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Neste trabalho, apresentamos um mapeamento da produção editorial relacionada 

ao ensino de História, no período de 1982 a 2016.  

O campo de ensino de História, que ganha força após o fim da Ditadura Militar, 

inicia, como indicam vários autores, a partir da mobilização em torno da “volta” do ensino 

de História ao currículo escolar e a elaboração das propostas curriculares. De acordo com 

Cerri (2007), é justamente nesse período que se passa a pensar o ensino de história numa 

perspectiva história, provavelmente em função da dimensão que vai ganhando esse campo 

de pesquisa. De acordo com ele  “...a constituição da História do Ensino de História como 

objeto de pesquisa é uma das características próprias da geração que surge no período da 

redemocratização” (p.64). 

Essa área se desenvolve, então, a partir das pesquisas produzidas no âmbito do 

ensino de história e divulgadas entre os “pares” seja em eventos acadêmicos, em 

publicações de livros e revistas. Caimi (2008) faz um mapeamento da constituição deste 

campo a partir de eventos acadêmicos e temáticas abordadas. Inicialmente, os dois 

principais eventos, o Perspectivas do Ensino de História e o Encontro Nacional de 

Pesquisadores do Ensino de História, e, mais recentemente, a presença de simpósios 

temáticos relacionados ao ensino de história, que, notadamente vem ganhando maior 

espaço. 

Contraditoriamente, de acordo com Neto e Mello (2016), vivemos um período 

de grande produção intelectual sobre o ensino de História e, ao mesmo tempo, uma 

constante ameaça política da perda de espaço da disciplina escolar.  

Além disso, os diversos autores que buscam construir análises e mapeamentos 

do processo de constituição deste campo de saber o fazem a partir de diferentes 

referenciais gerando também diferentes interpretações. Conforme defendem Neto e 

Mello,  



 

 

Várias iniciativas de balanço sobre as pesquisas acerca do ensino de 

história no Brasil atestam um crescimento da produção acadêmica e o 

fortalecimento de um campo específico de pesquisas. Essa constatação 

comum entre os investigadores, no entanto, não representa uma forma 

consensual de explicar como se constituiu e tem se ampliado esse 

campo de pesquisa no Brasil. (2016, p.23) 

Outros trabalhos mapeiam a produção ligada ao ensino de história, levantando 

temáticas a partir das dissertações e teses bem como artigos publicados em dossiês de 

periódicos. A partir destes instrumentos é possível perceber o aumento e a abrangência 

da área.  

No entanto, se por um lado esses instrumentos podem ser suficientes para 

abranger a produção acadêmica, por outro lado, não é possível ignorar a participação de 

professores da Educação Básica na constituição desse campo. Assim, dentre os pares 

estão tanto professores universitários quanto professores da Educação Básica, 

considerando que existe, e deve existir, um diálogo constante entre eles.  

Esta apresentação propõe a análise da constituição de um campo editorial, para 

além da constituição de um campo de pesquisa, já que engloba especificidades do 

mercado editorial, que, no entanto, tem sua produção pouco delimitada. Ou seja, pensando 

em leitores e consumidores das obras publicadas o público alvo, entre professores e 

pesquisadores, se mescla e se confunde. Em diversos casos, a justificativa para publicação 

está em ser “voltada para o professor”. Em outros casos, no entanto, o modelo “manual” 

é claramente produzido para um suposto perfil de professor. 

Assim, proposta é analisar a produção editorial na área de ensino de história nos 

últimos 30 anos, cujo número de livros, em um levantamento inicial, chega a 154 títulos. 

Analisando os títulos, as editoras, os anos de lançamentos e as características da 

publicação podemos identificar o caráter do livro, os períodos de maior ou menor 

produção editorial, associado a políticas públicas, a incentivos de agências de 

financiamento, dentre outros.  

O levantamento foi feito em bibliografias, editoras, livrarias virtuais e no site do 

Ministério da Educação e os títulos foram organizados a partir dos itens : ano, título, autor, 

número de edições, estado, se a publicação é uma coletânea ou não, se faz parte de alguma 

coleção, se é resultado de grupos de pesquisa, grupos de trabalho ou eventos, o público 

alvo e formato, e, por fim, se faz parte do Programa Nacional Biblioteca Escolar. As obras 



 

 

selecionadas possuem qualquer relação com o ensino de história, seja uma produção 

acadêmica ou manual para professores. O foco são obras que tematizam, debatem ou 

colaboram para configurar práticas e metodologias de ensino. 

Na imagem 1 podemos ver uma parte da tabela construída para classificação 

parcial/inicial das obras elencadas. 

IMAGEM 1 – Seleção parcial de Tabela de Classificação das obras (1982-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do levantamento e análise inicial, podemos identificar que 14% dos 

livros foram publicados até 1999, e, entre 2000 e 2016, foram publicados 86% do total, 

como podemos ver no gráfico 1. Além disso, o gráfico 2 indica o número de obras 

publicadas nos períodos de 1982-2000; 2001-2007 e 2008-2016.  

GRÁFICO 1 – Porcentagem de obras por dois grandes períodos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 



 

 

O gráfico indica, claramente, que antes do ano 2000, a produção editorial na área 

de ensino de História era bastante escasso, considerando que nos últimos 16 anos foram 

produzidos 86% do total das obras elencadas. 

 

 

GRÁFICO 2 – Número de obras a partir de três períodos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para analisar o número de livros editados ao longo dos anos podemos observar 

o gráfico 3:  

GRÁFICO 3 – Produção editorial – ensino de história 



 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No gráfico 3, as colunas representam os anos de realização dos dois eventos da 

área: Perspectivas do Ensino de História e Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino 

de História. O objetivo seria observar a existência ou não de relação entre as obras 

publicadas e a realização dos eventos. Podemos observar que o gráfico tem um perfil de 

crescimento apesar da oscilação entre um ano e outro, indicando um movimento de 

aumento e diminuição do número de obras publicadas. No entanto, o que chama a atenção 

são os picos de produção nos anos de 2009 e 2012, respectivamente 17 e 16 obras. Isso 

pode ser explicado pelo lançamento de editais do Programa Nacional Biblioteca na 

Escola, em sua versão Biblioteca do professor, que levou a uma corrida das editoras à 

produção de manuais para docentes. Assim, nestes dois anos houve um aumento 

considerável de produção de obras destinados aos professores. Várias delas compõem o 

programa do ano seguinte. 

Dentre as obras publicadas no período analisados, levantamos inicialmente as 

características das mesmas, considerando ser algum tipo de coletânea, seja de publicação 

de artigos resultados de apresentações em eventos, em grupos de pesquisas, ou autores 

convidados; ou, livros de uma autoria que compõe uma obra, tais como as que são 

resultados de pesquisas de mestrado e doutorado. Além disso, também foram 

identificadas as obras claramente produzidas como Manuais para professores. Apesar de 



 

 

algumas coletâneas serem produzidas tendo como público alvo os professores, elas não 

são classificadas como manuais. Assim, inicialmente chegamos aos resultados 

apresentados no gráfico 4. 

GRÁFICO 4: Perfil das obras selecionadas 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

É interessante perceber que 27% das obras selecionadas são claramente manuais 

e, no entanto, a maior parte dos livros, são compostos de coletâneas, que, em sua maioria, 

são escritas por pessoas ligadas à pesquisa em ensino de história, ou, pesquisa em história.  

Em relação a distribuição por estados, foi identificada, até o momento a seguinte 

distribuição: SP (32%); RJ (19%); PR (15%); RS (14%); MG (9%); RN (8%) e outros 

(4%), conforme o gráfico 5.  

GRÁFICO 5 – Distribuição das obras publicadas por Unidades Federativas 



 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar da preponderância de obras publicadas no estado de São Paulo, o número 

de obras publicadas nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul não são 

desprezíveis. Isso significa que existe uma maior distribuição das publicações em 

diferentes estados, e, também a constituição de campos locais de consumo dessas obras 

como referenciais. É interessante perceber que o número de livros é bastante grande e não 

estão circunscritas a São Paulo e Rio de Janeiro. 

Uma análise mais qualitativa será realizada a partir do aprofundamento do 

levantamento inicial, apresentado na tabela abaixo, ainda em processo de elaboração. 

 

 

TABELA 2 – Lista completa de obras selecionadas 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Conclusões 

Em um contexto de crise e ameaças a permanência e sustentação do ensino de 

História na Educação Básica, base de sustentação dos cursos de Licenciatura em História, 

refletir sobre a produção editorial e o público alvo dessas obras torna-se importante 

considerando a necessidade de construir uma maior aproximação entre a produção 

acadêmica e o ambiente escolar. 
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