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Resumo 
A pesquisa realizou levantamento da presença da       
América Latina nos currículos da Educação Básica, a        
BNCC. Partimos da hipótese que o Ensino de História da          
América, e em particular da América Latina, não tem tido          
presença importante tampouco é uma prioridade na       
Educação Básica. Esta situação reflete o baixo interesse        
sobre questões relacionadas à identidade     
latino-americana nas pesquisas e nas escolas,      
reforçando a narrativa de nossas origens europeias       
como fundadoras de nossas identidades. O      
levantamento quantitativo e a análise qualitativa dos       
textos permitiram entender o lugar da História da        
América Latina no ensino de História e o que ainda          
precisa ser feito para reverter isso.  
 

Introdução  
Neste projeto investigamos como um dos conteúdos da        
História Escolar, a História da América Latina, está        
inserida no currículo escolar destinado à Educação       
Básica, na Base Nacional Comum Curricular. Para tanto,        
levantamos os conteúdos presentes no documento;      
quantos, quais, em que séries/anos para saber qual o         
lugar reservado à História da América Latina.       
Destacamos no levantamento dos conteúdos: os      
acontecimentos; os períodos históricos; as nações      
envolvidas; e os sujeitos históricos para identificar qual o         
ensino proposto para a América Latina no currículo das         
escolas. Espera-se compreender o lugar dado à História        
da América Latina no currículo. 
 

Material e Métodos 
A fonte primária desse estudos é documento da Base         
Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esse documento       
foi lançado em 2018 pelo MEC e serve de referência          
para os currículos de todo o Brasil. Nossa questão de          
partida foi. Qual o lugar reservado na disciplina de         
História ao ensino da História da América Latina. Nosso         
método foi a análise documental qualitativa e       
quantitativa. Na leitura do documento procuramos      
localizar todos conteúdos de História da América Latina        
presentes no documento e identificar: a) quais assuntos        
e temas são abordados; b) quais países são        
privilegiados; c) quais períodos históricos são mais       
estudados; d) quais sujeitos históricos são apresentados.       
A análise quantitativa buscou revelar quantos são e        
como estão distribuídos ao longo dos anos e        

compará-los aos conteúdos que tratam da História Geral        
ou europeia. 

Resultados e Discussão 
O estudo quantitativo indica que a presença da História         
da América Latina é inferior à da Europa no currículo.          
Além disso, a análise qualitativa revela que sua        
presença privilegia acontecimentos políticos ligados aos      
estados nacionais, ao período colonial, em detrimento de        
outros aspectos e temas.  
Essa situação parece perpetuar uma visão      
marcadamente eurocêntrica do currículo, que pode      
dificultar a identidade dos estudantes com a História da         
América Latina como parte de um passado comum, que         
ainda se faz presente nos dias de hoje. Na pesquisa          
sobre os currículos atuais (BNCC) verificamos que mais        
de 90% dos conteúdos referem-se a História "Geral" e         
do Brasil, enquanto a América Latina ocupa no máximo         
10% do conteúdo previsto. 
 
 

Conclusão  
Estudar a História da América Latina continua ser um         
desafio no Brasil. A identificação com a Europa        
prevalece em detrimento do contexto americano. Temas       
e questões em comum ficam em segundo plano. Isso,         
com certeza deve dificultar a construção de uma        
identidade latino-americana nos estudantes. Em outro      
estudo que realizei com entrevistas com estudantes do        
Brasil e da Argentina, pude verificar isso: os brasileiros         
pouco se identificam com a América Latina, enquanto os         
argentinos têm mais claro essa identidade. Apenas um        
currículo que coloque no devido a História da América         
Latina poderia romper com isso.  
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