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O autor se propõe a fazer uma "pesquisa exploratória de produções bibliográficas" sobre o movimento 
negro brasileiro. Trata de um tema absolutamente pertinente e atual e faz uma clara e precisa 
introdução sobre a relevância do tema e a importância da produção científica sobre o assunto. Aborda 
aspectos importantes do movimento desde o Quilombo dos Palmares, o contexto abolicionista e a luta 
e resistência na contemporaneidade com o Movimento Negro Unificado.  
A redação é excelente e os temas foram organizados de maneira lógica e de fácil compreensão. Dois 
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um aspecto específico dentro do movimento e/ou delimitar as décadas pesquisadas; pertinência da 
literatura selecionada para discussão dos resultados - apesar de utilizar autores contemporâneos, a 
seção sobre estes autores foi menos explorada em relação às demais. Uma sugestão seria aumentar o 
escopo dos autores que tratam do tema atualmente.  
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