é obrigatório tendo duração de 9 (nove) 

anos. Essa concepção envolve: 

 

O desenvolvimento da capacidade de aprender, por meio do pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; a aquisição de conhecimentos e habilidades, assim 

como a formação de atitudes e valores essenciais ao adequado convívio 

social; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 

1996, Art. 32). 
 

 

Nesse segmento, o ensino deve fundamentalmente estimular modos de compreensão e 

aprendizagem do mundo, suscitando a que os estudantes se apropriem dos conhecimentos 

históricos à luz de sua experiência social. Quanto ao aprendizado do conhecimento histórico, 

o ensino deve propiciar uma perspectiva contemporânea, comprometido com a formação de 

estudantes, pelo respeito à diferença e pela responsabilidade para com as gerações futuras.  

No caso especifico do componente curricular História, é evidente um processo de 

triagem para a seleção dos livros didáticos. Primeiramente, essa tarefa coube a Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) que ficou incumbida da disciplina. Nesse quadro têm-se os 

critérios da organização física das obras: 
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Quadro 4. Organização da obra didática – História 

 

Componente 

Curricular  

Número máximo de 

páginas no livro do 

estudante 

Manual do 

Professor  

Natureza da 

obra 

 

Número de volumes 

e destinação 

 

História Até 400 páginas.   Até 512 

páginas. 

Reutilizável 4 volumes (6º, 7º, 8º 

e 9º ano). 

 

Verifica-se que a coleção didática da disciplina História deve apresentar quatro obras, 

distribuídas pelas séries finais do Ensino Fundamental. Os manuais didáticos do estudante 

devem ter no máximo 400 páginas, serão reaproveitados pelos alunos durante três anos; já o 

livro do professor deve possuir até 512 páginas. 

Na parte teórica cientifica, a disciplina História tem seus critérios eliminatórios. 

Assim, será recusada a obra didática de História do Ensino Fundamental que não apresentar, 

em seu conjunto: 

 

Situações significativas de promoção de conhecimentos históricos escolares 

em conexão com o desenvolvimento etário, intelectual dos estudantes; 

compreensão da escrita da história como um processo social e 

cientificamente produzido, como também a compreensão dos processos de 

produção desse conhecimento e do ofício do historiador, a partir de fontes 

diversificadas; orientações aos estudantes para pensarem historicamente, 

para reconhecerem as diferentes experiências históricas das sociedades e do 

seu tempo; coesão entre os textos, imagens e atividades, fazendo 

referenciação objetiva e constante aos pressupostos metodológicos do 

professor; situações de abordagem da historicidade das experiências sociais, 

com vista à construção da cidadania e das formas de participação no mundo 

contemporâneo; contribuições significativas para o aprofundamento dos 

conceitos estruturantes da disciplina tais como (história, fonte, historiografia, 

memória, acontecimento, duração, periodização, tempo, sujeito histórico, 

historicidade, trabalho, cultura, identidade, semelhança, diferença 

contradição, continuidade, permanência, mudança, evidência, causalidade, 

ficção, narrativa, verdade, ruptura, explicação e interpretação); estímulo ao 

convívio social e para o reconhecimento da diferença, abordando a 

diversidade da experiência histórica e a pluralidade social, com respeito e 

interesse; abordagem dos preceitos éticos na sua historicidade, contribuições 

para o desenvolvimento da autonomia de pensamento, do raciocínio crítico e 

da capacidade de apresentar argumentos historicamente fundamentados 

(EDITAL, 2015, p. 58). 

 

 

Nota-se que o desafio de uma coleção didática não é explorar a maior quantidade de 

conteúdos conceituais, mas considerar o processo de mediação entre docentes e estudantes, 

orientada por metodologia coerente, significativa e com vistas ao uso da interpretação 

histórica para compreensão do mundo. Tal ensino deve considerar os saberes e os interesses 

dos estudantes, sujeitos de seu tempo. 
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Na avaliação das obras do componente curricular História, será excluída, ainda, o 

Manual do Professor que não apresentar: 

 

Informações complementares e orientações que possibilitem a condução das 

atividades de leitura das imagens, sobretudo, como fontes para o estudo da 

história, extrapolando sua utilização como elemento meramente ilustrativo 

e/ou comprobatório; orientações sobre as possibilidades oferecidas para a 

abordagem significativa e pertinente do ensino de história e cultura africana, 

afro-brasileira e dos povos indígenas em estrita observância às Leis nº 

10.639/03 e nº 11.645/08; orientações para considerar o seu local de atuação 

como fonte de análise histórica e como recurso didático, considerando as 

diferentes condições de acesso e a diversidade nacional no nosso país 

continental; orientações para a percepção e compreensão do espaço 

construído e vivido pelos cidadãos, além de toda a cultura material e 

imaterial aí envolvida; orientação para abordagem do patrimônio histórico 

em suas faces material e imaterial; orientações para compreensão dos usos 

do passado e da relação entre o conhecimento histórico escolar e outras 

formas de conhecimento; subsídios que contribuam com reflexões sobre o 

processo de avaliação da aprendizagem de História (EDITAL, 02/2015, p. 

59). 

 

 

Conforme Miranda; Luca (2004), a percepção sobre as avaliações do programa do 

PNLD de forma mais minuciosa, significou transformações nas abordagens dos conteúdos 

culturais, dos quais perderam espaços aquelas obras que veiculavam qual quer tipo de 

preconceito. 

 Outro principio eliminatório, diz respeito às fontes históricas presentes nos livros. 

Serão eliminadas as obras que não se preocupar com os diferentes tipos de fontes, tais como: 

 

Apresentação de recursos variados quanto às possibilidades de significação 

histórica, como diferentes tipos de textos, relatos, depoimentos, charges, 

fotografias, reproduções de pinturas, dentre outros; imagens acompanhadas 

de atividades de leitura, de interpretação e de interação, referenciando, 

sempre que houver pertinência, sua condição de fonte para a produção do 

conhecimento histórico na escola; isenção de situações de Anacronismo
10

; 

isenção de situações de Voluntarismo
11

; isenção de erros de informação 

(tópica, nominal, cronológica) e/ou de indução a erros ocasionados por 

informações parciais, descontextualizadas e/ou desatualizadas; isenção de 

estereótipos, caricaturas e/ou simplificações explicativas que comprometam 

a noção de sujeito histórico e/ou induzam à formação de preconceitos de 

quaisquer natureza; superação da abordagem histórica associada a uma 

                                                           
10

 Consiste em atribuir aos agentes históricos do passado razões ou sentimentos gerados no presente, 

interpretando-se, assim, a história em função de critérios inadequados, como se os atuais acontecimentos fossem 

válidos para todas as épocas; 
11

 Compreende em aplicar a documentos e textos uma teoria a priori, utilizando a narrativa dos fatos passados, 

ou presentes, apenas para confirmar a s explicações já existentes na mente do autor, oriundas de convicções 

estabelecidas por motivos ideológicos, religiosos, acríticos ou pseudocientíficos; 
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verdade absoluta ou ao extremo relativismo, oferecendo condições de 

tratamento dos conhecimentos históricos a partir de um problema ou de um 

conjunto de problemas, ao longo da obra (EDITAL, 2015, p. 59). 

 

 

Em síntese, pode-se concluir que o livro didático de História na última década a partir 

da regulamentação do Estado, significou a aproximação entre a produção historiográfica 

renovada dentro do ensino de História em que tem preocupações conceituais, metodológicas, 

e de forma explícita a preocupação com a veiculação de qual quer tipo de preconceito na obra 

didática. 

 As editoras e suas respectivas obras, ao tratarem sobre a questão da história afro-

brasileira, devem: 

 

Promover positivamente a imagem de afrodescendentes e descendentes das 

etnias indígenas brasileiras, considerando sua participação em diferentes 

trabalhos, profissões e espaços de poder; promover positivamente a cultura 

afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, dando visibilidade aos seus 

valores, tradições, organizações e saberes sociocientíficos, considerando 

seus direitos e sua participação em diferentes processos históricos que 

marcaram a construção do Brasil, valorizando o caráter multicultural da 

nossa sociedade; abordar a temática das relações étnico-raciais, do 

preconceito, da discriminação racial e da violência correlata, visando à 

construção de uma sociedade antirracista, solidária, justa e igualitária 

(EDITAL, 2015, p. 59). 

 

 

Desse modo, embora tente contribuir para a diminuição da presença de muitos 

preconceitos e estereótipos nos livros didáticos, mesmo assim não garantiu a proporção entre 

imagens/personagens de negros e brancos nos novos livros.  Ainda, no processo de avaliação, 

é possível notar que os brancos ainda representam a grande maioria das representações 

gráficas nos livros didáticos.  

Portanto, é possível perceber que a partir de uma política avaliativa do Estado 

brasileiro, as obras didáticas se modificaram, se reconstruíram sob novos pilares, assim como 

sintetizaram mecanismos de divulgação de uma nova forma de pensar e abordar a História.  
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2.4 Editora FTD- Características Gerais das coleções  

 

Coleção Vontade de Saber História 

 

 A primeira Coleção Vontade de Saber-História, FTD, 3ª edição-2015 são organizadas 

pelos autores Adriana Dias, Keila Grinberg e Marco Pellegrini. As imagens abaixo trazem a 

capa da obra do 6º- Ano e a abertura dos elementos que compõem os capítulos. 

 

  Fig.1 Capa do livro de História- 6ºAno                        Fig.2 Página de abertura 
 

       
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 6º-Ano).           (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 6º- Ano, p.4) 

 

 

Todos os pesquisadores são licenciados e professores de História. Adriana Machado 

Dias é Graduada em História pela UEL; Keila Grinberg é Graduada em História e Doutora em 

História Social pela UFF; e Marco César Pellegrini é Graduado em História pela UEL. É 

importante destacar que eles deixam claro sua aproximação com a História Cultural e a Nova 

História. 

  A coletânea dos anos Finais do Ensino Fundamental está distribuída em quatro obras. 

O livro didático do 6º-Ano contêm 272 páginas; o manual do 7º- Ano tem 288 páginas; o 8º-

Ano com 304 páginas e o 9º-Ano possui 336 páginas, todos distribuídos em 12 capítulos.  
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 O Livro do Estudante está constituído por capítulos, compostos por texto-base e 

seções. Todos os volumes possuem uma apresentação e nove seções: Abertura do capítulo; O 

sujeito na história; História em construção; Explorando a imagem; Explorando o tema; 

Encontro com...; Enquanto isso...; Investigando na prática e Atividades. É necessários mostrar 

algumas subdivisões interessantes, como é o caso dessas duas seções: 

 

Fig.3 Seção Investigando na Prática                                 Fig.4 Seção Explorando a Imagem  

 

                                                                              
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 6º Ano, p.5).     (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 6º Ano, p.4). 

 

 

Quanto às seções: Investigando na prática e Explorando a imagem, é evidente que os 

autores buscam fazer analises do conhecimento histórico por meio de diferentes fontes 

históricas, desde documentos escritos, materiais e imateriais, até testemunhos orais e a 

iconografia a partir de imagens e fotografias da época.   

As duas páginas iniciais de cada capítulo apresentam imagens referentes a um 

conteúdo a ser trabalhado, buscando atentar para o conhecimento prévio dos alunos. As quatro 

últimas páginas de cada capítulo são destinadas para as atividades. A coleção ainda possui 

ícones com as seguintes especificações: Glossário; Boxes e ícones indicando os momentos 

propícios para o trabalho com a transversalidade. 

 Na ótica geral da coleção, a abordagem da História está organizada integrando a 

História do Brasil à História Geral. É notório uma organização dos conteúdos por meio de 

conceitos como: política, trabalho, sociedade e cultura. Existe uma grande implicação com o 
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trabalho de fontes históricas, fundamentais para a utilização dos recursos didáticos presentes 

na obra. As atividades são diversificadas e exploram múltiplas dimensões do conhecimento 

histórico.  

 Percebe-se que a formação do cidadão é bastante ressaltada, além do reconhecimento 

dos direitos humanos. Outra contribuição da coletânea são as diferentes abordagens e 

estratégias de apresentar o racismo, os preconceitos diversos e as desigualdades. Observa-se, 

ainda, a promoção da equidade de gênero, enfatizando a importância e as contribuições das 

mulheres em diferentes situações, tempos e espaços. 

 O Manual do Professor dispõe das orientações pedagógicas gerais e específicas da 

coleção. A parte comum, intitulada Orientações gerais, consiste na apresentação de um 

histórico sobre o ensino de História no Brasil e os debates sobre a historiografia. “Na parte 

específica, intitulada Objetivos, comentários e sugestões, são descritos os objetivos de cada 

capítulo, seguida de materiais auxiliares” (BRASIL, 2016, p. 52). O Manual apresenta 

Resposta das atividades, com o gabarito das atividades, indicadas ao final de cada capítulo no 

Livro do Estudante. 

 No que se refere à História da África e afrodescendentes, são apresentados conteúdos 

em todos os volumes. Utilizam-se, na obra, atividades, com textos de apoio, para debater as 

relações étnico-raciais e também tratar do preconceito, da discriminação racial e da 

violência correlata, por meio de diferentes interpretações, no decorrer dos quatro volumes 

(BRASIL, 2016). As Imagens e textos são utilizados visando positivar a imagem do afro-

brasileiro na História do Brasil, auxiliando, também, na problematização da questão étnico-

racial. 

 A opção por uma abordagem cronológica resultou numa maior quantidade de 

conteúdos ligados à História da África que dos afro-brasileiros. Nos livros destinados ao 6º e 

9º anos, encontram-se orientações para o professor e abordagens que colocam africanos e 

afro-brasileiros como protagonistas.  

Quanto à história da África e os Afro-brasileiros na coleção Vontade de Saber-

História, FTD, entende-se que é necessário mapear esses sujeitos nos respetivos livros 

didáticos, objetivando fazer essa conexão entre conteúdos e suas imagens e representações. 

Desse modo, elaborou-se no quadro abaixo, uma investigação destacando os capítulos e os 

subtópicos na qual esses sujeitos são descritos. 
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Quadro 5-Conteúdos- Coleção VONTADE DE SABER -FTD 

 

SÉRIE/ ANO CAPÍTULOS SUBTÓPICOS 

6º Cap.1- Construindo a História Os sujeitos históricos 

6º Cap.4- A África Antiga Os Egípcios 

6º Cap.5- A África Antiga Os Cuxitas 

6º Cap.11- Os Antigos Romanos O aumento do escravismo 

7º Cap.5- A América antes da chegada 

dos europeus. 

Uma diversidade de povos 

7º Cap.6- Reinos e Impérios africanos Reino de Mali, Gana e Iorubás 

7º Cap.10- Colonização da América 

espanhola 

O trabalho nas colônias 

espanholas 

7º Cap.11- A colonização na América 

portuguesa 

A escravização de africanos 

7º Cap.12- A expansão das fronteiras da 

Colônia portuguesa 

As bandeiras de apresamento e o 

trabalho nas minas 

8º Cap.8- A independência do Brasil Representação dos negros no 

Brasil por Debret 

8º Cap. 9- A consolidação da 

independência brasileira 

O levante do Malês  

8º Cap.10- O apogeu do Império no 

Brasil 

O trabalho escravo nos cafezais 

8º Cap.11- O fim da Monarquia e a 

Proclamação da República 

A Abolição da escravidão 

8º Cap.12- A África no século XIX Povos tradicionais e resistência 

africana 

9º Cap.3- O início da República no Brasil O cotidiano dos afro-brasileiros 

9º Cap.9- As independências na África As diversidades das etnias 

africanas 

9º Cap.12- O mundo Contemporâneo A constituição de 1988 

Fonte: Elaborado conforme os sumários dos autores (DIAS; GRINBERG, PELLEGRINI, 2015). 

 

Coleção História: Sociedade e Cidadania 

 

A segunda coleção da editora FTD, História: Sociedade e Cidadania são de autoria do 

pesquisador Alfredo Boulos Júnior, Doutor em educação pela PUC-SP e Mestre em Ciências 

(área de concentração História Social) pela USP. Nas referidas imagens nota-se a capa e uma 

apresentação do interior da obra do 7º-Ano com os respectivos componentes que faz parte dos 

capítulos.  
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Fig.5 Capa do livro de História-7º Ano                          Fig. 6 Página de Abertura 

 

       
Fonte: (BOULOS, Soc. e Cidadania, 2015, 7º- Ano).   (BOULOS, Soc. e Cidadania, 2015, 7º- Ano, p. 4). 

 

A ótica geral do conjunto da compilação está organizada em quatro volumes. Os livros 

do 6º-Ano e 7º-Ano estão divididos em quatro (4 unidades), 14 capítulos e contabilizam 320 

páginas cada um; O manual do 8º-Ano possui 320 páginas organizado em três (3 unidades) e 

14 capítulos; e por fim o 9º- Ano conta com quatro(4 unidades) divididos em  16 capítulos  

somando 336 páginas ao todo. 

Na coleção, os conteúdos da História do Brasil e da História Geral são associados em 

uma perspectiva cronológica linear. Apresenta-se uma proposta pedagógica que privilegia a 

formação de sujeitos capazes de pensar historicamente e de desenvolver o senso crítico.  

 No Livro do Estudante, as unidades temáticas e os capítulos iniciam-se com páginas 

que contêm fontes históricas e um parágrafo com questões que buscam problematizar os 

conhecimentos prévios dos alunos, relacionando-os ao foco da unidade. Além do texto 

principal, há seções não fixas: Para Refletir; Retomando; Leitura de Imagem; Leitura e Escrita 

de Textos; Cruzando Fontes; Integrando; Você Cidadão.  

 As seções abaixo Dialogando e Leitura de Imagem permite ao professor cruzar vários 

tipos de fontes durante a aula, desde textos escritos e imagens fixas, que proporcionam uma 

leitura critica e contextualizada com as diferentes épocas. 

 



60 
 

 

Fig.7 Seção Dialogando                                                  Fig.8 Seção Leitura de Imagem 

 

     
Fonte: (BOULOS, Soc. Cidadania, 2015, 7º- Ano, p.4   (BOULOS, Soc. Cidadania, 2015, 7º- Ano, p. 5). 

 

 O estudo da História com o uso de documentos, bem como o desenvolvimento da 

leitura e da escrita, constituem-se como os dois instrumentos fundamentais da proposta da 

coleção. “Há boas orientações para o professor quanto ao desenvolvimento de estratégias e de 

recursos de ensino a serem empregados durante as aulas, principalmente quanto ao uso da 

internet” (BRASIL, 2016, p.106). 

  Na parte geral do Manual do Professor, apresenta-se o debate sobre diferentes temas 

relacionados ao campo educacional e ao ensino de História, por meio das subdivisões: 

Metodologia da História; Metodologia de ensino-aprendizagem; Cidadania e movimentos 

sociais; Orientações para uso da internet; Projetos de trabalho interdisciplinar e Avaliação. Na 

parte específica, organizados nos seguintes ramos Planejamento; Livros, sites e filmes; Textos 

para professores e Sugestões de atividades constam, para cada unidade do Livro do Estudante, 

orientações e indicações de material de apoio ao professor.  

No Manual do Professor Multimídia, dispõem-se os Objetos Educacionais Digitais e 

as orientações para seu uso. Cada volume apresenta um conjunto de materiais audiovisuais, 

composto por uma parte comum e por alguns vídeos específicos. Alguns vídeos comuns são: 

Contextualização do aprendizado; O ensino de História: Pesquisa na era digital; Oficina de 

vídeo e Avaliação como medição de aprendizagem. 
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A coletânea apresenta um trabalho atento com a “História da África, afrodescendentes 

e indígenas. As mulheres são tratadas em sua condição de sujeitos históricos e seu papel é 

problematizado no decorrer da história. Esses temas aparecem em todos os volumes da 

coleção” (BRASIL, 2016, p.115). 

No tratamento da História da África, da cultura afro-brasileira e das culturas 

indígenas percebe-se que os volumes trazem discussões capazes de favorecer o trabalho do 

professor na construção de uma sociedade brasileira mais tolerante, do ponto de vista de sua 

formação étnico-racial. A obra apresenta a participação dessas populações como agentes da 

história, dando visibilidade aos vários lugares ocupados pelos indígenas, africanos e 

afrodescendentes na sociedade, em diferentes temporalidades.  

Todos os volumes trazem discussões significativas que favorecem formação étnico-

racial brasileira.  Destacam-se as propostas de discussões sobre as lutas, as resistências e a 

valorização da cultura material e imaterial dessas populações. No quadro abaixo, destaca-se 

aos conteúdos mapeados na coleção.  

 

Quadro 6-Conteúdos na coleção HISTÓRIA: SOCIEDADE E CIDADANIA FTD  

 

SÉRIE/ ANO CAPÍTULOS SUBTÓPICOS 

6º Cap.2- Cultura, Patrimônio e Tempo Patrimônio cultural 

6º Cap. 6- O Egito Antigo e o Reino de 

Kush 

A civilização Núbia 

7º Cap.4- Povos e Culturas africanas Os bantos e os Iorubás 

7º Cap.13- Colonização Portuguesa: 

Administração 

Plantação da cana-de-açúcar 

7º Cap.14- Economia e Sociedade 

Colonial Açucareira  

O engenho e os escravizados 

8º Cap.1- Africanos no Brasil Guerra, escravidão, tráfico 

atlântico e resistências   

8º Cap.2- A marcha da colonização na 

América Portuguesa 

As Bandeiras e as novas fronteiras 

8 Cap.3- A Sociedade Mineradora A corrida pelo ouro 

8º Cap.9- A emancipação politica no 

Brasil 

As conjurações  

8º Cap.10- O Reinado de D. Pedro I: uma 

cidadania limitada 

Permanece a escravidão  

8º Cap.12- O reinado de D. Pedro II: 

Modernização e Imigração 

Economia no Segundo Reinado 

8º Cap.13- Abolição e República A abolição da escravidão 

9º Cap.10- Independências: África e a 

Ásia 

Independências  

Fonte: Elaborado conforme os sumários do autor (BOULOS JUNIOR, 2015). 
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Diante disso, a discussão sobre os afrodescendentes não se limita somente a 

escravidão, enfatiza resistências e lutas no passado e no presente, apresentando aspectos 

afirmativos da sua história e cultura. Há textos principais, complementares, boxes e atividades 

que promovem reflexões atualizadas sobre a história e a cultura dos povos africanos e 

afrodescendentes. 

 

2.5 Editora SARAIVA- Características Gerais das coleções   

 

Coleção Historiar 

 

A primeira coleção da editora SARAIVA, intitulada Historiar é organizada pelos 

autores Gilberto Cotrim e Jaime Rodrigues. O primeiro professor é Bacharel e Licenciado em 

História pela USP e Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade 

Mackenzie; Jaime Rodrigues é Bacharel em História pela USP e Doutor em História Social do 

Trabalho pela Unicamp. As imagens abordadas trazem a capa e uma exposição para o 

conhecimento do livro. 

 

Fig.9 Capa do livro de História- 8º Ano                           Fig.10 Página de Abertura 

 

       
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 8º- Ano).                    (COTRIM, Historiar, 2015, 8º- Ano, p. 4). 
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O acervo contém quatro obras. O manual didático do 6º-Ano apresenta (256 páginas) 

dividido em 3 unidades; o 7º-Ano (272 páginas) em 4 unidades; o 8º-Ano (240 páginas) 

separado por 4 unidades; e por fim o 9º-Ano (272 páginas) organizados em 5 unidades. 

Na visão total das obras, a organização da coleção segue uma linha cronológica, pois 

associa os capítulos pautados à História europeia, à História do Brasil, da América, da África 

e da Ásia. Os conteúdos estão voltados para a formação cidadã mais democrática e plural, 

permitindo a construção de uma consciência igualitária e ética. Desse modo, permite ao 

estudante compreender a cidadania como um empreendimento coletivo, do qual deverá 

participar ativamente, refletindo sobre a necessidade de amenizar as desigualdades sociais, de 

combater o racismo e a desigualdade de gênero. 

  A crítica, o debate e a discussão de ideias estão presentes entre as atividades 

disponibilizadas, enfocando a diversidade cultural, o respeito às diferenças e a convivência 

pautada em direitos democráticos. 

O Livro destinado aos alunos está reunido em unidades que contemplam capítulos 

com um tema em comum ou que se referem a um período histórico específico. Os capítulos 

apresentam um texto principal e seções que estão articuladas entre si e buscam contemplar 

várias dimensões da aprendizagem. As seções que constam em todos os capítulos são: 

Abertura do capítulo; Investigando; Outras histórias; Ler e compreender documento; Textos e 

Imagens; Painel; De volta ao presente; Oficina de história; Para saber mais. Também existe 

uma seção única ao final de cada volume, com o título Projeto temático, propondo atividades 

relacionadas aos conteúdos trabalhados no livro: Cultura e diversidade Faces do trabalho; 

Caminhos da cidadania; Ecologia no mundo global. 

 Nas Seções: Outras Histórias e Textos e Imagens, os outores propoem formas de 

ampliar o conhecimentos dos alunos por meio de mapas, reportagens, entrevistas e 

principalnmnete, a partir de imagens, pois entendem que essas metodologia promovem um 

diálogo entre o texto estudado e a realidade do contexto histórico. 
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Fig.11 Seção Outras Histórias                                        Fig.12 Seção Textos e Imagens 

 

        
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 8º- Ano, p. 4).          (COTRIM, Historiar, 2015, 8º- Ano, p. 4). 

 

O Manual do Professor é composto de uma parte geral, comum aos quatro volumes, e 

uma específica. Na parte geral, constam as seções: Pressupostos: conhecimentos do ofício; 

Aula, livro e ensino; Organização da obra; Usos do livro e possibilidades de trabalho; 

Africanos, afro-brasileiros e indígenas; Avaliação pedagógica. As sugestões, na parte 

específica para os capítulos, trazem comentários sobre a sua abertura, algumas vezes textos 

complementares e sugestões de atividades complementares, de livros e de filmes. Seguem-se 

as considerações sobre todas as atividades relativas ao conteúdo das questões ou orientações 

ao professor na condução dessas atividades e a Bibliografia. 

Os temas concernentes à História da África, dos afrodescendentes e indígenas 

aparecem em todos os volumes. Alguns capítulos trazem a temática de modo mais extenso, 

especialmente quando tratam assuntos já consagrados na historiografia, como na História 

Antiga e período colonial da História do Brasil. O quadro abaixa apresenta de forma precisa e 

localizada os temas ligados à história africana.  
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Quadro 7-Conteúdos na coleção HISTORIAR – SARAIVA 

  

SÉRIE/ ANO CAPÍTULOS SUBTÓPICOS 

6º Cap.1- Cultura e Diversidade Sociedade brasileira 

6º Cap.5- África: Egito Antigo Povos egípcios 

6º Cap.6- África: Reino de Cuxe Legados culturais  

7º Cap.4- Povos Africanos  Impacto do tráfico negreiro 

7º Cap.9- Impactos da Conquista Violência física e dominação 

cultural 

7º Cap.11- Estado e Religião  Religiões de origem africana 

7º Cap.12- Cotidiano e Economia 

colonial 

Trabalho escravo africano 

7º Cap.13- Trabalho Africano Cotidiano dos escravos e formas 

de luta 

7º Cap.16- Mineração e Sociedade Escravidão nas minas  

8º Cap.8 - Independência do Brasil População e sociedade 

8º Cap.11- Imperialismo na África e na 

Ásia 

Mito da superioridade e 

resistência africana 

8 Cap.13- Período Regencial  Revolta dos Malês 

8º Cap.14- Segundo Reinado Escravos e o fim do tráfico 

negreiro 

8º Cap.15- Crise do Império Negros após abolição 

9º Cap.10- Independências na África e na 

Ásia 

Identidades e conflitos 

9º Cap.15- As fases da Globalização Racismo e ondas de violência 

Fonte: organizado a partir de sumários dos autores (COTRIM; RODRIGUES, 2015). 

Desse modo, os africanos e os afro-brasileiros são abordados como possuidores de 

uma história e de uma cultura singulares. A abordagem desses temas privilegia as relações 

étnico-raciais, voltando-se para as questões da cidadania e do convívio social e o 

reconhecimento e a aceitação das diferenças. 

 

Coleção História. Doc 

 

A segunda coletânea designada História. Doc da editora SARAIVA foi ordenada 

pelos autores VAINFAS; FERREIRA; FARIA; CALAINHO. Ronaldo Vainfas e Jorge 

Ferreira, ambos são Doutores em História Social pela USP; e Sheila de Castro Faria e Daniela 

Bueno Calainho são Doutoras em História pela UFF. As imagens fazem parte da obra dos 

autores, é exibida a capa do livro do 9º- Ano e a apresentação descritiva da obra. 
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Fig.13 Capa do livro de História-9º Ano                        Fig.14 Página de Abertura 

 

       
Fonte: (VAINFAS, História. Doc., 2015, 9º- Ano).        (VAINFAS, História.Doc., 2015, 9º- Ano, p. 4). 

 

O acervo está dividido em quatro (4) obras, compreendendo os finais do Ensino 

Fundamental. O manual didático do 6º- Ano está integrado em 4 unidades e 12 capítulos 

contabilizando 223 páginas; o livro do 7º- Ano possui 255 páginas, 5 unidades distribuídos 

em 14 capítulos; o 8º- Ano  conta com 304 páginas, 6 unidades e  18 capítulos; o  livro do 9º- 

Ano é bem mais amplo organizado em  5 unidades,  18 capítulos somando 352 páginas, 

A estrutura da coleção orienta-se pela perspectiva cronológica linear, integrando os 

conteúdos da História europeia, americana, africana e do Brasil. Há proposição de analisar 

documentos e/ou imagens problematizando as permanências históricas na atualidade e 

relacionando com as experiências dos estudantes.  

O foco da obra é o investimento em uma narrativa que alterna escalas de microanálise 

com contextos mais abrangentes da História. Decorre dessa estratégia a opção metodológica 

de apresentar um personagem ou enredo particular em diálogo com o contexto mais amplo 

abordado no capítulo. A temática da História da África e afrodescendentes, desenvolvida nos 

quatro volumes, também acompanha a narrativa micro analítica com destaque para a 

abordagem centrada na biografia de alguns personagens importantes na luta contra a 

discriminação racial (BRASIL, 2016, p. 95). 
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No Livro do Estudante, a narrativa parte de um recorte espaço-temporal com dimensão 

global, sem perder de vista análises com escalas reduzidas. Apresenta as seções e os boxes: 

Outras histórias; Documento; A História não está sozinha; Ao mesmo tempo; O seu lugar na 

História; Você já ouviu falar...; Cá entre nós; Fique de olho; Cronologia e glossário. As 

atividades são apresentadas em Roteiro de Estudos, subdividido em O que aprendemos?; 

Atividades de pesquisa; Imagens contam a história e O passado presente. Há indicação de 

filmes, de documentários, de sites, de livros e de artigos relacionados aos temas trabalhados. 

Na Seção: Abertura de capítulo e Texto Principal é notório que os pesquisadores se 

preocuparam com a importância de sujeitos históricos entre os textos, apresentando 

personagens principais do evento histórico, sejam pessoas célebres, ou pessoas comuns como 

os trabalhadores, os negros, e as mulheres. 

 

Fig.15 Seção Abertura de capítulo e Texto Principal 

 

 
Fonte: (VAINFAS, História.Doc., 2015, 9º- Ano, p. 4). 
  

O Manual do Professor organiza-se em duas partes: a primeira, Fundamentação 

teórica e pedagógica, comum a todos os volumes, é composta por textos que abordam o 

ensino de História e outras temáticas como: Renovação teórico-metodológica: a construção do 

hiper texto; Inovação teórico-metodológica na construção da narrativa: jogos de escalas; Por 

uma avaliação dialógica e interativa, dentre outros. A segunda parte, específica para cada 

volume, expõe, para o professor, como está organizada a coleção e os objetivos de cada seção. 

No bloco Sugestões de respostas às atividades propostas no livro do estudante e textos de 

apoio ao professor, constam orientações para o trabalho com as unidades, com os capítulos e 
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com as atividades. Em boa parte dos capítulos dos quatro volumes, consta a seção Sugestões 

de Leitura para o professor. 

Quanto à história da África, afrodescendentes e indígenas está inserida nos quatro 

volumes e em diferentes recortes temporais. Sete capítulos da coleção abordam, de forma 

quase que exclusiva, o continente africano, mas também aparece conteúdos na História do 

Brasil e dos Estados Unidos. Ao apresentar as populações do continente africano, enfatiza os 

grupos tribais rurais, os problemas sociais e os conflitos, tratando em menor grau dos povos 

africanos na contemporaneidade.  

É dado grande enfoque as biografias de alguns personagens importantes na luta 

mundial contra a discriminação racial, caso de: Nelson Mandela na África do Sul; Malcon X, 

Martin Luther King e Rosa Parker nos Estados Unidos (EUA); e Abdias Nascimento do Rio 

de Janeiro (Brasil).  

 

Quadro 8-Conteúdos na coleção História.Doc- SARAIVA 

 

SÉRIE/ ANO CAPÍTULOS SUBTÓPICOS 

6º Cap.4- Na África, Nossos 

Antepassados 

A diversidade humana 

6º Cap.6- Egito e Mesopotâmia Impérios do Egito antigo 

7º Cap.13- Estados islâmicos do Norte As fontes para história da África 

7º Cap.14- Reinos ao Sul do Saara A escravidão entre os 

muçulmanos 

8º Cap.2 - A África no tempo do tráfico 

de escravos 

Portugueses em Angola 

8º Cap.3- Economia e Sociedade na 

América Portuguesa 

O doce açúcar 

8º Cap.4- O Brasil Holandês e o 

Quilombo de Palmares 

Zumbi e a guerra dos Palmares 

8º Cap.7- Ouro e Pedras preciosas no 

Brasil 

Sociedade mineira 

8º Cap.13- A cafeicultura no Brasil 

escravista 

A expansão da escravidão e o 

trafico de escravos 

8º Cap.15- Crise da escravidão e 

Monarquia do Brasil 

As leis abolicionistas 

9º Cap.9- Movimentos sociais na década 

de 1960 

A discriminação racial 

9º Cap.10- Movimentos de emancipação 

na África e na índia 

África: diversidade cultural e 

divisões politicas 

Fonte: organizado a partir de sumários dos autores (VAINFAS; FERREIRA; FARIA; CALAINHO, 2015). 
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Assim, a abordagem da história dos afro-brasileiros, especificamente, é feita por meio 

da problematização de questões relacionadas à diversidade cultural, aos conflitos, às 

resistências e às situações de preconceito e de racismo. Esses materiais didáticos apresentam a 

diversidade racial e, principalmente, mostra essa heterogeneidade de modo positivo, 

participativo e significativo na sociedade brasileira (BRASIL, 2005). 

Partindo disso, agrupados os temas em capítulos e identificados os conteúdos que se 

relacionam a História da escravidão negra e cultura afro-brasileira, faz-se a adiante uma 

análise das imagens e representações desses sujeitos nos livros didáticos, favorecendo a 

construção de uma sociedade pluricultural e diversificada. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE ICONOGRÁFICA DA ESCRAVIDÃO NEGRA NOS 

LIVROS DIDÁTICOS  

 

As representações imagéticas da escravidão negra e da cultura-afro-brasileira serão 

abordadas e analisadas por meio de categorias. As categorias são classes que reúnem um 

número de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 

caraterísticas comuns destes elementos. As classes permitem dividir a informação 

constituindo “as categorias de uma classificação, na qual estão agrupados os documentos que 

apresentam alguns critérios comuns, ou que possuam analogias no seu conteúdo” (BARDIN, 

2011, p. 52). 

A opção por categorias partiram dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

História para os anos finais do Ensino Fundamental. Os conteúdos são articulados em Eixos 

Temáticos fazendo relação ao contexto sociocultural e as vivências dos alunos. Adotam-se 

como referência os eixos centrais do Terceiro Ciclo (6º e 7º Anos) e do Quarto Ciclo (8º e 9º 

Anos). 

No Terceiro Ciclo tem-se o Eixo Temático: história das relações sociais, da cultura 

e do trabalho. Esse núcleo orienta estudos de relações entre a realidade histórica brasileira, a 

História da América, da Europa, da África e de outras partes do mundo. Está organizado de 

modo a permitir o conhecimento de momentos históricos nas suas singularidades, favorecer 

estudos de processos e relações de semelhanças, diferenças, permanências e transformações 

entre diferentes épocas (BRASIL, 1998, p. 56). 

Quanto ao Quarto Ciclo, abrange o Eixo Temático: História das representações e 

das relações de poder, que se desdobram nos dois subtemas: Nações, povos, lutas, guerras e 

revoluções; e Cidadania e cultura no mundo contemporâneo. Na Cidadania e cultura no 

mundo contemporâneo percebem-se problemáticas pertinentes à questão da cidadania na 

História como: a escravidão e a luta pela liberdade no Brasil. 

Partindo das orientaçoes dos Eixos Temáticos propostos pelos PCN- História, as 

categorias elencadas foram três: A primeira intitulada Relaçoes de trabalho escravo negro; a 

segunda com o título Tráfico de escravos e violência física; e terceira Formas de 

Resistência da população Afro-brasileira. 

O corpo desse capítulo é contemplado com representaçoes de quatro coleções 

didáticas da disciplina história. As  imagens são inseridas, analisadas, comparadas no que se 
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refere a identificação do autor, suas interferências teóricas, o contexto da fotografia, a cena e 

seus conteúdos.  

De acordo com Laurente Gervereau, “na análise de uma imagem é fundamental ter em 

mente três etapas: a descrição, a evocação do contexto e a interpretação” (GERVEREAU, 

2007, p.45). Para o autor, a descrição consiste no nome do autor ou emissor, nome de 

identificação ou título, data de produção e as relações dos títulos e com os textos.  

O contexto fornece elementos para a compreensão da realidade, permitindo que evite 

contradições. Vale ressaltar o contexto de produção da obra, do autor e suas escolhas e 

interferências internas e externas. Por último, a interpretação, necessita de bases sólidas, 

amparada na descrição e no contexto. Consiste em linguagens e significados iniciais e 

posteriores. As apreciações iniciais subjetivas e balanços dos autores. 

 

3.1 Categoria: Relaçoes de Trabalho Escravo Negro 

 

Nessa classe, têm-se representaçoes pertinentes à escravização e ao trabalho africano 

na sociedade colonial. As relações de trabalho africano estiveram presentes na agricultura de 

exportação da cana-de-acúçar e do café, na mineração, na produção de alimentos e nos 

espaços urbanos; no trabalho livre do campo e da cidade; e o trabalhador negro no mercado de 

trabalho livre (PAIVA, 1998, p. 60-61). 

A escravidão de africanos no Brasil durou mais de três séculos, cerca de 350 anos.  O 

que parace ter decidido a escravidão africana foi a combinação de três fatores: um grande 

descréscimo da população indígena, a multiplicação de engenhos necessitados de cativos e as 

relaçoes dos portugueses com comerciantes africanos envolvidos com o mercado de escravos. 

Na sociedade colonial brasileira do século XVI e XVII, duas caraterísticas merecem 

atenção. A primeira é a escravidão presente em quase todo território colonial. A segunda é a 

hierarquia que colocavam senhores de terras e de escravos no topo da pirâmide social; e os 

escravos na base. 

A população colonial era formada por africanos escravizados. Os africanos fizeram 

movimentar “engenhos, fazendas, minas, plantações, fábricas, cozinhas e salões” (REIS; 

GOMES, 1996, p. 19).  Do trabalho deles, dependia o funcionamento da economia colonial, 

desde a lavoura até o transporte de mercadorias. 80% do total de escravos trabalhavam nas 

plantações, 10% nos engenhos e os outros 10% eram domésticos. A imagem abaixo, Boulos 

(2015) descreve o funcionamento de um engenho no período colonial brasileiro. 



72 
 

 

Fig. 16 Engenho Colonial  

 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015, 7º Ano, p. 301). 

 

 

Na análise da tela de Frans Post feita em 1660, o engenho propriamente dito, 

compreendia a Casa Grande (residência dos senhores de engenho e seus familiares); as 

Senzalas (lugar onde viviam os escravos); o canavial (plantações de cana-de-açúcar); os 

Moinhos (utilizados nas moendas movidos por tração hidráulica, animal e manual); as 

Moendas (local onde a cana era triturada para retirar o caldo) e as Caldeiras (local onde o 

caldo era cozido e retirado às impurezas). Nas figuras abaixo, é pertinente entender a 

movimentação das atividades.  
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Fig. 17 Engenho                                                Fig. 18 Engenho de cana-de-açúcar 

 

                                       
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 192).          (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015, 

                                                                                             7º Ano, p. 302). 

 

 

Os engenhos eram grandes propriedades rurais que se plantavam cana-de-açúcar para 

produção de açúcar e aguardente. Nos engenhos, Cotrim (2015) afirma que os escravos 

africanos eram obrigados a trabalhar cerca de 12 a 14 horas por dia. Na figura 17, do autor 

Frans Post, mostra escravos africanos trabalhando em um engenho no Brasil, século XVII. 

Esses trabalhadores conheciam técnicas agrícolas de cultivo de cana-de-açúcar e produção 

que foram muito importantes para a expansão dos engenhos no Brasil. 

A figura 18, de Henry Koster, produzida no século XIX, revela o trabalho africano em 

um engenho de cana, onde as caldeiras eram abastecidas pelos homens. Nas moendas, de 

acordo com Stuart Schwartz (1988), as mulheres eram preferidas no processo de moagem, 

pois o serviço era perigoso e, caso elas viessem a se acidentar, o senhor não perdia tanto, 

entendendo que o preço da mulher era bem mais barato que o do homem. O trabalho no 

engenho começava cedo do dia e se estendia á noite.  

Os primeiros escravos africanos chegaram ao Brasil em meados do século XVI e sua 

mão-de-obra foi empregada nos engenhos, porém, ocorreu em várias atividades especializadas 

(MARQUESE, 2006, p. 111). Nas imagens a seguir, é bem verdade, que a agroindústria do 

açúcar era dividida em várias mãos. 
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Fig. 19 A divisão do trabalho no engenho      Fig. 20 Engenho manual   
                                      

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015,       (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015, 

7º Ano, p. 296).                                                                7º Ano, p. 205).                                                                     
 

 

Na figura 19, são evidentes as diversas funções exercidas por africanos. Boulos (2015) 

entende que a agroindústria do açúcar movia dezenas de pessoas e todo o trabalho era feito 

manualmente por escravos. O processo tinha início com o plantio e a colheita da cana-de-

açúcar, logo em seguida, era transportada até as moendas, onde a cana era moída e o caldo era 

levado em vasilhas para os caldeirões. Nas caldeiras, o caldo era aquecido em tachos grandes 

e o melaço grosso era colocado em formas de barro; depois levado para a casa de purgar 

(local onde o melaço ficava até se cristalizar), por fim, o açúcar era retirado das formas em 

formato de bloco duro e encaixotados e transportados nos ombros por escravos até as cidades 

ou portos. 

 A figura 20, pintura de Jean Baptiste Debret em 1822, evidencia escravos africanos no 

trabalho manual nas pequenas moendas portáteis. Na apreciação da tela, percebe-se a 

presença de quatro negros, sendo um incumbido de colocar os pedações de cana-de-açúcar na 

moenda; dois utilizados como força motriz para fazer girar a prensa e amassar a cana; e outro 

africano com a função de guardar o melaço e retirar os bagaços. Nota-se que os escravos 

trabalhavam descalços, sem proteção para as mãos, com o busto sem roupas, tornando, de 

fato, essa atividade uma verdadeira tortura. Portanto, eram os cativos africanos que moviam o 

a economia açucareira colonial. 

Na sociedade colonial também tinham trabalhadores escravos e livres. Entre os 

trabalhadores afrodescendentes havia também libertos, ou seja, aqueles que conseguiam sua 
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carta de alforria (documento de liberdade). O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, 

ferreiro, pescador, carregador e outras funções. A mulher cultivava terra, cuidava dos doentes, 

colhia e moía a cana, lavava, passava, fazia partos e vendia doces e salgados. Na figura 

abaixo, de Jean Baptiste Debret no século XIX, alguns trabalhadores negros. 

 

Fig. 21 Trabalhos diversos 

 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015, 8º Ano, p. 17). 

 

 

Na análise da cena de Debret, 1820 retrata o contexto de diferentes ofícios. Percebe-se 

o cotidiano de homens carregando no ombro caixas e sacos; e mulheres sobrecarregando 

tabuleiros cheios de comida sobre suas cabeças para vender nas ruas da cidade. Para o autor 

Boulos (2015), no comércio havia vendedores de artigos como: bebidas, chapéus, tecidos, 

enxadas e mantimentos (milho, feijão, sal, arroz).  

Nas palavras de Paiva (1998), os escravos de ganho que saíam de casa pela manha 

para as ruas, para vender quitute ou prestar todo tipo de serviços, ao voltarem para casa do seu 

senhor entregavam uma parte do valor recebido e a guardavam a outra. “Era um sistema 

vantajoso para ambos, pois o senhor não se responsabilizava pela alimentação, nem pelo 

vestuário do escravo; e esse podia acumular recursos e comprar sua liberdade” (PAIVA, 1998, 

p. 18-19). 

As duas imagens a seguir são da aquarela do Francês Jean Baptiste Debret na sua 

viagem pitoresca e histórica ao Brasil no século XIX. Ele esteve no Brasil entre 1816 e 1831 e 

representou por meios de desenhos e pinturas cenas do cotidiano dos habitantes nas cidades. 
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As mulheres libertas realizavam o comércio como um meio de sobrevivência e de sustento da 

família.  

 

Fig. 22 Negras cozinheiras                                Fig. 23 Negros vendedores 

 

 
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 7ºAno, p.197).          (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 8º Ano, p. 185). 

 

 

A figura 22, primeira cena á esquerda, Cotrim (2015) retrata as negras cozinheiras e 

vendedoras de angu, preparados nos fornos de cal. Nas ruas das cidades coloniais, era comum 

encontrar mulheres negras livres, libertas e escravas vendendo comida. As mulheres escravas 

faziam a venda para que seus senhores ganhassem dinheiro. Em alguns casos os senhores 

dividiam os ganhos com a escrava e ela podia comprar sua liberdade.  

A segunda cena á direita, figura 23, representa negros vendedores de carvão e negras 

vendedoras de milho. Nessa análise, Dias (2015) compreende que é perceptível um escravo 

todo carregado, saindo para a cidade; enquanto outro parado traz cestos vazios para buscar 

uma nova carga. Quanto às negras; uma está cozinhando milho em uma fogueira; e as outras 

vendendo nas praças e ruas. Ainda existem algumas barracas e animais nas proximidades. Os 

escravizados são representados sem sapatos e com roupas bastante coloridas, o que não era 

costume. 

Existia tambem, os escravos domésticos que trabalhavam no artesanato e os escravos 

de ganho que trabalhavam nas cidades. Os ultimos executavam trabalhos temporários em 

troca de pagamento, boa parte do qual revertido para seu proprietário. Muitos escravos 

preferiram viver nas cidades, pois tinham mais chances de circular pelas ruas, ganhar algum 

dinhero e uma alimentação melhor. Podiam juntar as economias, e as vezes comprar a sua 
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liberdade.As inúmeras funções desempenhadas pelos escravos de ganho e libertos são 

apresentadas nas próximas imagens, ambas fazem parte da aquarela de Debret no século XIX. 

 

Fig. 24 Loja de barbeiros                                   Fig. 25 Vendedor de flores e coco 

 

 
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 8º ano, p. 184).   (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 8º ano, p. 437). 
 

 

A figura 24, a primeira à esquerda produzida em 1821 por Debret, intitulada Loja de 

Barbeiros, Dias (2015) retrata espaços do cotidiano de uma cidade. Na análise da tela é 

evidente a presença de uma vizinha do barbeiro, em uma janela segurando um leque chinês e 

uma negra do lado de fora com um tabuleiro apresentando seus doces; mais no centro tem-se 

uma loja com dois negros livres, são ex- escravos de boa conduta e econômicos que 

conseguiram a liberdade e vivem honestamente na cidade. O mestre barbeiro está afiando sua 

navalha numa pedra cortante girado com a ajuda de um menino boçal; o mestre ainda tinha 

uma atividade de costurar meias de seda nos seus momentos de folga.  

A segunda imagem á direita, figura 25, produzida em 1829 por Debret, exibe um 

negro vendedor, bem vestido comercializando flores e fatias de coco. Na cena aparece uma 

cliente branca da elite comprando flores, com uma criança e algumas criadas negras a sua 

volta.  

Atualmente as pinturas de Debret são consideradas importantes fontes históricas sobre 

o Brasil no início do século XIX.  Ele chegou ao Brasil durante a missão artística francesa no 

governo de D. João VI. Essa missão era formada por arquitetos, pintores, escultores e 

professores. Na sua viagem ao Rio de Janeiro no século XIX, momento em que escravidão 
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ainda não tinha sido abolida, retratou na imagem abaixo, quadro de costumes da sociedade 

escravista da época.  

 

Fig. 26 Cotidiano da cidade no Rio de Janeiro    

               

  
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 8º Ano, p. 225).       

 

 

A aquarela de Debret em 1835 descreve a composição de um lar no Rio de Janeiro. 

Dias (2015) revela uma senhora, mãe de família, sentada com as pernas cruzadas. A criada de 

quarto, com trajes e cabelos mais luxuosos trabalha sentada ao chão, aos pés da senhora. A 

moça da casa aparece sentada em uma cadeira, segurando um pedaço de papel soletrando as 

primeiras letras do alfabeto. Ainda, aparece outra escrava, sentada mais distante da senhora 

ocupada com trabalhos de agulha. No mesmo lado tem um jovem escravo negro trazendo um 

enorme copo de água para matar a sede da senhora. 

Outro artista importante que teve contribuição em retratar a escravidão no século XIX 

foi Johann Moritz Rugendas. As imagens a seguir são pinturas dos dois autores, por isso, é 

fundamental fazer uma análise crítica. 
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Fig. 27 Negro e negra nas plantações                 Fig. 28 Jantar brasileiro  

 

  
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015,      (VAINFAS, História. Doc, 2015, 6º Ano, p. 21). 

7ºAno, p. 300). 

 

 

A figura 27 á esquerda, produzida pelo autor Johan Moritz Rugendas em 1835, 

intitulada Negro e negra nas pantaçoes busca transmitir uma pretensa amenidade do sistema 

escravocrata, sendo o trabalho nas plantações menos árduo. Para Kossoy (2002), o clima da 

imagem é teatral, pois o cenário enfatiza poses dos personagens desde as formas físicas a 

sexualidade do negro.  

Para Boulos (2015) é interessante salientar que as vestimentas e os calçados nos 

negros descritos na imagem não são os mais fidedignos. Será que os escravos brasileiros 

usavam essas roupas para trabalharem? Será que andavam calçados? E aparência? É óbvio 

que as roupas não eram tão coloridas e limpas como as descritas na cena, nem os escravos 

usavam calçados nas plantações, e não tinham uma aparência saudável e feliz nas fazendas, 

exceto em alguns lugares da Casa Grande e das cidades. Logo, entende-se que Rugendas 

tentou humanizar o sentido da escravidão.  

Na figura 28 á direita, produzida por Debret, Vainfas (2015) revelou os costumes da 

Casa Grande nas fazendas do Brasil no século XIX. Na imagem aparece um casal de brancos 

sentados fazendo a refeição em uma mesa repleta de comidas. Percebe-se que tem dois 

homens negros e uma mulher negra a disposição do casal, enquanto a mulher negra ventila a 

moça branca, os dois homens negros aguardam as ordens do patrão. Também tem duas 
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crianças nuas ao pé da mesa. A mulher branca oferece algo do seu jantar a umas delas, 

demostrando afeto, ou simplesmente, prova de seu domínio sobre eles. Conclui-se que a 

condição de brancos permite uma superioridade, pois eles são servidos; enquanto os negros 

servem, evidenciando o lugar de inferioridade e humilhação na sociedade escravista.  

Vale salientar que em face do escravismo, Debret como liberal e ex-revolucionário, 

era contra a escravidão, mas afirmava que no Brasil ela era uma prática necessária. Desse 

modo, Debret se posiciona com várias contradições.  

Portanto, tanto Debret, assim como Rugendas, retrataram em suas pinturas a 

escravidão negra de tal forma como viram no interior fluminense e nas ruas do Rio de Janeiro. 

Percebe-se que os escravos do sexo masculino predominaram nas cenas pintadas, mas as 

mulheres também aparecem em grande numero. 

No século XVIII, os escravos compunham a maior parte da sociedade de Minas 

Gerais.  Nem todos negros eram escravos. O número de negros libertos em Minas Gerais era 

maior que em qualquer outro lugar no Brasil. Os Forros (libertos) que acumulavam bens 

faziam parte de uma camada intermediária urbana formada por comerciantes, faiscadores, 

sapateiros e ferreiros.   

No final do século XVII, enfim, encontraram ouro em grande quantidade nas margens 

e na foz dos rios, na região de Minas Gerais. Esse ouro era chamado de ouro de aluvião. 

Rugendas afirmava que do ponto de vista técnico, a exploração do ouro em Minas Gerais no 

século XIX era igual à realizada na época da descoberta do ouro no século XVII. Observe nas 

imagens a abaixo, como era removido o ouro e a principal mão de obra para a extração. 

 

Fig. 29 Descoberta do ouro                              Fig. 30 Exploração de Diamantes 

 

 
Fonte:(VAINFAS, História.Doc, 2015, 8º Ano, p. 111).   (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 255). 
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Na imagem 29, feita por Rugendas em 1820-1825 retrata uma lavagem de minério de 

ouro no morro Itacolomi, Minas Gerais. No cenário é evidente rios e cachoeiras. O trabalho 

da extração do ouro é realizado por escravos africanos descritos com poucas roupas. Metade 

do corpo deles ficava exposta ao sol, enquanto a parte inferior suportava o frio das águas, 

causando graves doenças. Os feitores ou fiscais aparecem vestidos com calça, camisa e 

usando chapéu, controlando e recebendo o ouro retirado do leito dos rios. A descoberta do 

ouro provocou enorme interesse na população. Muitas pessoas, principalmente homens foram 

para a região das minas tentarem a sorte.  

A figura 30, á direita, aquarela de Carlos Julião produzida em 1776 (XVIII) mostra 

africanos trabalhando sob forte pressão na extração de diamantes em Serro Frio, Minas 

Gerais. Nota-se um funcionário do rei de Portugal, geralmente, um fiscal vigiando os 

trabalhadores escravizados. Os escravos eram revistados duas vezes ao dia, no início e no 

final da jornada de trabalho. Os fiscais das intendências de Minas tinham poderes sobre a 

população do Distrito Diamantino, eles podiam confiscar bens e controlar a saída e entrada 

das pessoas. Mesmo com tanta fiscalização, ainda existia o contrabando. 

Em 1742, os escravos representavam 70% da população. Eram submetidos ao mais 

árduo trabalho nas grandes lavras e nas margens dos rios. Conforme Souza (1994) “existia 

uma camada numerosa, a maior de todas, de escravos, que ante sua mísera condição de vida, 

recorriam com frequência à fuga, ao roubo, a violência” (SOUZA, 1994, p.74).  

 

Fig. 31 A extração do ouro                                Fig. 32 Mineração no Brasil 
 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015,       (DIAS, Vontade de Saber História, 2015,  

8º Ano, p. 57).                                                                    7º Ano, p. 257). 
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Na figura 31, Boulos (2015) mostra o funcionamento da roda de rosário: uma grande 

roda d’água aciona um rosário para tirar a água da cata no nível do rio. Logo em seguida, os 

escravos apanham o cascalho aurífero com bateias (espécie de prato grande em forma de 

chapéu chinês). O trabalhador escravo girava as bateias, por meio de movimentos circulares, 

separando o cascalho do ouro em pó que, por ser mais pesado, ficava no fundo. 

Na análise da imagem 32, ao lado direito, a cena revela africanos escravizados 

trabalhando na atividade da mineração. Nota-se o leito de um rio, onde os escravos procuram 

o ouro de aluvião (mineral em pó encontrado no meio da argila e do cascalho). Nas margens 

dos rios, os escravos utilizam instrumentos como almocafre, ou seja, uma pequena enxada 

pontiaguda usada para remover o cascalho das encostas; e bateias para separar as impurezas. 

Ainda há um funcionário da coroa que fiscaliza o trabalho e utiliza um açoite na sua mão 

direita para reprimir os escravos que descansarem. 

No século XIX, a cafeicultura brasileira foi baseada no trabalho escravo, utilizados em 

todas as etapas da produção de café. Com a extinção do tráfico negreiro, os escravos eram 

cerca de 33% da população brasileira.  

O café introduzido no Brasil, sobretudo, no século XIX nas áreas do Centro-sul 

favorecidas com climas e solos favoráveis, permitiu que a cafeicultura desenvolvesse em 

grandes propriedades monocultoras, voltadas para exportação e inicialmente, com mão de 

obra escrava africana. Durante o império é inegável escutar que o Brasil é o café e o café é o 

negro. Nas imagens abaixo, mostra a importância dos africanos nesse trabalho. 

 

Fig. 33 Trabalho escravo nos cafezais              Fig. 34 Colheita de café na Tijuca 

 

 
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 8º Ano, p. 236).  (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 7º ano, p. 19). 
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O cafeeiro tem sua origem na Etiópia (África). Essa planta nativa africana foi levado 

para o Oriente Médio, onde os árabes transformaram sua frura em bebida. No século XVIII, o 

café é introduzido nas Américas, chegando ao Brasil em 1727.   

Na figura 33, da aquarela de Debret 1826, Dias (2015) reconhece a importância de 

descrever os locais onde os escravos trabalhavam, desde a derrubada das matas e prepraro das 

terras, com o plantio das mudas, com a colheita e o transporte até os portos. Nota-se um grupo 

de escravos carregando e transportando uma grande quantidade de sacas de café das fazendas 

do vale do Paraíba para as cidades. As fazendas eram bastantes rústicas e tradicionais, 

implantada em áreas montanhosas. 

A litografia 34, ao lado esquerdo, do autor de Johann Moritz Rugendas, 1825 

evidencia o trabalho de escravos no cultivo de café nas matas. É possível analisar alguns 

escravos secando o café já triturado e outros carregando em cestas, enquanto alguns senhores 

bem vestidos e bem acompanhados no mato vigiam o trabalho.  

As duas imagens abaixo, produzidas por de Marc Ferrez, trazem cotidianos de 

escravos em fazendas de café no século XIX. 

 

Fig. 35 Escravos numa fazenda de café             Fig. 36 Escravizados no terreiro 

 

 
Fonte:(COTRIM, Historiar, 2015, 8º Ano, 2015, p. 218).  VAINFAS, História. Doc, 2015 8º Ano, p. 223). 

 

 

Na pintura 35, a primeira á esquerda produzida em 1882 por Marc Ferrez, revela o 

trabalho de escravos em um terreiro de uma fazenda de café, no vale do Paraíba. Percebe-se 

que os negros estão trabalhando no café antes mesmo do sol brilhar. 

 Na cena 36, lado direito criada em 1881, Vainfas (2015) apresenta a saída de escravos 

da fazenda para a colheita de café. A rotina dos escravos nas fazendas de café começavam às 
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quatro horas da madrugada, quando todos eram reunidos para seguirem para o trabalho. O 

café da manhã e o almoço eram servidos no próprio local de serviço ao ar livre, para que eles 

não descansassem tanto. Às sete horas da noite, os negros cansados retornavam reunidos em 

filas para os barracões onde seriam fechados a chave. No dia seguinte fazia o mesmo ritual, 

com exceção dos domingos, onde se tirava poucas horas para entoarem suas rezas e suas 

tradições.   

 

 3.2 Categoria: Tráfico de escravos e Violência Física  

 

Essa categoria permite analisar imagens referentes ao tráfico local e intercontinental de 

escravos, o mercantilismo, as condições das travessias, além das inumeras formas de violência 

física que sofria os escravos africanos. 

De acordo com Macedo (2014), o temo escravidão inexistia na África. O que existia 

eram três formas de cativeiro: por compra e venda, por dívida e pela guerra. Sem dúvida, a 

guerra é a mais frequente. As guerras faziam muitos prisioneiros, enviados ao norte da África 

para serem vendidos como escravos. O tipo de cativeiro praticado na África era chamado 

escravismo de linhagem. Sua finalidade não era exploração econômica em larga escala e a 

perda da liberdade não era completa, pois os cativos permaneciam integrados ao grupo social 

dos vencedores. 

Em contradição com essa concepção, para o antropólogo Munanga, o tráfico humano e 

o sistema de escravidão já existiam na África. No entanto, o significado de escravo no 

contexto das realidades africanas é muito distinto do aplicado no Brasil. “As situações de 

exploração existentes na África tradicional não se constituem em sistemas escravistas, porque 

a exploração não era renovada sistematicamente” (MUNANGA; GOMES, 2016, p. 26). 

A escravidão, mesmo que de formas distintas, é uma prática que existiu em vários 

lugares do mundo. O tráfico de escravos decorria de uma relação entre interesses comerciais 

extra africanos, no caso de mercadores de escravos provenientes de outros continentes e 

interesses coloniais africanos de chefes locais. As imagens abaixo deixam claro esse juízo 
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Fig. 37 Escravos acorrentados no Congo           Fig. 38 Escravos aprisionados 

 

Fonte: (VAINFAS, História. Doc, 2015, 8º Ano, p. 35).  (VAINFAS, História. Doc, 2015, 7º Ano, p. 237). 

 

 

Na cena á esquerda é notório a presença de homens, mulheres e crianças amarradas a 

correntes umas as outras e vigiados por comerciantes armados com espingardas no meio das 

matas no reino do Congo. Em reinos africanos, como o do Congo, Gana e Sudão, era 

frequente o comércio tanto de ouro e marfim, como de escravos. Desde os séculos VIII, os 

escravos foram umas das principais mercadorias. Eles eram comprados no Sudão e 

comercializados no norte do continente africano. A imagem á direita retrata um grupo de 

escravos amarrados com correntes, cordas atreladas a pedaços de madeira, sendo levados por 

comerciantes islâmicos.  

Ao analisar as figuras 37 e 38, Vainfas (2015) compreende que o comércio de 

escravos africanos era lucrativo para o rei que recebia um tributo por escravo vendido e para 

os comerciantes que faziam negócios exclusivamente com os portugueses. Os prisioneiros 

eram trocados pelas mais diversas mercadorias e transformados em escravos. Essa empresa 

era tão lucrativa que os congoleses passaram a organizar expedições para capturar pessoas no 

interior e vendê-las aos portugueses como se revela nas referidas imagens abaixo. 
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Fig. 39 Escravos na bacia do Congo                   Fig. 40 Feitoria na África 

 

 
Fonte: (VAINFAS, História. Doc, 2015,                            (DIAS, Vontade de Saber, 2015, 7º Ano, p. 240). 

8º Ano, 2015, p. 43).      

 

 

A imagem 39, á esquerda produzida na África em 1890, ressalta pessoas que foram 

capturadas e estão sendo dirigidas em uma pequena embarcação para uma feira, onde serão 

vendidos como escravos. Nota-se que na canoa estão sentados e amarrados homens adultos, 

mulheres e crianças, conduzidas por captores a serviço dos comerciantes. 

A fotografia 40, no sentido direito, feita em 1850, retrata africanos escravizados no 

litoral africano. Os africanos eram capturados em suas aldeias e levados para feitorias 

próximas aos portos de embarque. A compra e o transporte eram realizados por comerciantes 

portugueses e chefes africanos por meio de trocas de produtos como tecidos, armas e tabaco. 

Nas feitorias, os escravos ficavam presos aguardando a chegada dos navios que os levaria 

para a América. 

Assim, o tráfico instalou na África a partir de uma intervenção externa, árabe e 

ocidental, que ultrapassou o próprio continente. Sem dúvida, alguns dirigentes africanos dos 

séculos XVI e XIX entraram nessas redes do tráfico humano como fornecedores da 

mercadoria humana num mercado internacional sobre a qual não tinham nenhum controle. 

“Milhões morreram nas guerras de captura, nas longas caminhadas para os litorais de 

embarque, nas condições de confinamento, na falta de higiene, nas feitorias, na travessia e nas 

condições de trabalho” (MUNANGA; GOMES, 2016, p. 27). 
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O tráfico negreiro foi o fator que contribuiu para que milhões de africanos fossem 

arrancados da África para serem escravos na América e no Brasil, fornecendo força de 

trabalho necessária ao desenvolvimento da colônia.  

O comércio de africanos durou séculos e tirou da África subsaariana milhões de 

homens e mulheres que foram separados de suas raízes e deportados para três continentes: 

Ásia, Europa e América. A rota principal foi à transatlântica através do oceano atlântico, onde 

europeus deportaram de 40 a 100 milhões de africanos para a América (MUNANGA; 

GOMES, 2016, p.18-19). 

 

Fig. 41 Principais portos de embarques de africanos 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015, 8º Ano, p. 15). 

 

 

A representação gráfica da autora Marina de Melo e Souza, feita 2006 descreve as 

principais rotas marítimas do comércio atlântico de escravos para o Brasil do século XVI ao 

XIX. O comércio de escravos africanos tinha origem em São Jorge da Mina, Lagos, São 

Tomé, Luanda, Benguela, Moçambique e Bissau e terminavam como destino: Belém, São 

Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Observe a gravura abaixo de Robert Walsh, 

produzida em 1830 que sinaliza a travessia da África para a América por meio de navios 

negreiros.  
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Fig. 42 A travessia 
 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015, 8º Ano, p.16). 

 

 

Ao analisar a gravura, é notório que os navios iam superlotados favorecendo os 

grandes lucros aos traficantes. As condições das viagens eram péssimas, doenças, castigos 

físicos, a comida muita insuficiente e de má qualidade. No navio, a água potável era suja, isso 

fazia com que os escravos bebessem água do mar. Muitos adoeciam e morriam durante o 

percurso. Veja a seguir a imagem que revela as condições dos navios negreiros. 

 

Fig. 43 Negros no porão do navio  

 

 
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 76). 
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Durante a travessia, de acordo com Pinsky (2000), o número de escravos por navio era 

o máximo possível. De quinhentos a setecentos dependendo do navio. A viagem demorava de 

trinta e cinco á cinquenta dias partindo de Angola até Recife, Bahia ou Rio de Janeiro 

(PINSKY, 2000, p. 37). 

Na aquarela de Johann Moritz Rugendas produzida no Brasil em 1835, nota-se o 

porão, ou seja, o interior de um navio negreiro. Homens, mulheres, crianças escravas 

espremidas uns contra as outras, vomitando e defecando em seus lugares. O mau cheiro e o 

calor tomavam de conta do porão do navio. Doenças se alastravam, matando centenas durante 

a viagem. Cotrim (2015) entende que devido à alta mortalidade, os navios negreiros eram 

chamados de tumbeiros. O fundo do mar era o ponto final para a grande maioria.  

Os escravos que chegavam vivos ao litoral brasileiro estavam confusos e cansados e 

rumavam para os mercados onde eram examinados, avaliados e comprados como se exibi na 

imagem abaixo. 

 

Fig. 44 Mercado de escravos no RJ                  Fig. 45 Mercado de escravos 

 

 
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 202).       (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 207). 

 

                                                                  
Na imagem 44, á esquerda de Jean Baptiste Debret(1816-1828) intitulada Mercado de 

escravos da Rua Valongo, se concentrava as atividades de venda de escravos recém-chegados 

a África ao porto do Rio de Janeiro. Nos mercados, os escravos geralmente recebiam uma 

alimentação melhor e alguns cuidados de saúde com a finalidade de melhorar sua aparência 

física e aumentar seu preço de venda. Eram examinados pelos compradores identificando os 

mais fortes e sadios. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher e três vezes mais que 
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uma criança ou idoso. Depois de vendidos podiam trabalhar nas áreas rurais de plantações, ou 

podiam trabalhar em vilas e cidades. 

A figura 45 á direita, produzida pelo autor Rugendas (1802-1858) mostra os negros no 

mercado com rostos tranquilos, corpos saudáveis, bem vestidos, bem acomodados e 

amparados. Ao analisar essa iconografia, para Cotrim (2015) existe uma contradição, pois a 

realidade dos escravos era árdua e triste, pois eles enfrentavam duras viagens ao chegar ao 

Brasil. Muitos perdiam seu nome original e passavam a ter um nome português. Era muito 

doloroso, pois muitos perdiam toda a memória do seu passado africano.  

As pessímas condiçoes de vida dos africanos se somavam aos castigos físicos. Eram 

aplicados aos escravos por difreentes motivos: seja por desobediencia, por fugas, ou mesmo 

agresões aos seus senhores. Nas imagens abaixo, observe instrumentos de punição que 

confirma as barbaridades aos escravos: chicotes, gargalheiras, correntes, palmatórias. 

 

Fig. 46 Feitor castigando negros                   Fig. 47 Sapataria 

 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania.           (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 219). 
2015, 7º Ano, p. 207). 

 

 

Os maus tratos e o trabalho exaustivo marcaram a escravidão no Brasil. No contexto 

do trabalho dos canaviais, os feitores vigiavam e puniam os escravos considerados 

insubmissos e desobedientes. Na cena 46 á esquerda pintada por Debret em 1835, percebe-se 

um feitor chicoteando um escravo amarrado. Os castigos eram aplicados em público para 

intimidar os outros escravos e evitar que cometessem as mesmas faltas, chamado castigo 

exemplar.   



91 
 

A imagem á direita tambem do artista Debret, século XIX,  retrata uma sapataria no 

Rio de Janeiro. No centro da tela, aparece um homem branco sentado com uma palmatória 

golpeando a mão de um escravo. Ainda tem dois escravos sentados vestidos com roupas mais 

decentes praticando a arte do da sapataria. As próximas imagens foram produzidas por 

Alexandre Dotta no século XIX, e revela instrumentos de tortura e brutalidade. 

 

Fig. 48 Máscara          Fig. 49 Máscara de ferro   Fig. 50 Gargalheira    Fig. 51 Palmatória 

 

 
Fonte: (BOULOS, História Soc. e Cidadania, 2015, 8º Ano, p. 19). 

 

 

A figura 48, primeira á esquerda, mostra uma escrava, de nome Anastácia, com uma 

máscara no seu rosto. A máscara era feita de zinco ou folhas de flandres (material laminado 

composto de ferro e aço). Nota-se que a vitima somente poderia enxergar e respirar, 

entretanto não conseguia se alimentar. A segunda, imagem 49 apresenta um escravo rumando 

no sentido da cidade transportando um vaso sob a cabeça. Vale salientar a máscara de ferro 

colocado em sua face, impossibilitando sua alimentação até o fim do castigo.  

A terceira cena, figura 50, retrata uma gargalheira, espécie de coleira de ferro que era 

colocada no pescoço do escravo a fim de prender e castigar. Isso dificultava os movimentos 

dos escravizados. E por fim, a palmatória exposta na imagem 51, era um instrumento para 

espancar as mãos dos cativos africanos, causando muito dor e inchaço.  

 

3.3 Categoria: Formas de Resistência da população Afro-brasileira  

 

A escravidão é uma instituição antiga e existiu em várias partes do globo. No entanto, 

“onde houve escravidão, houve resistência” (REIS; GOMES, 1996, p.9). Os africanos 

resistiram ao cativeiro enquanto durou a escravidão.  
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A crença na passividade do africano escravizado com sua indolência e conformismo 

frente à escravidão é um erro histórico. O que de fato contribuiu para esse equívoco foi à 

existência do racismo na sociedade brasileira, o desconhecimento da população sobre os 

processos de luta dos escravizados, a falta de divulgação de pesquisas e livros colocando o 

negro como sujeito ativo e a crença de que o Brasil não há racismo (MUNANGA; GOMES, 

2016, p. 68). Os autores concordam na existência de lutas e organização negra como 

estratégias no combate contra a escravidão.  

Houve várias formas de resistência, desde revoltas individuais á ações coletivas 

planejadas, furtos, quebra de máquinas, destruição de plantações e queima de produção, 

suicídio, preservação de seus cultos religiosos e raízes culturais, fugas e formação de 

quilombos. Na imagem abaixo, retrata a fuga, que foi a forma mais frequente e significativa 

de resistência. 

 

Fig. 52 Fuga                                                        Fig. 53 Charge de uma fuga  

 

 
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber História, 2015,               (BOULOS, História: soc. e cidadania, 2015, 

8º ano, p. 238).                                                                     8º Ano, p. 265). 

  

 

As fugas eram utilizadas por escravos como forma de pressionar os senhores a 

negociar melhores condições de vida, de trabalho e de sobrevivência. Elas eram mais 

organizadas e bem sucedidas, podia ocorrer individualmente ou em grupos. Na figura 52, de 

François Auguste Biard feita em 1859, intitulada Fuga, um grupo de escravos composto por 

homens, mulheres e crianças fugindo para as matas ou quilombos próximos.  

A figura 53 retrata uma charge, do autor Ângelo Agostini de 1886, mostra a fuga 

maciça de escravos no final do império. A fuga trazia a possibilidade dos escravos ter uma 
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vida livre, encontrar parentes, ou de se livrar de um senhor cruel. Os escravos costumavam 

fugir em grupo, levando seus poucos pertences, o que resultava na formação de quilombos. 

Quanto aos quilombos é interessante ressaltar que o termo tem conotação de uma 

associação de homens, aberta a todos sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual 

deviam proteger suas linhagens e os integravam como co-guerreiros num regimento de super-

homens invulneráveis às armas de inimigo (MUNANGA, 1996, p. 60). 

 Ao recuperar a relação de quilombo com a África, o brasileiro também é 

considerado uma cópia do africano (MUNANGA, 1995, apud LEITE, 2000, p. 336). 

Conforme Arruti (2008), o quilombo é uma extensão da África. No continente africano, 

“Kilombo” é originária da língua banto umbundo e refere-se a uma associação de homens, 

aberta a todos. Para Clóvis Moura (1987), quilombo é toda habitação de negros fugidos que 

passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se 

achem pilões.  

No Brasil há muitas variações no significado de quilombo, ora associado a um lugar 

(estabelecimento singular) ora, a um povo que vive neste lugar (várias etnias que o 

compõem). Existiram vários quilombos. Na imagem abaixo, o quilombo de palmares, 

localizado na serra da barriga, estado de Alagoas.  

 

Fig. 54 Quilombo dos Palmares.  

 

 
Fonte: (VAINFAS, História. Doc, 2015, 8º Ano, p. 58). 
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Nas ponderações de Almeida (2002), o quilombo está ligado à ideia de fuga, com uma 

quantidade mínima de fugidos, localizados isoladamente, em ranchos e com uma transação 

comercial externa. O significado do quilombo ficou disseminado à versão de uma unidade 

guerreira, supostamente isolada e autossuficiente.  

Na análise da imagem acima, Vainfas (2015) representa o quilombo dos Palmares. 

Seus habitantes eram chamados quilombolas ou mocambeiros que se recusaram a viver sob o 

regime de escravidão e devolveram ações de rebeldia e de luta. Palmares tinha de 20 mil a 30 

mil pessoas. No entanto, Palmares não era apenas um, mas uma série de doze ou mais 

quilombos (MUNANGA; GOMES, 2016, p. 72).  

Nota-se a presença de palmeiras, as casas são construídas próximas entre si e em um 

local elevado. Vale destacar no centro da imagem, um homem negro (Zumbi, chefe do 

quilombo) segurando uma espingarda e vigiando; mais a esquerda um grupo de negros 

armados com espingardas e lanças fazendo a segurança do acampamento. Conforme Ilka 

Boaventura, o quilombo constituiu um foco de resistência para os africanos contra o 

escravismo colonial (LEITE, 2000, p. 333). Vale ressaltar que os quilombos ainda 

permanecem nos dias atuais.  Nas imagens a seguir, o combate dos quilombolas em palmares. 

 

Fig. 55 A luta de Palmares                                    Fig. 56 Zumbi dos Palmares  

 

       
Fonte: (VAINFAS, História. Doc, 2015, 8º Ano, p. 33).       (DIAS, Vontade de Saber História, 

                                                                                                 2015, 7º ano, p. 254). 

 

Na imagem á esquerda, os quilombolas lutam por sua liberdade contra as tropas 

coloniais lideradas pelo bandeirante Domingo Jorge Velho. O quilombo resistiu a mais de 

vinte e sete guerras, lançadas pelos portugueses e também pelos holandeses (MUNANGA; 

GOMES, 2016, p. 83).  
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 Na cena á direita do autor Antônio Parreiras 1860-1939, é apresentado Zumbi dos 

palmares, líder que comandou a resistência africana. Para Dias (2015) ele é visto como um 

ancestral legítimo e positivo dos africanos, pois comandou um grupo de escravos fugidos do 

cativeiro que deram origem á mais conhecida comunidade a se rebelar contra a escravidão, o 

quilombo de palmares. O dia 20 de Novembro é comemorado o dia da Consciência Negra, 

lembrando o dia da morte de Zumbi dos palmares, um dos principais lideres negros que 

resistiu a escravidão. Essa data foi instituída em 1995 no contexto das comemorações do 

tricentenário da morte de zumbi dos palmares (1695). 

Uma imediata configuração de resistência foi às revoltas. Nas imagens abaixo, a 

revolta dos Malês e a Sabinada, formas de resistência negra existente nas terras de Salvador, 

Bahia, no contexto da escravidão.  

 

Fig. 57  Revolta do Malês                           Fig. 58 A Sabinada 

 

  
Fonte: (DIAS, Vontade de Saber História,              (BOULOS, História: Soc. e Cidadania, 2015,  

2015, 8º ano, p. 214).                                            8º Ano, p. 224). 

 

 

A revolta dos Malês foi uma rebelião organizada exclusivamente por escravos e ex- 

escravos muçulmanos adeptos do islamismo. O termo Malês refere-se aos africanos 

muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe.  Em janeiro de 1835, um grupo de africanos 

escravizados e libertos ocupou as ruas de Salvador e durante três horas enfrentou soldados e 

civis armados. Deixaram clara sua insatisfação com as duras condições de vida e trabalho a 

que eram submetidos e sua luta por liberdade. O levante foi organizado pelo malês, 
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conhecidos na Bahia, como os africanos muçulmanos ou apenas, nagôs islamizados 

(MUNANGA; GOMES, 2016, p. 92).   

Na imagem 57 do lado esquerdo, feita por Debret, século XIX, é representado um 

Malê (escravo) segurando um vaso com flores e com um amuleto pendurado no pescoço, 

simbolizando os fragmentos contidos no alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. As orações 

em árabe indicavam a existência no Brasil de alguns escravos muçulmanos alfabetizados. Era 

comum entre os escravos o uso de amuletos no pescoço, pois muitas vezes esses talismãs 

continham papéis dobrados nos quais estavam escritas orações muçulmanas ou católicas.   

A figura 58, evidencia a Sabinada, revolta que ocorreu  na Bahia em 1837 durante o 

periodo regencial. Entre as várias classes envolvidas nessa luta, os ecravos fazim parte, tendo 

em vista que lutavam por sua liberdade. A Litogravura de Rugendas, século XIX, retrata a 

participação de escravos negros na rebelião em salvador. 

Outra forma de resistência foi às campanhas abolicionistas, com objetivo de libertar os 

escravos, seja pela compra direta das alforrias, seja pelas iniciativas políticas dos grupos 

favoráveis a abolição do regime de escravidão no Brasil.  

 

Fig. 59 Leis Abolicionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (VAINFAS, História. Doc, 2015, 8º Ano, p. 257). 

 

A cena retrata o contexto da Lei do Ventre Livre de 1871, que concedia alforria as 

crianças nascidas de mulheres escravizadas a partir da daquela data. Na gravura de Alberto 

Henschel, feita em 1870 exibe uma mãe escrava com seu filho livre no estado da Bahia. 
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Percebe-se que o filho era amarrado a seu corpo. Com a referida lei, a escravidão não era mais 

transmitida de mãe para filho. No entanto, os senhores tinham a obrigação de criá-las até os 

oito anos de idade. Também proibiu que escravos menores de 12 anos fossem separados de 

seus pais. Outro artigo importante era a compra da alforria pelos próprios escravos. O fato é 

que os senhores passaram a ser obrigados legalmente a libertar seus escravos que lhes pagasse 

o valor equivalente de mercado. 

No plano cultural, existiram lutas de resistência e notáveis contribuições dos afro-

brasileiros, seja no campo da religiosidade, arte visual, dança, música, comidas e na 

preservação de suas raízes culturais. Na arte suas marcas ficaram em instrumentos musicais 

como tambores, a cuíca, o beribau. Na música e na dança, introduziram a capoeira, os 

congados, o coco, jongo (MUNANGA; GOMES, 2016, p. 22-23). 

Para Cotrim (2015), a capoeira foi à forma mais comum de resistência contra a 

escravidão ao longo do século XIX. Observe as imagens. 

 

Fig. 60 Capoeira                                                Fig. 61 Jogar Capoeira  

 

 
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 8º Ano, p. 230).         (COTRIM, Historiar, 2015, 8º Ano, p. 231). 

 

 

A capoeira mistura de dança com luta, foi criada por escravos africanos nas cidades de 

Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Na Aquarela á esquerda, de Augustus Earle, as autoridades 

do governo (Guarda Nacional) associavam os capoeiristas a escravos fugitivos, vadios e 

desordeiros. A prática da capoeira era uma forma de superar as dificuldades da vida cotidiana, 

além de criar laços de solidariedade entre si. 
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A cena á direita produzida pelo autor Rugendas, 1835 descreve elementos e técnicas 

da capoeira como uma roda de pessoas, a batida de palmas, o uso de instrumentos musicais 

(Beribau, Reco-Reco e Agogô) e a ginga corporal dos capoeiristas escravos. Essa técnica se 

transformou numa das expressões mais conhecidas da cultura afro-brasileira, tornando-se 

símbolo da identidade brasileira.  

A comercialização de comidas africanas tem inicio desde o século XIX com escravas 

de ganho que trabalhavam na rua. Tanto no passado, como no presente esse comércio garantiu 

o sustento de muitas famílias negras. As imagens abaixo revela elementos das raízes culturais 

africanas.  

 

Fig. 62 Comidas Africanas                              Fig. 63 Griots 
 

  
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania,               (VAINFAS, História.Doc, 2015, 6º Ano, p. 57). 

2015, 8º Ano, p. 31). 

 

 

A cena á esquerda mostra uma mulher negra na Bahia, em 2014, vendendo acarajé. É 

evidente que o comércio ambulante é uma prática que permaneceu no cotidiano dos negros 

depois da abolição da escravidão. O acarajé, hoje considerado patrimônio imaterial da 

humanidade e elemento central da cultura afro-brasileira, assim como as baianas, são 

símbolos de resistência desde a escravidão.  

O nome acarajé, assim, como sua receita e vendas estão ligados ao candomblé, religião 

africana. A base do acarajé consiste na massa do feijão fradinho, temperado com cebola e sal, 

depois o bolinho ganha recheios e acompanhamentos. A receita do bolinho vem da África e 

significa comer fogo, devido ao fato, da grande quantidade de pimenta. 
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Na cena á direita aparece um Griot em uma cidade de Burkina Faso em 2010. O termo 

Griot remete a um contador de histórias responsável por preservar e transmitir a memória e 

tradição de seus povos. A existência dos Griots em algumas sociedades da África ocidental é 

fundamental para conservar a história de seus antepassados e suas raízes culturais africanas. A 

oralidade tem um papel fundamental para elas. Outro elemento de importância singular é o 

caráter de senioridade: quanto mais vivência nesse meio, mais conhecimento se possui. 

No século XIX, as religiões afro-brasileiras eram étnicas, isto é, restritas a grupos de 

africanos e seus descendentes que estavam ligados por laços de origem e de cultura, 

especialmente os Candomblés. Elas foram ao longo da história geridas em contextos de 

exclusão, perseguição e marginalidade. As imagens a seguir retratam o jongo, uma 

manifestação afro-brasileira. 

 

Fig. 64 Jongo                                               Fig. 65 Grupo Jongo 

 

 
Fonte: (BOULOS, História: Soc. e Cidadania.         (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 77). 

2015, 7º ano, p. 73). 
 

 

O jongo consiste numa dança coletiva em louvor aos antepassados, feita ao som de 

tambores e tem origem nos conhecimentos dos povos africanos (BOULOS, 2015). Era 

praticado nas fazendas de café do sudeste brasileiro (vale do Paraíba fluminense e paulista) e 

atualmente é preservado por comunidades rurais. É praticado em todos os estados brasileiros 

da região sudeste e é chamado de caxambu. Em 2005 passou a fazer parte do patrimônio 

cultural imaterial brasileiro pelo IPHAN. Nas duas imagens, grupos de afro-brasileiros 

realizam apresentação de jongo. A primeira à esquerda, festival de folclore em Olímpia, São 

Paulo em 2014. Na Cena á direita, uma apresentação do grupo jongo do piquete no interior de 

São Paulo, 2007. 
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Outra religião que mais conservou aspectos tradicionais africanos foi o candomblé. 

Surgiu na Bahia no final do século XIX. Migraram para São Paulo e Rio de Janeiro, onde se 

estabeleceram e atualmente exerce forte influência. É uma modalidade de culto afro-brasileiro 

que não pode ser pensada como homogênea. As várias modalidades pelas quais esse culto se 

manifesta, são denominadas através da identificação com etnias africanas, denominadas de 

nação: Keto, Angola, Jêji-Mahi, Alaketo entre outras. A imagem abaixo menciona tal prática. 

 

Fig. 66 Candomblé  

 

 
Fonte: (COTRIM, Historiar, 2015, 7º Ano, p. 184). 

 

 

Na cena, candomblecistas carregam oferendas durante a festa de Lemanjá de 2014, na 

cidade de cachoeira, Bahia. No Candomblé a iniciação é a condição para a inserção legítima 

no culto. O fiel é isolado num espaço propício e submetido a uma série de rituais, tendo a 

cabeça raspada, sacrifício de animais e oferendas. Quanto mais antigo o fiel, maior a 

possibilidade de ocupar os cargos mais altos da hierarquia do terreiro.  

Há o predomínio de cantigas contendo palavras e expressões de línguas de origem 

africana, com acompanhamento de três atabaques. É uma dança ritual onde é obrigatória a 

formação da “roda de santo” e existe o predomínio de expressões coreográficas pré-

estabelecidas que identificam cada divindade ou momento ritual. 

Portanto, quanto à religiosidade, os africanos legaram ao Brasil algumas de suas 

religiões populares: candomblé, umbanda. No período escravista, as religiões afro-brasileiras, 

significavam, além de momentos de fuga daquele regime opressor, resistência à dominação e 

a manutenção da identidade. 
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3.4 Balanço comparativo das editoras  

 

A análise iconográfica nessa pesquisa foi desenvolvida em categorias elencadas de 

conteúdos ligados aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Categorias como Trabalho, 

Tráfico, Violência e Resistência africana possibilitaram um estudo mais compacto e 

minucioso sobre os afrodescendentes. 

Nas obras didáticas relativas à editora SARAIVA, foram presenciadas modificações 

cada vez menos antagônicas em relação à escravidão, mas representaram mudanças lentas, 

pontuais e graduais. Nos livros didáticos relacionados à FTD, percebeu-se uma maior 

diversidade, entretanto, ainda pautadas por aquelas premissas apontadas pelo PNLD que não 

aceita veiculação de nenhum tipo de preconceito.  

Durante a análise dessa investigação foi possível perceber que as quatro coleções 

didáticas são semelhantes em alguns aspectos. A primeira expressão evidencia que os 

africanos são representados em um passado distante e, essencialmente, ligado á escravidão. 

Nas imagens são indiscutíveis situações desgastantes dos africanos, ora castigados ou 

acorrentados. É importante destacar que as imagens dos africanos se relacionam enquanto 

escravo, do que propriamente a vida e cotidiano dos sujeitos. Desse modo, percebeu-se 

poucas imagens de negros libertos. 

O segundo ponto, são as imagens pintadas principalmente no século XIX, por artistas 

e pintores europeus. Mereceu atenção nessa análise, os artistas estrangeiros Jean Baptiste 

Debret e Johan Muniz Rugendas que nas suas viagens ao Brasil, descreveram o cotidiano 

colonial, pintando obras a partir do olhar europeu. Pode-se entender que houve uma influência 

da historiografia positivista com o modelo eurocêntrico.  

Essas fotografias são colocadas nos livros didáticos de História descontextualizas, e 

estão, na maioria das vezes, sem nome e sem história. Existe uma omissão de temas ligados à 

cultura afro-brasileira, marcadas por silêncios e esquecimentos na qual não tem uma memória 

da realidade desses sujeitos. A permanência de representações dos africanos no passado ainda 

é muito nítida nos livros didáticos de história. Portanto, entende-se que faltam imagens dos 

Afro-brasileiros enquanto sujeitos ativos e importantes na história. Ainda, persiste uma 

ausência de imagens que retratem a resistência dos afrodescendentes com suas tensões e 

conflitos, costumes, maneira de ser, crença e valores.  

Um terceiro aspecto são as legislações. O PNLD com seus critérios avaliativos, guias e 

editais foram, sem dúvida, importante para um pequeno avanço nas seleções de imagens dos 

livros didáticos. Vale salientar que os livros são comprados e distribuídos pelo Estado 
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conforme sua ideologia. É evidente que houve mudanças, no entanto, ainda são poucas 

imagens dos africanos no presente. O progresso moderado foi percebido também nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com o tema transversal da Pluralidade Cultural.  

Outra lei importante foi a nº 10.639/03 que contribuiu nas discussões em sala de aula a 

respeito dos afrodescendentes. Tanto a escola como os alunos conseguiram perceber os 

afrodescendentes além do dia 20 de Novembro, dia da consciência negra. A lei passou a 

induzir também a maneira como os livros didáticos são escritos. Nesse sentido, o PNLD, 

corroborou para propagar as novas discussões a respeito da presença dos afrodescendentes por 

meio dos livros distribuídos gratuitamente em todo o país. Em síntese, a política educativa 

passou a investir cada vez mais em propostas de educação baseadas na realidade brasileira.  

Na ótica dos livros didáticos do 6º ao 9º Anos dos anos finais do Ensino Fundamental, 

as imagens da escravidão negra foram desde a mão-de-obra africana para a colônia brasileira 

até as formas de resistência. Os negros africanos não foram passivos, eles resistiram, seja por 

meio de lutas ou por silêncios. Os africanos aparecem nas páginas dos livros, principalmente, 

no século XIX. Durante o século XX, momento pós Abolição e pós República no Brasil, os 

negros saíram das páginas dos livros. 

Alguns estudiosos que pesquisam a escravidão até o inicio século XX, tinham uma 

visão racista em relação aos escravos, pois entendiam que os povos originários da África eram 

inferiores, justificando a escravidão dos africanos. Gilberto Freire (1933) na sua obra Casa 

Grande & Senzala destaca a importância da contribuição dos africanos para a cultura 

brasileira.  

A estrutura econômica brasileira alicerçada na monocultura, no latifúndio, na agro 

exportação e na escravidão provocou a bipolarização social: de um lado, senhores e brancos, e 

de outro, escravos e negros.  Entretanto, esse antagonismo social foi atenuado pelo tipo de 

relação estabelecida entre senhores e escravos permitindo, assim, a miscigenação racial. O 

autor afirmava que existia uma relação amigável e solidária entre senhores e escravos, 

contribuindo para a criação do mito da democracia racial. 

Na África, a prática do escambo entre europeus e africanos, na qual os primeiros 

ofereciam aos segundos produtos do interesse destes: tecidos, vinhos, cavalos, ferro, e outros, 

recebiam em troca mercadoria humana, que em suas mãos tornavam-se objeto de dupla 

exploração: mercadorização, através tráfico para a América e a expropriação de sua força de 

trabalho, dentro do sistema de escravização nas colônias portuguesas, especialmente no 

Brasil. Dessa forma, o tráfico de africanos transformou-se numa das atividades mais 
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lucrativas para o Estado português e das elites agrária e escravocrata no Brasil (LEITE, 2017, 

p. 66). 

Na década de 1960, houve uma mudança nos estudos historiográficos em relação à 

escravidão. Estudiosos como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Emília 

Viotti da Costa passaram a denunciar a violência que os escravos sofriam por seus senhores. 

De acordo com os autores, os escravos passariam por um processo de “coisificação” e 

somente poderiam recuperar sua condição humana, caso, se rebelassem contra os senhores. 

Na década 1980, João José Reis e Eduardo Silva utilizaram novas fontes históricas 

para analisar a escravidão no Brasil. Eles procuraram perceber a escravidão do ponto de vista 

do próprio escravo, entendendo esse como um sujeito histórico, que se utilizava de diversos 

recursos para melhorar sua vida. 

As imagens difundidas dos africanos nos livros didáticos de história estão, na maioria 

das vezes, atrelado ao trabalho braçal nos canaviais, nas minas de extração, nas plantações de 

café e no manuseio de máquinas e ferramentas.  A escola e os livros didáticos ainda reforçam 

os estereótipos.  

Os professores tem um papel fundamental para renovar o tratamento com esse material 

iconográfico, principalmente por conhecer a historicidade das hierarquias de poder que estão 

presentes na escolha do livro didático. De acordo com Bittencourt, “os textos e as ilustrações 

das obras didáticas transmitem estereótipos e valores de grupos dominantes, generalizando 

temas como etnia, de acordo com os preceitos da sociedade branca burguesa” 

(BITTENCOURT, 2015, p. 72). 

Munanga; Gomes (2016) ressaltam que não faltam imagens veiculadas sobre África e 

africanos capazes de visualizar uma civilização autêntica em sua múltipla realidade que 

possibilitaria apresentar vestígios de um palácio real, um império forte e reis importantes. 

Diante disso, entende-se que falta uma escrita produzida pelos povos africanos para preencher 

a ausência desses sujeitos e escrever uma nova história. Existem referências positivas dos 

africanos. 

Alguns autores ressaltam que as imagens dos livros didáticos sobre os 

afrodescendentes, sempre são aquelas clássicas que mostram a escravidão negra. Desse modo, 

percebe-se que as imagens estão sem historicidade, restringindo as possibilidades de leituras 

críticas. Desse modo, a produção imagética, mais precisamente, as imagens da cultura negra 

nos livros didáticos são essenciais para despertar o interesse de professores e estudantes para 

construir novos saberes e atitudes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No primeiro capítulo foram discutidos as representações, os livros didáticos e a 

historiografia tradicional. Foi observado que os livros didáticos são objetos culturais, 

instrumentos de construção e divulgação de discurso, não existindo neutralidade. De acordo 

com Kossov, toda imagem ou fotografia é uma “representação da realidade elaborada a partir 

de valores culturais e estéticos de seu autor, cuja aplicação varia conforme aas técnicas 

disponíveis, e como tal, não pode ser entendida em sua totalidade se não for vinculada a 

compreensão de seu processo de construção” (KOSSOV, 1998, p. 43). 

Partindo desse entendimento, na construção e comercialização do livro didático 

interferem vários personagens, o autor, o editor, os técnicos em processos gráficos, 

programadores visuais e ilustradores.  

As imagens presentes nos livros de história tem uma marca Francesa, principalmente 

pela relação das propostas curriculares desse país na produção de livros didáticos brasileiros 

(BITTENCOURT, 2015, p. 76).  Conforme a autora, as ilustrações mais comuns sobre o 

passado brasileiro foram reproduzidas por desenhistas ou fotógrafos de quadros históricos 

produzidas no final do século XIX.  

Para que pesquisadores, professores e alunos compreendem as imagens, essas 

precisam vir acompanhadas de textos, informações, legendas e explicações. A imagem não 

fala por si própria, ela tem múltiplas faces e realidades. Essas informações permitem 

compreender o contexto histórico em que as imagens foram criadas, entendendo suas 

transformações e permanências, ou seja, sua dinâmica social (ABUD, 2013, p. 148). 

O segundo capítulo, simbolizou as exigências do PNLD, com editais e guias dos livros 

didáticos, entretanto, não apresentam um texto comprometido com a renovação do livro 

didático. As análises dos livros didáticos possibilitaram perceber como as políticas 

intervencionistas construíram mudanças na abordagem didática em diferentes períodos, 

concomitante a evolução do processo avaliativo do PNLD.  

Os currículos são historicamente e culturalmente inventados em meio a uma 

multiplicidade de objetivos e interesses de grupos sociais. Tanto a disciplina História como os 

atores envolvidos no processo de transmissão e reflexão do conhecimento necessitam 

entender como essas narrativas individuais e coletivas são produzidas no interior da cultura 

escolar, percebendo como ocorre o movimento de seleção e negociação de conteúdos. Para 

isso, é fundamental introduzir novos conhecimentos nos currículos de história promovendo 
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uma mudança na estrutura da disciplina e seus conteúdos e uma transformação na escola 

(TORRES; FERREIRA, 2014, p. 95). 

Os livros didáticos contemporâneos são utilizados como uma mercadoria. Os 

conhecimentos neles inseridos devem, além de atender aos objetivos do autor, atender aos 

interesses da editora. 

Os novos conteúdos ainda precisam fazer parte do currículo real, devem ser 

introduzidos de fato nas aulas da educação básica. Mesmo com a incorporação das leis, 

quando se refere à iconografia clássica dos negros, ainda persiste a escravidão, pois não 

renovam os conteúdos já consagrados na historiografia.  

No terceiro capítulo, as imagens dos livros didáticos de história do 6º ao 9º Ano 

mostram fotografias pintadas a partir do olhar do autor europeu, ou seja, viajantes que 

conferem uma identidade branca ao Brasil, mas omitem o contexto de produção das imagens e 

seu real conteúdo. As imagens precisam ser abordadas criticamente para combater a visão 

clássica e tradicional da escravidão.  

As omissões nas imagens distorcidas obedecem ideologias e dominação de seus 

autores. Interessante mostrar a importância do diálogo com a antropologia, com a história 

cultural e o Marxismo.  A relação de dominantes e dominados foi evidenciada nas relações de 

poder do sistema escravista, na qual os negros eram utilizados no trabalho e inferiorizados por 

discursos de vitimização. 

Durante as últimas décadas do século XX, vários questionamentos começaram a serem 

feitos sobre a ausência da história da África e da cultura afro-brasileira e africana no Brasil, 

dando origem a movimentos de revisão dos conteúdos ensinados na escola. Em um contexto 

marcado pela influencia do Marxismo, resultando na produção de uma história interessada em 

pensar as relações de produções como resultado das lutas de classe (TORRES; FERREIRA, 

2014, p. 90). 

Constatou-se que o ensino de História em diversos momentos teve a preocupação de 

construir uma identidade nacional. Entre os séculos XIX e XX foi marcante a valorização da 

cultura europeia em detrimento dos elementos constituintes do país, sentidos enquanto 

inferiores e não civilizados, assim há uma negação do negro e da pluralidade étnica e cultural 

brasileira. 

Nessa luta envolvendo dominantes e dominados, Souza pondera que “nos livros de 

Historia dos Brasil e Geografia, surgiram muitos escravos dando duro nas plantations, vítimas 

da exploração orientada por interesses vinculados ao capitalismo em expansão, ou fugindo 

para os quilombos em alguns fugazes momentos de rebeldia” (SOUZA, 2000, p.162). 
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A partir da década de 1980 houve uma revolução na historiografia sobre a escravidão 

no Brasil. A diversidade de fontes utilizadas e de temas abordados, permitiram remontar 

trajetórias de vida de personagens e de famílias cativas; possibilitou que formas implícitas e 

explícitas de resistência escrava viessem à tona; corroborou para que negociações e conflitos 

no sistema escravista fossem desbaratados. 

A década de 1990 é marcante no Brasil por propiciar uma mudança de perspectiva no 

que cerne a identidade nacional em uma sociedade que se redemocratizava marcada por um 

contexto de globalização, como também é resultado de movimento de lutas sociais. O governo 

brasileiro passou a adotar medidas afirmativas, em que a “diversidade étnica” é apresentada 

como elemento específico da identidade brasileira.  

Nesse contexto, o ensino de História trouxe a tarefa de capacitar o aluno a questionar 

sua própria historicidade e refletir sobre a natureza histórica do mundo, tornando-o critico. Tal 

perspectiva trouxe a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais nos anos 1990, com 

um papel importante de desempenhar uma configuração na identidade brasileira. Somados a 

isso, a lei nº 10.639/03 permitiu uma contribuição dos negros na formação da sociedade 

brasileira e obrigatoriedade de seus conteúdos nas escolas (TORRES; FERREIRA, 2014, p. 

91).  

É obvio que que tal obrigatoriedade não foi suficiente para garantir a inclusão desses 

sujeitos nos currículos escolares. No entanto, deve se considerar que até meados dos anos 

1990, a história da África aparecia nos livros didáticos como conteúdo secundário. A partir de 

1996 com a LDB e posteriormente com os PCN para o ensino fundamental, os estudos sobre a 

África e os africanos ganharam mais visibilidade.  

Compreende-se que é preciso avançar no sentido de implementar tal política no 

cotidiano escolar, considerando as múltiplas concepções de cultura no interior da escola. 

Além dos conteúdos, a formação de professores necessita ser pensada, pois muitos 

professores tem dificuldade de pensar e aprofundar o tema.  

Vale mencionar que a historiografia brasileira a partir dos anos 1980 e as pesquisas 

acadêmicas sobre a escravidão e cultura afro brasileira, além das políticas públicas 

implantadas pelo governo federal possibilitaram mudanças nos conteúdos dos livros didáticos 

de história, mesmo que de forma acanhada e retraída. Outra questão pertinente foi à 

implementação da avaliação metodológica dos livros didáticos. 
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Somados a esses esforços, vale ressaltar a necessidade de mais pesquisadores 

compromissados com essa temática, capaz de formular um novo olhar sobre afro-brasileiros e 

um ensino buscando uma sociedade plural. Uma educação que valorize a identidade negra, 

que mostre uma história plural da África com suas singularidades. Necessita-se de uma 

renovação de metodologias e de conteúdos para combater formas racistas e discriminatórias, 

capaz de abolir estereótipos e tornar o negro agente histórico, e mais do que tudo, influenciar 

seu processo histórico. 

Os autores dos livros didáticos como Cotrim (2015); Boulos (2015), Dias (2015) e 

Vainfas (2015) conseguem fazer um relato das imagens, do contexto da obra e uma relação 

com os textos escritos, entretanto, seus questionamentos são muito mais descritivos que 

analíticos. Salienta-se que esses autores e as editoras ainda não estão suficientemente 

capacitados com trato de imagens no ensino. Desse modo, entende-se que falta uma leitura e 

um julgamento mais crítico e profundo dos autores em relação às imagens nos livros didáticos 

de História. Assim, esse trabalho evidencia uma ótica mais analítica e minuciosa sobre as 

imagens e seus significados, possibilitando um preenchimento dessas lacunas.  

Portanto, espera-se que essa pesquisa possa dar sua contribuição à academia, às 

escolas, aos pesquisadores, professores e àqueles que se sentem desconfortáveis com os 

estereótipos, com aquilo que está dado, posto. Ressignificar os afrodescendentes, sua 

presença, cultura, sua historicidade é concebê-los como agentes, brasileiros e iguais. Deixar 

de observá-los como somente um outro  que apenas serviu de mão de obra escrava, buscando 

compreendê-los, também através de imagens, senhores de si, senhores de sua própria história 

e, por consequência, partícipes de seu tempo e espaço.  

Partindo dessa abordagem, torna-se importante que os professores durante suas aulas, 

problematizem a leitura, a percepção e a justificativa da presença das imagens em discursos e 

narrativas, também sobre o já dito, o já posto, o já dado a cerca dos negros escravizados. 
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