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Resumo: O presente trabalho busca analisar e discutir o tratamento do conteúdo dos 

livros de história dos anos finais do Ensino Fundamental II, utilizando como referencial 

o livro do 8º ano. A escolha do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula é de suma 

importância para a formação do sujeito-aluno-cidadão, partindo da possibilidade que 

certos conceitos ou argumentos podem reafirmar ou desconstruir preconceitos 

estabelecidos dentro da construção histórica, social e cultural. Como debate deste 

trabalho apontaremos no decorrer do texto a discussão sobre os termos “escravo e 

escravizado”, sobre como os autores de livros didáticos abordam e tratam a história da 

América e seus sujeitos históricos no período da sua formação e independência. Os 

sujeitos para além da sala de aula que possibilitem o aluno a perceber todos os 

processos, avanços e retrocessos dentro da construção da identidade americana. 

Buscando perceber como sujeitos históricos são abordados na construção de processos 

políticos histórico-culturais, pela apropriação de dominações a sujeitos socialmente 

dominados, pela análise de conteúdos ensinados e trabalhados por meio de manuais e 

livros didáticos nas salas de aulas em escolas da rede pública. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Escravizado. Currículo. 

 

O Ensino de história da América e a multiculturalidade nas identidades territoriais 

 

O currículo escolar brasileiro é fruto de lutas e conquistas de grupos sociais 

que nem sempre levaram em conta a história de todos e todas. Quando se elenca um 

conteúdo a ser trabalhado se restringe, principalmente na sala de aula, há uma única 

história a ser “demonstrada e/ou ensinada” como uma verdade dita e pouco 

problematizada – discutiremos isso mais a frente- na sala de aula. No Ensino de história 
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da América não é diferente, as identidades, conflitos e diferenças no ensino são 

reprimidos, no sentido de não se ter uma análise aprofundada de todo o conteúdo do 

período. Mas quem seria o culpado? O professor? A escola? O currículo? O Estado? 

Acredito que cada qual tenha sua parcela de culpa. 

Sobre o conteúdo abordado na sala de aula, temos como principais “vilões” 

dessa “superficialidade” de tratamento os PCNs1 e Currículo Básico Comum. E são 

estes que apontam ou norteiam o que deverá ser trabalhado pelo professor, muitas vezes 

reprodutor desses manuais, em sala de aula. Sobre o conteúdo de histórica da América 

nos PCNs, Circe Bittencourt cita que 

 

Conteúdos escolares de história da América, como se pode constatar 

pelos planos e propostas curriculares, têm sido encontrados em vários 
momentos da trajetória escolar brasileira. Povos e países da América 

Latina e também dos Estados Unidos têm feito parte de vários livros 

didáticos, tendo sido incorporados como objetos de estudos, com 
maior ou menor intensidade, no currículo escolar a partir do século 

XIX aos dias atuais. (BITTENCOURT, 2005, p.6). 

 

O conteúdo de História da América está posto em conflito quando fala-se 

em quais “identidades” estão postas e trabalhadas nesses manuais. Segundo o PCN de 

história, no que rege a pesquisa histórica – parte primordial do ensino – pode-se 

perceber que para o ensino 

Muitas reflexões inerentes à pesquisa histórica são significativas para 

o ensino na escola fundamental. As abordagens teóricas que 
problematizam a realidade social e identificam a participação ativa de 

‘pessoas comuns’ na construção da História nas suas resistências, 

divergência de valores e práticas, reelaboração da cultura instigam, 
por exemplo, propostas e métodos de ensino que valorizam os alunos 

como protagonistas da realidade social e da História e sujeitos ativos 

no processo de aprendizagem. (BRASIL, 1998, p.33). 

 

                                                             
1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — são referências para os Ensinos Fundamental e Médio 

de todo o país. O objetivo dos PCN é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais 

com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos 

reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem caráter de obrigatoriedade e, 

portanto, pressupõe-se que serão adaptados às peculiaridades locais. Disponível em: 

<http://www.educacional.com.br/legislacao/leg_vi.asp>.  Acesso em: 16 set. 2015. 
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Ainda tem-se uma visão da historiografia de que a História da(s) América(s) 

depende(m) das heranças coloniais europeias, uma história do Ocidente, tratando da 

vida dos “Ameríndios” e dos processos das colonizações em terras brasileiras. “Além 

dos limites que demarcaram a historiografia que versa sobre alguns destes temas – 

inação dos indígenas, anacronismo, eurocentrismo, determinismo, arcaísmo e 

inferioridade”(KOLING, 2008, p.3) tem-se a eletrificação da história dos heróis, 

esquecendo-se da história dos ditos “vencidos”. 

Nesse contexto, a pluralidade cultural refere-se ao conhecimento e à 

valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que 

convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às 

relações discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo 

ao aluno a possibilidade de conhecer um território (no caso o Americano), multifacetado 

e algumas vezes paradoxal. (GONÇALVES, 1998).  

Muitas vezes, os professores não sabem lidar com a construção de 

conhecimentos tal como preceitua a legislação e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) ora não dispondo de recursos metodológicos e didáticos para efetivar o fazer 

pedagógico sobre os temas, na construção social e na valorização das diferentes 

expressões culturais a partir da escola, já que esta é o espaço apropriado para a 

formação e o momento ideal de ruptura com paradigmas que deram origem ao 

preconceito e à discriminação. 

Se pegarmos os conflitos de identidades presentes na histórica da América 

na construção do nacionalismo, as temáticas nos PCNs e CBCs concentra-se em 

pequenas partes de conflitos “como as antigas colônias se transformaram em Estados 

Nacionais, processo considerado como ‘revolucionário’ para o caso dos Estados Unidos 

e demais países latino-americanos” (BITTENCOURT, 2005, p.7). Percebe-se que há 

uma mudança no foco a partir do regime republicano com a desvalorização da história 

nacional e uma ampliação sobre a história dos americanos (novos sujeitos e objetos de 

analises). Verifica-se que logo após a instalação do regime republicano, com o 

desprestígio da história nacional, há uma ampliação de “pontos” sobre a história 

americana. 
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Esse momento de debates sobre os rumos políticos da recente 
república possibilitou a introdução, portanto, de uma história da 

América integrante de um projeto de identidade nacional diferenciado 

dos anteriores mas que, evidentemente, não se consolidou e nem se 

tornou predominante. (BITTENCOURT, 2005, p 9). 

 

Koling (2008) destaca a necessidade de se repensar a pesquisa histórica para 

a formação dos conteúdos e o ensino de História, evitando a construção de conceitos 

errados e utilização de fontes sem fundamento, como no trecho a seguir 

 

(...) ressalta-se a necessidade do aprofundamento da pesquisa 

histórica, inclusive para a realização do ensino de História na 

educação básica. Imagina-se o ‘estrago’ que a falsificação – neste caso 

o argumento da ignorância não tem vez – e o uso indevido de fontes 

pode provocar nos alunos e professores (...). (KOLING, 2008, p.15). 

 

Desse modo, tornam-se escassas as oportunidades de diversas abordagens e 

o processo de formação e ensino. Situações como essas nos provocam e nos incitam a 

desenvolver estratégias e mecanismos como meio de reconhecimento da contribuição de 

saberes e conhecimentos de múltiplos, identidades e a (multi)diversidade cultural nos 

âmbitos acadêmicos de todos os níveis, permitindo-os ir além de manuais e 

apropriando-nos da crítica do Livro Didático e do Currículo para solucionar esses 

conflitos de interesses e formação. 

 

O livro didático e o conteúdo de História da América  

 

A discussão sobre o livro didático é, no Brasil, recente “em 1993, quando 

Circe Bittencourt (1993) defendeu a sua tese sobre livro didático, os trabalhos 

acadêmicos brasileiros sobre o tema, publicados nos anos 1970 e 1980, não passavam 

de quase 50 títulos” (MUNAKATA, p.181,2012). Depois disso, os trabalhos sobre a 

temática se multiplicaram chegando a “79 no ano de 2009” (MUNAKOTA 2012).   

As primeiras análises circulavam o quesito da “ideologia da história”, não se 

atentando a conceitos, função ou identidades históricas. A história dos vencidos, tratada 
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nas obras de Walter Benjamin, demonstra que os livros, textos, poemas, contos, etc. 

tendem a “glorificar” certos sujeitos históricos, esquecendo e apagando muitas vezes os 

ditos “vencidos” da construção de grandes marcos, como a própria independência das 

Américas.  

No caso, será analisado, como exemplo, o Livro Didático do 8º ano: “Saber 

e Fazer História”2. O livro tem 288 páginas, 16 capítulos; destes 2 envolvem o conteúdo 

de História da América, o capítulo 4- “Formação dos Estados Unidos” (página 58 a 73) 

e o capítulo 12 - “Estados Unidos no Século XIX” (página 196 a 210). 

O capitulo 4 - “Formação dos Estados Unidos” tem 16 páginas subdivididas 

em 3 temas principais: As 13 Colônias Inglesas, Conflitos Colônia- Metrópole e 

Independência das 13 Colônias; o Capítulo 12 - “Estados Unidos no Século XIX” tem 

14 páginas subdivididas, também, em 3 temas principais: A expansão dos Estados 

Unidos, Guerra da Secessão e a Doutrina Monroe.  

Ambos os capítulos possuem no final uma página chamada: “De Volta para 

o Presente” que contextualiza a discussão do mesmo com algum fato ou acontecimento 

do presente, duas folhas de exercícios divididos em: “oficina de história” – “Organizar e 

Aplicar” e “Refletir e Ampliar”. Por último, há dicas para “Saber mais”, com leituras, 

sites e filmes. Cheios de imagens, mapas e notas, os capítulos contam ainda com dois 

trechos para refletir conteúdos além dos programáticos: “Em Questão” e “Outras 

Histórias”. 

Mas para quem é o Livro Didático? Para quem ele foi escrito? Qual o seu 

objetivo? Novamente nos remetemos à Munakata que traz: 

 

Uma das especificidades do livro didático é que essa mercadoria não 

se coloca simplesmente no mercado à espera do seu consumidor, mas 
a sua produção e sua distribuição são, em muitos países, reguladas 

pela mediação do Estado, havendo casos em que este assume a própria 

função de produzir o livro único. (MUNAKATA, p.187, 2012). 

 

                                                             
2 COTRIM, Gilberto, 1995 – Saber e Fazer história, 8º Ano/ Gilberto Cotrim, Jaime Rodrigues. – 7. ed. – 

São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Se o Estado é o mediador e produtor do Livro didático cabe ao mesmo 

identificar e corrigir aspectos subjetivos de exclusão social e histórica de sujeitos e 

ações que são esquecidas ou apagadas das salas de aulas. Segundo Prado (2010), alguns 

professores utilizam os livros didáticos como fontes históricas; o autor não concorda 

com isso e faz uma crítica: 

Assim posto, pergunta-se: por que utilizar livros didáticos como fontes 
históricas? No Brasil, até recentemente, os livros didáticos balizaram 

os referenciais curriculares para o ensino das disciplinas da educação 

básica, embora muitos deles adotassem como referência os programas 
oficiais e, com certa autonomia, passaram a ditar os parâmetros 

curriculares para a educação de crianças, adolescentes e jovens. Ou 

seja, gerações de brasileiros foram formadas com base nos 

pressupostos curriculares veiculados pelas editoras especializadas em 
manuais didáticos. (PRADO, 2010, p. 113). 

 

 A questão dos manuais, do currículo e do professor em sala de aula será 

abordada a seguir. Por isso, será retomada a análise dos capítulos do Livro Didático, 

pois a questão dos Escravos e Escravizados não é colocada nos capítulos, inclusive 

apenas o Capítulo 4 aborda a questão da “escravidão nas 13 colônias” tratando o negro 

como escravo e não escravizado, abordando de forma breve sobre a questão da 

liberdade ao discutir “os limites da Cidadania” e “A Declaração da Independência dos 

Estados Unidos”. O uso dos termos escravo e escravizado é recente, será apresentada 

uma breve discussão a seguir. 

 

“Escravos vs Escravizados”: o ensino, o currículo, o professor e o trato com o 

diferente 

 

No ano de 2015, com a discussão e revisão/montagem dos Planos 

Municipais de Educação (PML) para os próximos 10 anos, o currículo ganhou 

modernizações e retrocessos. Um exemplo disso foi a abordagem, em várias regiões do 

Brasil, da discussão das temáticas de “Identidade de Gênero” e “Diversidade sexual”. 

Esse processo terminou com a retirada, em muitas cidades, das temáticas, porém essa 

discussão merece outro momento e estudo. Remete-se aqui à discussão do currículo 
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para a abordagem e ensino de História, apontando como se dá a construção e como ele 

pode ser uma “arma” na mão do professor crítico e na desconstrução de visões de 

sujeitos como “escravos e escravizados”. 

O multiculturalismo presente na escola nos dias de hoje provém de um 

processo travado, com muita luta pelos movimentos sociais, reivindicações que devem 

ser respeitadas e devem ser trabalhadas pelo professor em sala de aula. Nesse contexto, 

o professor crítico é o caminho para a desconstrução e discussão de temáticas 

antidemocráticas, monoculturais, difusoras de estereótipos e preconceitos de classe 

social, racial, de identidade, gênero e religiosa.  

O currículo não é neutro, é um campo de disputa de interesse e intenções 

sociais, políticas, religiosas, culturais e sua importância está na compreensão de ser ele 

o gerador de contexto para o processo de relações, saberes, práticas escolares (Mc 

LAREN,1997). E é esse currículo preenchido de lutas e (multi)culturas que será 

discutido nessa última parte do trabalho.  

Silva (2007, p.44) reafirma isso ao analisar alguns autores e definir currículo 

como 

(..) um processo, fruto da seleção e da visão de alguém ou de algum 

grupo que detém o poder de dizer e fazer. Logo, o currículo revela e 

expressa tensões, conflitos, acordos, consenso, aproximações e 
distanciamentos. É histórico, situado, datado no tempo e no lugar 

social.  
 

Assim sendo, cabe ao professor crítico o tratamento desse documento ao 

preparar seus planejamentos de aulas, levando em consideração que algumas temáticas 

estabelecidas neles devem sim ser questionadas, abrindo campo para a desconstrução 

dos temas “tabus” como a questão racial, de gênero, cultural, geográfica etc. 

No caso da discussão de escravos e escravizados, tem-se aqui uma 

apropriação forçada de situação de colono em relação à colonizado, uma etiquetagem 

como 

 

Em inglês, a expressão idiomática ‘That’s just semantics!’ traduz uma 

acusação de abuso das palavras, de seu emprego como truque, a fim 
de distorcer a realidade. Expressões de tal tipo testemunham uma 
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crença na objetividade da realidade e na possibilidade de sua tradução 

transparente por meio da linguagem, pressupostos fundamentais de 

teorias de linguagem que a postulam como código ou etiquetagem do 

mundo. Segundo esse conjunto de teorias, fatos, acontecimentos, 
emoções ou decisões seriam passíveis de descrição sem a 

intermediação de lentes ideológicas, como se o modo de dizer não 

entrasse na constituição do dito nem na construção de seus possíveis 
efeitos de sentido. (HARKOT-DE-LA-TAILLE; SANTOS, 2012, p. 

1). 

 

O ser humano nasce livre por natureza, no caso dos negros presentes nos 

processos de colonização da América, eles foram colocados sobre um sistema de 

privação de liberdade, então não são – no sentido de identidade – escravos e sim 

escravizados. Quando nomeia-se os negros como “escravos” “temos nessa denominação 

a concepção da liberdade como um estado condizente ao sujeito livre e que não está 

submetido a nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade” (HARKOT-DE-LA-

TAILLE; SANTOS, 2012, p. 4) e dá ao sujeito – no caso aqui o negro -  a 

responsabilidade  e naturalização da opressão sofrida. 

“Escravizado, nessa perspectiva, remete a um campo semântico distinto  

daquele construído e constituído em torno do vocábulo escravo” (HARKOT-DE-LA-

TAILLE; SANTOS, 2012, p. 8). Ao comparar os dois termos, os autores apresentam a 

conclusão de que 

 

Enquanto o termo escravo reduz o ser humano à mera condição de 

mercadoria, como um ser que não decide e não tem consciência sobre 

os rumos de sua própria vida, ou seja, age passivamente e em estado 
de submissão, o vocábulo escravizado modifica a carga semântica e 

denuncia o processo de violência subjacente à perda da identidade, 

trazendo à tona um conteúdo de caráter histórico e social atinente à 
luta pelo poder de pessoas sobre pessoas, além de marcar a 

arbitrariedade e o abuso da força dos opressores. (HARKOT-DE-LA-

TAILLE; SANTOS, 2012, p. 8-9). 

 

Mas onde está o problema ou a solução para o ensino se modernizar e parar 

de reproduzir conceitos errôneos como esse? Para o autor Miguel G. Arroyo (2004), o 

sistema de ensino está sendo pensado e ressignificado na prática das escolas, nas salas 

de aula; na criatividade dos professores, no material didático que o docente cria e 
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incorpora. Ele afirma que os sujeitos dessa reinvenção do currículo são os sujeitos da 

ação educativa, ou seja, docentes e jovens – adultos educandos. 

Segundo Arroyo (2004, p.59), “há práticas inovadoras e autorias nas 

escolas.” O mesmo autor parte da seguinte afirmação: “Quando professores e estudantes 

são Outros, a docência, os currículos terão de ser outros”, questiona: Que jovens 

chegam à educação média? Responde: Os jovens populares.  

 

Com a chegada à educação média dos Outros adolescentes, jovens 

adultos e de outros docentes, somos obrigados a reconhecer a 
heterogeneidade, a pluralidade, as DIFERENÇAS feitas tão desiguais 

em nossa sociedade. Um reconhecimento nada fácil em uma tradição 

curricular que se pautou pela homogeneidade. (ARROYO, 2004, p. 
59). 

 

Retomando a discussão sobre currículo, o conhecimento é dinâmico. Sendo 

assim, o mesmo não pode ser reverenciado como um campo estático, mas como um 

território de disputa no que diz respeito à forma como o próprio conhecimento é tratado 

na sociedade. O processo inovador nos conhecimentos e nos currículos exige apoio das 

políticas públicas. Exige reconhecer o direito dos docentes em tempos de pesquisa, de 

renovação do currículo. 

Todo projeto de reestruturação curricular no Ensino Médio que 
pretenda definir expectativas e normas ‘DO ALTO’ nem reestrutura 

currículos tampouco inova o ensino; (...). Se o referente são os 

educadores e os educandos, a postura mais pedagógica e respeitosa 

será auscultar as escolas, seus coletivo docentes e discentes sobre as 
indagações que as ocupam sobre o currículo, sobre o que ensinar-

aprender e sobre o trabalho docente. (ARROYO, 2004, p. 57). 

 

Entender a identidade como uma relação social, tensão entre 

interconhecimento e heteroconhecimento, é dar importância aos diálogos interculturais e 

resgatar ou realizar a discussão de termos, sujeitos e ações históricas. 

 

 

Considerações finais 

Em linhas finais,  
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Ao percorrermos a história da disciplina no que se refere à história da 

América na constituição de identidades é possível perceber mudanças 

quanto ao seu papel. A história da América como apêndice de uma 

história universal serviu para reforçar a identidade nacional criada 
para consolidar o pertencimento da nação criada pelo Estado uma 

civilização branca e cristã. A partir da necessidade de se projetar o 

futuro do país no mundo do capitalismo industrial, a América passou a 
ser apresentada em dois mundos separados e em constante confronto: 

o desenvolvido responsável pela dominação de um conjunto de países 

identificados como América Latina atrasado e subdesenvolvido. 
(BITTENCOURT, 2005, p.14). 

 

Para essa mudança de conceitos e conteúdos ensinados é preciso que cada 

“agente” do processo de ensino sofra adequações, críticas e mudanças; quando os 

educandos são outros, a escola, à docência, os currículos, as didáticas, o que ensinar e 

aprender passam a serem outros. Os professores críticos ganham a função de questionar 

o Livro Didático e logo pesquisarem “além” do pedido. É necessário entender que a 

sociedade mudou, a cultura se transformou e isso levou com que as nossas escolas 

necessitem da discussão do “novo não entendido”.  

O currículo “é uma tradição seletiva, um perfeito exemplo de invenção da 

tradição (...), algo a ser definido onde, com o tempo, as mistificações tendem a se 

construir e reconstruir” (GODSON, 2001, p. 27). Assim sendo, tem-se no currículo um 

processo de construção social de “lutas por espaço” no que ensinar, que influencia 

diretamente na sala de aula e na escolha do professor no momento de definir suas 

temáticas para o planejamento pedagógico. 

A escola é, sem dúvida, um campo multicultural, o trabalho com conceitos, 

muitas vezes cheios de preconceitos, estigmas e achismos nos permite contribuir para 

construir, em muitos dos professores presentes, novos pensamentos e principalmente a 

valorização de uma cultura que, afinal, é o berço da cultura brasileira. 
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