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RESUMO
O trabalho discute o tema da história do negro nos livros didáticos de História. A pesquisa teve
por objetivo analisar a forma com que a história do negro é narrada pelos livros didáticos após a
implementação da Lei 10.639 visando identificar se a história reproduzida contempla os
princípios impostos pela Lei. Investigamos os livros didáticos de história de duas coleções:
Projeto Araribá Historia e História, Sociedade & Cidadania. Para alcançar os objetivos da
pesquisa utilizamos a técnica de analise de conteúdo na busca pela identificação das mensagens
explícitas e implícitas sobre o negro. Foram identificadas sete categorias de análise que
representaram aspectos diferentes da história do negro, sendo elas: O negro como mercadoria;
O negro representado pela ótica dos viajantes da época; A história do negro antes da
escravidão, a ênfase no legado cultural africano para a humanidade; A participação do negro
em rebeliões, revoltas, levantes e protestos na história do Brasil e a história dos heróis negros;
O negro como protagonista da sua história; A história da resistência negra e A história da
mulher negra durante a escravidão. Para uma abordagem mais didática dos resultados da
pesquisa apresentamos as categorias na ordem em que as mesmas foram aparecendo e fizemos
suas análises. Constatamos que a história do negro que é representada pelos livros didáticos de
história está passando por um processo de ressignificação e que contempla parcialmente os
princípios determinados pela Lei. Chegamos a esta conclusão por termos identificado que a
história do negro foi contada de forma ampla e complexa apenas em momentos específicos das
duas coleções, e não no decorrer de toda a coleção, mas concentrada sobretudo nos livros da 7ª
série, enquanto os livros das demais séries contaram a história do negro de forma reduzida e em
muitos momentos silenciada. Definimos esse processo como um esvaziamento da história do
negro pelos livros didáticos de história.

Palavras-chave: História do Negro; Ressignificação da História, Livro Didático de História;
Representação do Negro

RESUME
Ce travail se propose de mettre en discussion la thématique de l’ histoire du Noir dans les livres
didactiques d’ Histoire. Le but de cette recherche a été d’ analyser comment l’ histoire du Noir
est narrée par les manuels après la mise en jour de la Loi 10.639 visant d’ identifier si l’ histoire
reproduite contemple les principes établis par cette loi. La recherce a été faite sur les livres
didactiques d’ histoire de deux collections : Projeto Araribá História e História, Sociedade &
Cidadania. Pour atteindre aux objectifs de la recherche on a utilisé la technique de l’ analyse de
contenu à la recherche de l’ identification des messages explicites et implicites sur le Noir. Sept
catégories d’ analyse qui representaient des différents aspects de l’ histoire du Noir ont été
identifiées, à voir : le Noir en tant que marchandise ; le Noir aprhéndé sous l’ optique des
voyageurs de l’ époque ; l’ histoire du Noir avant l’ esclavage, l’ enphase sur l’ héritage
culturel africain pour l’ humanité ; la participation du Noir en rebellions, révoltes,
soulèvements et protestations dans l’ histoire du Brésil et dans l’ histoire des héros noirs ; le
Noir en tant que protagoniste de son histoire ; l’ histoire de la résistance noire et l’ histoire de
la femme noire pendant l’ esclavage. Pour une approche plus didactique des résultats de la
recherche, nous présentons les catégories dans l’ ordre sous lequel elles sont apparues et ont été
analysées. Nous avons vérifié aussi que l’ histoire du Noir telle quelle est representée par les
manuels est en train d’ être objet de resignification et de cette façon peut contempler
partiellement les principes prévus par la Loi. Nous sommes arrivés à cette conclusion devant le
constat que l’ histoire du Noir n’ a pas été racontée d’ une façon plus élargie et complexe que
dans quelques moments spécifiques de deux collections, jamais dans tous les livres, c’ est-à-dire
si elle est concentrée surtout dans les livres du 7ème, par contre ceux des autres années présentent
l’ histoire du Noir au Brésil sous une réduction, voire sous silence. Ce processus peut être défini
comme une mise en place d’ une sorte d’ effacement ou gommage de l’ histoire du Noir par les
livres didactiques au Brésil.

Mots-clés:

Histoire du Noir; Resignification de l’ Histoire; livre didactique d’ histoire;

Representation du Noir.
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APRESENTAÇÃO
Conhecer uma historia diferente daquela que era contada pelos livros didáticos
de história, me fez recorrer à leitura da historiografia da escravidão no Brasil e da
história da África, como etapa de fundamentação na construção de uma proposta
interpretativa da história do negro no Brasil, que revelasse aspectos positivos para serem
levados por mim para meus educandos em sala de aula. O que a história contava sobe a
resistência negra me chamou a atenção e refleti sobre o quanto esta dimensão da história
do negro podia contribuir com a construção de novos referencias sobre o negro para os
educandos. O papel relevante dos capoeiras na história do País apontado pela
historiografia brasileira serviu de gancho para a aproximação dos alunos/as das minhas
aulas História. Ouvindo como os golpes eram executados com perícia contra as milícias
do Estado, os discentes conheceram uma versão da história do negro que os fazia se
orgulhar e sorrir. A partir daí a animação foi tamanha que deu origem a uma orquestra
de berimbau. Os alunos aprenderam a tocar em aulas no turno oposto ao regime escolar,
foi feita uma oficina de montagem de berimbau, com capoeiristas que levaram pneus
(de onde tira o arame), cabaças, beribas e cordões para que cada membro da orquestra
montasse o seu próprio berimbau. Nas aulas eram contadas as histórias dos capoeiras.
Essa e outras atividades passaram a ocorrer com regularidade na escola. O
primeiro passo foi aproximar a escola da África, comecei com um ciclo de conversas
com os educadores e funcionários do colégio, com o tema: África o Berço da
Humanidade. Deixei bem claro qual o meu propósito ali, o de implementar a Lei 10.639
com a ajuda deles. As conversas eram sempre sobre a história da África e do negro no
Brasil. As conversas nos intervalos das aulas, com o tempo tornaram-se orientações
para colegas que passaram a estudar o tema e para alunos/as cada vez mais interessados.
Um aluno chegara a me apelidar de africano, o que me deixou muito feliz.
A partir de então passei a cotidianamente tentar revelar uma história
ressignificada do negro nas aulas de História. Dentre as ações pedagógicas destacarei
aquelas que mais me chamaram a atenção. A primeira diz respeito à percepção de que
os educandos enxergavam a África como um país. Na tentativa de tentar desconstruir tal
ideia, propus com a 5ª série aprendermos todos os nomes dos países e capitais de cada
continente até que eles chegassem a 8ª série, começando com os países e capitais do
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continente africano. Valendo-me de algumas ferramentas construídas no percurso de
leitura e prática de ensino, busquei levar para a sala de aula dimensões da história do
negro e da África, que foram instituídos pela Lei 10.639 com o objetivo reforçando a
relevância da resistência dos movimentos sociais negros contra o racismo.
Em outra ocasião a comunidade escolar participou de um bate-papo com o
bando de teatro Olodum, após assistirem uma apresentação exclusiva da peça Áfricas
conversaram após com os atores e produção da peça. Desta iniciativa, uma aluna passou
a ensaiar com o grupo do qual faz parte ainda hoje. A iniciativa seguinte foi defender a
proposta de tema para a XI Feira de Conhecimento e Cultura realizada na escola, a
temática da história da África e sua relação com o Brasil. Todas as disciplinas naquela
ocasião trabalharam com conhecimentos sobre a história do negro na África e no Brasil.
Trabalhamos com autores africanos como Amadou Hampaté Bâ no processo de
revelação de novas histórias.
A música e a tecnologia eram diariamente utilizadas de forma pedagógica. A
partir das novas tecnologias da informação, passei a levar imagens, vídeos e músicas
que tentassem revelar o que os livros didáticos não revelavam. Além disso, tentei
aproximar os meninos e meninas da música. Propus atividades com representantes do
Hip-Hop e do Reggae, onde os educandos puderam conversar com eles.
Outra proposta pedagógica foi a apresentação da peça Conta de Somar, que
tentou reproduzir um dos contos do livro Sete Histórias de Negro, de Ubiratan Castro,
utilizamos o conto que transformamos em peça na realização de uma oficina de
contação de histórias, onde representei um griout. Contamos a história da resistência de
Kunta Kinte contra a escravidão na África e nos Estados Unidos, narrada em Negras
Raízes. E os feitos de Ramsés, o Grande, faraó durante sessenta e sete anos do Baixo e
Alto Egito, soberano que por mais tempo governou um grande império. Tentamos com
essas histórias ampliar os conhecimentos sobre a história do negro que encontrávamos
nos livros de história.
A história da escravidão no Brasil que encontramos nos nossos livros didáticos
narrava a história de homens e mulheres negros que desembarcaram a partir do século
XVI na condição de escravizados, sendo sempre ressaltada a vida de sofrimentos que os
mesmos viviam. Essa interpretação da História, quase sempre associada ao sofrimento
representava o que os educandos não queriam ser, o escravizado. A interpretação
proposta para a história do negro no Brasil que estava presente nos livros didáticos de
12

história reproduzia uma narrativa que se aproximava da proposta de Varnhagen, no
século XIX, a de uma história nacional contada a partir da ótica da bem sucedida
empreitada portuguesa de colonização, de caráter eurocêntrico e marcando
incomensuravelmente o tipo de história que é contada na escola. Na tentativa de
transformar esta realidade atitudes foram tomadas. A matrícula no curso de
especialização sobre a história e cultura afro-brasileira foi o passo tomado rumo à
mudança de postura em sala de aula. Resolvi investigar o livro didático de história.
Perceber o livro didático de história enquanto objeto que poderia ser estudado
foi uma das inquietações surgidas com a leitura de A discriminação do negro no livro
didático. Assim como esse livro, as demais pesquisas e escritos da professora Ana Célia
destacaram a discriminação do negro nessa ferramenta pedagógica e a reprodução de
uma educação racista e eurocêntrica. Além disso, revelou um caminho a seguir como
pesquisador e professor de história: investigar uma ferramenta que é utilizada pela
grande maioria dos educadores e que é ferramenta relevante da cultura escolar, para
construir uma prática pedagógica de combate à discriminação do negro na escola.
Como ponto base para as nossas ações, utilizamos as contribuições da Lei
10.639 na legalização de práticas e propostas de conteúdos que visam revelar uma
história ressignificada do negro e dos africanos. Outra história da África e das diásporas
de seus povos pelo mundo. Os conteúdos curriculares definidos pela Lei confirmam a
importância de tornar mais próximo dos educadores e dos educandos uma interpretação
da história do negro que os faça se identificar de forma positiva e fortalecer a autoestima. Assim, compreendemos que a historiografia da escravidão das últimas três
décadas deve está mais próxima da seara educacional, pois vem revelando
destacadamente uma história ressignificada do negro, como por exemplo, os estudos da
resistência negra.
Essas histórias de resistência revelam a possibilidade de interpretação da história
do negro no Brasil a partir da ótica do negro, o que pode ser revertido em referencial
positivo na escola. A amplidão das formas de resistência pode está presente na sala de
aula conduzindo os educandos a um passado histórico, que apresente aspectos positivos
da história da população negra. A experiência na sala de aula com a formação de uma
orquestra de berimbau pôde sinalizar, o quanto são urgentes pesquisas que investiguem
as narrativas históricas nos livros didáticos. Investigar por exemplo, a história da
resistência negra, pode nos ajudar a problematizar a relevância social dos livros
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didáticos enquanto ferramentas de preservação de uma memória social positiva através
da escola.
A partir dos resultados da pesquisa pude constatar o papel positivo que os livros
didáticos de história têm na construção de novos referenciais sobre a história do negro.
Os protestos, rebeldia e revoltas negras revelam um cotidiano no período da escravidão,
onde o negro não era passivo e nem coitado, mas astuto e inteligente para alcançar a
liberdade, essa interpretação da história que conseguimos identificar em alguns dos
livros didáticos da pesquisa acreditamos poder aproximar os indivíduos da escola.
Assim como as aulas sobre a capoeira e berimbau ministradas na escola aproximaram
alguns educandos da disciplina, outras dimensões da história do negro que
identificamos nos livros didáticos da pesquisa também contribuem com a
ressignificação da história do negro.
Outra inquietação provocada pela obra da professora Ana Célia foi através do
livro Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático ( 2004) que a apontava
para a necessidade de correção do material didático enquanto uma das formas de
desconstrução do racismo na escola. Na pesquisa tentei aproximar a disciplina História
da Educação revelando uma história do negro ressignificada quando os livros não
fizeram. Assim esperamos esta contribuindo com a construção de uma educação étnicoracial através da valorização da história do negro. Buscamos encontrar essa valorização
nos livros didáticos de história de duas Coleções: Projeto Araribá História, da editora
Moderna e História, Sociedade & Cidadania da editora FTD. A primeira por ter sido a
coleção melhor conceituada pelo Guia Nacional do Livro Didático de História 2008 e a
segunda por ter sido conceituada a melhor coleção pelo Guia de 2011.
A história desse trabalho começou em 2005 junto com a história de uma
amizade, pois foi a partir de conversas com um colega de curso, que se tornaria um
grande amigo e irmão, que conheci uma história do negro ressignificada. Márcio passou
a me apresentar uma história que me chamava muita a atenção e me instigava conhecer.
Com a ajuda desse amigo tive acesso a uma bibliografia que me ajudou a construir
novos e positivos referenciais sobre a história do negro. Começamos estudando o
processo de hominização e conhecer o papel da África como berço da Humanidade.
Depois passamos a estudar a civilização egípcia e a reconhecer a África também como
berço da Civilização. O terceiro passo foi conhecer a história dos grandes reinos
africanos que floresceram entre os séculos V e XV e conhecemos uma dinâmica própria
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das sociedades africanas. A partir de então passamos a estudar as interferências externas
que influenciaram as transformações dessa dinâmica própria das sociedades africanas.
Estudamos a história da islamização do continente africano a partir do século VII, com a
história dos almorávidas do Marrocos e do papel do tráfico de escravizados africanos
para os reinos árabes. Em seguida, passamos a estudar a história do negro no período da
escravidão atlântica e nos surpreendemos com a amplidão e complexidade da história da
resistência. A segunda e agradável surpresa foi com a história do colonialismo na África
e seus processos de independências: pude conhecer novos referenciais positivos sobre o
negro ao deparar-me com as histórias de mulheres e homens como Patrick Lumumba na
luta pela independência do Congo e de Kwamani N’Kruma pela independência de Gana.
Também pude conhecer a história de um dos maiores intelectuais negros, Cheike Anta
Diop que provou que os egípcios eram negros. E dos precursores do Panafricanismo,
como Marcus Mosaia Garvey, W. E. B. Du Bois. Logo estava debruçando-me nas
histórias de Kunta Kinté e de Amkoullel: o menino fula, e nas biografias de grandes
militantes negros como Malcon X e Abdias do Nascimento.
Munido desse arsenal fui para a escola. Dando aulas de História em turmas de 5ª
à 8ª série senti o quanto era difícil falar da história do negro. Ao propor no primeiro
semestre de 2006 atividades interdisciplinares sobre o dia 13 de Maio e o Dia da África
constatei que os educandos e os educadores tinham grande resistência em trabalhar com
a história do negro. Constarei que a história do negro estava presa a diversos
estereótipos, sendo um dos principais obstáculos, a redução do negro à condição de
escravizado. Percebi que aquela história que havia conhecido que tanto me dava orgulho
e motivação, não era do conhecimento de todos e passei a buscar aliados para me ajudar
a reverter esse processo. Recorri aos livros didáticos de História adotados pelo colégio
para destacar a história do negro nas minhas aulas e eis que me deparo com um grande
problema. Nenhuma daquelas histórias que havia conhecido estava nos livros didáticos,
o que me conduziu a profundas reflexões.
Os conhecimentos sobre a história do negro e a experiência que estava
construindo em sala de aula como educador fizeram-me refletir sobre o papel da escola
no combate a uma história do negro estereotipada e que é trabalhada em sala de aula
resumida e simplificadamente. Começamos também a nos atentar a outros desafios da
educação na contemporaneidade: o da desconstrução do racismo e do combate à
discriminação do negro. E pude perceber o quanto seria importante se conseguisse
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efetivar a proposta da Lei 10.639. Na tentativa de implementar a Lei encontrei um
desafio, deparei-me com um desinteresse por parte dos educandos em conhecer a
história do negro na África e no Brasil. Percebi que era sofrido para eles estudar uma
história onde só enxergavam dor, e falar de pessoas das quais a mídia e a escola,
sobretudo através do livro didático, traziam tantas referências negativas.
Os capítulos dos livros didáticos que apresentavam a história dos africanos e da
escravidão no Brasil eram motivo de desestímulo em sala de aula. O que os livros
didáticos de história narravam, não revelava uma história do negro ressignificada, assim
como não despertava o interesse dos educandos pelas aulas. Contribuíam sim, com o
fosso que separa os discentes da escola. A partir de então, ficou claro que precisaria ir à
pesquisa. Queria ampliar os conhecimentos sobre a representação dos negros nas
ferramentas pedagógicas e encontrar algum livro didático que contasse a história do
negro de forma ressignificada, que revelasse diversos aspectos da sua história de vida
em sociedade, que falasse das suas dimensões religiosas, artísticas, culinárias, estéticas,
políticas, etc. Queria encontrar algum livro que contasse a história da resistência negra.
Até o dia da Qualificação esse era o meu objetivo de pesquisa. Identificar nos
livros didáticos a história da resistência negra e como ela era contada: se de forma
ampla e complexada ou resumida e simplificada. A partir das contribuições da banca de
qualificação pude redimensionar o meu tema. Logo não queria encontrar apenas a
história da resistência negra nos livros didáticos de história, mas também a história do
negro em sua diversidade. Voltei aos livros didáticos e passei a investigar as passagens
em que encontrava a história do negro e passei a procurar não apenas a história da
resistência negra, mas a de personagens e heróis negros, se o negro era representado em
algum momento como protagonista da sua história, se os livros narravam a história da
mulher negra, ou do negro antes da escravidão, na África.
Encontramos todas essas histórias, só que algumas foram ampliadas e
complexadas e outras reduzidas e simplificadas. Identificamos também nas coleções
analisadas que o negro ainda é predominantemente representado como uma mercadoria
e que a maioria das iconografias que ilustram os livros didáticos são quadros de
viajantes europeus em passagem pelo Brasil que retratam o negro de forma bastante
estereotipada, sobretudo em relação à mulher negra.
Dessa forma, apresentaremos a dissertação em quatro capítulos, pois assim
entendemos que seria mais didático e coerente. A partir dessa Introdução, detalharemos
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o processo metodológico destacando a importância da análise de conteúdo para a
pesquisa e descrevendo o processo de seleção das coleções e o seu processo de análise
passo a passo. No terceiro capítulo apresentaremos os dados encontrados na pesquisa e
faremos a análise dos mesmos à luz do referencial teórico. No quarto capítulo nos
dedicamos à conclusão.
Peço desculpas se não pude contemplar todas as sugestões da banca
qualificadora, mas dediquei-me à forma com que a história do negro é contada e em
identificar quais (e como) histórias do negro são narradas nos livros didáticos de
história, com base na Lei 10.639 e tendo a seguinte questão central:
Tendo como base a ressignificação da história do negro exigida pela Lei
10.639, a história do negro é narrada pelos livros didáticos de História de forma
ampla e complexificada ou reduzida e simplifica e qual o seu significado na
construção de novos referências sobre os negros para os educandos?
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2

METODOLOGIA
A descrição do processo metodológico será feita em duas etapas. Na primeira

será a apresentação da teoria histórica que nos alicerçou no decorrer da pesquisa e
daremos foco a dois elementos: as contribuições da História Social na ressignificação da
história do negro e as implicações do silenciamento da memória do negro nos livros
didáticos de História. Na segunda etapa apresentaremos os livros didáticos de história
da pesquisa, seu processo de escolha e análise à luz da análise de conteúdo e as
contribuições metodológicas da dissertação e da tese da professora Ana Célia, na
categorização dos dados obtidos e na forma com que eles foram apresentados e
analisados e assim, nos ajudando a identificar e selecionar os aspectos da história do
negro que se tornaram as categorias de análise.

2.1

A História Social e o combate ao silenciamento da memória da
História do Negro nos livros didáticos
A História sempre passou por profundas transformações, principalmente no

transcorrer do século XX. A cada “nova” geração de historiadores, a tônica foi-se
acentuando em novos métodos, problemas epistemológicos, conceitos, fontes, sujeitos,
objetos. Neste contexto, a história do negro brasileiro foi sendo estudada cada vez com
mais detalhe e ênfase. Conhecemos biografias como a de Dom Oba II d’África e
Domingos Pereira Sodré (Silva, 2001; Reis, 2008), célebres descendentes de africanos
que, esquecidos pela historiografia tradicional, podemos conhecer através da História
Social, uma nova escrita da história, que nas últimas décadas, vem revelando um
número vasto de informações sobre a escravidão no Brasil e os movimentos de
resistência a esta. O estudo de fontes variadas, como os pasquins e a imprensa negra,
fornecem importantes informações sobre o cotidiano da população negra; estudos das
últimas três décadas afirmaram o monopólio das mulheres no comércio de alimentos
nas ruas da Salvador Oitocentista (Soares, 2006); revelaram as façanhas dos capoeiras
na Guerra do Paraguai e na corte do Rio de Janeiro(Soares, 2004).
Contudo, ao investigarmos a história que é narrada nos manuais escolares,
sobretudo nos livros didáticos de História, não são estas histórias que os educandos
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estão conhecendo. Constatamos a ocorrência do que Jack Goody (2008) chamou de o
roubo da história com o silenciamento da história do negro. A relevância de que as
informações fornecidas pelos historiadores não sejam silenciadas pela escola, pode ser
ratificada através da correção de uma falseada história tradicional (Le Goff, 2003, p.
29), onde o negro é sujeito passivo.
No levantamento bibliográfico, despontaram as pesquisas da seara da educação
nos últimos 60 anos, que a história do negro na sua complexidade e importância não é
narrada, o que ressalta a importância de levar para a sala de aula, histórias positivas do
negro. Uma preocupação tácita em A Discriminação do Negro nos Livros Didáticos
(2004) faz-nos repensar o papel da história na aproximação do educando com uma
história positiva do negro, e leva-nos a refletir sobre as implicações deste fato na vida
do discente. Reconstruir essa história positiva do negro é possível, pois pensando a
história, como sugere Le Goff, como uma ideologia contemporânea no passado, a
narrativa apresentada nos livros didáticos de história pode dar a tônica na história da
resistência negra, no lugar de uma história do negro com narrações que a secundarizam,
que configuram muitas vezes uma história não contada (Le Goff, 2003, p. 18), que
relega a história do negro ao subterrâneo. Esse modelo de História pode interferir
negativamente no cotidiano das aulas, ao não representarem um passado histórico
positivo dos negros, interferindo negativamente na construção da autoestima dos
educandos e da sua aproximação das aulas de História.
O historiador não pode fazer reviver, mas pode reconstruir determinados fatos
históricos, a partir da sua opção metodológica e o corpus de pesquisa diverso de fontes;
os problemas elaborados podem despontar informações silenciadas pela memória
oficial. No contexto da educação brasileira, sobretudo nas escolas públicas, reconstruir
determinadas histórias, trazer à tona memórias que representem orgulho e alegria, não
ocultá-las são indispensáveis nas salas de aula.

Desde a Escola dos Annales1 a

historiografia vem demonstrando a refutação da ideia de povos sem história, o que fez
aumentar consideravelmente os estudos sobre a África e os africanos, como também foi

1

A Escola dos Annales é uma corrente historiográfica francesa, que representa um marco no processo de
inovação histórica, sendo uma das principais responsáveis pela renovação da disciplina História durante o
século XX. Dividida em 3 (três) fases: a primeira fase: 1929/1946; a segunda fase: 1946/1968 e a terceira
fase 1968/1988? REIS, José Carlos. Escola dos Annales: a inovação em História. São Paulo, PAZ e
TERRA, 2000.
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ressignificando a história do negro brasileiro. Através da História Social, as últimas
décadas no Brasil revelaram diversas histórias sobre o cotidiano da escravidão, por
exemplo, como as biografias produzidas por Eduardo Oliveira e João Reis. Autores que,
em suas pesquisas, trouxeram à tona histórias das chamadas “pessoas comuns”, com um
novo conjunto de fontes muitas vezes negligenciado ou preterido, apresentaram uma
história que combate o silenciamento de uma memória que não deve ser esquecida.
A partir de uma renovação e inovação histórica, com o enriquecimento das
técnicas e dos métodos, dos horizontes e dos domínios, a história do negro brasileiro,
sobretudo a da resistência, vem sendo perpetuada de diversas formas. E podemos
enumerar alguns exemplos: no final do século XIX, o estudo do feitichismo de Nina
Rodrigues; entre os anos de 1930 e 1950, Arthur Ramos e Édson Carneiro; os estudos
das décadas de 1960 e 1970 de Clóvis Moura, Alípio Goulart e Décio Freitas; através da
investigação das noções de liberdade dos escravizados que passou a ser desenvolvida
nas décadas de 1980 e 1990, com João Reis, Sidney Chalhoub, Flávio dos Santos
Gomes, Eduardo Silva, Carlos Eugênio Líbano, Ubiratan Castro e outros; com os
trabalhos dos últimos 15 (quinze) anos que deram a tônica à resistência: na seara do
gênero com Cecília Moreira Soares; com a ideia de resistência e territorialidade de
Wilson Mattos; a partir da revelação da memória de “velhos” militantes como José
Correia Leite; e das pesquisas de jovens militantes como Antônio Cardoso.
Levada para a sala de aula, essas histórias e referenciais podem contribuir com o
fortalecimento da autoestima e na construção da identidade dos educandos, sobretudo
quando estes são negros. A contemplação de uma das demandas da educação na
contemporaneidade – o combate às desigualdades através da educação – pode ser feito
via reprodução de uma história positiva do negro em oposição a uma narrativa que
transformou o negro em um sujeito ausente ou passivo na história, assim como ocorreu
com a história dos povos indígenas, que também fora relegada ao “subterrâneo”.
Como a história pode ser explicada por implicação ideológica e a memória faz
parte do “jogo do poder”, autoriza manipulações conscientes ou inconscientes,
obedecendo a interesses individuais e coletivos. A narrativa que é reproduzida nos
livros didáticos de história pode modificar a imagem de um passado cruel para os
educandos, possibilitando espaço para a voz dos “esquecidos” da história, através da
ampla possibilidade de histórias positivas a serem narradas, ou seja, através de uma
nouvelle histoire. Contudo, por muito tempo, as interpretações sobre a história brasileira
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foram marcadas por um forte eurocentrismo que privilegiou a interpretação da bem
sucedida empreitada portuguesa de colonização, ao abordar as implicações das
construções de determinados modelos de história nacional, sendo reproduzidas por
diversas instituições no Brasil, sobretudo na escola.
Com os trabalhos sobre a escravidão no Brasil é possível construir uma narrativa
com o enfoque numa história positiva do negro. Os fatores determinantes na
reconstrução dessa história é o compromisso com o combate à desigualdade e à
discriminação racial, a efetivação da Lei 10.639/03 e 11.645/08, com a manifestação de
uma memória relevante no contexto da educação brasileira2. Como a terceira fase dos
Annales denominou, seria uma história vista de baixo, que posicionasse os sujeitos
esquecidos pela história tradicional como protagonistas da sua própria narrativas.
Segundo Pollak (1992) buscar determinadas datas e personagens dá validade
empírica à memória. Assim podemos validar historicamente as lembranças que os
membros do movimento negro podem contar sobre uma história de resistência do negro
contra a discriminação e o racismo. História esta, que pode ser narrada a partir de uma
versão positiva da luta do negro contra a escravidão. Sendo revelada na escola, com a
intenção de combater o esquecimento e o silenciamento3 do passado do negro no Brasil.
Isso poderia favorecer a construção de novos referenciais para os educandos sobre a sua
própria história, colaborando com a construção de uma memória nacional pautada numa
história não simplificada de vencedores e vencidos, de senhores e escravos. Seria
privilegiar a análise da história dos “excluídos”, dos “marginalizados” e das “minorias”,
ressaltando a importância de memórias subterrâneas, que ampliem os conhecimentos
dos educandos sobre a sua própria história.
Essas histórias precisam ser perpetuadas; transmitidas de uma geração para a
outra permanecem vivas, concorrem com o silenciamento do passado dos africanos e
seus descendentes no Brasil, que conduz a um esquecimento que nada contribuirá com a
construção de uma educação pela diversidade. É preciso destacar as memórias proibidas
e clandestinas, contribuir com a construção de um maior número de novas histórias dos
2

Neste contexto a memória deve ser entendida como sugere Michael Pollak, como um fenômeno coletivo
e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações,
mudanças constantes. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5 n. 10,
1992, p. 200-212.
3
A intenção de pensarmos na idéia de esquecimento e silenciamento da memória, justifica-se pois, como
sugere Pollak, existem memória proibidas, que foram relegadas ao caráter de memórias subterrâneas, o
que seria uma memória dos “dominados”, mas que possibilitariam a construção de uma “contra-história”.
Memória, Esquecimento, Silencio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n 3. 1989, p. 3-15.
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negros para educadores e educandos, para que possam agir sobre sua história e forjar
uma memória que lhes proporcione orgulho e alegria.
Para isto é preciso vasculhar na memória, para que sejam definidos e reforçados
novos sentimentos de pertencimento. O passado servirá como suporte para manter a
coesão entre o passado e constante preservação presente e reinterpretação da história do
negro, através da narração das ações de resistência à escravidão, e no pós-abolição
contra a discriminação e o racismo para a construção de uma verdadeira memória
nacional. Seria procurar nos vestígios da memória, marcos de ações individuais e
coletivas que projetam e identificam um determinado passado, refugiado na memória de
indivíduos como José Correia Leite, que viveu a resistência negra no transcorrer do
século XX e deixou registrado importantes fatos dessa história.
Como a memória é seletiva e nem tudo fica gravado ou registrado, a memória
nacional constitui um importante espaço de poder e, consequentemente, de disputa,
onde são comuns os conflitos para determinar quais datas e quais acontecimentos serão
gravados na memória da população, sendo a escola um dos principais palcos dessa
disputa. A relevância da construção de uma narrativa histórica que ressignifique
positivamente a história do negro nos livros didáticos é possível através da história da
resistência negra, sendo a memória da resistência, como depreende-se de Pollak, um
elemento que pode proporcionar uma maior identificação dos educados com um
passado histórico positivo. O conflito da memória, que é acirrado pelas revelações da
história dentro da escola, também serve para reconstruir uma nouvelle histoire do negro.
Se a memória é socialmente construída, é óbvio que a história também o é. A
reconstrução do passado é tributária da intermediação feita pelo historiador, o
desvendamento de infinitas histórias depende do passado que se quer desvendar.
Admite-se, assim, a sua pluralidade, dando palavra àqueles que “pouco” a tiveram,
como os negros no período da escravidão, na perspectiva de poderem contar a sua
própria história, sendo agora necessário que essas histórias sejam levadas para a escola,
tornando o material didático uma ferramenta de fortalecimento da autoestima dos
educandos negros.

2.2

Projeto Araribá História e História, Sociedade & Cidadania: a
escolha dos livros didáticos e a análise de conteúdo
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O livro didático de História de nível fundamental II foi escolhido, uma vez que,
esse nível de ensino concentra um maior número de discentes na rede pública e são os
livros mais distribuídos pelo Estado, sendo assim os mais acessíveis aos educandos na
escola. Além disso, pesquisas na seara da educação desde a década de 1950 apontaram
os livros didáticos, sobretudo os de História, como um dos principais responsáveis pela
reprodução de uma história reduzida ou silenciada do negro, reforçando preconceitos e
estereótipos, assim como ocorre com outros segmentos reprimidos por suas diferenças
de identidade própria.
Para a seleção dos livros do universo da pesquisa foram analisados os Guias
Nacionais do Livro Didático a partir de 2002, sendo constatado que apenas o Guia de
2011 apresenta a obrigatoriedade de aplicação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 pelas
coleções didáticas. Esse foi também o único que dedicou um capítulo à discussão da
inserção da História da África e dos Povos Indígenas, item 4 (quatro) do Guia,
intitulado: Sobre o tratamento da temática indígena e africana. Este item foi
considerado relevante na avaliação dos livros didáticos, sendo criadas duas categorias
para a avaliação das coleções, no que diz respeito à contemplação das leis.
Assim, como um fato novo no edital e nas coleções didáticas
brasileiras, a temática africana e indígena tem se projetado num plano
de desafio e vem responder a uma demanda histórica com forte apelo
contemporâneo. Acreditamos, devido ao caráter de novidade dessa
temática, ser importante agrupar as coleções em função de dois
aspectos fortemente reveladores de perfis diferenciados: a forma como
tais temáticas são inseridas nas obras e, por outro lado, as modalidades
estabelecidas de orientação ao professor. (BRASIL, 2011, p.23)

Assim, o Guia criou as categorias: informativa e crítico-reflexivo para
sistematizar o processo de avaliação e seleção das coleções didáticas. A primeira,
Informativa, quando se refere à forma como tais temáticas são inseridas nas obras,
destaca que o:
[...] tratamento da temática africana e indígena, perfil que corresponde
a 62,5% do total de coleções aprovadas. Tal perspectiva é visível nas
coleções que, atendendo e respeitando as exigências do Edital do
PNLD 2011, o fazem de modo vinculado, sobretudo, à abordagem dos
conteúdos históricos previstos, sem que tal tratamento seja,
necessariamente, vinculado a uma reflexão crítica integral e voltada à
problematização do tempo presente ou mesmo ao tratamento
longitudinal e complexo das relações temporais, seja da História das
populações indígenas, seja da História da África e situação dos
afrodescendentes no Brasil. Com isso, predomina, para o estudante,
uma relação de possibilidade de aquisição informativa e uma condição
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de análise de tais temáticas ainda, predominantemente, de modo
vinculado direta ou indiretamente à cronologia eurocêntrica. (BRASIL,
2011, p. 24)

Sobre a categoria Crítico-Reflexivo, quando se refere ao mesmo item, destaca
que :
[...] o que estamos designando por perspectiva Crítico-Reflexiva
quanto ao tratamento da História da África e da História
indígena envolve a abordagem de tais temáticas para além da
fixação e prescrição de novos conteúdos para o aluno, o que
significa imprimir uma problematização complexa entre
passado e presente no tocante aos assuntos envolvidos nas
exigências e prescrições legais. Tal cenário torna possível, aos
alunos, a constituição de um quadro reflexivo mais amplo e
denso no tocante à compreensão das contradições, das
mudanças e continuidades históricas, da ação dos sujeitos e da
emergência de atitudes derivadas de uma consciência histórica
capaz de engendrar a ação social. Trata-se de um perfil ainda
minoritário e corresponde a 37,5% das obras. (BRASIL, 2011,
p. 24)

O Guia também se refere: as modalidades estabelecidas de orientação para o
professor, como categoria Informativa, assim:
Já quando pensamos a questão das orientações metodológicas para o
professor, enquadram-se dentro de um tratamento de perfil
Informativo aquelas coleções que, embora apontando para o professor
alguns aspectos referentes ao enfrentamento didático e teórico das
questões relativas à História da África e temática indígena, o fazem de
modo não prioritário e pouco justificado. Desse modo, tais orientações
adquirem um tom mais genérico e nem sempre são ancoradas em
perspectivas historiográficas mais contemporâneas, o que significa
dizer que o professor precisará buscar, no tocante a tais temáticas,
textos adicionais para sua própria orientação e leitura. Nesse
agrupamento, efetivamente majoritário em termos de perfil, situam-se
75% das obras. (BRASIL, 2011, p. 24)

E Crítico-Reflexivo, quando também se refere as modalidades estabelecidas de
orientação para o professor, como:
Diferentemente das demais coleções, aquelas que se situam dentro de
um perfil Crítico-Reflexivo com relação às orientações para o
professor sobre o tratamento da legislação contemporânea se
distinguem por sua capacidade de auxiliar, efetivamente, o trabalho de
formação do professor. Recortes nessa direção aparecem em bases
historiográficas atualizadas e com densidade teórico-metodológica,
além da presença de leitura complementar e indicações pertinentes de
fontes de atualização, bem como bibliografia consistente e igualmente
atualizada. Além disso, conferem ênfase especial na discussão de tais
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temáticas, compreendendo a necessidade de o manual do professor ser
uma ferramenta capaz de contribuir para o processo de formação
continuada do professor. Ainda são em número minoritário e
correspondem a 25% do total. (BRASIL, 2011, p. 24)

Acreditando que a categoria Crítico-Reflexivo, por contemplar de forma mais
ampla as demandas expressas nas duas Leis, seleciona e categoriza os melhores livros
didáticos que apresentam as histórias dos povos africanos, afrobrasileiros e indígenas.
Sendo assim, as coleções selecionadas após o processo de pré-análise dos guias e
coleções são aquelas que, no referente a implantação das Leis 10.639 e 11.645, foram
criteriorizadas como Crítico-Reflexivas, constituindo um universo composto por quatro
coleções.

2.3

Reforçando a escolha das coleções e problematizando o tema da
pesquisa
Nessa etapa, investigamos se os livros narram a história do negro de forma

ressignificada, conforme determina a Lei 10.369. Por isso, destacamos alguns aspectos a
procurar: a história de personagens e heróis, a história da mulher negra durante a
escravidão, a participação dos negros em revoltas, rebeliões e levantes contra a
sociedade escravista, a história da resistência negra e o legado cultural africano para a
humanidade. No decorrer do processo, identificamos e analisamos as representações do
negro e as possibilidades de interferências na sala de aula e também analisamos as
iconografias onde o negro é representado. Entende-se por uma história ressignificada do
negro, as ações dos africanos e descendentes, escravizados e ex-escravizados no
combate à escravidão, à discriminação e ao racismo. Assim, as atitudes de protesto e
revolta, sejam individuais ou coletivas de violência física ou psicológica, ou na
perspectiva da negociação e do conflito foram problematizadas no processo de análise.
As análises deram foco à problemática das mensagens implícitas e explícitas no
processo de narrativa da história do negro no Brasil, através da interpretação dos textos
e iconografias das coleções Projeto Araribá História – publicada no Guia Nacional do
Livro Didático 2008 – e História, Sociedade & Cidadania – publicada no Guia
Nacional de 201. Como nos livros selecionados, os conteúdos referentes à história do
Brasil não foram encontrados nos livros da 5ª série, fizeram parte da pesquisa os livros
da 6ª, 7ª e 8ª séries.
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O Guia de 2011 foi escolhido, pois é o primeiro a abordar de forma explícita e
específica sobre a implementação da Lei 10.639 e a exigir a contemplação da Lei nos
livros didáticos de História que serão comprados pelo Ministério da Educação – MEC e
distribuídos nas escolas públicas do País. O Guia 2011 é o primeiro a criar um item
específico no processo de avaliação das coleções didáticas em relação à história do
negro. O Guia apresenta as coleções aprovadas e suas características, através do
estabelecimento de princípios que deverão ser observados para que a mesma seja
aprovada. Além disso, o documento explicita os objetivos de consolidar a tradição
avaliativa, aprimorar os critérios e sinalizar, para a escola e o setor editorial, os avanços
desejáveis e necessários à melhoria da qualidade da educação no país. Em 2011, esses
princípios envolveram os seguintes critérios:
• A condição de o livro didático auxiliar a formação de cidadãos conscientes;
• A qualidade pedagógica e didática das coleções;
•

A qualidade do manual do professor (MP);

• A correção das informações apresentadas aos estudantes;
•

A qualidade e adequação do projeto gráfico e estrutura editorial da
coleção; E destaco:
O respeito à legislação que rege o Ensino público nacional. [grifo
meu] A legislação básica e as diretrizes que orientam o funcionamento
do ensino devem ser rigorosamente observadas por uma coleção
didática. No caso da História, particular destaque, neste momento
atual, deve ser dado ao cumprimento da Lei 11.645, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de as coleções didáticas conterem informações e
orientações quanto ao tratamento da História da África, História das
populações indígenas, bem como reflexões acerca da situação dos
afrodescendentes e indígenas no Brasil contemporâneo. (BRASIL,
2011, p. 10)

Esse princípio adotado pelo MEC para seleção das coleções no ano de 2011,
sinaliza uma mudança significativa no processo de orientação na produção dos livros
didáticos, o que ressalta a relevância da investigação da história do negro que é levada
para a sala de aula. Assim, acredito ser importante analisar os livros didáticos de
História, buscando perceber se as histórias que estão sendo levadas para a escola, sobre
os africanos e os afrodescendentes é também uma história de resistência contra a
opressão. Desta forma, as coleções publicadas pelo Guia 2011 se caracterizam como de
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extrema relevância para o conhecimento das histórias que estão sendo reveladas no
cotidiano escolar sobre o negro.
Do Guia 2011 a coleção selecionada foi História, Sociedade & Cidadania da
editora FTD, pois além de atender aos princípios citados acima, tem como autor Alfredo
Boulos Júnior, escritor consagrado de livros didáticos de História e pesquisador que
defendeu no ano de 2008, a tese intitulada: Imagens da África, dos africanos e seus
descendentes em coleções didáticas de história aprovadas no PNLD de 2004 pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Logo, a escolha dessa coleção ocorreu,
pois o seu escritor pesquisou um tema que tem relativa proximidade com a atual
pesquisa: analisar os livros didáticos de História após a promulgação da Lei 10.639 a
partir da investigação de coleções selecionadas pelo PNLD. Assim, espera-se que o
livro didático produzido por este autor apresente um conteúdo mais próximo das
exigências da Lei.
O Guia 2011 é composto por 16 coleções, sendo que apenas quatro delas têm
conceito Crítico-Reflexivo, no perfil Implicações da Lei 11.645, quando este se refere às
categorias: forma como tais temáticas são inseridas nas obras e as modalidades
estabelecidas de orientação para o professor. As coleções assim avaliadas foram:
História em Projetos da editora Ática, História Temática da Scipione, História,
Sociedade & Cidadania e Vontade de Saber da FTD. História, Sociedade & Cidadania
foi a única coleção didática selecionada pelo PNLD 2011, no que se refere ao conceito
Crítico-Reflexivo, cujo autor, Alfredo Boulos Júnior pesquisou um tema relacionado à
Lei 10.639/03 em livros didáticos selecionados pelo PNLD 2004, o que foi essencial
para a escolha da coleção, visto que possibilita investigar como um pesquisador do tema
produz seus livros didáticos, no tocante à história do negro.
Com o objetivo de avaliar o rigor da avaliação do MEC no que se refere à
ressignificação da história do negro nos livros didáticos, também analisaremos uma
coleção selecionada com conceito excelente de um Guia Nacional do Livro didático
anterior ao de 2011. Assim, poderemos estabelecer uma comparação e avaliar se houve
mudanças antes e depois da implementação da Lei 10.639 e se estas são significativas
no processo de construção de novos referenciais da história do negro para os educandos.
Como também é objetivo da pesquisa investigar a narrativa da história do negro
nos livros didáticos anteriores à criação dos princípios e critérios de avaliação das
coleções do Guia 2011, no que se refere à implementação das Leis 10.639 e 11.645,
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escolhemos o guia da edição anterior. Sendo escolhido o Guia de 2008, pois além de
atender a essa característica, possibilita a investigação da narrativa da história do negro
em um período em que a Lei 10.639 já existia, mas sem o compromisso dos Guias
Nacionais do Livro Didático em avaliar a implementação das leis 10.639 e 11.465. Isso
ajudaria revelar a interferência das lutas dos movimentos sociais negros no processo de
construção de novos referenciais da história do negro. Além disso, o ano de 2008 é
posterior à conquista da Lei e já apresenta um relativo tempo, para que os livros
didáticos já passassem a apresentar uma ressignificada história do negro.
A coleção selecionada no Guia 2008 foi a coleção: Projeto Araribá História da
editora Moderna, pois foi conceituada como a melhor coleção deste guia, recebendo
conceito excelente em todos os quesitos.

2.4

Conceituando a metodologia
A Análise de Conteúdo foi a técnica utilizada para a caracterização das

mensagens expressas nos livros didáticos de História. A escolha dessa técnica foi
determinada pelo fato de permitir a leitura das mensagens expressas nos textos e
iconografias, através dos processos de decodificação e caracterização dessas mensagens,
utilizando, como unidade de registro, o estabelecimento de um tema que será trabalhado
subdividido em categorias (BIKLEN; BOGDAN, 1994).
Segundo Richardson (apud BIKLEN; BOGDAN, 1994), a análise de conteúdo
tem por objeto de estudo a linguagem, estuda a freqüência das características presentes e
analisa as ausentes na mensagem, sendo assim, um método quantitativo e qualitativo.
Este método é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores que permitam inferir conhecimentos relativos às condições de
produção e recepção das mensagens. Enquanto técnica de pesquisa apresenta
objetividade, sistematização e inferência como características metodológicas.
A objetividade refere-se à explicação das regras e dos procedimentos que serão
utilizados nas etapas da pesquisa, como que categorias usar; como distingui-las; que
critérios utilizar para registrar e codificar o conteúdo, etc. Implicando em descrições que
devem obedecer um conjunto de normas, com o objetivo de minimizar as possibilidades
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dos resultados serem um reflexo da subjetividade do pesquisador. Devendo cumprir os
seguintes requisitos: homogeneidade, exaustividade, exclusão e objetividade.4
Para Biklen e Bogdan (1994) a sistematização refere-se à inclusão ou exclusão
do conteúdo ou categorias de um texto de acordo com regras consistentes e sistemáticas,
analisando todo o material disponível, mesmo aqueles que não apóiam suas hipóteses,
devendo-se respeitar o planejamento, a coleta e análise dos dados.
Enquanto etapa intermediária, a inferência consiste numa análise de conteúdo
em nível mais profundo, objetivando obter significados de natureza psicológica,
sociológica, histórica, pedagógica, etc. Podendo responder às seguintes questões: o que
leva a formular determinada proposição? Quais são as causas ou antecedentes de uma
mensagem? Quais são os possíveis efeitos da mensagem? Quem diz que, a quem, como
e com que efeito? (BIKLEN; BOGDAN, 1994) É com esse objetivo que me proponho a
analisar a resistência negra nos livros didáticos de História.
O campo de atuação da análise de conteúdo é vasto, tendo como limite a
imaginação do pesquisador. Dando exemplos de pesquisas que utilizam a análise de
conteúdo, Richardson (apud BIKLEN; BOGDAN, 1994) aponta percursos que poderão
ser tomados na pesquisa, como o desmascaramento da ideologia subjacente nos textos
didáticos; a análise de estereótipos sociais, culturais ou raciais que podem estar
presentes nos livros didáticos de História, mesmo porque a comunicação feita por tais
materiais implica na transferência de significados de um emissor a um receptor, sendo
assim passível de ser objeto de uma análise de conteúdo, pois susceptível é tudo que é
escrito ou dito5.
Na análise de conteúdo tem-se como objetivos, analisar as características de um
texto sem referência às intenções do emissor ou aos efeitos da mensagem sobre o
receptor; segundo, analisar as causas e antecedentes de uma mensagem, procurando
conhecer as suas condições de trabalho e analisar os efeitos da comunicação para
estabelecer a influência social da mensagem. Este terceiro ponto acredito ser o foco da
pesquisa, ao revelar a resistência negra narrada nos livros didáticos de História.
Na definição das unidades de registro e de conteúdo como base de análise, visou
à categorização e quantificação da informação, a partir de um coeficiente do tipo
gramatical, que pode ser definido como uma análise temática (p.236). Sendo resistência
4
5

BIKLEN; BOGDAN, op. cit.
Ibid., p. 225.
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negra a categoria principal, as subcategorias são os diversos exemplos revelados pelas
pesquisas históricas enquanto práticas da resistência negra, com especial atenção para o
binômio negociação e conflito e para o conceito de visões da liberdade.
Qualitativamente, a pesquisa tomou um percurso sugerido por Marli André, ao
afirmar que na execução da técnica de análise de conteúdo, a investigação do
significado dos dados qualitativos é um meio de levantar questões sobre o conteúdo dos
livros didáticos de História:
O que é que este diz? O que significa? Quais suas mensagens?
Incluindo naturalmente, mensagens intencionais e não-intencionais
explícitas ou implícitas, verbais ou não verbais, alternativas ou
contraditórias. É preciso que o método de análise permita a
idenificação, das categorias e subcategorias principais na situação
estudada, para criar tais categorias deve-se examinar o material
disponível procurando identificar os mesmos e os padrões relevantes
que vão surgir no decorrer da análise. (1983, p. 67)

André também pontua que as condições sob as quais a pesquisa se desenvolve, a
informação buscada e obtida, assim como o envolvimento do pesquisador são todos
fatores importantes para explicar porque um certo método e não outro é escolhido. A
orientação teórica do investigador, sua experiência, seu grau de imersão nos dados, seus
valores, suas crenças e perspectivas podem orientar o foco da investigação para aspectos
mais abstratos, a interação de cada pesquisador com o objeto torna-se algo único em
cada estudo qualitativo6.
Apesar de o método ser indispensável, deve-se salientar a importância da
subjetividade no processo de seleção, categorização, interpretação e informação. Tais
dados são obtidos por um constante transitar do pesquisador entre prática e teoria num
processo contínuo de interferência sobre o que os dados significam, o que implicam,
para onde levam. Os múltiplos significados manifestam- se assim em forma de
mensagens explícitas ou implícitas, ideias claras ou obscuras, representações evidentes
ou imprecisas que procuramos capturar, traduzir e revelar7.

6
7

Idem, op.cit.p.68.
Idem, op.cit.p.68-69.
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2.5

A análise e Interpretação dos dados

A etapa da coleta de dados teve inicio com a aquisição dos livros e a
decodificação dos textos e iconografias, para a identificação de indicadores, partimos da
experiência como professor de nível Fundamental II, da pesquisa executada no curso de
especialização sobre os livros didáticos de história, dos conhecimentos construídos na
vivência do mestrado, das orientações e sugestões da banca de qualificação e das
orientações da professora Ana Célia. Para a análise do conteúdo referente à história do
negro nas coleções foram criadas categorias de análise a partir do que foi revelado pelos
livros didáticos sobre a história do negro. A história do negro foi identificada em sete
dimensões diferentes:

1. O negro como mercadoria
2. O negro representado pela ótica dos viajantes da época
3. A história do negro antes da escravidão, a ênfase no legado cultural
africano para a humanidade
4. A participação do negro em rebeliões, revoltas, levantes e protestos na
história do Brasil e a história dos heróis negros
5. O negro como protagonista da sua história
6. A história da resistência negra
7. A história da mulher negra durante a escravidão

Após a categorização dos dados passamos a organizar as ocorrências de cada
categoria por coleção. Em seguida iniciamos as análises seguindo a ordem acima.
Colocamos todas as ocorrências de cada categoria na ordem em que foram sendo
encontradas, primeiro da coleção Projeto Araribá História e depois da coleção História,
Sociedade & Cidadania. Para fortalecer a análise de conteúdo utilizamos diversos
trabalhos de História Social e da Educação para as Relações Étnico-Raciais. Tentamos
articular História e Educação na perspectiva de contribuir com os conhecimentos
históricos sobre o negro na construção de uma história ressignificada do negro para ser
contada na escola. Por isso à medida da apresentação de cada categoria fomos revelando
ou ampliando as histórias que os livros didáticos resumiram ou silenciaram.
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3
A REPRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA DO NEGRO
NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA

Nesse primeiro momento faremos uma análise geral das duas coleções para, em
seguida, compará-las. Na segunda etapa, estabeleceremos um roteiro para a
apresentação dos dados coletados e comparados entre as duas coleções, obedecendo a
ordem em que foram aparecendo as categorias identificadas. Apresentaremos as
transformações na História do negro exposta nos livros didáticos, a partir da perspectiva
dos caminhos abertos pela Lei 10.639/038.
O presente trabalho também se deterá em dois pontos. Inicialmente, abordará o
aspecto pedagógico e o político de tais transformações. O aspecto pedagógico diz
respeito à forma como é narrada a história do negro e seus reflexos positivos e negativos
para os educandos; quanto ao aspecto político, diz respeito às implicações dessas
interferências no processo de luta dos movimentos sociais negros para assegurar que a
história do negro seja contada de forma ressignificada.
Sabemos que fatores diferentes influenciam nas transformações da produção dos
livros didáticos de História. Os processos vinculados de modo complexo às mudanças
sociais e, as inovações teóricas e metodológicas nos campos da História e da Pedagogia.
Sendo fatores que atestam a fertilidade dos livros didáticos de História como fontes de
pesquisa. Dedicados a esta questão, os franceses desde o século XIX investigam os
livros e questionam suas implicações na sociedade. No Brasil, a responsabilidade vem
sendo encarada por pesquisadoras como Circe Bittencourt, Kátia Maria Abud, dentre
outras, que contribuem significativamente com o campo da História das Disciplinas
Escolares e com a compreensão da relevância do conhecimento histórico na escola,
atestando assim, o caráter potencial dessa ferramenta nas mãos de educadores e
educandos9.
Por isso a atual pesquisa deu foco à analise dos livros didáticos de História com
o objetivo de identificar se a História do negro está sendo narrada de forma
ressignificada. Se a mesma é revelada de forma ampla e complexa, recebendo o negro o
8

É importante ressaltar que os conteúdos de História propostos pela Lei 10.639, já foram sugeridos
durante as décadas de 1970 e 80, por diversas leis orgânicas estaduais. Para mais informações, ver
Cardoso (2002).
9
Idem, ibid. p. 31-36.
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papel de protagonista da sua trajetória histórica, como indica a lei 10.639. Procuramos
identificar se a história do negro é contada na sua diversidade, se são apresentadas as
diversas dimensões da sua vida: na religião, na alimentação, na arte, na política, na
educação, na saúde, etc. Nesse percurso descobrimos que os livros didáticos de História
apresentam narrativas construídas por suportes teóricos diferentes e também, em alguns
casos, opostos.
No material pesquisado foram encontradas abordagens comprometidas com a
história do cotidiano, e também com uma história tradicional. Houve a reprodução de
memórias oficiosas e elitistas, mas também daquelas oriundas das camadas populares.
Ora, os livros didáticos privaram apresentar versões e interpretações para a História
atestando a sua complexidade, ora, histórias simplificadas, de heróis e vilões, sem se
preocupar com a construção dos fatos históricos. Tentaram não perder seus caracteres
de portadores da ciência e formadores de uma memória nacional, consolidando certas
“verdades” e interpretações sobre o passado histórico brasileiro10, sobretudo quando
estas verdades e interpretações são a respeito da História do negro.
Logo no início das análises identificamos uma dessas histórias simplificadas. Na
coleção Projeto Araribá História a instituição da escravidão não é representada de
forma ampla e complexa. O negro aparece como passivo na história e sobre ele, também
é construído e repercutido o mito de que a escravidão do africano só ocorreu, pois ele
não resistiu, diferentemente do que teria ocorrido com os povos indígenas. Para reforçar
esta ideiam, o livro reproduz uma iconografia que representa a resistência indígena. O
negro, quando aparece pela primeira vez na História, é representado como apenas uma
peça do sistema escravista europeu, quase sempre sendo relacionado a uma mercadoria.
Não é narrada uma história do negro anterior à escravidão, outro fato que é importante
no contexto educacional brasileiro, pois juntamente com Cuba, o Brasil foi o país onde
a escravidão por mais tempo perdurou, totalizando quase quatrocentos anos11.

10
11

Idem, ibid pp. 113-130.
Reis (2005).
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Figura 01
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Figuras 02 e 03

Já, ao analisarmos o História, Sociedade & Cidadania constatamos que os livros
didáticos de História vêm passando por mudanças que são reflexos das mudanças
sociais que, por sua vez, alcançam também a própria disciplina. Nessa coleção
encontramos uma história ressignificada do negro. Os personagens negros, por exemplo,
foram citados e, em alguns casos, são relatadas suas histórias, fato que a coleção Projeto
Araribá História silenciou. No História, Sociedade & Cidadania foram contadas as
histórias de Dom Obá II, do Almirante Negro e de Chica da Silva, foram citados
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personagens como os líderes da Conjuração Baiana, João de Deus, Lucas Dantas,
Manuel Faustino e Luiz Gonzaga, dos abolicionistas Luís Gama e André Rebouças. A
participação do negro nas rebeliões e protestos no Brasil colônia que foi silenciada pelo
Projeto Araribá História, o livro História, Sociedade e Cidadania revelou.
Isso indica o quanto é importante intensificar a crítica sobre o currículo de
História, para que possamos evitar o que ocorreu no período onde se contavam As Belas
Mentiras12 perpetradas nos livros didáticos de História. Assim, poderemos criticar o
caráter alienante, acrítico, oficialesco, atemporal, descontextualizado, que produz um
livro a-histórico ou anti-histórico, onde a crítica, ou ambos, estão petrificados no tempo,
o que pouco faz educadores e educandos refletir13. Sobretudo em um momento que
precisamos mais do que tudo de uma História do negro ressignificada, que revele os
diversos aspectos da sua vida.
O que nos ajudou a refletir nessa perspectiva, no que diz respeito à História do
negro foram as pesquisas da professora Ana Célia da Silva. Seu trabalho reafirma a
importância dos livros didáticos como fontes de pesquisa do processo de discriminação
do negro via educação. Através da reprodução de estereótipos de inferioridade e
preconceitos, que negam aos indivíduos de matrizes africanas, o sentido de participação
nos processos sociais que constituem a vida contemporânea em suas diferenças:
pluralidades, ações, atitudes, expectativas e realizações. Também indica a autora, que a
desconstrução da teoria do branqueamento, da democracia racial e dos sistemas
educacionais centrados em princípios epistemológicos positivistas e etnocêntricos estão
entre as principais demandas da educação na contemporaneidade14.
Na coleção Projeto Araribá História, nos 35 capítulos analisados, apenas dois
trouxeram a história do negro como elemento central para a discussão. Ambos os
capítulos foram encontrados no livro da 6ª série, sendo um intitulado Escravidão e
resistência e o outro, Trocas e conflitos. Nesses dois capítulos a História do negro foi
bastante resumida e silenciada.
Nos anos 1970 e 80, um gênero literário fez relativo sucesso no Brasil: o que se poderia denominar “As
Belas Mentiras”. Tendo talvez como matriz a obra Mentiras que parecem verdades, de Eco e Bonazzi
(1980), ou também A manipulação da história no ensino e nos meios de comunicação, de Ferro(1983),
uma série de pesquisas acadêmicas dedicaram-se a flagrar nos livros didáticos e paradidáticos brasileiros
a presença insidiosa da mentira, da manipulação, do preconceito, da mistificação, da legitimação da
dominação e exploração burgueses – em suma, da ideologia. Os títulos e os subtítulos de algumas dessas
pesquisas já lhes indicavam a intenção: “versão fabricada”, “história mal contada”, “belas mentiras”.
(MUNAKATA, 2003)
13
MUNAKATA, op. cit.
14
SILVA (2004).
12
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Além disso, nesses dois capítulos não foi feita uma reelaboração das heranças
culturais africano-brasileiras, como referenciais positivos ao cotidiano dos educandos,
que contribuíssem com a desconstrução de estereótipos inferiorizantes. Tendo em vista
que essa desconstrução de estereótipos é de fundamental importância no combate ao
racismo que vêm se reatualizando nos diferentes momentos históricos do Brasil,
sobretudo através da educação, é necessário reforçar a importância da prática
pedagógica aberta à diversidade cultural também na história dos povos. Através das
histórias do negro, devem ser divulgadas representações positivas do negro aos
educandos, combatendo assim, a reprodução da ideologia do branqueamento, que
representa o personagem branco sempre como o principal, em contrapartida à posição
do negro como coadjuvante, às tentativas de inferiorização e ao extermínio simbólico e
real do povo negro.
A invisibilização da história e participação do negro na sociedade corrobora com
o mito da democracia racial, à medida que reduz a percepção das discriminações que
ocorrem em sala de aula e em toda a sociedade por parte de todos os agentes envolvidos
na escola. De acordo com Silva, o extermínio simbólico e real embute um sentimento de
inferioridade e a crença na não capacidade de aproveitar tal democracia, transformando
a escola em transmissora da ideologia dominante. Através da reprodução de estereótipos
são difundidos preconceitos que inferiorizam os negros e constituem-se como barreira à
ascensão econômica e ao fortalecimento da autoestima dos discentes. Por isso é
preocupante encontrarmos na coleção Projeto Araribá História – coleção esta que foi
classificada como a melhor coleção de História do Guia Nacional do Livro Didático de
História – o negro geralmente sendo representado como algo descartável, como uma
mercadoria, e associado a um animal, o que compromete negativamente a construção
identitária dos educados negros e brancos15.
Fúlvia Rosemberg realizou um estudo acerca de discriminações
étnico-raciais na literatura infantil brasileira. Constatou que esses
livros veiculam a relação opressor-oprimido, o branco é o
representante da espécie com atributos tidos como universais, os
grupos e multidões são majoritária ou exclusivamente de brancos, a
mulher negra é a doméstica. O branco evidenciou-se pelo desempenho
de atividades profissionais mais diversificadas. O negro foi associado
a personagens maus, à sujeira, à tragédia, à maldade. O branco
representou os santos, os ricos, os heróis.

15

Idem, ibid. p.56.
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Rosemberg identificou a representação da não-humanidade do negro e
a associação a animais. A proximidade entre os não-brancos e
animalidade foi observada pela autora através de comparações e
associações no texto: “Assim, personagens índios ou negros podem ter
traços físicos ou comportamentais de animais(farejou como um cão) .
(SILVA, 2004, p.29-30)

As obras de Silva (2004; 2001) foram os aportes teóricos principais que
desencadearam a análise sobre a educação antirracista no Brasil e evidenciaram a
importância da pesquisa atual sobre os livros didáticos de História. A autora
desencadeou uma onda de estudos sobre o livro didático e seu papel construção ou
desconstrução do racismo. Por isso buscamos encontrar livros didáticos de História que
reconstruam a história de negras e negros, sobretudo no que diz respeito à escravidão,
especialmente às formas de resistência contra tal instituição. Essa reconstrução, baseada
em fontes históricas, é necessário no combate à difusão de estereótipos pejorativos que
provocam, na vítima do preconceito, uma internalização que pode levar à autorrejeição.
O essencial, pois, é atribuir valor ao educando revelando-lhes referenciais positivos da
sua história, como aqueles que podem ser construídos através dos exemplos das lutas
contra a escravidão16.
Desta forma, procuramos o combate aos estigmas do negro em papéis e funções
de baixo prestígio social, o que ajudaria na desconstrução da ideia do negro sem
capacidade intelectual, logo como um exemplo de pessoa sem sucesso. Buscamos
encontrar uma ressignificação nos modelos de história que estão sendo levados para as
salas de aula, que aproxime os educandos do que está sendo contado, que os façam
perceber a relação do que está nas páginas dos livros didáticos de História, com suas
vidas e com suas experiências, e que permitam que se conectem com a dos seus
antepassados17.

16

SILVA, Ana Célia da. Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático. Salvador,
EDUFBA, 2001, p. 51.
17
Idem, ibid. pp 40-45.
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3.1

Estabelecendo comparações
A análise das duas coleções de livros didáticos de História revelou resultados

bem diferentes. Na análise da colação Projeto Araribá História, identificamos
predominantemente a história do negro de forma reduzida, silenciada e simplificada e o
negro aparece na maioria das vezes associado a uma mercadoria. A coleção pouco fez
referência a uma história do negro que não tivesse relação com a escravidão. A cultura,
na sua complexidade de teias, pouco teve das diversas faces reveladas. A culinária, a
religião, a estética, a resistência negra, a atuação de determinados personagens negros
em eventos importantes da história brasileira, a participação dos negros em rebeliões,
revoltas e levantes, a luta dos negros pelo fim da escravidão, não foram contempladas
pelos livros didáticos da coleção Projeto Araribá História.
O que não ocorreu com a segunda coleção analisada: História, Sociedade e
Cidadania, que representou o negro de diversas formas, não apenas associado a uma
mercadoria. Isso representa uma significativa mudança no processo de construção da
narrativa entre os dois livros didáticos, o segundo fornece um conjunto maior de
informações e proposições de reflexão sobre a História do negro, por exemplo, ao falar
do conhecimento e experiência que os africanos tinham na produção de café e de
açúcar, onde exercia o domínio de funções de destaque, como a de caldeiro. Outro
elemento importante foi a desconstrução da ideia de que a escravidão dos africanos no
Brasil ocorreu única e exclusivamente pelo fato dos indígenas imporem resistência ao
cativeiro, e porque os negros se escravizavam na África. O autor discutiu a importância
da riqueza produzida pelo tráfico de africanos, como fator de maior relevância para a
implementação da escravidão dos mesmos, o que contribui na desconstrução da ideia de
passividade do negro à situação de escravizado.
Sendo assim, como as coleções analisadas apresentaram narrativas bem
diferentes sobre os mesmos eventos e temporalidades, estabelecemos uma comparação
entre as duas coleções. Apresentaremos como cada coleção representou a história do
negro, quando narrou um mesmo fato, ou contou a história de um mesmo personagem
negro. Na análise das coleções alguns temas nos chamaram a atenção. São conteúdos
que fazem parte do Currículo Nacional da Educação e que foram reforçados pela Lei
10.639/03, como conteúdos relevantes para a educação brasileira, no processo de
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ressignificação da história do negro. Por isso, iremos comparar os conteúdos
encontrados nas duas coleções, cuja história do negro foi apresentada de forma desigual.
Apresentaremos os resultados da pesquisa seguindo a ordem com que as categorias
aparecem:

1. O negro como mercadoria
2. O negro representado pela ótica dos viajantes da época
3. A história do negro antes da escravidão, a ênfase no legado cultural
africano para a humanidade
4. A participação do negro em rebeliões, revoltas, levantes e protestos na
história do Brasil, a história dos heróis negros
5. O negro como protagonista da sua História
6. A História da resistência negra
7. A História da mulher negra durante a escravidão
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3.1.1 O negro como mercadoria
PROJETO ARARIBÁ HISTÓRIA
A categoria “O negro como mercadoria” foi a que mais apareceu nessa coleção.
Nesta coleção o negro foi representado predominantemente como uma mercadoria, a
partir de uma dimensão comercial e jurídica do indivíduo escravizado ou do que a
historiografia já chamou de sua “coisificação”. Nessa coleção a categoria foi encontrada
15 (quinze) vezes. As primeiras foram encontradas no livro da 6ª série no transcorrer
dos textos e foram feitas várias referências à condição de mercadoria do escravizado:
Os territórios ultramarinos portugueses forneciam uma grande variedade de produtos,
além de escravos (p. 189, linha 3).
Outras três vezes o negro, aparece na mesma página, sempre atrelado à ideia de
um produto:
Aguardente e fumo produzidos na América serviam para obter escravos africanos, que
eram depois revendidos (p.189, linha 21)
E continua sendo assim representado nas outras duas vezes:
Na Europa, esses produtos chineses eram trocados por armas, as quais podiam ser
trocadas por escravos, na África. E os escravos, por fim, eram vendidos na América, o
que gerava grandes lucros aos comerciantes e à Coroa portuguesa.(p.189, linhas 26 e
27)
A categoria torna a se repetir em outras quatro vezes, sendo que em uma só
página é triplamente repetida. Primeiro:
[...]os portugueses criaram um sistema de feitorias que garantia o comércio de
escravos (p.193, linha3).
Em seguida:
Nas feitorias da África, os mercadores portugueses vendiam principalmente armas de
fogo, tecidos, utensílios de ferro, aguardente e tabaco, adquirindo escravos, pimenta,
marfim e outros produtos. (p.193, linha 12)
Em seguida o escravo é diretamente relacionado ao tráfico:
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[...] até meados do século XVI, os portugueses monopolizavam o tráfico de escravos
(p.193, linha14).
Posteriormente, o negro é novamente representado como mercadoria:
O tráfico de escravos e o comércio ultramarino português (séculos XVI-XVIII) (p.192)
[...]somente os chamados homens-bons (proprietários de terras e escravos, que eram
portugueses ou seus descendentes) podiam ser eleitos vereadores das Câmaras
Municipais (p.195, linha 24).
No livro didático da 7ª série a categoria foi identificada outras 6 (seis) vezes
como é elucidado a seguir:
A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão foi criada especialmente para
abastecer os proprietários locais com escravos africanos. (p.13, linhas 15 e 16).
O trabalho era quase todo executado por escravos indígenas, havendo pouquíssimos
negros. Como os gêneros agrícolas que produziam não se destinavam à exportação, os
colonos não tinham recursos para comprar escravos africanos, relativamente caros.
(p.14, linhas 13 a 16)
As canoas levavam mantimentos, armas, munições, tecidos, instrumentos agrícolas e
escravos africanos para vender em pequenas povoações urbanas, nos povoados e nas
vilas do interior. (p.17, linhas 17 e 18)
Para resolver o problema, foi criada a Companhia Geral de Comércio do Estado do
Maranhão, que devia fornecer anualmente 500 escravos africanos para a região. (p.25,
linhas 8 e 9)
Assim, pessoas vindas de diferentes regiões da colônia e de Portugal, com poucos
escravos ou sem nenhum, se lançaram nessa empreitada. (p.38, linhas 16 e 17).
As demais eram repartidas entre todos os dependentes, recebendo as maiores datas
aqueles que possuíssem mais escravos. (p.40, linhas 16 e 17)

HISTÓRIA, SOCIEDADE & CIDADANIA
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A mesma categoria foi identificada na coleção História, Sociedade e Cidadania.
O negro foi novamente representado como mercadoria, mas agora em um número
menor, a categoria O negro como mercadoria foi encontrada 8 (oito) vezes em toda a
coleção. A primeira representação do negro encontrada no livro didático da 6ª série foi
como uma mercadoria:
[...]grandes proprietários de terras e escravos (p.241 linha 5).
A coisificação do negro acontece quando este, na condição de escravizado, é
equiparado à propriedade da terra, para destacar que os homens mais ricos e poderosos
do Brasil colonial – os chamados “homens bons” – eram aqueles com maior número
desses dois “bens”. Após 10 páginas o negro é novamente representado como uma
mercadoria:
O fumo de primeira era vendido para a Europa; já o fumo de terceira era usado pelos
traficantes como moeda para conseguir escravos na África. (p. 252, linha 9).
Em seguida, no quadro Os comerciantes, o autor volta a representar o negro
como mercadoria quando fala sobre a origem das maiores fortunas no Brasil Colônia, o
negro aparece como um dos produtos que geravam tal riqueza:
As maiores fortunas do Brasil colonial estavam nas mãos dos comerciantes de bois,
mulas, escravos, carne, farinha etc. (p.256, linha 3)
[...] empréstimos aos senhores de engenho luso-brasileiros para que recuperassem suas
lavouras e comprassem escravos (p.261, linha 5).
Após três paginas o negro foi novamente associado a uma mercadoria ao falar da
presença holandesa no Brasil:
Os novos governantes holandeses começaram, então, a confiscar terras e escravos dos
senhores de engenho que não conseguiam saldar suas dívidas. (p.264, linha 2) .
Na coleção História, Sociedade & Cidadania, no livro da 7ª série a categoria
também foi identificada a categoria.

43

O governo de Portugal criou a Companhia de Comércio do Maranhão, que se
comprometeu a vender africanos escravizados para os colonos, além de ferramentas e
roupas de que eles necessitavam. (p.39, linhas 18 a 20)
As outras eram distribuídas entre os mineradores; as maiores iam para quem tivesse
mais escravos. (p.52, linhas 8 e 9)
Do Rio de Janeiro, africanos escravizados e artigos europeus (vidros, louças, tecidos,
ferramentas. (p. 57 linha 1)
Figura 04
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A representação do negro como mercadoria foi a que mais se repetiu nos livros
didáticos da coleção Projeto Araribá História. Nela a História do negro foi resumida
quase que exclusivamente à condição de escravizado, sendo outros aspectos da sua vida
contados de forma simplificada (quando não foi silenciada), fato muito preocupante,
pois interfere negativamente na construção da autoestima do educando negro, que ao
conhecer a história dos seus antepassados é bombardeado por um grande número de
referências negativas. A história da resistência negra, por exemplo, proposta pelo
Movimento Negro e assegurada através da Lei 10.639 como um conteúdo dos currículos
de História que deve representar uma História ressignificada do negro para os
educandos, foi contada em apenas dois capítulos dentre os 38 sobre a História do Brasil,
e ainda assim de forma resumida, silenciada e simplificada.
O negro na maioria das vezes foi representado de forma estereotipada e
estigmatizada, sendo-lhe associada uma submissão inerente à condição de escravizado,
como a que conseguimos identificar na iconografia O mercado da Rua do Valongo,
onde o negro é fortemente representado como uma mercadoria.

Figura 05
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A História do Negro foi pouco encontrada no Projeto Araribá História e,
quando encontrada, foi abordada de maneira deturbada, como foi feito com a história da
resistência negra, dos personagens negros, da participação do negro na construção da
sociedade brasileira, etc. Conseguimos identificar um branqueamento da história do
Brasil, onde a imensa maioria dos personagens é branca, assim como foram eles que na
maioria das vezes foram nomeados. Quando a coleção narrou as histórias das
Conjurações Baianas e Mineiras (7ª série, p. 176), por exemplo, os líderes da primeira,
homens negros e escravizados não tiveram seus nomes revelados, enquanto que no
relato da Conjuração Mineira, os nomes dos líderes foram destacados, mesmo eles
tendo o mesmo fim, a morte.
Conseguimos compreender com mais perceptibilidade as ideias da pesquisadora
Maria Aparecida Silva Bento (2004) ao apontar que a História Oficial do Brasil foi
contada sob a ótica daquelas que exerciam o poder, apresentando uma visão amenizada
da escravidão e a passividade do negro, negando a violência escravocrata e a própria
luta negra. Essa ótica parece repetir-se na coleção Projeto Araribá História, através do
branqueamento da História Nacional. Foi identificada a construção de um imaginário
negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, danifica sua autoestima e
culpa-o pela discriminação que sofre, pois a ideia predominante é a do negro como
mercadoria. Esse imaginário negativo no ser negro está na contramão da ideia de que
qualquer grupo precisa de referenciais positivos sobre si mesmo para manter a sua
autoestima, o seu autoconceito, valorizando suas características e, dessa forma,
fortalecendo seu grupo18.
Ao representar o negro predominantemente como mercadoria e não associar que
à condição de escravizado é inerente a resistência, a coleção Projeto Araribá História
reduziu a História do negro a apenas um aspecto da sua vida, ao da privação da
liberdade. Outros aspectos foram silenciados como a participação do negro nas revoltas,
rebeliões e levantes que ocorreram no Brasil colônia e império, os personagens negros
quase que não foram revelados, não encontramos referência a nenhum dos
abolicionistas negros, como Luiz Gama e André Rebouças, como também a coleção não
narrou a fundamental participação dos capoeiras na Guerra do Paraguai. A
religiosidade, a culinária, a arte também não foram identificadas nas páginas da coleção.

18

Idem, 2007.
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A coleção Projeto Araribá História, da editora Moderna, pouco fez referência a
uma história do negro que não tivesse relação com a escravidão. A cultura na sua
complexidade de teias não teve as diversas faces reveladas, a culinária, a religião, a
estética, a resistência negra, seja nos textos ou iconografias do livro, mesmo com a
instituição da escravidão sendo representada nos capítulos foi narrada de forma
resumida, ocultada, silenciada ou simplificada. Os livros da coleção narraram a
importância da escravidão no processo de colonização portuguesa, mas quando
apareceu, o negro foi representado na maioria das vezes na condição de mercadoria. A
referência à sua dimensão comercial foi a mais identificada nos livros da coleção, no
transcorrer dos capítulos.
Condição essa que deve problematizada tendo em vista a discussão sobre as
concepções de liberdade que os escravizados construíram e que nos deparamos na
história contada em Visões da Liberdade (Chalhoub, 1990), que narra um fato que para
não historiadores poderia ser impossível de ocorrer. Como relatou o autor, no dia 17 de
março de 1872, na casa de comissões de José Moreira Veludo, os escravizados que lá
estavam à espera de serem vendidos, “meteram a lenha” no Veludo, serviram-se de
pedaços de lenha que haviam escondido especialmente para a ocasião e começaram a
dar pancadas no seu “dono”, pois como afirmou um deles em depoimento na
subdelegacia, este era muito mau e só assim sairiam do poder dele. (p30).
Esse rápido evento serve para ilustrar o fato de que os escravizados não eram
sujeitos passivos da História, não eram simplesmente coisas, ou meras mercadorias,
como foi predominantemente representado pela coleção Projeto Araribá História. Estes
tinham noções dos seus “direitos” e agiam de forma a interferir nos processos de
negociação de suas vidas. Poder influenciar na escolha de sua moradia e dos seus
afazeres eram maneiras de evidenciar as formas de liberdade conquistadas pelos
escravizados e combater um dos mitos mais célebres da historiografia: a coisificação do
escravizado. Segundo Chalhoub, para entendermos esse processo, um bom começo
pode ser a análise da obra de Perdigão Malheiro, A escravidão no Brasil: ensaio
histórico, jurídico, social (1976) onde o autor aborda a definição legal do escravizado
como coisa e a transforma também numa condição social, onde os senhores pareciam
acreditar que estavam lidando com criaturas que se assemelhavam a animais e que os
próprios cativos introjetavam a noção de que a sua inferioridade em relação ao homem
livre era natural.
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Apesar de referendada diversas vezes, a escravidão teve narrada apenas a sua
face comercial, não foram explorados outros conhecimentos sobre a instituição, por
exemplo, a violência gerada pelo processo de escravizar e as resistências contra esta.
Parece que as ideias de Malheiro tiveram tanta força, que mais de um século depois
continuamos a encontrar nos livros didáticos de História.
Outro, porém contemporâneo que abordou o tema da coisificação foi Fernando
Henrique Cardoso, publicando Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro
na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul (1977) reificando a ideia do “escravo
coisa”. No livro o autor reforça a ideia de que os escravizados se auto-representavam
como seres incapazes de autonomia e viviam passivamente os significados sociais
impostos pela escravidão. Porém, como bem exemplificou Chalhoub, eles estavam
errados, por isso não é possível conceber a ideia de que os escravizados não produziam
valores próprios, ou que pensavam ou agiam sob significados que lhes eram
inteiramente impostos.
Assim como na primeira coleção analisada, a História, Sociedade & Cidadania
da editora FTD, também representou o negro novamente como mercadoria, mas agora
em um número significativamente menor. Diferentemente do Projeto Araribá História
da Editora Moderna, analisado anteriormente, o História, Sociedade & Cidadania
representou o negro de outras formas, nela o negro não foi predominantemente
representado como uma mercadoria. Isso representa uma significativa mudança no
processo de construção da narrativa entre os dois livros didáticos: o segundo fornece um
conjunto maior de informações e proposições de reflexão sobre a História do negro, por
exemplo, ao falar do conhecimento e experiência que os africanos tinham na produção
de açúcar, com o domínio de funções de destaque, como a de caldeiro, ou na
desconstrução da ideia de que a escravidão de africanos no Brasil deu-se apenas devido
à resistência indígena. O autor discute a importância da riqueza produzida pelo tráfico
de africanos, como fator de maior relevância para a implementação da escravidão desses
povos, o que contribui na desconstrução da ideia de passividade do negro e propõe
reflexões como sobre os efeitos do racismo.
O História, Sociedade & Cidadania conseguiu articular um conjunto de
informações que permitem uma reflexão mais aprofundada sobre a história do negro.
Ao falar que os mesmos tinham diversas profissões, e salientar a relevância das
mesmas, ou problematizar se estes podiam se casar, ou então andar calçados, abre um
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leque de possibilidades para que educandos e educadores possam construir novas
referências sobre a história do negro. A relevância de nos livros de História está
presente à resistência negra, por exemplo, é a de que quando nas salas de aula não
estiverem professores comprometidos ou conhecedores da história do negro, o livro
possa provocar reflexões e revelar novos referenciais sobre os mesmos, representando a
resistência negra, assim como representou a indígena.
Em nenhuma das duas coleções foram encontradas explicações sobre em que
consistia a escravidão. Não foi dito que tinham características diferentes a depender do
local em que ocorria e do período histórico. Identificamos uma redução da história do
negro ao status de escravizado e a ideia da África como o continente onde era natural a
escravidão.
Figura 06

Sendo assim, a escravidão não é explicada enquanto instituição da Antiguidade,
comum a diversas sociedades e que tinha um caráter diferente da escravidão Atlântica,
que a partir do século XVI se tornou a principal empresa colonial nas Américas. A
escravidão Atlântica consistia em um imenso mercado de seres humanos, e representava
um dos ramos do comércio das Américas coloniais, que durante séculos gerou riquezas
para quem o praticou.
Na África ao se falar de escravidão temos de utilizar esta palavra com ressalva,
pois a mesma se refere a um modelo diferente do que foi praticado na Grécia e Roma
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antigas, no Oriente Médio, sobretudo após o desenvolvimento do Islã e nas Américas
com o tráfico Atlântico. Em África coexistiam diversas formas de escravidão e trabalho
servil; estas se pautavam em uma sujeição leiga ou religiosa e que podia ser estabelecida
com um parente mais velho, o líder da comunidade, uma pessoa que se responsavilizava
pela sua proteção, com um soberano ou à própria sociedade. Assim o termo “escravo”
poderia ter vários significados, dependente, servo, discípulo, submetido.

Segundo

Claude Meillassoux19, o sistema escravista africano era pautado numa complexa relação
de parentescos, necessidades sociais, onde escravos eram utilizados como membros de
exércitos ou contingente destinado às produções agrícolas e pastoris, assim como
religiosas.
Ao se falar de escravidão antes do tráfico Atlântico busca-se investigar se os
livros de História apresentam o processo de escravidão desenvolvido entre os árabes
islâmicos e os povos africanos, assim como a relação dos africanos islamizados com os
africanos de outras religiões. De acordo com Meillassoux e Elikia M'Bokolo 20 a
escravidão na África e para com os africanos foi radicalmente modificada à medida do
crescimento do Islã. Desde o século VII da nossa era, além do sal, o ouro, marfim e
especiarias, o “escravo” se tornara um dos principais produtos do comércio entre o leste
da África e a Península Arábica, jihads eram feitas para multiplicar as ocasiões de
captura de escravos, além disso, o jizya (imposto, tributo) cobrado pelos governos
muçulmanos foi cada vez mais pedido em escravos. Tal processo significou para os
diversos povos africanos uma transformação do seu status à categoria de “escravo” o
que também era relacionado à sua cor, como a expressão Bilad-al-Sudan (Terra de
Povos Queimados) que deu origem ao nome do atual país Sudão, ou Abissínia como
fora chamada a Etiópia.
Efetivado há quase mil anos entre a África e o Oriente, a chegada do islã no
século VII marcou o início da saída de africanos na condição de mercadoria para fora do
continente, mas com a decadência e queda do controle árabe, o controle muda de mãos.
A apropriação do comércio foi feita pelos europeus, que impuseram uma nova lógica e
demanda para a sua realização. As novas técnicas e instrumentos de navegação
possibilitaram o deslocamento da rota e do fluxo de escravizados para a América, que
dos séculos XVI ao XIX ocorreu de forma ininterrupta. Com a ajuda da Igreja Católica,
19
20

Ver: MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravidão: o ventre de ferro e dinheiro. Jorge Zahar Ed., 1995.
M' BOKOLO, Elikia. África Negra: história e civilizações. EDUFBA; Casa das Áfricas, 2009. p 215.
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a escravidão foi legitimada e incentivada, representada como a “salvação” para
africanos que seriam escravizados pela estrutura mental e física “inferior”. Seus jeitos
de vestir, falar, comer, dançar foram condenados21.
No Brasil durante as primeiras décadas de colonização o trabalho escravizado
não se efetivou de maneira homogênea e uniforme. O escambo22 no primeiro momento
predominou entre colonos e índios. A chegada da primeira leva de africanos só ocorreu
depois de cinqüenta anos. Capturados e transplantados em grande número, os africanos
representavam muitas etnias, provenientes de diversas regiões do continente africano,
chegaram durante quase quatro séculos, representando a principal mão-de-obra na
construção do Brasil. O grande número de africanos - homens e mulheres - que aqui
chegaram fora trazido para trabalhar e compunha a maioria da população até a chegada
dos imigrantes.
Mecanismos de reprodução do poder foram criados para garantir a existência e
“sucesso” da instituição cujo uso da violência compunha as técnicas de dominação.
Ideologicamente o discurso escravista constituiu-se como reflexo direto de um
imaginário racial - reconstruído através dos tempos23 - que possui o seu clímax na
difusão de representações pejorativas que tem nas populações negras, seu alvo central.
A maneira como as populações de cor foram vistas desde a antiguidade, contribuiu de
forma significativa para a construção de uma consciência que tentou justificar a
inferioridade dos africanos enquanto seres culturalmente e fisicamente inferiores, o que
justificava a escravidão.
O que nos revela Meliassoux 24 é que a escravidão na África foi complexa e
heterogênea, tendo características diferentes de região para região, assim como se
transformou com o decorrer do tempo. Contudo, algumas características permaneceram
comuns em diversas regiões da África, como a não desumanização do sujeito, pois os
indivíduos que se encontravam na situação de escravizados eram respeitados como seres
humanos e tinham, inclusive, direitos, como por exemplo, poder se casar com alguém
da comunidade e assim sair da condição de escravizado, podendo assumir, inclusive,
funções de prestígio dentro da sociedade. Também conhecemos outro exemplo dado por
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Ver: FANON, Franz. Os condenados da terra. Tradução: Enilce Albergaria Rocha, Lucy Magalhães.
Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005.
22
Relação econômica à base da troca de mercadorias.
23
MOORE, Carlos. Racismo e sociedade. Belo Horizonte: Mazza, 2007.
24
Meliassoux (op. cit.)
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Amadou Hampatè Bâ, quando narra sua própria história, através da trajetória de
Amkoullel, seu apelido quando criança. É descrita uma relação humanizada entre
Kadija, sua mãe, e Nielê, sua serva-mãe, que recebeu a responsabilidade de cuidar de
Amadou quando este passou anos estudando na capital do Mali, Bamako. A relação
afetuosa e respeitosa entre Amkoullel e Nielê muito se difere do modelo de escravidão
adotado no Brasil, onde os sujeitos eram desprovidos da sua humanidade ao ponto de
serem vistos como “coisas”.
Já narrativa histórica clássica sobre a escravidão no Brasil tem como referencial
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, cujas obras se tornaram clássicos e leitura
obrigatória sobre a história brasileira. Freyre foi um grande defensor de uma
caracterização do sistema escravista brasileiro, como brando e benevolente, em
comparação com regiões como os Estados Unidos, caracterizado como violenta e cruel.
As ideias de Freyre foram intensamente debatidas pela historiografia e repensadas por
estudiosos na atualidade, com o objetivo de melhor compreender as transformações e
interferências nas interpretações sobre a história brasileira.
Os debates sobre a escravidão no Brasil lançaram-se numa época de hegemonia
do pensamento racista europeu, atraindo estudiosos como Nina Rodrigues e Oliveira
Viana, convencidos da inferioridade do negro e da sua contribuição negativa para a
formação do povo brasileiro. A interpretação que Freyre concebeu, foi a de uma
sociedade paternalista, onde as relações de caráter pessoal assumiram vital importância,
onde a família patriarcal foi base do sistema escravista, e onde predominava a empatia
entre as raças e a amenidade na relação senhor e escravizado, que explicaria a
miscigenação e as peculiaridades do escravismo brasileiro, que deram origem a
democracia racial. Freyre também escreveu que o escravizado era o indivíduo melhor
nutrido na sociedade brasileira, que as inúmeras alforrias eram antecipações ao Treze de
Maio. São ideias reproduzidas pela história, que afirmam que a escravidão brasileira foi
moderada e que, por isso, os escravizados talvez fossem mais felizes no Brasil do que
na África. Essas ideias reforçaram os mitos de brandura do senhor brasileiro, da
submissão do escravizado, e influenciaram a historiografia estrangeira, casos de Frank
Tannnembaun, autor de Escravo e Cidadão e Stanley Elkins, que também admitia tais
peculiaridades da escravidão brasileira. Contudo, a partir dos anos 1950, uma nova
concepção revitalizou os estudos sobre a escravidão e originou uma nova corrente
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historiográfica, que se opôs frontalmente às ideias de Elkins, Tannembaun e Freyre,
representada por David Brain Davis, Charles Wagley, Boxer e Genovese.
No Brasil, um grupo de estudiosos conscientizados das condições periféricas que
se encontravam a população negra teve como prerrogativa estudar as classes exploradas
e as minorias oprimidas, como Florestan Fernandes, Otávio Ianni, Emília Viotti da
Costa, cujas teses divergiam diametralmente da de Gilberto Freyre. Para eles, a
escravidão é pedra basilar no processo de acumulação do capital e para obtê-los, a
coerção e a repressão seriam as principais formas de controle social do escravizado; eles
apontam a violência como vínculo básico da relação escravista. Esses estudiosos
chegaram a conclusões, em tudo ou quase tudo opostas às de Freyre, cuja obra foi então
objeto de duras críticas. Contestando as concepções de Freyre, Clóvis Moura foi um dos
pioneiros no estudo da resistência negra ao tratar das revoltas baianas ocorridas na
primeira metade do século XIX, dando ênfase à dinâmica do processo histórico e na
historicidade da escravidão.
Sobretudo a partir da década de 1980, após o lançamento de Escravidão Negra
em São Paulo, que através da análise de autos-crime das cidades de Campinas e da
Capital reforçava a ideia da violência inerente ao sistema escravista, confirmando a face
cruel da escravidão. Caía por terra a ideia de iaiás dengosas, senhores severos, mas
paternais, escravos submissos e fiéis, e ganhava força a ideia da resistência negra que
agora vem sendo investigada nos livros didáticos de História.
3.1.2 O negro representado pelo olhar dos viajantes da época

Grande parte das iconografias que representam o negro e que foram encontradas
nas coleções de livros didáticos de História são representações feitas por viajantes que,
de passagem pelo Brasil, representaram a sociedade brasileira e os negros de acordo
com o seu olhar europeu e eurocêntrico. Por isso, na maioria das iconografias o negro é
retratado através do olhar do outro que o enxergava de forma estereotipa e
preconceituosa. Tendo em vista que as teorias raciológicas do século XIX25 tiveram sua
fundamentação teórica construída desde o século XVIII, compreendemos que uma
reprodução única do negro através do olhar do europeu colonizador representa uma
25

Ver.SCHWARCZ, L. M.O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e pensamento racial no Brasil:
1870-1930. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
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barreira no processo de fortalecimento da autoestima dos educandos negros. Além de o
negro ter sido representado pelo olhar do outro, em alguns casos, as legendas que
acompanham as iconografias trazem informações resumidas, simplificadas e incorretas.
Na coleção Projeto Araribá História, o negro foi representado majoritariamente
através do olhar do outro, em telas pintadas durante os séculos XVI, XVII, XVIII e
XIX. Nas páginas 192 e 193 do livro da 6ª série foi encontrado um texto complementar
intitulado: O tráfico de escravos e o comércio ultramarino português (séculos XVIXVIII). Foram utilizadas iconografias para alicerçar o tema da escravidão nos textos
complementares que vinham junto às imagens; só aí o negro foi representado
iconograficamente 9 (nove) vezes. A representação do negro predominante é o da
mercadoria, sob a interpretação do olhar de viajantes.
A primeira iconografia é de uma Negra da Costa com uma criança,
provavelmente seu filho. O que mais nos chamou atenção foi o fato da mulher negra ser
representada em um livro didático para educandos entre 11 e 15 anos, seminua, com os
seios à mostra, o que não ocorreu em nenhuma representação da mulher branca.
A legenda da iconografia não explica o contexto em que as mulheres africanas
ficavam com os seios à mostra, nem os diferentes significados disso nas sociedades
africanas e na sociedade brasileira escravista da época. Consideramos essa iconografia
como elemento importante para a discussão já que a história da mulher negra quase que
não foi encontrada nos livros da coleção. A história da mulher negra pouco é contada e
quando aparece é destacada a nudez, ao invés de outras dimensões da sua vida, como
seu importante papel no mercado de trabalho da época, já que as mulheres
predominaram no comércio de alimentos nas principais cidades brasileiras escravistas
da época.26
Por outro lado, a iconografia proporciona em sala de aula o conhecimento de
uma região africana importante na história do Brasil: a extensa área que compreendia a
Costa do Ouro era uma faixa territorial que abrangia do Senegal ao Gabão e a Ilha de
São Tomé (Lopes, 2006, p.103). Nessas regiões foram construídas feitorias pelos
portugueses desde o século XV, responsáveis também pela construção do importante
entreposto comercial, sobretudo de ouro e seres humanos, o Forte de São Jorge da Mina
ou Elmina, em 1482, atual Benin. Sendo uma iconografia que representa o negro na
África, deveria na sua legenda identificar e problematizar uma característica de diversas
26

Ver: Soares (1996; 2006).
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sociedades africanas, o papel de destaque da mulher no comércio, e em particular no de
alimentos, o que foi revelado por Cecília Soares ao apontar o “monopólio” feminino do
comércio

de

alimentos

da

Salvador

oitocentista,

confirmando

assim

uma

correspondência de práticas da mulher negra no Brasil e na África (Soares, 2006).
Contudo estes conhecimentos não encontram nenhuma referência no decorrer do texto
do capítulo, sendo que a sua inferência fica a cargo do educador.
Figura 07

A outra imagem que retrata o olhar do outro é do século XVII, de Zacarias
Wagener que busca representar um ritual africano, mas a legenda da iconografia faz
referência ao negro como uma mão-de-obra escravizada e não à dimensão da dança para
o africano, que é o que representa a imagem, não é discutido a importante marca
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cultural africana em relacionar-se com a dança, muito menos foi feita relação da
musicalidade e ritmo do brasileiro, especialmente dos afrobrasileiros que, por exemplo,
criaram o samba.
Figura 08

Já as duas outras iconografias a seguir são de Jean-Batiste Debret e Johann
Moritz Rugendas. O primeiro representa o Mercado da Rua do Valongo onde o negro é
representado como sujeito passivo à escravidão. Não é salientado o fato de que até o
século XIX, a maioria dos africanos que desembarcavam no Rio de Janeiro vinham da
costa da África ou de outras regiões do país, principalmente Bahia e Pernambuco, e que
eram comercializados assim que desciam das embarcações. O mercado foi construído
com o argumento de garantir a saúde pública, levantado por vereadores, médicos e
cirurgiões da corte carioca, que oficializaram o pedido de construção de mercados em
locais específicos da cidade para que fosse feito o comércio de africanos, sendo
escolhidas as regiões da orla marítima do Valongo, Saúde e Gamboa. O Valongo foi
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escolhido por ter acesso marítimo e terrestre pelo Caminho do Valongo (atual rua do
Carneiro) que ia da praia ao centro da cidade27.
Figura 09

O segundo representa um negro angola e outro benguela, sendo que o texto
complementar aborda o tema da existência de várias etnias africanas, reforçando a ideia
da força predominante “de bantos e moçambicanos” no trabalho escravo no Brasil. Aí
foi identificado um primeiro erro, pois os povos moçambicanos são bantos, sendo que a
expressão banto representa uma família lingüística que engloba as etnias de
Moçambique, como os bantos Thonga, sendo eles os ronga, konde, tsonga, bila, etc
(Lopes, 2006, p.114). Segundo Nei Lopes, os Bantos devem ser vistos como um grande
conjunto de povos falantes de línguas que têm origem comum, por esta designação é
compreendido a maioria dos grupos étnicos, do centro, do sul e do leste do continente
africano.28

27

HONORATO, Claúdio de Paula. Valongo: o mercado de escravos do Rio de Janeiro, 1758-183.
(Dissertação) - Universidade Federal Fluminense- Instituto de Ciências Humanas e Filosofia,
Departamento de História, 2008, p. 68-69.
28
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Figura 10

Nas páginas 192 e 193 é encontrado um quadro complementar, com dois Box,
com textos utilizados como legendas para o mapa que representa as rotas do tráfico
atlântico entre a África e a Ásia, a Europa e a América. O tráfico de africanos para a
América foi um dos grandes empreendimentos comerciais e culturais que marcaram a
formação do mundo moderno e a criação de um sistema econômico mundial. Esses
africanos e seus descendentes movimentaram engenhos, fazendas, minas, cidades,
plantações, fábricas, cozinhas e salões, imprimiram marcas próprias sobre vários outros
aspectos da cultura material e espiritual do Brasil, na agricultura, culinária, religião,
língua, música, artes, arquitetura, etc. (Reis, 2003, p.9), mas isso não está evidenciado
nos textos dos livros da coleção Projeto Araribá História.
No segundo box, o texto serve para explicar a função do forte de São Jorge da
Mina e a sua importância como inaugurador do tráfico negreiro continental. O forte foi
construído como base para aquisição de ouro da região denominada como Costa do
Ouro durante o século XV. A partir do século XVI, quando a região passou a ser
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chamada de Costa dos Escravos, o principal objetivo português torna-se adquirir
africanos e enviá-los para suas colônias, principalmente o Brasil, no intuito de alimentar
a escravidão que, segundo Reis e Gomes, consumiu cerca de 15 milhões ou mais de
africanos, sendo que cerca de 40% desse montante veio para o Brasil. O Elmina,
sobretudo no período onde o reino jeje do Daomé e o ioruba de Òyó estavam em
constantes conflitos, gerou um imenso número de africanos capturados e traficados,
principalmente para a Bahia. (Reis, 2003, p. 328).
Figura 11

Isso significa que os livros didáticos da coleção Projeto Araribá História, ao se
referirem ao negro nos conteúdos referentes à história da escravidão, representam-no a
partir do estereótipo do escravo-coisa, do escravo mercadoria, ou como uma simples
“peça” de troca. Até então não foi narrada a história das grandes civilizações florescidas
na África meridional, central e oriental antes da chegada dos portugueses. Não se
problematizou as consequências da escravidão para os negros brasileiros, muito menos
para os africanos; não se mencionou a resistência destes à escravização e ao domínio
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colonial; não se citou Palmares, mas confundiram-se etnias com portos de embarque e
não se ressignificou a história do negro.
A categoria “O negro representado pelo olhar dos viajantes da época” também
foi identificada na coleção História, Sociedade & Cidadania. O autor começa o capítulo
15 (quinze), Economia e sociedade colonial (p. 248-268) abordando a importância
econômica do tráfico Atlântico para o enriquecimento da coroa portuguesa, dos
senhores de engenhos e dos homens que faziam esse comércio, contribuindo assim com
o esclarecimento dos reais motivos que conduziram à escravidão de africanos em
detrimento da indígena, o alto lucro gerado por esse comércio.
Mas o motivo principal de os senhores de engenho preferirem o africano ao índio foi a
alta lucratividade do tráfico atlântico. O comércio de africanos pelo Atlântico dava
lucro aos comerciantes portugueses e brasileiros e ao governo de Portugal, que
cobrava impostos sobre esse comércio. A partir da metade do século XVI, os africanos
escravizados começaram a ser trazidos para o Brasil. (p. 249, l. 19 - 23)
A página 250 inicia-se com uma imagem de uma africana seguida de um texto
descrevendo algumas características dos povos bantos, e como estas foram decisivas
para a escolha desse grupo por parte dos portugueses. Diferentemente do primeiro livro
analisado, Projeto Araribá História, o texto que acompanha a iconografia está coeso e
com informações correta.
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Figura 12

Na página 251, a categoria foi identificada na iconografia que representa as
etapas da fabricação de açúcar. No texto da etapa 1, o negro é chamado de escravizado.
Já no texto que acompanha a etapa 5 ele é chamado de escravo. Figuram aí a ideia do
individuo que foi sujeitado à situação de escravidão, mas que não perdeu a sua
humanidade e outra que reforça a ideia do escavo-coisa.
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Figura 13
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A iconografia seguinte é de J. Rugendas, pintada em 1835, onde é representado
um casal de negros.
Figura 14

Logo em seguida, completando o quadro aparece novamente o item Dialogando,
com os seguintes questionamentos sobre a iconografia:
Observe a imagem acima com atenção. Será que as roupas que os escravizados usavam
para trabalhar eram parecidas com essas que você vê na pintura de Rugendas? Será
que eles andavam calçados?(note que o homem usa sandálias.) Será que a maioria
deles tinha aparência saudável como a do casal retratado na imagem?(linha 23).
A proposta de reflexão do autor é bastante interessante, pois propõe à
imaginação dos educandos pensar sobre como era o cotidiano dos negros e escravizados
no Brasil escravista, se sempre andavam descalços ou tinham algo para usar, se
conseguiam manter uma boa aparência física e se chegavam a estabelecer matrimônio.
Tudo isso era possível, salientando a peculiaridade de cada caso. A Historiografia já
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revelou que os escravizados casavam-se e alguns conseguiam até criar os filhos; que
podiam andar calçados caso conquistassem a alforria; ou usavam calçados para fingir
que eram livres ou libertos; que os negros e negras de ganho conseguiam ter uma vida
digna e alimentar-se, vestir-se e morar razoavelmente bem. (CHALHOUB, 1990)
No final da página 256 apresenta-se a imagem de um moinho de engenho de
açúcar e aparecem alguns trabalhadores negros no local. A legenda descreve como os
feitores diferenciavam o negro de pele mais clara e de pele mais escura, assim como os
nascidos no Brasil e os nascidos na África, e expõe que estudos em um engenho baiano
do século XVII revelaram a preferência para os serviços menos pesados dos negros
nascidos no Brasil e de tez mais clara.
Figura 15

Esse pode ser um importante momento para a problematização sobre a complexa
hierarquização da sociedade brasileira da época, que discriminava mais acirradamente o
negro vindo da África em relação àquele nascido no Brasil, preterindo mais aquele que
tinha a pele escura do que a tez clara. Educando e educadores podem discutir sobre o
caráter pigmentocrático da sociedade brasileira, onde a discriminação aumenta à medida
que o indivíduo tem a pela mais escura.
64

Na pagina 267 mais uma vez encontramos a categoria O negro representado
pelo olhar de viajantes na coleção História, Sociedade & Cidadania a iconografia
representa uma pintura de Charles Landseer, de 1827, do Pão de Açúcar. Nela aparece
um carregador e homens negros de forma natural, porém eles não tiveram os detalhes
faciais definidos, a sua principal forma de identificação é a cor. Novamente quando o
negro aparece não é representado da forma humanizada que é o homem branco, que
geralmente é representado com todos os traços faciais definidos.
Figura 15
Figura 16

A categoria surge novamente na página 268, no quadro A imagem como fonte. É
importante destacar que, antes da iconografia Pequeno moinho de açúcar, de JeanBaptiste Debret, aparecem as seguintes proposições:
Observe com atenção a imagem abaixo. O que ela mostra? O que essas pessoas estão
fazendo? É possível saber qual a condição delas? Onde essa cena se passa? Quem é o
autor da imagem? Quando e onde terá sido produzida? Anote as suas observações e os
detalhes que mais chamaram sua atenção. (p. 268)

Mais uma vez o negro é remetido à condição de escravizado, primeiro no texto
que questiona a condição dos mesmos e na imagem que os retrata sem roupa e
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descalços. Essa representação do negro de Debret focaliza um único aspecto da vida do
negro no período da escravidão, a de escravizado, como se sua vida não tivesse outras
dimensões, o que colabora com a redução do negro à condição de escravizado por parte
dos educandos.
Figura 17

3.1.3 A História do negro antes da escravidão: a ênfase no legado cultural africano para a
Humanidade

A categoria “A História do negro antes da escravidão: a ênfase no legado
cultural africano para a humanidade” foi a que menos apareceu nas coleções analisadas.
Apenas a coleção História, Sociedade & Cidadania fez referência a essa dimensão da
História do negro em 2 (dois) momentos. Essa foi a principal carência que identificamos
em relação à História do negro nos livros didáticos de História: a revelação de uma
história do negro anterior à escravidão e que reconheça sua contribuição na história da
humanidade.
No texto introdutório da página 9 do livro da 7ª série, o autor trata da vinda de
africanos para o trabalho escravo no Brasil e questiona os conhecimentos prévios sobre
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esses indivíduos. A categoria foi identificada a primeira vez em um questionamento
sobre os conhecimentos prévios dos educandos em relação ao negro, momento em que o
educador deve debater os saberes dos educados em relação ao tema e trazer referências
para que a discussão seja aprofundada, através da problematização do legado cultural
africano para a humanidade. Mas isso leva-nos ao seguinte questionamento: os
educadores brasileiros conhecem a História do legado africano para a humanidade?
O único legado africano revelado pelos livros didáticos analisados foi
encontrado na página 233, no quadro Economia no Império, o primeiro elemento a ser
destacado é a liderança do café nesse processo, e então aparece:
O café é uma planta nativa do leste da África (Etiópia). Linha 5.
Na investigação dos Livros Didáticos de História foram identificadas diversas
correntes da historiografia brasileira. Desde a iniciada na metade do século XIX com o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, passando pelos modelos historiográficos,
que José Carlos Reis denominou como a historiografia dos intérpretes brasileiros,
representada por Francisco Adolfo de Varnhagen, Capistrano de Abreu, Gilberto Freyre,
Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Fernando
Henrique Cardoso.
Mesmo com essa diversidade de interpretações na narrativa que foi construída
nos livros didáticos, a história econômica foi predominante; o negro apareceu na grande
maioria das vezes associado a uma mercadoria. Pouco foi narrada a sua relevância no
processo de construção da sociedade brasileira, fato singular quando nos referimos
principalmente às dimensões científica, religiosa, estética, culinária, artística e de
resistência da sua história. Muito menos foi contada a história do negro anterior à
escravidão, como se a história do negro tivesse começado ali. O legado africano para a
humanidade, como o desenvolvimento da matemática, medicina, química, dentre outros
domínios do Egito faraônico, os reinos africanos como o Mali, o Bornu ou Shonghai,
que os portugueses e europeus encontraram quando chegaram na Costa Ocidental da
África29, assim como as diversas formas de resistência desenvolvidas pelos primeiros
para manter a sua autonomia e independência, não foram reproduzidos nos textos e
iconografias dos livros. Além de problematizar uma história anterior à escravidão e de
não explicar no que consistia esse modelo de escravidão, os livros didáticos
29
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apresentaram uma história que representou o negro a partir da condição de escravizado
ou saído desta, reduzindo e ocultando suas experiências de vida fora da escravidão.
Por isso, optamos por apresentar, à medida que as análises das categorias forem
descritas, um pouco das histórias que não foram contadas sobre os negros brasileiros e
os africanos nas duas coleções analisadas. No decorrer desse capítulo estão sendo
narradas histórias que representam uma interpretação mais próxima da História Social,
estão sendo valorizadas experiências positivas sobre a história do negro, as relações
intrínsecas entre o Brasil e o continente africano, que com suas margens separadas pelo
oceano Atlântico, mais parecia as de um rio, como metaforizou Alberto da Costa e
Silva30. Com a intenção de problematizar a importância da história africana, para
conhecermos melhor a história brasileira e da própria humanidade, o primeiro retorno
será à história da África antiga, mais precisamente à história do legado do Egito
faraônico para a civilização.
A narrativa apresentada sobre os negros nos livros didáticos também contrasta
com a história do legado do Egito faraônico para a humanidade, que pode ser
verificadas em diversos campos, como a história, a economia, a ciência, a arte e a
filosofia. Herança essa tão importante para a humanidade que se transmitiu, em grande
parte, através da Antiguidade clássica, através do corredor sírio-libanês, pelo
Mediterrâneo, primeiro com os gregos, e depois com os romanos. Por exemplo, é o caso
da escrita, há fortes razões para se acreditar que a escrita foi desenvolvida quase que
simultaneamente no Egito e na Mesopotâmia, sem que tenha havido, necessariamente,
influência de uma civilização sobre a outra, mas sem sombra de dúvidas, ambas as
civilizações vieram a influenciar os povos vizinhos. (NADOURY, 2010)
Outro dos mais antigos e notáveis avanços da civilização egípcia
verificou-se no campo da economia que, ao final do Neolítico (em
torno de 5000 a.C.), com a transformação gradual do vale do Nilo,
permitiu que seus habitantes passassem de uma economia de coleta a
uma economia de produção de alimentos, o que trouxe grandes
conseqüências materiais e morais. Paralelo a isso, o desenvolvimento
da agricultura possibilitou aos antigos egípcios adotarem uma forma
de vida aldeã, estável e integrada, com o estabelecimento do princípio
da cooperação dentro da comunidade, e a introdução de um novo
sistema social no interior da mesma, com a especialização do trabalho,
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surgindo trabalhadores especializados na agricultura, irrigação,
indústrias agrícolas, na cerâmica e em diversas outras atividades.
(NADOURY, 2010, p. 119)

Também importante legado egípcio consistiu em esculpir instrumentos de
qualidade incompatível, dos quais a faca de Djebel el-Arak é um exemplo que se
destaca entre centenas de outros. Produzidas por pressão, as ondulações finas e
regulares da pedra dão à faca uma superfície levemente ondulada e perfeitamente polida
e inimitável31. A mesma perícia está na fabricação de vasos de pedra:
Os escultores egípcios usavam todas as variedades de pedras,
inclusive as mais duras, esculpindo em basalto, brecha, diorito, granito
e pórfiro, com a mesma facilidade com que esculpia em pedras mais
moles, como alabastros, calcários, xistos, serpentinas e esteatitas.
Essas técnicas foram transmitidas posteriormente ao mundo
mediterrâneo. Os historiadores da história da ciência crêem que as
técnicas de confecção dos vasos de pedra cretenses tenham sido
aprendidas se não no próprio Egito, pelo menos num meio
impregnado de cultura egípcia, como o corredor sírio-libanês.
Acredita-se que a técnica passou para os escultores do período
ptolomaico e posteriormente encontrou expressão na estatuária do
Império Romano. (DIOP, 2010, p. 182)

O legado material egípcio compreende o artesanato e as ciências tais como a
geometria, astronomia, química, a matemática, a medicina, a cirurgia e as produções
artísticas, onde o cultural abrange a religião, a literatura e a filosofia. Em relação ao
artesanato, nos primórdios do período dinástico (cerca de 3000 a.C.), os egípcios, na
fabricação de seus utensílios, já dominavam os conhecimentos e as técnicas básicas da
metalurgia, da fiação manual e da tecelagem, esta conhecida desde o início do Neolítico
(-5000). Segundo Nadoury:
Também se deve ao Egito, se não a invenção, pelo menos a difusão
das técnicas de fabricação de vidro a toda civilização. O vidro com tal
tornou-se conhecido na V dinastia (cerca de 2.500 a.C.) e começou a
se difundir durante o Novo Império (cerca de 1600 a.C.), a partir de
700 a.C., os vasos de vidro egípcios, conhecidos como alabastro
difundiram-se por toda a região do Mediterrâneo. As técnicas dos
vidreiros faraônicos transmitiram-se aos artesãos do período
helenístico, que inventaram o vidro de sopro. Alexandria tornou-se o
principal centro de manufatura de utensílios de vidro, exportando-os
para regiões distantes, como a China. (2010, p.127)

DIOP, Cheikh Anta. Origem dos antigos egípcios. In: História Geral da África II: África Antiga. – 2.
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O papiro também foi uma das indústrias mais importantes do Egito faraônico. As
fibras do papiro eram usadas na fabricação ou calafetagem de embarcações e na
confecção de pavios de candeeiros a óleo, esteiras, cestos, cordas e cabos. O imperador
Xerxes tentou atravessar o Helesponto em uma ponte flutuante amarradas por cabos
feitos de papiro. Utilizado no Egito desde a I dinastia (3000 A.C.) até o fim do período
faraônico, o papiro foi, mais tarde, adotado por diversos povos e civilizações (gregos,
romanos, captas, bizantinos, arameus e árabes), grande parte da literatura grega e
romana nos chegou em papiros. O papiro foi um dos maiores legados do Egito antigo à
civilização.32
Outra importante arte desenvolvida pelos egípcios foi a perícia no trabalho com
madeira, que se destacou efetivamente na construção naval, como destaca Nadoury:
O barco do faraó Quéops, por exemplo, media 43,4 metros de
comprimento por 5,9 de largura e tinha capacidade para cerca de 40
toneladas, mas o mais notável é o fato de ter sido construído sem
pregos: as peças de madeira mantinham-se apenas unidas pelo
emprego de encaixes tipo macho e fêmea. A frota egípcia era um dos
mais fabulosos instrumentos de guerra, pois permitia ao exército
egípcio levar consigo as embarcações desmontadas que poderiam
precisar. (2010, p. 131)

No ciência, o Egito faraônico deixou-nos valiosa contribuição nos campos da
física, química, zoologia, geologia, medicina, farmacologia, e geometria e matemática
aplicada. Um dos melhores exemplos da engenhosidade egípcia é a mumificação, pois
demonstra o conhecimento profundo que tinham de diversas ciências, além de saberem
como associá-las. Um importante exemplo desse processo foi o desenvolvimento de
técnicas cirúrgicas desde os primeiros tempos da sua história. Os cirurgiões egípcios
sabiam suturar ferimentos e curar fraturas empregando talas de madeira ou de
cartonagem. Pode-se considerar o conhecimento da medicina como uma das mais
importantes contribuições do Egito antigo à história da humanidade. Imhotep, o vizir, é
uma das mais significativas personalidades da história da medicina, sua fama chegou até
a época grega, onde foi associado a Asclépio, o deus da medicina. Entre as doenças
identificadas e adequadamente descritas e tratadas pelos médicos egípcios, incluem-se
distúrbios gástricos, dilatação estomacal, cânceres cutâneos, coriza, laringite, angina do
peito, diabetes, constipação, hemorróidas, bronquite, retenção e incontinência urinária,
esquistossomose, oftalmias, etc. Tratavam seus doentes com supositórios, ungüentos,
32
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xaropes, poções, unções, massagens, enemas, purgantes, cataplasmas, e inalações, cujo
uso ensinaram aos gregos33.
A matemática foi um dos importantes domínios da ciência que os egípcios se
dedicaram e podem-se distinguir três partes: a aritmética, a álgebra e a geometria. A
organização administrativa egípcia requeria de grandes conhecimentos de aritmética e
de uma rigorosa e eficiência administração34:
Os escribas dedicavam uma enorme quantidade de tempo a manter
registros referentes às áreas de terras cultivadas, quantidade de
produtos disponíveis e sua distribuição, quantidade e qualificação de
funcionários, etc. O uso das frações era por diversas vezes requisitado
e tinha uma no mito de Hórus e Set, dois deuses egípcios, onde um
dos olhos de falcão de Hórus foi arrancado e cortado em pedaços por
Set, e esses pedaços na matemática egípcia é que simbolizavam certas
frações. Os historiadores gregos Heródoto e Estrabão concordam em
que a geometria foi inventada no Egito. A necessidade de calcular
uma superfície de terra retirada ou acrescentada a cada ano pelas
enchentes do Nilo aparentemente os levou a essa descoberta. O
conhecimento da geometria encontrou considerável aplicação prática
na agrimensura, que desempenhava um papel significativo no Egito.
(NADOURY: 2010, p. 140)

A astronomia foi uma outra importante área de conhecimento dos egípcios. A
partir desses conhecimentos, os egípcios possuíam um calendário cujo ano dividia-se
em três estações que duravam quatro meses cada, e cada mês constitua-se de trinta dias,
ao total de 360 dias, eram acrescentados outros cinco dias ao final de cada ano. Além
disso, os egípcios possuíam também um calendário lunar, prevendo as fases da Lua. O
calendário egípcio deu origem ao nosso ano civil, visto ter servido de base para a
reforma Juliana (47 A.C.) e para a reforma gregoriana, de 1582. (NADOURY: 2010,
p. 142)
Outro exemplo dos amplos conhecimentos astronômicos dos egípcios vem
sendo observado pelos europeus, desde a expedição de Napoleão ao Egito: a exatidão do
alinhamento das construções erguidas à época dos faraós, em particular das pirâmides,
cujas quatro faces voltam-se para os quatro pontos cardeais. Segundo Nadoury, as
grandes pirâmides apresentam um desvio de menos de 1° grau em relação ao norte
verdadeiro e isso só poderia ser feito com um grande domínio da astronomia35.
Os projetos arquitetônicos dos egípcios foram construídos a partir dos seus
conhecimentos matemáticos e das habilidades nas técnicas de extração, transporte e
33
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assentamento dos enormes blocos de pedra. A primeira edificação egípcia inteiramente
em pedra, a pirâmide em degraus de Saqqara, representa uma nova e importante fase
da arquitetura egípcia. (NADOURY: 2010, p. 143) A pirâmide de Gisé, considerada
uma das sete maravilhas do mundo antigo, é outro exemplo da habilidade dos egípcios
na arquitetura. A criação da coluna foi outra grande contribuição; antes era embutida na
parede, depois foi isolada.
A paisagística e o urbanismo são outros aspectos da arquitetura egípcias e são
muito bem exemplificados pela forma com que os egípcios apreciavam os jardins;
mesmo os pobres plantavam uma ou duas árvores no estreito pátio de suas casas e nos
jardins de mais de um hectar havia sempre uma piscina. O lago do Palácio de Snefru
tinha dimensões para que seu dono pudesse navegar. Esse gosto por jardins-parque
transmitiu-se posteriormente aos romanos36.
No urbanismo apresenta-se outra engenhosidade egípcia. No reinado de
Sesóstris II, a cidade de Kahun foi construída no interior de um amuralhado retangular.
O fato é que os planos geométricos da cidade e a padronização das moradias revelam as
tendências do planejamento urbano egípcio. Assim como influenciou as sociedades de
fora do continente africano, as tradições dos faraós penetraram na África através de
Meroe e, depois de Napata, que também construíram pirâmides e pilonos, com pedras
talhadas pequenas e bem modeladas37.
A contribuição cultural do Egito antigo também é bastante importante, os
aspectos da herança faraônica abrange as contribuições nos domínios da escrita,
literatura, da arte e da religião. A extensa literatura da época faraônica cobre todos os
aspectos da vida dos antigos egípcios, desde as teorias religiosas até os textos literários,
como narrativas, peças de teatro, poesia, diálogos e escrita. Essa literatura pode ser
considerada um dos legados culturais mais importantes do Egito antigo. A literatura
árabe nos trouxe diversos elementos da literatura egípcia, como o conto faraônico A
Captura de Joppe, que ser estabelecido um paralelo entre a história de Ali Babá e os
Quarenta ladrões, das Mil e Uma Noites, ou como entre Simbad, o Marujo e O
Náufrago, conto do Médio Império faraônico38.
No campo das artes, diversos meios de expressão foram utilizados: escultura,
pintura, relevo, arquitetura, como as associadas à expressão da crença egípcia de que a
36
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vida terrena se repetia no além, o que se pode considerar como uma das grandes
contribuições filosóficas do Egito.
Os antigos egípcios desenvolveram inúmeras teorias sobre a criação
da vida, o papel das forças naturais e a reação da comunidade humana
frente a elas, assim como os deuses e sua influência no pensamento
humano, os aspectos divinos da realeza, o papel dos sacerdotes no
interior da comunidade e a crença na eternidade e na vida alémtúmulo. (NADOURY, 2010, p, 156)

Diversos historiadores salientaram que é particularmente visível a influência
religiosa egípcia sobre certos aspectos da religião Greco-romana, como a popularidade
da deusa Ísis e do seu culto na Antiguidade39.

3.1.4 A participação do negro em rebeliões, revoltas, levantes e protestos na
história do Brasil

Projeto Araribá História
A categoria “A participação do negro em rebeliões, revoltas, levantes e protestos
na História do Brasil Colônia e Império” foi identificada 5 (cinco) vezes na coleção
Projeto Araribá História. Esta categoria só foi identificada no livro da 7ª série da
coleção. Nela o negro foi citado como participante nas ações contra o governo colonial,
imperial e escravista, mas de forma reduzida e simplificada, só aparecendo em três
eventos históricos: na Conjuração Baiana, na Revolta Malê e na Balaiada. Os eventos
onde o negro foi protagonista também foram contados simplificadamente, como na
Revolta Malê e na Revolução do Haiti. A Revolta da Chibata, um dos processos mais
relevantes de protestos militares do início do século XX, que tinha como base a luta
contra a discriminação do negro na marinha brasileira, não foi citada.
A primeira ocorrência foi na história da Conjuração Baiana:
Contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates,
negros, libertos, mulatos e escravos. A devassa recaiu sobre os negros e os mulatos,
que foram punidos com rigor. Quatro deles foram condenados à morte, executados e
esquartejados, a exemplo do que ocorrera com Tiradentes. (l 20-21)
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Depois aparece brevemente na Revolução do Haiti.
Havia entre as elites do Brasil um temor muito grande de uma rebelião escrava, como
tinha ocorrido no Haiti (l 26-28)
O evento em que a participação do negro é revelada de forma mais profunda é
quando o texto conta a história da Revolta dos Malês, na Bahia, sendo a revolta descrita
nas páginas 221 e 222. Por fim, o negro aparece na participação de escravizados e
libertos na Balaiada.
Na mesma região, escravos e libertos se revoltaram contra a escravidão,
combatendo também o recrutamento forçado. (p.223, l 14 e 15)
A pressão se abateu principalmente sobre os escravos, os libertos e os balaios
(p.223, l 21).

História, Sociedade & Cidadania
Nessa coleção, a categoria foi identificada 09 (nove) vezes, representando um
número bem superior em relação à primeira coleção. Outro ponto que nos chamou a
atenção é que nessa coleção a história do negro foi revelada de forma mais ampla: o
texto faz referência à participação do negro nas principais rebeliões e revoltas do país,
recebendo o papel de protagonista em algumas delas. Sendo assim, usaremos as
histórias reveladas pela coleção História, Sociedade & Cidadania para destacar o que a
coleção Projeto Araribá História ocultou.
O primeiro momento em que isso nos chamou a atenção foi na análise do
capítulo em que a coleção narrou a história das Conjurações Mineira e Baiana.
Percebemos que a história da Conjuração mineira é ampliada e complexificada,
enquanto a história da Conjura Baiana é reduzida, simplifica e ocultada. Enquanto na
primeira coleção os seus líderes não receberam nomes, na História, Sociedade &
Cidadania eles foram nomeados: Lucas Dantas, Luís Gonzaga das Virgens, João de
Deus e Manoel Fautino. (p.176 - 177 do livro da 7ª série).
A segunda ocorrência é quando o texto fala sobre as principais rebeliões do
período regencial. Nelas o negro aparece, mas como coadjuvante.
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As Rebeliões Regenciais
No período regencial ocorreram várias revoltas escravas e rebeliões republicanas nas
províncias do Império. Nelas, pobres e ricos, peões e fazendeiros, indígenas, mestiços,
negros e brancos se uniram para combater o governo central, com sede no Rio. Mas,
enquanto as elites provinciais lutavam pela autonomia das províncias, os oprimidos
batalharam por uma vida melhor. As principais rebeliões desse período foram a
Cabanagem, a Farroupilha, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Balaiada. (p. 208, l 813).
Os cabanos queriam terras para distribuir aos pobres e o fim da escravidão. (p. 210, l
1-2)
[...] o governo liberta os escravos que haviam lutado nas tropas farroupilhas. (p. 211, l
19-).
A terceira vez que encontramos a categoria é a primeira em que o negro aparece
como protagonista da história, quando o livro aborda a Revolta dos Malês: Bahia (p.
212 - 214) Novamente a categoria é encontrada quando o texto volta a falar sobre a
participação dos negros na Sabinada e nos protestos no Maranhão.
Alguns rebeldes, então, ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado
deles. (p. 214, l 19-20).
Em outro exemplo da categoria, pode-se perceber, pela primeira vez, a
representação explícita da Resistência Negra:
d) os escravos - cerca de metade da população, na época – reagiram à opressão
formando quilombos. (p. 215, l 3- 4).
A última vez em que a categoria A participação do negro em rebeliões, revoltas,
levantes e protestos na História do Brasil foi encontrada, nos livros da 7ª série,
identificamos mais uma vez o negro como protagonista ao ser narrada a participação de
um dos líderes quilombolas que participaram da Revolta dos Balaios.
Nesse mesmo ano, cerca de 3 mil quilombolas, liderados por Cosme Bento das Chagas,
fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios.( p 215, l 13 - 15)
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Encontramos a mesma categoria no capítulo V do livro da 8ª série intitulado
“República Velha: resistência” (p. 7). O livro propõe uma profunda discussão sobre a
representação e valorização do dia 20 de Novembro, através do reconhecimento a figura
de João Cândido, onde o negro aparece como protagonista na História da Revolta da
Chibata.
A identificação da categoria foi um dos principais elementos que diferenciaram
ambas as coleções no tocante à História do negro. Foi na análise do capítulo em que o
livro História, Sociedade & Cidadania narra as histórias das Conjurações Mineira e
Baiana que se constatou pela primeira vez que a história do negro foi ampliada e
complexificada, enquanto que na coleção Projeto Araribá História ela foi reduzida,
simplificada e/ou ocultada. Um primeiro elemento que aponta nessa direção é que nos
livros da 7ª e 8ª séries da outra coleção, a História do negro foi registrado um número
significativamente maior das representações do negro de forma ressignificada em
relação aos livros desta última coleção.
A quantidade e relevância das informações históricas sobre o negro também
foram critérios de análise nessa categoria. Na coleção História, Sociedade & Cidadania
a participação do negro nas Rebeliões Regenciais foi discutida de forma ressignificada:
ao negro é reconhecido papel relevante nas rebeliões, sendo-lhe atribuído papel de
protagonista na liderança de revoltas, o que o correu na Conjuração Baiana, Revolta dos
Malês e Revolta da Chibata, por exemplo. Foi feita referência ao importante papel dos
quilombos na luta contra a opressão no Brasil e na atuação de alguns heróis negros,
como os líderes da Conjuração Baiana e João Cândido, líder da Revolta da Chibata.
Na coleção Projeto Araribá História, no entanto, a história do negro foi
simplifica, quando não, silenciada; os personagens negros quase não foram nomeados,
como ocorreu com os líderes e principais punidos na Conjura Baiana e na Revolta da
Chibata; seus status de heróis negros não foram reconhecidos; não ressaltaram a
importância desses indivíduos na resistência à dominação, pois não deram a tônica nas
suas ações de luta contra a sociedade escravista e discriminatória; reduziram a
participação do negro nas rebeliões regenciais e silenciaram a participação e
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organização dos negros em diversas rebeliões que ocorreram nas primeiras duas décadas
do século XIX40.
O último elemento para a discussão que identificamos na análise da categoria
foi a redução da historia da Revolução do Haiti, e consequentemente uma redução da
história do negro a apenas duas linhas. Sobre a revolução só foi citado o medo das elites
escravistas brasileiras com a possibilidade de uma grande rebelião ao exemplo haitiano,
sem explicar em que consistia esse medo. Em “Onda negra, medo branco: o negro no
imaginário das elites”, Célia Marinha de Azevedo discute o temor que as elites brancas
e escravistas tinham de viverem com uma população majoritariamente negra e
insurgente, que sobretudo durante o século XIX alcançou diversas conquistas, como o
exemplo dado na colônia de São Domingos, atual República do Haiti. (1987)
Em relação à história da Revolução do Haiti percebemos uma grande diferença
entre as duas coleções analisadas. A começar pelo fato de que na coleção História,
Sociedade & Cidadania encontramos uma iconografia que representa um retrato de
Toussaint L’ouverture, um dos principais líderes da revolução haitiana. Enquanto que,
na primeira coleção, Projeto Araribá História não foi citado o nome de nenhum dos três
principais líderes Toussaint L’ouverture, Jean Jacques Dessalines ou Henri Chirstophe.
Percebemos uma ressignificação da história do negro narrada pela segunda coleção, pois
não apenas identificamos um conjunto maior de conhecimentos sobre o negro, como
identificamos também que a história do negro foi ampliada e complexificada.
Os livros didáticos da coleção História, Sociedade & Cidadania proporcionam
aos educadores e educandos a construção de novos referenciais sobre o negro que
interferem positivamente no fortalecimento da autoestima dos educandos negros,
através da identificação desses sujeitos com um passado histórico que os permita
construir uma memória positiva dos seus antepassados. O conhecimento dos nomes e
fatos dos personagens negros que marcaram a História como símbolos de luta e
resistência e a relevante participação negra na história dos protestos contra a sociedade
escravista e discriminatória significam um passo importante no processo de
desconstrução de estereótipos negativos que ainda continuam sendo reproduzidos nos
livros didáticos e demais ferramentas pedagógicas da escola.
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Acreditamos que, nessa categoria, a coleção História, Sociedade & Cidadania
passa a relatar a história do negro a partir da perspectiva de que à sua condição adversa
na sociedade escravista brasileira era inerente a resistência como principal forma de
reação, pois todas as vezes que identificamos a participação dos negros nas rebeliões e
revolta narradas pela coleção, o negro foi retratado com o objetivo de lutar contra a
escravidão.
Por isso, apresentaremos as ideias de Clifford Geertz (2008) sobre a
interpretação cultural, com a intenção de fundamentar a ideia da resistência negra como
algo inerente à cultura criada durante a escravidão. Também utilizaremos as reflexões
dos antropólogos Sidney Mintz e Richard Price (2003) e dos historiadores Flávio
Gomes e João Reis (2008), que afirmam a existência nas Américas de evidências sobre
variadas formas de protesto e de enfretamento por parte dos escravizados. Além disso,
proporemos que tais ideias estejam presentes nos livros didáticos de História, partindo
da legitimação da ação social do livro didático de História, como importante ferramenta
pedagógica na construção de uma identidade étnico-racial, no fortalecimento da
autoestima dos discentes e também no reconhecimento da participação ativa, positiva e
significativa do negro na formação da sociedade brasileira.
Os estudos em busca de um conceito da cultura são prerrogativas no campo das
ciências humanas. Contudo, o estudo antropológico tem a sua gênese no âmbito da
criação desse conceito. Os estudiosos dessa seara construíram uma série de ideias
fundamentais para a construção de um sistema de análise abrangente, para a
compreensão do ser humano, a partir da interpretação das suas ações41.
Essas ideias fundamentais contribuíram com a construção de conceitos, que
mesmo não explicando todos os aspectos da vida de distintas sociedades, representam
um arsenal intelectual responsável por buscar novas bases teóricas para a compreensão
de novos problemas relacionados a tudo que é humano. O arcabouço intelectual
construído por essas ideias seminais, vão definir conceitos explicativos para os eventos
produzidos pelo homem. Sendo assim, conceitos são utilizados para a criação de novos
conceitos, que visam responder a novas questões impostas pela humanidade. Logo, o
significado da resistência negra deve ser compreendido a partir da desconstrução de
concepções estáticas e polarizadas, dando ênfase a reelaborações e reinvenções. O olhar
deve ser deslocado para o cotidiano, tensões, conflitos, sociabilidades, protestos, lutas e
41
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relações sociais complexas que envolveram senhores e escravizados, para não cairmos
em um entendimento genérico sobre o significado da cultura de resistência42.
Desta forma, os conceitos em busca da compreensão da cultura não podem ser
vistos como entidades simplesmente superadas, pois além deles criarem novos
conceitos, não deixam de existir e de serem utilizados como suporte teórico. Isso quer
dizer que os intelectuais construíram teorias que, mesmo não alcançando seus objetivos
completamente, são importantes ferramentas na fomentação de novas teorias.
Segundo Geertz (2008), o homem está preso a significados que ele mesmo cria,
a partir da realidade vivida. As experiências humanas são geradoras de cultura, e cada
uma em particular é escopo para a compreensão da cultura com base em uma ciência
interpretativa, à procura de significados que possam nos fazer compreender melhor os
distintos modos de vida, sobretudo em tempo e espaço diferentes. Assim como a
antropologia, a disciplina História também vem evoluindo suas interpretações com o
tempo e o espaço.
De acordo com Gomes (2008), a partir dos anos 1960 e 1970, a historiografia
brasileira passa a contestar as visões sobre o fato do cativeiro no Brasil ter sido definido
como “brando”. As novas interpretações destacam o protesto escravo e passam a
desmistificar as ideias de passividade e submissão por parte dos escravizados. Essa
historiografia focalizou a denominada rebeldia escrava. Valendo-se da antropologia,
pode-se compreender como os grupos humanos definem os seus códigos sociais a partir
da observação das ações humanas, pois as mesmas são partículas de comportamento de
uma determinada cultura. A compreensão dessa cultura perpassa pelo conhecimento
desses códigos, para a identificação do que lhe é particular. As especificidades culturais
são corpus de análise na construção de conhecimento sobre determinada sociedade.
Geertz (2008) ainda afirma que a ciência antropológica, valendo-se da
etnografia, interpreta muito mais do que observa, mesmo porque são interpretações de
outras interpretações. Quando olhamos uma determinada sociedade, enxergamos as suas
ideias sobre dadas coisas, a sua forma particular de se relacionar com o mundo.
Precisamos entender os seus códigos estabelecidos, para podermos compreender suas
estruturas e significados que estabelecem os contratos sociais que regem as dinâmicas
de convívio em sociedade.
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Desta forma, o uso da Antropologia visa o alargamento do universo do discurso
humano, buscando compreender os povos a partir da vida que levam, ou levaram, das
definições do que lhes acontece, procurando expor a sua normalidade sem reduzir sua
particularidade; tenta compreender as sociedades a partir das suas próprias estruturas e
concepções.
O discurso social, sendo tratado de forma inspecional, faz com que a observação
do comportamento humano produza um olhar sobre a cultura de forma mais efetiva. A
ação social vira objeto de análise e permite a visualização dos aspectos relevantes de
determinada cultura, podemos conhecê-la mesmo que não completamente. Dando
ênfase à importância da observação e análise da ação social, percebemos a dimensão da
ideia de Geertz43 ao dizer que os antropólogos não estudam as aldeias, mas sim nas
aldeias. Eles precisam estar, vivenciar em certa medida o que querem compreender.
Apesar de não vivenciarmos mais o período da escravidão, podemos procurar
compreendê-lo, analisando um conjunto vasto de fontes, pesquisadores da escravidão
nos fornecem relevantes informações sobre as dinâmicas e transformações da mesma.
No que se refere às ações de enfrentamento, Gomes, na introdução do livro Histórias de
Quilombolas, discute e apresenta a evolução da historiografia brasileira sobre o tema.
Aponta, como a partir da década de 1960, os estudos historiográficos passaram a
desconstruir a generalização de que a resistência e rebeldia escravas eram exclusivas às
fugas coletivas, insurreições e formação de quilombos. Segundo o autor, Clóvis Moura
é um relevante representante das ideias que polarizaram as formas passivas e ativas de
reagir à escravidão.44
De acordo com Gomes (2008), outro importante historiador que reaqueceu os
debates sobre o protesto escravo foi Alípio Goulart, que publicou seus trabalhos a partir
da década de 1970. Outro representante de uma perspectiva materialista de interpretação
da ação dos escravizados, citado por Gomes, foi Délcio Freitas, que apontou que a
impotência revolucionária dos sujeitos coagidos pela escravidão teve como principais
fatores: falta de unidade étnica, não-organização coletiva e baixo nível de progresso
técnico por parte dos escravizados. Já nos anos de 1988, ainda segundo Gomes, é Carlos
Magno Guimarães que vai marginalizar os quilombos, concretizando a ideia do escravo
“coisa-rebelde” que substitui o escravo “coisa-passivo”.
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Ao ressaltar exemplos da resistência negra contra a escravidão, pretendo
destacar o vasto repertório elaborado, reinventado e ressignificado pelos escravizados
na construção das suas visões de liberdade e na reinvenção de estratégias contra a
opressão senhorial. Dialogarei, a seguir, com autores e referenciais que trabalham os
significados culturais e políticos a respeito das visões de liberdade.
Segundo João Reis, onde houve escravidão houve resistência. E de vários tipos.
Essa é uma possibilidade interpretativa para a história do negro, cujo uso da
antropologia social adotada pela historiografia mais recente, direcionou o olhar dos
historiadores para os aspectos simbólicos e rituais da vida em sociedade, pautados em
pesquisa documental com base na descoberta e análise de fontes manuscritas e orais,
que ampliam as várias possibilidades interpretativas sobre a história da resistência negra
e da liberdade no Brasil45.
Na tentativa de ouvir o silêncio, procurar o que se esconde nas entrelinhas e nos
pequenos indícios, o que está por trás das intenções dos escribas, os estudos da rebeldia
escrava estão sendo revelados. O ajuntamento de escravizados fugidos foi pioneiro nos
estudos da resistência à escravidão e esses estudos foram realizados em toda a América,
revelando os palanques e cumbes, da América espanhola; os maroons das colônias
inglesas; os grand marronage nas possessões francesas e os quilombos e mocambos no
Brasil, além da bem sucedida empreitada dos saramakas no Suriname. (REIS; GOMES,
2008)
Segundo Reis e Gomes (2008), os estudos culturalistas iniciados por Nina
Rodrigues e nas décadas de 1930 e 40 refletidos nas pesquisas de Artur Ramos e Edson
Carneiro sobre os aquilombados deram evidência a história do negro no Brasil. Clóvis
Moura e outros posteriores pesquisadores também direcionaram suas atenções para a
resistência negra, contudo narraram uma história de quilombos marginalizados e
isolados, cujo fracasso na empreitada de destruição da sociedade escravista era
justificado por não terem os rebeldes alcançado o nível de consciência de classe
necessário, o que aproxima as interpretações dos pesquisadores após a década de 1960 à
“escola paulista”, tendo como principal representante Florestan Fernandes com uma
interpretação marxista para a história do negro no Brasil, mas nos ajudando a
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compreender, por exemplo, que a criação do capitão-do-mato é produto do medo
senhorial da rebeldia escrava46.
Mintz e Price (2003) contribuem para a compreensão da história do negro nas
Américas e nos faz refletir sobre a história dos negros no Brasil. Ambos ajudam a
desconstruir a ideia de polarização de duas culturas, a dos africanos e a dos europeus,
discutindo e analisando a heterogeneidade dos africanos transplantados para as
Américas, devido à inexistência de uma unidade cultural na África Ocidental e Central.
Tal heterogeneidade foi superada pelas interações culturais estabelecidas pelas diversas
sociedades africanas, que criaram e recriaram novas instituições para atender a seus
objetivos cotidianos, como o culto religioso, os matrimônios e estabelecimento de
amizades, o que nos ajuda a desconstruir a ideia do “escravo-cosa”, e fortalecer a ideia
de resistência negra como algo que iniciava antes dos escravizados chegarem a bordo47.
A discussão acima revela o caráter social dos movimentos negros. Quilombos e
mocambos são exemplos de movimentos sociais, assim como outros tipos de
resistência. Esta poderia ter início com apenas um indivíduo, mas este, imerso em uma
complexa rede social, interagia com um grande número de pessoas.
Logo, é necessário pensarmos que a produção historiográfica sobre a escravidão
no Brasil, ao demonstrar diversas formas de resistência negra, apontam o seu caráter
social. Cito exemplos de resistência negra como movimentos sociais, tendo como
recorte o século XIX. O Oitocentos é um período cujos estudos são amplos no que se
refere à rebeldia negra e permitirá um panorama dos movimentos sociais negros no
século oitocentista48.
No terceiro momento ao discutir a função social do livro didático de História
considero a possibilidade de pensarmos numa forma de construção do livro de história
com a narrativa da resistência negra. Pensar a cultura de resistência no período
escravista é empreitar uma história mais próxima da realidade. Imaginemos que entre
uma golada e outra de mingau comprado nas mãos de uma quitandeira, na hora do
almoço, ou a cada “bolo” de angu, nas casas de zungu, conspirações foram articuladas
durante o dia e embaixo das janelas dos senhores. Esses e outros exemplos foram
importantes para aumentar o repertório de engenhosidades para resistir. Como resposta
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à reprodução das desigualdades e do racismo na escola, proponho outra interpretação da
história do negro no Brasil, onde o mesmo esteja resistindo cotidianamente das mais
variadas formas, pensando que a mesma pode agir como referencial positivo na
identificação do indivíduo com a escola, sobretudo em relação às crianças negras.

3.1.5 O negro aparece como protagonista da sua História

A categoria O negro como protagonista da sua História não foi identificada na
coleção Projeto Arararibá História. Já na coleção História, Sociedade & Cidadania
identificamos a categoria 3 (três) vezes. Identificamos os momentos em que o negro foi
representado como protagonista da sua história, tendo como parâmetro dois aspectos: a
identificação de personagens negros nomeados e o relato de suas ações com o objetivo
de construção de uma melhor condição de vida, na luta contra a escravidão e a
discriminação.
A categoria foi identificada pela primeira vez no livro da 7ª série (Coleção
História, Sociedade & Cidadania) no quadro O texto como fonte: Versões sobre Chica
da Silva. (p. 65-66)
A segunda ocorrência foi no quadro O texto como fonte: A História de Dom Obá
II (p.246-247)
Na terceira e última vez foi no livro da 8ª série quando o texto narra a Revolta da
Chibata, dando ênfase à figura de João Cândido e propondo profunda discussão sobre o
significado do dia 20 de Novembro (p. 67-68).
É importante destacar a baixa ocorrência dessa categoria nos livros didáticos
pesquisados e as interferências negativas desse silenciamento da história do negro.
Tendo em vista as exigências da Lei 10.639, constatamos que o negro ainda é poucas
vezes representado como protagonista da sua história. Somente na coleção História,
Sociedade & Cidadania conseguimos identificar a história de personagens negros de
forma mais ampla. Primeiro com a história de Chica da Silva – que discutiremos na
apresentação da categoria A história da mulher negra durante a escravidão – e depois
com as histórias de Dom Obá II e João Cândido.
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Figura 17

Nessas duas vezes que registramos a categoria, conseguimos identificar uma
história ressignificada do negro. Com as histórias de Dom Obá II (7ª série) e João
Cândido (8ª série), os livros didáticos representaram duas maneiras distintas que os
negros utilizaram para lutar contra a escravidão e a discriminação. No primeiro caso, o
príncipe africano, como denominou Eduardo Silva, utilizou uma resistência psicológica
para combater a discriminação, levando suas reivindicações pessoalmente aos ouvidos
do imperador durante mais de uma década nas audiências públicas concedidas por D.
Pedro II49. Já João Cândido, o almirante Negro, optou pelo uso da violência contra os
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castigos físicos na marinha brasileira, liderando uma revolta com mortos e feridos no
início do século XX.
Figura 18

Assim como as histórias de Dom Obá II e João Cândido, os livros didáticos de
história devem narrar as histórias de outros personagens negros, sobretudo quando
refletimos sobre as várias possibilidades de interpretações que caracterizam a disciplina
a ciência histórica. Por isso, acreditamos que nos livros didáticos de história devem
aparecer interpretações da história do Brasil que representem o negro de forma
ressignificada. Primeiro através do reconhecimento do seu papel na construção do país.
Segundo na revelação da história do negro de forma ampla, que trate da arte, da
culinária, da religião, da estética, da linguagem, etc. Sendo assim, acreditamos ser
relevante discutir na análise da categoria O negro como protagonista da sua História as
possibilidades de narrativa ressignificada da história do negro, a partir dos pressupostos
da ciência História.
A história, muitas vezes é feita convenientemente, configurando-se como uma
importante arma política. Isso pode ser verificado, por exemplo, com a inserção da
África e do negro no Brasil no campo de estudos dos historiadores, revelando a
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importância política e ideológica do conhecimento e difusão dos saberes sobre a
História e Cultura Africana e Africano-Brasileira. Portanto, isso reafirma a ideia de que
não há uma história, mas histórias, visto que, segundo Le Goff50, a história é sempre
parcial, porque o real é infinito, porque a inspiração da investigação muda com a própria
história, e porque a cada nova demanda, são produzidas novas histórias. As conquistas
políticas do movimento social negro, como a Lei 10.639/03 exigem a produção de
outras histórias que estabeleçam novos princípios epistemológicos para o ensino da
história da África e dos negros, atendendo a uma historiografia que refletirá uma
realidade em movimento, as lutas e as conquistas que assinalam esse movimento, uma
ou mais forças que nela agem; e não a serenidade de contemplação de um processo
concluído, ou simplificado numa perspectiva de domesticação da mesma 51, onde o
negro aparece como coadjuvante.
Aponta Le Goff que foi a Revolução Francesa que impulsionou os progressos do
ensino de história no ambiente escolar, assegurando a difusão de uma cultura histórica
nesse espaço e transformando os compêndios escolares em objetos de investigação52.
Isso ocorreu no século XIX, e tem conseqüências até hoje. Os livros didáticos são os
principais responsáveis por reconstituir uma história nacional, revelando o passado de
cada país com uma narrativa que, através da escola, é internalizada como verdade e
fonte do saber, mas que deve ser questionada, revisada e reescrita, possibilitando a
reflexão de como seria positivo para os educandos, conhecerem outras histórias, como a
de Jugarta, um africano que aprendeu com o império romano os meios de combatê-lo53.
Discutir sobre os silêncios da historiografia tradicional é imprescindível no
contexto da educação brasileira, é preciso questionar as lacunas, interrogar-se sobre os
esquecimentos, os hiatos, os espaços em branco da história do negro, o que pode
conduzir educadores e educandos para “zonas” silenciosas, como a feitiçaria, a capoeira,
a festa, etc. Essa discussão reafirma a necessidade de revelação de uma outra história do
negro, de afirmações positivas da sua ação histórica, efetivando uma história de homens
e mulheres; uma história de todos, não só de reis e dos “grandes”; uma história em
movimento, não uma história estática, que não problematiza e questiona uma narrativa
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que busca legitimar-se como oficial54. A investigação da narrativa histórica nos livros
didáticos permitirá a reflexão sobre qual renovação a história do negro precisa passar,
visando reforçar o papel do negro na sociedade.
Com a escola dos Annales e o surgimento da Nova História, a história passa a
ser narrada de forma a contemplar a história problema; surgem novas abordagens e a
história dos povos “sem histórias” sai do silenciamento – perspectiva proposta por
Émile DurKheim e Marcel Maus – na substituição da história-conto pela históriaproblema, o que, no século XX, correspondeu a um alargamento do horizonte histórico
e uma revolução da ciência histórica.
A preocupação de por fim ao etnocentrismo e deseuropeizar a história deve ser
prerrogativa nas políticas de produção dos livros didáticos de história; é preciso
combater a colonização da história pelos ocidentais; é preciso revisitar a memória55.
Como uma das bases da história, a memória pode forjar nos educandos uma relação
com o passado de forma positiva, através de referenciais positivos da história do negro,
como a resistência negra, para que a história seja outra, uma história que contemple os
educandos em sala de aula, com narrativas que, por exemplo, representem o sucesso.
Em relação a essa variedade de histórias, Peter Burke (1992) afirma que desde a
última geração de historiadores, o universo de exploração se expandiu a uma velocidade
vertiginosa, foram criados novos campos, novos problemas, novas abordagens e novos
objetos. A história escrita passou a se interessar por toda atividade humana, quebrando
um dos paradigmas tradicionais. Segundo Burke (op.cit.), tudo passou a ter um passado
que pode ser reconstruído e relacionado ao restante do passado, surgindo várias histórias
sobre as quais antes não havia narrativas, como, por exemplo, a infância, a morte, a
loucura, o clima, os odores, a sujeira e a limpeza, os gestos, o corpo, a feminilidade, a
leitura, a fala e o silêncio. Portanto, se há tantas histórias, por que não a da resistência
negra? Estudando a história da História, compreendemos que o que era considerado
imutável é agora encarado como uma construção cultural sujeita a variações, tanto no
tempo como no espaço, o que constitui uma base filosófica da história, cuja ideia é de
que a realidade é social ou culturalmente construída. (BURKE, 1992)
A história passou a transformar o que era periférico, para o que é central,
contrapondo-se à história tradicional, que oferecia uma visão de cima, no sentido de se
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concentrar nos grandes feitos dos grandes homens, nos estadistas, nos generais, nos
eclesiásticos etc., enquanto que, ao restante da humanidade, foi destinado um papel
secundário na história. Por outro lado, novos historiadores estão preocupados com a
“história vista de baixo”, ou seja, com as opiniões das pessoas comuns e com sua
experiência na sociedade, com isso, a história da cultura popular tem recebido bastante
atenção, como é o caso da resistência negra no Brasil.
Os registros oficiais, e que em geral estão reproduzidos nos livros de história,
expressam o ponto de vista da elite dominante. Assim, para a reconstrução das atitudes
daqueles que foram considerados rebeldes, os registros suplantados por outras fontes
históricas, permitem aos historiadores revelarem interpretações positivas da história do
negro56.
É impossível buscar uma verdade absoluta na reconstituição dos fatos, pois o
passado é sempre olhado por um ponto de vista particular, sendo uma interpretação. Por
isso precisamos relativizar a história, assim como relativizamos a cultura; a narrativa
histórica ou escrita da história deve revelar vozes variadas e opostas, com uma
heteroglassia, que conte a história de um capoeira, como Macaco Beleza, mas que
também, a do diplomata Arthur de Gobinou, quando viveram no Rio de Janeiro no
século XIX. Isso é possível, porque o movimento da história vista de baixo, também
reflete uma nova determinação para considerar mais seriamente as opiniões das pessoas
comuns sobre seu próprio passado, o que não era prática da historiografia tradicional.
Essas transformações ganham força nas décadas de 1970 e 1980, a partir de uma reação
mundial contra o paradigma tradicional, tornando todas as histórias possíveis.
As décadas citadas são caracterizadas por profundas transformações políticas e
sociais pelo mundo, como os processos de descolonização e do feminismo, esses
movimentos representam um forte impacto nas narrativas históricas que passaram a ser
escritas. A história vista de baixo era originalmente uma inversão da história vista de
cima, seria a história do que com freqüência era chamada de “histórias dos dominados”,
que passaram a ser reveladas a partir de um novo conjunto de fontes e métodos, como o
uso de registros judiciais, interrogatórios de suspeitos, registros de inquisição, etc.
É preciso escavar o passado, afirma Peter Burke57. Por isso, precisamos nos
perguntar assim como fizeram diversos historiadores: quem são os verdadeiros agentes
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na história, os indivíduos ou os grupos? Será que eles podem resistir com sucesso às
pressões das estruturas sociais, políticas e culturais? São essas estruturas meramente
restrições à liberdade de ação ou permitem aos agentes realizarem mais escolhas?
Acredito que o modelo mais atraente de história para os educandos no contexto
escolar brasileiro é aquele que enfatiza a liberdade de escolha das pessoas comuns, suas
estratégias, sua capacidade de explorar as inconsistências ou incoerências dos sistemas
sociais e políticos, para encontrar brechas através das quais possam se introduzir ou
frestas que consigam sobreviver com maior autonomia. Embora complexa, essa história
pode ser escrita, como ocorreu com a história da ambição, da raiva, da ansiedade, do
medo, da culpa, da hipocrisia, do amor, do orgulho, da segurança e de outras emoções
que tiveram construída a sua narrativa. (BURKE, 1992)
Assim como podemos escrever a história da Batalha de Waterloo, a partir da
perspectiva do comandante inglês, o Duque de Wellington, podemos escrever a história
do mesmo evento histórico, a partir da ótica do soldado William Wheeler.58 Desta forma
poderíamos também narrar a história da Guerra do Paraguai, através dos olhares opostos
de um general comandante do exército brasileiro e de um zuavo, como o alferes
Galvão.59 Seria uma possibilidade explorar a história a partir de novas perspectivas do
passado: explorar a história do ponto de vista do soldado raso – e não do comandante
geral – poderia ser fonte para a construção de uma narrativa histórica, que visa
contemplar uma história das minorias políticas, que explore as experiências históricas
de homens e mulheres cuja existência é frequentemente ignorada, tacitamente aceita ou
mencionada apenas de passagem na corrente tradicional da história, e que pode estar
sendo reproduzida pelos livros didáticos. Segundo Sharpe, grande parte das histórias
ensinadas nas escolas, ainda consideram as experiências da massa do povo no passado
como inacessível ou sem importância, não a considera um problema histórico.
Resgatar as histórias da resistência negra seria um movimento de construção de
uma narrativa que contemple uma história do negro diferente, e que pode ser contada
por eles mesmos, quando o historiador lhe colocar a falar, assim:

Estou procurando resgatar o pobre descalço, o agricultor ultrapassado,
o tecelão do tear manual ‘obsoleto’, o artesão ‘utopista’ e até os
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seguidores enganados de Joanna Southcot, da enorme
condescendência da posteridade. Suas habilidades e tradições podem
ter-se tornado moribundas. Sua hostilidade ao novo industrialismo
pode ter-se tornado retrógada. Seus ideais comunitários podem ter-se
tornado fantasias. Suas conspirações insurrecionais podem ter-se
tornado imprudentes. Mas eles viveram nesses períodos de extrema
perturbação social, e nós, não. (SHARPE, 1992, p. 41-42)

A narrativa histórica que pretendemos para os livros didáticos almeja uma
escrita do passado do povo negro, que revele experiências positivas da sua luta contra a
escravidão, a discriminação e o racismo. Pretendemos explorar o potencial inerente à
escrita da história, de uma absoluta diversidade temática sobre o que pode ser descrito,
em termos amplos, do potencial da história vista de baixo em reconstruir as experiências
do negro no Brasil e reproduzi-las nos livros de história. Essa perspectiva de construir
uma historia vista de baixo tem como um dos principais referencias Montaillou, que se
situa como uma espécie de marco na escrita da história de baixo, publicada na França
em 1975, de autoria de Emmanuel Le Roy Ladurie. Le Roy utilizou fontes registradas
oficialmente, mas que permitia explorar o mundo mental e material de gerações de
camponeses medievalistas dos Pirineus, revelando assim, vozes silenciadas 60. E a
revelação de vozes silenciadas deve ser objetivo dos livros didáticos de História.
Os diários, os jornais e os manifestos políticos são exemplos de fontes que
conseguem chegar tão próximo às palavras das pessoas, quanto consegue o gravador do
historiador oral que revela, através da memória, histórias ignoradas pela história
tradicional. Seria uma tentativa de refletir sobre o passado das pessoas ‘comuns’, tentar
clarificar assim como os annalistas, o conceito de mentalité, quando tentaram
reconstruir o mundo mental das pessoas das classes denominadas inferiores. Seria um
corretivo à história da elite e a abertura à possibilidade de uma síntese mais rica da
compreensão histórica de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas,
com a temática dos tipos mais tradicionais de história61. Nessa perspectiva, a narrativa
histórica nos livros didáticos pode ser escrita a partir do que os movimentos sociais
negros chamaram de resistência, que iniciava-se numa luta para não ser capturado em
África e que não parou com a abolição da escravatura no Brasil. Sendo narrada diversas
histórias de resistência como a capoeira, a feitiçaria, a fuga, o amansa senhor, o ganho, o
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assassinato, o envenenamento, as irmandades, as associações, os clubes, os jornais, o
Movimento Negro Brasileiro, etc.
A história vista de baixo passa a ideia de acesso ampliado a um conhecimento do
passado, seria uma visão que nos permitiria ir do ‘porão ao sótão’, explorar aspectos
relevantes da história do negro que foram silenciados ou ocultados pela história
tradicional, seria questionar de forma diferente a história do negro que é narrada, seria
mostrar como o uso imaginativo do conhecimento histórico pode preencher várias
lacunas, que de outra forma poderiam se supor estarem mortas e condenadas a
permanecer no esquecimento. Uma renovação na narrativa histórica reproduzida nos
livros didáticos proporcionaria um meio de reintegrar a história do negro que podem ter
pensado tê-la perdido, ou que nem tinham conhecimento da sua existência, visando
prover educandos e educadores de um sentido de identidade, de um sentido de
pertencimento. Seria ir além de Eugene D. Genovese, quando escreveu O Mundo que os
Escravos Construíram, onde tentou passar a ideia de que os escravizados eram atores
históricos e criadores de história62, seria uma história com o negro protagonista.
A narrativa histórica é alvo de críticas a muito tempo, desde o século XIX, uma
mera narrativa dos acontecimentos era questionada e os historiadores já ensaiavam suas
histórias problemas, mostravam que a narrativa tradicional passava por cima de aspectos
importantes do passado, que não conciliava a estrutura econômica e social à experiência
ao modo de pensar das pessoas comuns, o que também destaca que a narrativa histórica
não é inocente, ela é construída a partir de princípios ideológicos, que visam atender a
determinado grupo. Talvez seja por isso, que Peter Burke afirma que os historiadores às
vezes escolhem entre omiti completamente um fato ou sujeito históricos, ou personificálos. Os debates no campo da ciência histórica sobre o problema do tipo de narrativa a
ser escrita foram iniciados nos Estados Unidos, na década de 1960 e reforça a
necessidade de renovação da escrita histórica nos livros didáticos na tentativa de atender
as demandas de educandos e educadores no ambiente escolar63.
É possível escrever vários modelos de história, mesmo porque o exercício da
narrativa não reproduz o que realmente aconteceu, representa um ponto de vista
particular, e para comunicar essas informações aos leitores dos livros didáticos de
história as formas tradicionais de narrativa são inadequadas. Seria preciso produzir
62

SHARPE (op. cit.)
BURKE, Peter. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa, pp. 327-334. In.
BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo. Unesp. 1992.
63

91

histórias vistas de baixo e micro histórias, para que não apenas as pessoas comuns
tenham histórias, mas também os seus espaços. A variedade de se escrever histórias é
tanta, que é possível narrar uma história de frente para trás, como fizeram B. H. Sumner
e Norman Davies.
Imaginemos então quantas histórias poderiam ser escritas sobre a resistência
negra, partindo da atualidade, onde um médico negro narraria como seus antepassados
foram escravizados e lutaram para sair desta situação. É preciso se pensar em novas
formas de narrativa64; é preciso constar nos livros didáticos de história outras histórias
com vieses positivos da história do negro.

3.1.6 A História da Resistência Negra

Projeto Araribá História

A história da resistência negra foi bastante resumida e simplificada nos livros
didáticos da coleção Projeto Araribá História. A categoria A história da resistência
negra foi identificada em apenas 5 (cinco) momentos distintos em toda o livro. As
ocorrências mais significativas para a análise foram encontradas no Capítulo IV Escravidão e resistência 65 e no capítulo V – Trocas e conflitos66. Inicialmente,
transcreveremos o texto na íntegra do tópico A resistência (p.224). Em seguida,
transcreveremos o tópico Sincretismo religioso e dois fragmentos de texto do quadro
Um problema: Duas visões (p.226) para demonstrar a forma com que a história da
resistência negra é resumida e simplificada no primeiro capítulo e no seguinte
representa o negro de forma estereotipada.

A resistência
Usando meios pacíficos ou violentos, os africanos resistiam à crueldade da escravidão, em
defesa da sua condição humana, de suas necessidades e de sua cultura.
Muitos negros escravizados evitavam ter filhos ou entravam num estado de profunda tristeza
(chamado banzo), que muitas vezes os levava à morte.
64

Idem, ibid. pp. 337-347.
Livro da 6ª série, páginas 223 e 224.
66
Livro da 6ª série, páginas 225 e 226.
65

92

Os escravizados resistiam de modo mais direto. Não foram poucas as ocorrências de escravos
negros que roubaram os pertences do senhor, assassinaram feitores, capitães-do-mato e
familiares do senhor.
Nenhuma forma de resistência foi mais significativa que a fuga. Afinal, ela representava o fim
das agressões físicas, do trabalho forçado, da submissão à vontade dos outros.
Nem todo escravo era bem sucedido na fuga. Um capitão-do-mato podia capturá-lo, ou uma
autoridade podia desconfiar da sua condição de livre e devolvê-lo ao seu dono.
Boa parte dos escravos que conseguiam fugir embrenhava-se nos matos e formava quilombos,
ou seja, aldeias de escravos fugidos. (p.224)
Sincretismo religioso
É muito comum, quando se quer demonstrar a integração cultural entre brancos e negros no
período colonial, dar o exemplo do sincretismo religioso. A religião dos africanos era vista
pelos católicos como feitiçaria. Assim, para evitar pressões da Igreja, os escravos negros
passaram a associar cada divindade do candomblé a um santo católico. O sincretismo,
portanto, teria sido uma forma de os escravos negros preservarem, ao menos em parte, as suas
tradições.
Muitos antropólogos condenam o uso do termo “sincretismo” por considerá-lo sinônimo de
imposição da religião do colonizador sobre o colonizado, que a teria aceitado pacificamente.
Para alguns pesquisadores, no entanto, o sincretismo é um elemento essencial de todas as
religiões, no passado e no presente. Ele se manifesta na religiosidade popular, nas procissões,
nas celebrações dos santos, nos conhecimentos que os escravos trouxeram da África e que seus
descendentes adaptaram no Brasil. (p. 226)
Um problema: Duas visões

Texto 1 “Nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques de
bater roupa, nas cozinhas, lavando roupa, enxugando prato,fazendo doce, pilando café;
nas cidades, carregando sacos de açúcar, pianos, [...] os negros trabalharam sempre
cantando: seus cantos de trabalho, tanto quanto os de xangô, os de festa, os de ninar
menino pequeno, encheram de alegria africana a vida brasileira. Às vezes de um pouco
de banzo: mas principalmente de alegria.[...]” (p. 226)
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 31 ed. Rio de Janeiro: Record, 1996. P 463.

Texto 2 “ Os escravos eram seres humanos oprimidos pelo mais duro regime de
exploração do trabalho. Não escapavam ilesos às degradações impostas por este
regime. Enfrentavam-nas com sofrimento, humor, astúcia e também egoísmo perverso.
Escravos agrediam escravos em disputas por mulher, para entregá-los a capitães-domato ou para roubá-los. Mulheres escravas faziam da sedução sexual de homens livres
o caminho para o bem-estar e a liberdade.” (p. 226)
GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Ática, 1991. P. 121, v. 23.

No livro da 7ª série, encontramos referência às uniões entre os escravizados,
tendo em vista que o casamento dificultava a venda de um dos parceiros e
proporcionava mais prestígio social, sendo esta, a segunda ocorrência da categoria.
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[...] registros de casamentos entre escravos e entre libertos, pois o casamento conferia
dignidade às pessoas (l 31- 32).
A última vez em que a categoria foi identificada nesse livro, foi no texto
introdutório da unidade: resumidamente é narrada a história da resistência negra e feita
referência às cotas, à Lei 10.639, à discriminação contra os afrodescendentes e a
dificuldade do negro em se inserir na sociedade. (p. 217)

História, Sociedade & Cidadania
A categoria A história da resistência negra foi encontrada em um número
significativamente maior de vezes na coleção História, Sociedade & Cidadania em
comparação à Projeto Araribá História. Além disso, nesta coleção, a história da
resistência negra foi trabalhada de forma ampla e complexa, enquanto que na coleção
Projeto Araribá História a história do negro foi reduzida e simplificada.
A primeira ocorrência foi no livro da 7ª série, no Capítulo I - Africanos no
Brasil: dominação e resistência, onde o autor representa a resistência negra como
rebeldia à escravidão.
Nos séculos XVII e XVIII, os bandeirantes também foram contratados por fazendeiros e
autoridades para combater índios ou afrodescendentes rebelados contra a escravidão.
(p. 38, l 2)
Na segunda ocorrência, o autor faz referência ao papel da Revolução do Haiti
como modelo de luta contra a escravidão a ser seguido pelos negros na América (p. 158)
e faz referência ao importante personagem negro Toussaint L’Ouverture (p.159)
Nas páginas 176 e 177 a história da resistência negra é contada de forma mais
complexa, quando o texto narra a história da Conjuração Baiana, são citados os nomes
dos líderes, Lucas Dantas, Luís Gonzaga das Virgens , João de Deus e Manoel Fautino.
Personagens esses que não foram identificados na coleção Projeto Araribá História,
quando o livro também narrou a história da Conjuração Baiana.
A resistência religiosa também foi narrada e representada na figura nº 2 Coleta
de esmolas para as Irmandades. Irmãos pedintes (p. 180)
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Figura18

Outro exemplo da categoria encontrada é quando o texto narra a história das
rebeliões regenciais e destaca a presença do negro nas ações de protesto.
As Rebeliões Regenciais
No período regencial ocorreram várias revoltas escravas e rebeliões republicanas nas
províncias do Império. Nelas, pobres e ricos, peões e fazendeiros, indígenas, mestiços,
negros e brancos se uniram para combater o governo central, com sede no Rio.Mas,
enquanto as elites provinciais lutavam pela autonomia das províncias, os oprimidos
batalharam por uma vida melhor. As principais rebeliões desse período foram a
Cabanagem, a Farroupilha, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Balaida. (p. 208, l 8 13).
Em seguida a categoria foi novamente encontrada nas páginas 212 a 214 quando
o texto contou a história no tópico Revolta dos Malês: Bahia; depois, ao fazer referência
outra vez aos quilombos:
[...] os escravos - cerca de metade da população, na época – reagiram à opressão
formando quilombos. (p. 215, l 3 - 4)
Mais uma vez o negro aparece como ativo nas rebeliões regenciais, quando o
texto se refere à participação dos quilombolas na Revolta dos Balaios, no Maranhão.
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Nesse mesmo ano, cerca de 3 mil quilombolas, liderados por Cosme Bento das Chagas,
fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios (p. 215, l 13 - 15).
Na página 223, foram encontradas duas iconografias que fazem referência à fuga
de escravizados.
A história da resistência negra foi abordada novamente no quadro Para Refletir:
Os negros na Guerra do Paraguai (p.232). A história do negro é contada de forma
ampla e complexa nas páginas 248 a 254.
A última vez que a categoria A história da resistência negra foi encontrada foi
entre as páginas 67 e 75 na representação e valorização do dia 20 de Novembro, através
do reconhecimento do heroísmo de João Cândido, líder da Revolta da Chibata.
Figura 19
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Todas essas ocorrências da categoria representam um tímido avanço nas
narrativas da resistência negra nos livros de História. Ainda que sejam textos,
ilustrações e propostas pedagógicas isoladas e esporádicas, já são um passo para a
identificação necessária entre os alunos negros e não-negros da sua ascendência
africana. Acredito que a partir da ocorrência da categoria A participação do negro em
rebeliões, revoltas, levantes e protestos na História do Brasil também já devemos
discutir a importância de o conteúdo referente à resistência negra estar presente nos
livros didáticos de História. O tema da resistência negra, enquanto conteúdo, que deve
ser trabalhado nas escolas brasileiras, sobretudo com os educandos negros, é proposta
do Movimento Negro desde a sua fundação. Em todos os relatórios e projetos de leis
construídos e aprovados por legislações municipais, estaduais e federais o Movimento
negro pontua o conteúdo da Resistência Negra como importante no currículo da
disciplina História para todos os níveis de ensino brasileiro.

3.1.7 Resistência Negra: um leque de possibilidades

Todo indivíduo acuado reage. A violência nem sempre gera uma atitude
violenta, mas com certeza, uma reação. A escravidão perpetrada pelos europeus a partir
do século XVI para as Américas tinha como mola propulsora o uso extremo da coerção.
Contudo, se procurarmos interpretar os registros históricos, nos documentos
convencionais, perceberemos que foi criado um arsenal de opções para resistir.
A partir das leituras do antropólogo Clifford Geertz (2008) e do historiador
Sidney Chalhoub (2003), é possível se pensar em uma interpretação para compreender a
vida dos escravizados a partir da ótica da resistência. Apoiado em Geertz, valho-me da
interpretação das ações humanas, que possibilita a percepção da cultura e assim a
cultura de resistência durante a escravidão, enquanto que Chalhoub permite-nos
visualizar, sobretudo no livro Visões da Liberdade, os complexos caminhos criados
pelos escravizados para tornar concreto o ideal de ser livre.
Pensar que durante a escravidão os indivíduos sujeitos à ela não resistiam, é um
equívoco. Mesmo que não utilizando necessariamente da violência, os sujeitos coagidos
pelo sistema escravista desenvolveram um repertório, sobretudo mental, para diminuir
97

os impactos da escravidão. A resistência ocorria de forma cotidiana e era reconstruída
com o tempo. Os recentes estudos sobre a escravidão urbana dão foco ao século XIX,
mas pesquisas como a do historiador Flávio dos Santos Gomes, identificam formas de
resistência que remontam ao início da escravidão no Brasil, caso do Quilombo dos
Palmares.
Compreendemos que o indivíduo que “optava” por viver cativo até juntar o
pecúlio para a compra de sua alforria não era menos insurgente do que aquele que fugia.
Diversos fatores ditavam as regras individuais para a construção da liberdade como, por
exemplo, no caso dos escravizados que conseguiam constituir famílias, visto que para
muitos a fuga não poderia ser realizada com crianças, pois seria comprometida. Mesmo
assim, as fugas representavam um dos mais corriqueiros atos de resistir.
Desde o século XVI quando chegaram as primeiras levas de africanos
transplantados, até o 13 de maio de 1888, as fugas ocorriam de forma incessante. Sendo
nas zonas rurais ou nos espaços urbanos, os fugitivos reforçam a ideia de que os
indivíduos acuados pela escravidão construíram uma cultura de resistência. Essas fugas
eram efetivadas de diversas formas; alguns fugiam pelo mar, no caso das fugas
atlânticas. Durante o século XIX na cidade do Rio de Janeiro, antes da construção da
Casa de Detenção pelo governo imperial, os detentos ficavam encarcerados em galés naus prisões, como a Presinganga67. Nestes espaços, os sujeitos ali detidos construíram
uma série de laços de cumplicidade, na intenção de diminuir os efeitos perversos da sua
situação de cativo. Reclamavam juridicamente – quando possível – inclusive com o
Estado, uma melhor condição de vida, ou como após a Lei de 28 de setembro de 1871, o
direito assegurado da compra de sua alforria, este um dos artigos que compunha a Lei 68.
O historiador Ubiratan Castro, no livro Sete Histórias de Negros, através de
contos revela as singulares histórias da escravidão e a cultura de resistência. Na história
Conta de Somar69, tio Satu, um cativo que teve seu pecúlio “roubado” pelo senhor,
utilizou da sua inteligência para reverter a situação. Fazendo-se passar por boçal,
consegue convencer o senhor a colocar o dinheiro de volta no local de onde havia
retirado. O escravizado no final da história acaba livre e o senhor, encolerizado, torna-
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se um enfermo após a humilhação. O africano Satu, para ter o seu plano bem executado
também se lançou em fuga.
Muitas dessas fugas eram incentivadas por sujeitos acusados de sedução. Estes
eram temidos pela elite colonial por conseguirem inflamar um grande número de cativos
a fugirem e se insurgirem. A exemplo, Challoub cita a prisão de um haitiano na capital
imperial acusado de tal crime e, a partir disso, aumentaram os casos de suspeição que
haviam chamado bastante a atenção das autoridades a partir de 183570.
O medo causado pelos haitianos começou com a “bem sucedida” Revolução de
São Domingos. Liderados por Toussaint L'Ouverture, Dessalines e Christophe, os
cativos do atual Haiti realizaram a primeira e maior façanha contra escravidão 71. Em
1804, não apenas eram os primeiros da América a alcançar a independência, mas
também a por fim à escravidão, tornando-se um exemplo a ser seguido pelos demais
escravizados das Américas e responsáveis por criar um sentimento de insegurança nas
elites coloniais e escravistas – haitianismo -, o que gerou mudanças na forma de se lidar
com os cativos, por medo de que os acontecimentos ocorridos naquela pequena região
pudessem se repetir. Dentro das cidades, o pavor das “boas famílias” era enorme e o
clamor exigindo providências do Estado está registrado nos jornais da época.
O temor das insurreições alimentado pelo cotidiano politizado das ruas, com os
quilombos suburbanos e as revoltas, atemorizavam as autoridades e a população em
geral, que viviam epidemias pânicas, por conta desses movimentos sociais. O medo
provocou a discussão das autoridades ministeriais para se tomar medidas indispensáveis
de prevenção, a fim de solucionar os problemas das cidades negras, cuja população
predominante era de cor. 72
A ideia de que as principais capitais do Brasil colonial podem ser considerados
territórios negros também é defendida no livro Cidades Negras: africanos, crioulos e
espaços urbanos no Brasil escravista do século XIX73. A obra possibilita a visualização
de diversos mecanismos que construídos pelos escravizados eram utilizados para resistir
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de forma cotidiana, elaborando estratégias para driblar ou diminuir os impactos da
escravidão. Sendo a maioria nas cidades, as populações negras, escravizadas ou não,
chamaram a atenção dos viajantes que por aqui passaram, fato que ocorreu com o
príncipe mexicano Maximiliano de Habsburgo.
É relevante destacar que, durante a primeira metade do século XIX,
aproximadamente 67% dos escravizados eram de origem africana. A predominância de
africanos influenciava significativamente no processo de reinvenção cotidiana de
identidades; africanos e crioulos viviam um processo de “africanização” alimentado
pelo grande impulso do tráfico atlântico nesse período. A metamorfose cultural
originada desse processo contribuiu com a construção de um vasto repertório de
resistência contra a escravidão.
Historiadores analisando um amplo conjunto de fontes sobre escravidão urbana
no Brasil destacam os jornais como uma importante fonte de conhecimento da cultura
de resistência urbana contra o cativeiro74. Diversos jornais impressos no país destacam
as artimanhas criadas pelos escravizados para se verem livres da condição imposta. Em
Porto Alegre, cidade com grande concentração de mão-de-obra escravizada, os anúncios
de fugas podem ser encontrados nos jornais: O Amigo do Homem e da Pátria (18291830), O Anunciante (1835), Correio da Liberdade (1831), O Imparcial (1844-1849),
dentre outros. Na província do Maranhão, os periódicos de São Luís são: Argos da Lei
(1825), Minerva (1828), A Estrela do Norte do Brasil (1829-1830), O Brasileiro (1832),
Jornal dos Anúncios (1831), etc. Esses e outros jornais podem ser encontrados no
Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e no Arquivo Público do Estado do
Maranhão75.
No Rio de Janeiro, as pesquisas indicam que no período entre 1809 e 1821 foram
publicados 309 anúncios com 337 fugitivos. Sobre as seduções e os quilombos urbanos
as informações podem ser encontradas nos jornais Diário do Rio de Janeiro e Jornal do
Commércio, além da documentação depositada no Arquivo Nacional sobre a Polícia da
Corte. Sobre as fugas atlânticas as informações estão no Arquivo do Arsenal da
Marinha. Outra relevante fonte é o acervo de arquivos de instituições como a Casa de
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Misericórdia do Rio de Janeiro analisado pela historiadora Mary Karasch é o que
também nos informa o livro Cidades Negras.
Em Salvador é igualmente vasto o número de fontes sobre a escravidão e os
percalços da vida dos escravizados. O historiador João José Reis, em Rebelião Escrava
no Brasil, analisa a maior revolta escrava urbana das Américas, além de ampliar o olhar
do leitor para o cotidiano de resistência e repressão nas primeiras décadas do século
XIX. Por exemplo, sobre o Quilombo do Urubu, Reis revela importantes informações,
como a presença de uma mulher na liderança, chamada Zeferina. O estudo sobre os
malês e as suas motivações para a revolta conduz as análises para a compreensão da
complexa história do islã na África e de alguns conflitos africanos, que são importantes
na compreensão dos laços de solidariedade estabelecidos no Brasil, entre os diversos
grupos étnicos, na construção da cultura de resistência contra a escravidão76.
Dentro das cidades, as fugas eram um ato de resistência constante, e implicavam
uma ação política quando necessário fugir e se proteger, o que demonstra o quanto estes
indivíduos eram peritos em redefinir significados do cativeiro e da liberdade. Segundo
os jornais citados nas recentes produções historiográficas sobre a escravidão, a maioria
dos fugitivos noticiados eram homens e africanos. Com a leitura do livro Cidades
Negras, encontramos uma proposição para tal realidade. Possivelmente havia uma
dificuldade maior em capturar mulheres fugidas, pois talvez elas tivessem um maior
número de estratégias para permanecerem ocultas. E a respeito da maior quantidade de
africanos é que os mesmos representavam uma maior parcela da escravaria, sobretudo
pelo constante desembarque devido ao tráfico.
A cultura de resistência a partir das fugas começava na infância. No livro citado
acima, os autores indicam que o ato de fugir podia começar aos 10 anos. Outra
especificidade é a necessidade de considerarmos a ocupação dos cativos nos índices de
fugas. Há um grande número de indivíduos com ocupações especializadas, como:
carpinteiros, pedreiros, ferreiros, barqueiros, sapateiros e alfaiates. Isso nos leva a
considerar a maior possibilidade que tais indivíduos teriam de reconstruírem suas vidas
em regiões distantes dos seus antigos senhores, pois ter domínio de algum ofício que os
permitissem transitar e achar um local para exercer sua profissão era mais um elemento
que garantia uma fuga bem sucedida.
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Em Cidades Negras é dito que no momento da fuga, entre os artifícios utilizados
pelos escravizados estava inculcar-se como liberto ou forro, trocar de roupa após a fuga,
mudar de nome ou buscar proteção ou ocupação na propriedade de outro senhor. Por
exemplo, João, africano libolo foi denunciado e ressaltado o fato de ser “muito ladino”.
Crispiniano dos Santos costumava andar calçado para ocultar-se entre libertos e livres.
As fugas também podiam ser as “costumeiras”, aquelas que tinham um retorno. Fato
que também aponta a cultura de resistência como o desenvolvimento de um diálogo de
negociação com os senhores, visto que, muitos anúncios só eram colocados nos jornais
após um relativo tempo de fuga, o que poderia ocorrer depois de meses.
Os episódios em torno da cultura de resistência negra permitem revelar
intrincadas redes de relações que podiam ocultar por trás das fugas, espaços de
sociabilidade reconstruídos, como aqueles propiciados a partir da sedução, que também
era uma modalidade de fuga. Dentre os sedutores estavam os línguas, cativos que
utilizavam seus conhecimentos de várias línguas para seduzir outros escravizados. Uma
seduzida que conhecemos através dos jornais foi Catarina Cassange, levada para longe
do relho senhorial77.
Um dos destinos dos fugitivos eram os quilombos, tanto em áreas rurais como
nas periferias das cidades. Em torno das cidades, em áreas limítrofes se formavam
pequenos, grandes e itinerantes quilombos, sobretudo ao redor das principais capitais
coloniais, como aqueles circunvizinhos à Corte, caso do Quilombo de Laranjeiras,
considerado um grande acampamento de escravizados, ou do Quilombo do Urubu, na
freguesia do Cabula, na periferia da Cidade da Bahia – como era chamada a cidade do
Salvador.
No século XVIII, próximo ao subúrbio de Itapuã, em Salvador, localizava-se o
mocambo do Buraco do Tatu. Seus habitantes auxiliados pelos “negros da cidade”
negociavam suas mercadorias com os taberneiros. Mais próximo do centro da cidade
estava localizado o Quilombo do Urubu – já citado, responsável por levantes em
Salvador. Em Recife, no século XIX, o Quilombo do Catucá, liderado por
Malunguinho, articulava-se com uma série de quilombos urbanos e escravizados que
viviam do ganho nas cidades. Os escravizados também se escondiam em “casas de
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alcouce”, dentro da área urbana, lugar onde se concentrava significativa parcela dos
mais pobres e discriminados pela sociedade78.
Um nicho particular entre os fugitivos era dos marinheiros, cujas experiências os
diferenciavam das demais pessoas. Existia uma vasta teia de rotas de fugas e contatos
que se lançavam pelas baías, rios e lagos das cidades negras. Durante os séculos XVII
ao XIX foram significativos os papéis históricos dos “homens do mar” e da “cultura
marítima” na constituição das cidades negras atlânticas. Navios, conveses e portos
eram espaços para a comunicação, gestação de culturas étnicas, criação de linguagem e
percepções políticas originais, local de surgimento de personagens e ideias
transatlânticas; eram espaços onde as informações vindas da África e de outras regiões
da América serviam para alimentar os laços de solidariedade dos segmentos sociais
considerados subalternos.
A resistência negra – o que também podemos chamar de movimentos sociais –
era interpretada pelas autoridades coloniais como um ato criminoso, por isso, são altos
os números de prisões, sobretudo de africanos. As principais ocorrências eram as
desordens e a capoeira, com 49,6%, seguida do furto com 14,3%, na cidade do Rio de
Janeiro. Em Salvador, as desordens e furtos representavam 70% dos crimes registrados.
Em São Luís, as “algazarras” feitas pelos negros eram à base da embriagues e da nudez.
Esses e outros atos executados pelos escravizados eram sempre considerados como
subversivos, uma ameaça à paz social. (REIS, 2003)
Dentre essas formas de resistir, a capoeira destacava-se. Segundo o historiador
Carlos Eugênio Líbano Soares era o maior exemplo de reinvenção cultural urbana na
diáspora. Os capoeiras eram considerados os mais temidos lutadores de rua e tiveram
sua fama assegurada após a relevante participação na Guerra do Paraguai. No livro
Cidades Negras, encontramos a afirmação de que a capoeira passou por uma
metamorfose da africana para a crioula durante o século XIX à medida que o número de
negros desembarcados da África diminuía. Os capoeiras agrupavam-se em maltas e
algumas delas tornaram-se famosas na capital do império. Foi o que ocorreu com as
maltas dos nagoas, originada pela chegada dos nagôs vindos de Salvador e a dos
guayanus, prováveis herdeiros dos escravizados crioulos da Corte.
Após a Revolta Malê, como aponta João Reis, a repressão aumentou
significativamente contra os africanos islamizados. Uma série de deportações foram
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iniciadas como reflexo da repressão, não só os islâmicos, mas os africanos em geral
passaram cada vez mais a serem temidos pelas autoridades governamentais e pelos
senhores de escravos, sendo em grande número deportados para a África. Reis, em
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia
do século XIX (2008), apresenta diversos registros de africanos deportados para a África
por tomarem atitudes, que julgadas, eram vistas como ameaça à paz pública. Por
exemplo, o autor afirma que mesmo Domingos não tendo aderido a um projeto de
rebeldia coletiva, no caso de Sodré a sua religião foi um instrumento da resistência
escrava.
Na obra citada acima são identificados diversos meandros do período da
escravidão e da cultura de resistência negra. Assim como o protagonista do livro,
Domingos Sodré, os escravizados tentavam superar barreiras legais, contornar
engrenagens de dominação e negociar algum espaço de autonomia no cenário da
escravidão, o que muitas vezes era possível quando entravam em ação a feitiçaria de
resistência79. Através do feitiço, muitos africanos conseguiam viver com maior
dignidade e às vezes com relativa autonomia, além de conquistarem adeptos para suas
práticas.
Reis aponta como alguns cortiços urbanos eram chamados de quilombos e locais
de resistência,como também de feitiçaria, sendo espaços de fomentação de movimentos
sociais. Nesses espaços muitas vezes eram aprendidos o amansa senhor. Durante a
escravidão os senhores muitas vezes eram alvo de drogas venenosas como o rosalgar, a
erva-da-guiné ou de plantas como mulungu, responsáveis por alimentar o amansa
senhor e a resistência escrava80.
A resistência ao domínio senhorial poderia ser estabelecida pela via do corpo
mole, ou quando os escravizados se faziam passar por boçais. Os escravizados além de
fugir, desobedeciam aos seus senhores, infligiam leis municipais, dentre outros atos de
resistência; como a construção das juntas de alforria, instituição de crédito criada e
dedicada a emprestar dinheiro para libertar escravizados por filiação étnica81, com essa
prática o número de indivíduos que conquistavam a efetiva liberdade era sempre
crescente.
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No variado leque criado pelos escravizados para resistir destaca-se a atuação dos
zungus no processo de ressignificação dos espaços de domínio negro. Robert Slenes
(apud MOREIRA et. at., 2006, p. 84) aponta a origem da palavra zungu para o bakongo,
que pode ser encontrado na região de Angola, a palavra possivelmente deriva do nzo:
casa e do ungu: determinado tipo de comida popular entre os escravizados, nzo angu:
casa de angu. Esses espaços serviam para estreitar os laços de solidariedade e para
formação de redes de ajuda mútua entre micro comunidades africanas. Nos zungus as
fronteiras étnicas eram relidas, interpretadas e modificadas com o objetivo de fortalecer
a resistência que estes espaços simbolizavam.
Dentro dos zungus o domínio não era apenas negro, mas feminino. As mulheres
negras, apesar de representar o número menor do que os homens durante todo o período
escravista, predominavam e comandavam esses espaços. No Rio de Janeiro as prisões
dentro dos zungus estavam equilibradas entre homens e mulheres, sendo de 52% para os
primeiros e 48% entre elas. Dentro de um zungu foi presa uma quitandeira de 80 anos
de nome Domingas, o que revela mais uma vez o papel das mulheres em cunharem
espaços de reinvenções culturais e étnicas.
A historiadora Cecília Moreira Soares atesta o monopólio do comércio de
alimentos pelas mulheres, esse fato deixava a cargo das mulheres uma relevante parcela
do setor econômico durante o período escravista. A resistência via venda de alimentos
dava uma maior mobilidade as mulheres na circulação dentro da cidade, representavam
importante fonte de lucro para o acúmulo do pecúlio, e “comando” dos ambientes de
junção de indivíduos libertos ou não, sendo esses espaços utilizados para articulação
política e de sociabilidade, o que era uma das representações das quitandas. Os pontos
discutidos pela autora se baseiam nos benefícios que o ganho representava na vida
dessas mulheres82.
No cenário religioso os negros também criaram e ressignificaram espaços de
resistir. As irmandades negras são relevantes exemplos de experiências da cultura de
resistência. Nesses ambientes eram reinventados parentescos rituais e reconstruídas
identidades. Os benguelas do sul de Angola e os jejes do Daomé congregavam-se na
Irmandade do Rosário da Rua João Pereira, em Salvador, o que é um exemplo de
aliança transétnicas. As irmandades perante as dificuldades tinham de resistir e negociar
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a liberdade de associarem-se de forma autônoma e de recriarem suas culturas. Dentro
das irmandades tinham reis, duques, etc. Elas também eram responsáveis pela compra
da liberdade de seus membros e de auxiliar em momentos de dificuldade, como na
doença, fome, prisão, e sobretudo na hora da morte83.
O cenário construído pela escravidão exigiu das suas vítimas um apurado
trabalho mental para reagir contra tal instituição. Foram criados mecanismos para
cotidianamente resistir e táticas para afrouxar o torniquete imposto pela escravidão. E
cada atitude de luta para a conquista por maior autonomia deve ser relida, como
exemplo da insurgência recriada a cada novo contexto, e como uma das faces dos
movimentos sociais durante o século XIX.

3.1.8 A Resistência Negra pelo Movimento Negro
A dissertação Movimento Negro em Belo Horizonte: 1978-1998 aborda a
história contemporânea do Movimento Negro, alicerçado em três eixos. O primeiro
apresenta e discute os marcos históricos da fundação do Movimento Negro Unificado
(MNU) em julho de 1978. O segundo problematiza os conceitos de movimento social
negro e resistência enquanto sinônimos. Por fim, revela um vasto conjunto de ações
práticas contra a discriminação racial e o racismo desenvolvidas pelos movimentos
sociais negros, do período escravista aos dias atuais.
A metodologia utilizada na pesquisa foi a partir de uma perspectiva
historiográfica. Foi feita uma revisão e crítica às versões da história propostas pela
historiografia oficial, que reduziu e/ou ocultou o processo de resistência negra contra a
escravidão. A resistência discutida pelo autor é na perspectiva de categorizá-la como
referencial de fortalecimento da autoestima e da noção de solidariedade na população
negra. Marcos Cardoso, autor do trabalho citado, destaca a resistência negra como fio
condutor das ações do movimento social negro, ressaltando as suas ressignificações no
decorrer do tempo, desde os importantes quilombos surgidos no século XVI à
organização do Movimento Negro Unificado, revelando neste momento as diversas
formas criadas e recriadas pelos indivíduos membros destas instituições no decorrer do
processo histórico brasileiro. Para atingir tal objetivo, Cardoso recorreu à análise
histórica de um imenso conjunto de fontes: jornais, panfletos, manifestos, textos de
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congressos e seminários, história oral, produção acadêmica, leis, etc. Assim, reafirmou
o relevante papel histórico dos movimentos sociais negros e a perspectiva de
compreendê-los como atos de resistência.
Nesse trabalho, Cardoso traz informações importantes para a fundamentação e
execução metodológica da minha dissertação, o que passo a apresentar e problematizar
agora. Primeiro, a ampliação proporcionada pelo livro acerca da conceituação da
resistência negra enquanto um conjunto de ações-resposta ao processo de discriminação
e repressão perpetrado pelo escravismo e racismo brasileiros. Isso me permitiu
redimensionar a perspectiva de resistência que abordo nesse trabalho, onde a discuto a
partir de uma abordagem histórica de longa duração, marcando as diversas formas de
resistência negra que foram criadas no decorrer do tempo, mostrando como tal
fenômeno foi sendo redefinido do Brasil colônia à atualidade. A resistência será
abordada aqui, assim como abordou o fez Cardoso; a resistência negra enquanto
movimento social na luta contra a escravidão manifestada de diversas formas, sendo
enquadradas práticas individuais e coletivas, o que pode ocorrer com a fuga, por
exemplo; a resistência negra no pós-abolição, sobretudo a partir do século XX,
caracterizado pelo surgimento de várias organizações e instituições negras, dando
ênfase ao processo histórico que originou o MNU. Logo, faz-se relevante problematizar
estas outras histórias.
O Movimento Negro surge da especificidade da luta contra o racismo na década
de 1970, propondo uma reescrita da história que tenha referência no cotidiano, para
poder dar um sentido do lugar de resistência no processo de compreensão da realidade
da população negra. Isso o difere dos demais movimentos sociais, pois o seu objetivo é
negar a história convencional (oficial) e contribuir na construção de uma nova
interpretação da trajetória do povo negro no Brasil, partindo para uma incessante
denúncia, mobilização e organização de atividades políticas e culturais. O movimento
negro é apresentado como a continuidade da resistência negra frente à escravização,
opressão, marginalização e o racismo, também é visto como um processo constante de
organização de forças culturais e sociais heterogêneas em torno de um projeto histórico
em comum. O Movimento Negro traz, enquanto desafio, a questão da identidade racial,
tentando “equilibrar” tradição e modernidade, fundamentando-se na herança históricocultural negro-africana (ancestralidade) dando maior dinâmica ao fenômeno da
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resistência negra no Brasil à situação de extrema violência e opressão sofrida por
homens e mulheres negros (CARDOSO, 2002).
No processo de organização do Movimento Negro, este foi redefinindo o
conceito de resistência negra e criou alguns símbolos que a representam. O quilombo é
apontado como a mais avançada e sofisticada organização da resistência negra, tendo
como referência a “República Negra dos Palmares” que chegou a abrigar
aproximadamente 50 mil pessoas.

Outra importante referência foi a discussão da

resistência negra no pós-abolição, com o surgimento de associações beneficentes e
recreativas, clubes, jornais e grupos culturais que buscaram combater o preconceito
racial, integrar a população negra na sociedade e organizar as comunidades a partir da
ajuda mútua e cooperativa, como ocorreram na Revolta da Chibata, na Frente Negra
Brasileira e no Teatro Experimental do Negro. Outro exemplo desse fenômeno foi a
imprensa negra brasileira, que teve no jornal o Menelik uma mola propulsora, que
contribuiu com a manutenção de um espaço ideológico e informativo a serviço da
organização das comunidades negras, problematizando o cotidiano, denunciando o
racismo e a violência policial, contribuindo significativamente com a criação em 16 de
setembro de 1931 com a Frente Negra Brasileira, transformada em partido político
dissolvido pelo Estado Novo em 1937. (CARDOSO, 2002)
O “recuo” provocado às organizações negras após a ditadura do Estado Novo e o
golpe militar de 1964, na década de 1970 cessa. O Movimento Negro ressignifica a luta
contra a discriminação racial, busca a identificação com a historicidade do passado dos
feitos históricos, como as experiências de resistência dos quilombos, visando a
autoafirmação e a recuperação da identidade racial. A partir da década de 1970 uma
série de organizações e instituições passa a existir.
Em 1974 o clube negro Renascença promove bailes soul, promovendo um ponto
de encontro para a articulação de militantes negros do Rio de Janeiro. Na mesma década
são criados o SINBA – Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, no Rio de Janeiro, e o
IPCN – Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, que resultou na criação do Centro de
Estudos Brasil-África, em 1976. É a partir de 1970 que o Movimento Negro reafirma a
resistência negra com foco em ações e atividades políticas permanentes que deram
origem ao Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR),
em São Paulo, no ano de 1978. Nesse mesmo ano, ocorreu no dia 7 de julho, a primeira
manifestação contra o racismo promovida pelo Movimento Negro Unificado, em frente
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às escadarias do Teatro Municipal, em São Paulo, com uma campanha de denúncia
contra a discriminação racial, a opressão policial, o desemprego, subemprego e
marginalização da população negra. Esta data é um marco histórico do processo de
resistência negra como movimento social contemporâneo, com um ato inaugural que foi
registrado como “Dia Nacional da Luta contra o Racismo”. (CARDOSO, 2002)
No dia 23 de julho de 1978 ocorreu a primeira assembleia nacional do
MNUCDR, destacando a palavra “negro” ao nome do movimento. Na segunda
assembleia, nos dias 9 e 10 de setembro do mesmo ano, foram aprovadas a Carta de
Princípios, o Estatuto do movimento e o Programa de Ação. Em 4 de novembro foi
aprovado o dia 20 de novembro, como proposição do Grupo Palmares do Rio Grande do
Sul que, através de um manifesto, fez emergir a expressão “consciência negra”,
buscando o conteúdo histórico das lutas de resistência para mobilizar a população negra.
Foi discutida com maior amplitude a resistência negra, especialmente a história de
Palmares o do líder Zumbi. Foram promovidos encontros, congressos, seminários,
edições de jornais, atos públicos, etc. (CARDOSO, 2002)
A resistência do Movimento Negro contra a opressão e exclusão promovidas
pela política econômica, social e cultural, de natureza capitalista, implementadas pelo
Estado e por uma classe dominante, predominantemente branca e minoritária, busca
construir uma sociedade livre, baseada na pluralidade, no respeito à diversidade e à
igualdade entre todos os seres humanos. Para isso, é necessária a revelação de histórias
de homens e mulheres que desenvolveram variadas formas de luta e estratégias
individuais e coletivas de sobrevivência no enfrentamento cotidiano à violência física e
simbólica contra o seu corpo e a sua cultura, propondo o redimensionamento dos
conceitos de quilombo e resistência e a fundamentação de uma “nova” história do
Brasil, dentro da perspectiva de revisão crítica da historiografia oficial que não
considera a memória coletiva da população negra, suas experiências de resistência e
afirmação.

3.1.9

A História da Mulher Negra durante a Escravidão

Projeto Araribá História
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A história da mulher negra foi reduzida e simplificada na coleção, sendo esta
encontrada apenas uma vez em todo o livro,84 especificamente no quadro As negras
quitandeiras.

Quadro 01

História, Sociedade & Cidadania
Na coleção História, Sociedade & Cidadania a história da mulher negra foi
identificada em um número maior de vezes em relação à coleção Projeto Araribá
História, mas também reduzida e simplificadamente. Em dois momentos identificamos
a categoria, inicialmente no tópico O texto como fonte: Versões sobre Chica da Silva85 e
posteriormente no quadro Enterro de uma mulher negra.86

84

Livro da 7ª série, página 50.
Livro da 7ª série, p. 65-66.
86
Livro da 7ª série, p. 176.
85
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Figura 20

A história da mulher negra foi reduzida e silenciada pelas duas coleções
didáticas, o que é bastante preocupante no cenário da educação brasileira. Como boa
parte dos preconceitos da sociedade são reproduzidos pela escola, a discriminação
contra a mulher também o é, sobretudo em relação à mulher negra. Um bom exemplo
que comprova isso é a inserção da mulher negra no mercado de trabalho. A mulher
negra recebe um salário menor, ocupando o mesmo cargo do homem e mulher brancos e
do homem negro, mesmo tendo o mesmo nível de estudo. (PAIXÃO, 2003)
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Assim podemos inferir as opressões vivenciadas pelas meninas na escola, por
exemplo, em relação ao seu cabelo crespo, seu nariz ou seus lábios ou até mesmo sua
cor de pele. Destaquei esses exemplos para problematizar a importância da história da
mulher negra ser revela de forma ampla e complexificada pelos livros didáticos de
história, sobretudo porque a mulher negra teve papel fundamental na construção da
sociedade brasileira. É preciso destacar as mulheres negras que lutaram pela igualdade e
liberdade, trazendo novos referenciais para derrubar os padrões culturais, sociais e
estéticos destinados às meninas e mulheres negras, a começar pela vulgarização e
erotização do corpo negro feminino. É preciso trazer à tona outras histórias, outros
referenciais culturais onde a mulher era importante figura social e política, que exercia
direitos e liberdade e problematizando como a colonização vulgarizou a liberdade da
mulher negra, especialmente do seu corpo.
Citaremos dois exemplos da história em campos distintos. O primeiro é sobre o
papel da mulher negra no mercado de trabalho do Brasil escravista. Ao contrário da
mulher européia que assegura a sua inserção no mercado de trabalho somente no século
XIX, a mulher africana já tem esse direito adquirido a milênios. Na historiografia da
África identificamos a participação da mulher na economia da Antiguidade aos dias
atuais, algumas etnias africanas, por exemplo, vêem as mulheres como mais hábeis para
o comércio, sendo elas as que vão negociar. No Brasil, essa característica da mulher
africana para o comércio também se desenvolveu. A mulher negra teve, em muitas
cidades brasileiras dos séculos XVIII e XIX, o controle do comércio de alimentos, elas
vendiam os alimentos em pequenas vendas, quitandas ou como negras de tabuleiro87.
Utilizamos esse exemplo para exigir uma revisão da história da presença da
mulher negra e sua atuação na formação social brasileira. Para, a partir da elaboração de
um contraponto em relação a história da mulher negra que encontramos nas coleções da
pesquisa, desconstruir estereótipos e combater as generalizações formuladas a partir de
representações da mulher negra como inferior, que possivelmente encontraremos em
outros livros didáticos de história.
A história da mulher negra que foi encontrada na coleção História, Sociedade &
Cidadania tem um significado controverso no processo de ressignificação da história do
negro, pois ao mesmo tempo que revela a história da mulher negra, o que foi pouco
identificado nos livros didáticos, o faz de forma estereotipada. O primeiro elemento que
87

SOARES (op. cit)
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destacamos para justificar essa análise é a pouca revelação da história da mulher negra,
que aparece em um número significativamente menor do que a do homem negro. Por
exemplo, identificamos 10 (dez) homens negros: Lucas Dantas, Luís Gonzaga das
Virgens, João de Deus e Manoel Fautino, Cosme Bento das Chagas, André Rebouças e
Luiz Gama, Dom Obá II e João Cândido, Toussaint L’Ouverture enquanto apenas uma
mulher negra, Chica da Silva. Além disso, é importante destacar, que a única mulher
negra que teve a história narrada teve como característica ressaltada a sedução, o que
reforça o estereótipo da mulher negra lasciva, predisposta para a relação sexual, pois
não só foram destacados os seus atributos físicos, como também foi utilizada a imagem
de uma minissérie da Rede Globo, onde Taís Oliveira interpreta a personagem de Chica
da Silva, sendo-lhe destacados os seios.
Tendo em vista o papel da mulher negra na história do Brasil reconhecemos a
importância da revelação da história da mulher negra nos livros didáticos da coleção
História, Sociedade & Cidadania através da personagem Chica da Silva. Mas
gostaríamos de destacar a relevância da história da mulher negra ser contada um número
maior de vezes, lhes sendo atribuídos papéis na história positivos, como as das
quitandeiras da Salvador oitocentistas (Moreira, 2006) ou de Zeferina, líder do
Quilombo do Urubú (Reis, 2003) que reafirmam o papel da mulher negra na construção
do Brasil e que devem estar presentes nos livros didáticos de História como referência
para que sobretudo as educandas negras possam se auto afirmar.
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Amostra quantitativa dos dados
Para uma melhor visualização e compreensão dos dados da pesquisa, colocamos
os resultados identificados por três cores. As páginas em cor vermelha são referentes
aos livros da 6ª série. As páginas em cor verde são referentes aos livros da 7ª série e as
páginas em cor azul são referentes aos livros da 8ª série.

Categorias de Análise/
Coleções Didáticas

PROJETO ARARIBÁ
HISTÓRIA

HISTÓRIA, SOCIEDADE
& CIDADANIA

(p. 189, l.3) (p. 189, l. 21) (p.189, l.26 27) (p.192) (p.193, l.3) (p.193, l.12)
(p.193, l.14) (p. 195, l.24)

(p.241, l.5) (p.252, l.9) (p.256, l.3)
(p.261, l.5) (p.264, l.2)

(p.13, l.15 e 16) (p.14, l.13 - 16) (p.17,
l.17 - 18) (p.25, l.8 - 9) (p.38, l.16 - 17)

(p.57, l.1) (p. 39, l.18 - 20) (p.52,
l.8 - 9)

O negro como mercadoria

(p.40, l.16 - 17)

O negro representado pela
ótica dos viajantes da época

(p.192) (p.193) (p.106) (p. )(p. )
(p.249, l.19 - 23) (p. )(p.251) (p. )
(p. ) (p.256) (p.257) (p.267) (p.268)
(p. )

A história do negro antes da
escravidão, a ênfase no
CATEGORIA NÃO IDENTIFICADA
legado cultural africano
para a humanidade
A participação dos negros (p. ) (p. ) (pp.221 e 222) (p.223, l.14
em rebeliões, revoltas,
e 15) (p.223, l.21)
levantes e protestos na
história do Brasil, a história
dos heróis negros
O negro como protagonista CATEGORIA NÃO IDENTIFICADA
da sua história
(p.224) (p.226) (p.226) (p.50) (p. 217)
A história da resistência
negra

A história da mulher negra
durante a escravidão

(p.50)

CATEGORIA NÃO
IDENTIFICADA
(p.254) (p.257) (p.267) (p.268)

(p.9) (p.233)

(pp.176 e 177) (p. 208, l.8 a 13) (p.
210, l.1 e 2) (p. 211, l.19 a 22) (pp.
212 a 214) (p. 214, l.19 e 20) (p.
215, l.3 e 4) ( p 215, l.13 a 15) (p.
)
(pp. 65e 66) (pp.246 e 24) (pp. 67 )
(p. 38, linha 2) (p. 158) (p.159) (pp.
176 e 177) (p. 180) (p. 208, l.8 a
13) (pp.212 a 214) (p. 215, l.3 e 4)
(p. 215, l.13 a 15) (p.223) (p.232)
(pp. 248 a 254)
(pp. 65 e 66) (p.176)

114

UMA BREVE DISCUSSÃO DA AMOSTRA
A tabela representa a amostra quantitativa dos dados da pesquisa. Revela que a
história do negro está passando por um importante processo de ressignificação, mas
também aponta a necessidade de transformação de alguns aspectos, como a
simplificação, redução e silenciamento da história do negro durante a maior parte da
história do Brasil que é narrada nos livros didáticos. O quadro comparativo acima nos
conduziu à reflexão, de que a história do negro vem passando por um processo de
ressignificação, mas que mesmo assim, ainda existe um esvaziamento da sua história,
que só aparece em situações específicos do livro, como se houvesse um momento, para
falar do negro.
O que denominamos de ressignificação da história do negro diz respeito à forma
com que ela é abordada pela História, como as categorias que foram identificadas na
primeira coleção e não na segunda. A exemplo de A história do negro antes da
escravidão, a ênfase no legado cultural africano para a humanidade e a categoria O
negro como protagonista da sua história.
Diz respeito também, ao número de vezes e à forma com que determinadas
categorias apareceram, como em A participação dos negros em rebeliões, revoltas,
levantes e protestos na história do Brasil, a história dos heróis negros e na categoria
A história da resistência negra, que apareceram em um número significativamente
maior de vezes na segunda coleção do que na primeira. Fato que nos conduziu à
caracterização da coleção História, Sociedade & Cidadania como uma ferramenta
pedagógica mais próxima da contemplação da história do negro, do que a coleção
Projeto Araribá História.
Por isso achamos importante quantificar a ocorrência de cada categoria,
apresentando o número de vezes que cada categoria apareceu seguindo a ordem
decrescente de ocorrências.

O negro como mercadoria foi a categoria mais

identificada, com 22 (vinte e duas ) ocorrências, seguida de O negro representado pela
ótica dos viajantes da época com 19 (dezenove) ocorrências. A terceira categoria mais
identificada foi A história da resistência negra com 17 (dezessete) ocorrências,
seguida de A participação dos negros em rebeliões, revoltas, levantes e protestos
na história do Brasil, a história dos heróis negros que foi identificada 14 (quatorze)
vezes no decorrer das coleções. Duas categorias foram identificadas 3 (três) vezes no
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decorrer das coleções didáticas: O negro como protagonista da sua história e A
história da mulher negra durante a escravidão. A categoria que menos apareceu foi
A história do negro antes da escravidão, a ênfase no legado cultural africano para
a humanidade com 2 (duas) ocorrências.
Esses números têm muito a nos revelar. O elemento que mais nos chamou a
atenção foi que a história do negro ressignificada que encontramos na coleção História,
Sociedade & Cidania está concentrada nos livros da 7ª série, enquanto nos livros de 6ª e
8ª séries a história do negro está esvaziada através da redução à escravidão, com poucos
exemplos de ressignificação da história do negro. Através do quadro percebemos que o
negro foi associado a uma mercadoria predominantemente nos livros da 6ª série nas
duas coleções. O que quer dizer que, quando os educandos são apresentados pela
primeira vez à história do negro no Brasil são apresentados quase que exclusivamente à
submissão do negro à escravidão, o que produz mais referenciais negativos do que
positivos para os educandos. Problematizamos então porque não há uma divisão
equânime da história do negro entre os livros da coleção, por acreditarmos na
importância de que essa história que identificamos no livro da 7ª série, esteja presente
também nos livros da 6ª e 8ª séries, o que significaria que desde o início da história do
negro que é narrada pelos livros didáticos e no decorrer de toda coleção seriam
representadas dimensões positivas da história do negro no Brasil.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigar os livros didáticos de História em busca de uma história ressignificada

do negro foi uma tarefa difícil de executar. Primeiro, pois a História é tão complexa e
ampla que exigiu um vasto conhecimento sobre a história do negro brasileiro e africano.
Segundo, porque na investigação da narrativa dos livros didáticos foi preciso muita
minúcia e atenção, para que conseguíssemos identificar as mensagens explícitas e
implícitas que estão nos livros. A pesquisa também nos ajudou a perceber, que tão
importante quanto a quantidade de informações encontradas é a forma com que é
narrada a história do negro.
Assim, logo após a qualificação deixamos de investigar apenas a história da
resistência negra e começamos também a analisar, a narrativa de outros aspectos da
história do negro. Passamos a investigar se a história do negro é contada nos livros
didáticos de história de forma complexa e ampla, ou simplificada e reduzida.
Identificamos que a história do negro está em um lento processo de ressignificação.
Pois, se identificamos informações sobre a história do negro que podem ser traduzidas
em referenciais positivos para os educandos, as achamos de forma muito dispersa no
texto, ausente em muitos momentos dos capítulos e concentradas de forma reduzida em
outros.
Definimos esse processo como um sutil esvaziamento da história do negro, pelo
menos, o que encontramos nos livros didáticos nos conduziu a esta conclusão.
Constatamos que a história foi contada de forma fragmentada pelas duas coleções,
produzindo um vazio na história do Brasil, em relação ao negro. Identificamos que na
maioria dos capítulos o negro não aparece, a não ser na condição de escravizado, tendo
sua história revelada de forma mais ampla em capítulos específicos criados com essa
função. Neles foram trazidos diversos aspectos sobre a história do negro, mas de forma
resumida e simplifica, além de muitas vezes desconectada da narrativa central dos
livros. Por exemplo, a história do protagonismo negro, da mulher negra, da participação
do negro em revoltas, levantes e rebeliões, de personagens e heróis negros e da
resistência negra, que identificamos na coleção História, Sociedade & Cidadania só foi
encontrada nos livros da 7ª e 8ª séries, ou seja, os educandos das seres anteriores se
defrontaram durante todo um ano letivo, com uma história do negro silenciada ou
reduzida à escravidão.
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Esse esvaziamento consistiu em um processo de revelação da história do negro,
de forma que, quando os educandos se depararem com ela, já vão ter construído uma
representação do negro em relação à escravidão, que não permite a construção de
referenciais positivos sobre o mesmo, pois só foi contado o sofrimento da sua história.
Então, na redução da história do negro à escravidão e na dispersão da mesma nos livros
didáticos de história, os educados são apresentados a uma história onde o negro só
aparece como escravizado, só depois de lhe ser construída essa referência é que
aparecem outros aspectos da história do negro, aspectos esses que podem ser traduzidos
como referencial positivo. A maioria desses aspectos foram encontrados em capítulos
específicos com o objetivo de narrar a história do negro, onde foram concentradas
diversas informações sobre o mesmo. O que questionamos é se essa forma de
representar a história do negro, de fato vai conseguir desconstruir a imagem negativa
que os livros didáticos reproduzem na maior parte da coleção.
Constatamos nos livros didáticos da coleção Projeto Araribá História, que a
história do negro ainda é representada de forma estereotipada e resumida à escravidão.
Prova disso é que categoria que mais identificamos foi O negro como mercadoria, que
apareceu 11 (onze) vezes no decorrer da coleção. Além disso, das sete categorias
analisadas no decorrer do trabalho, duas importantes não apareceram: A história do
negro antes da escravidão, a ênfase no legado cultural africano para a humanidade
e O negro como protagonista da sua história. Duas categorias que poderiam fornecer
um grande número de referenciais positivos para os educados em relação à história do
negro. Além dessas duas terem sido silenciadas pelos livros da coleção Projeto Araribá,
as outras cinco que identificamos narraram a história do negro de forma reduzida e
simplificada. Por exemplo, identificamos 6 (seis) vezes a categoria A participação dos
negros em rebeliões, revoltas, levantes e protestos na história do Brasil, a história
dos heróis negros, 5 (cinco) ocorrências da categoria A história da resistência negra e
apenas 1 (uma) da A história da mulher negra durante a escravidão. Isso comprava
novamente a redução da história do negro pela coleção Projeto Araribá História, que
representou o negro como mercadoria 11 (onze) vezes e reproduziu a categoria O negro
representado pela ótica dos viajantes da época 15 (quinze) vezes. Isso ressalta o fato
de que as 12 ocorrências das categorias que podem representar uma história
ressignificada do negro foram resumidas e identificadas em momentos específicos da
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coleção, enquanto as 26 ocorrências que podem reproduzir estereótipos negativos foram
identificadas no decorrer de toda a coleção.
Identificamos na coleção História, Sociedade & Cidadania todas as sete
categorias de análise, o que comprova o processo de ressignificação da história do negro
que está sendo operado pelos livros didáticos. Contudo compreendemos que esse
processo esta ocorrendo de forma lenta, pois a coleção reproduziu uma história que em
um momento revela novos e importantes referenciais para os educandos e em outro
reforça estereótipos negativos, como os reproduzidos em relação à mulher negra, que
ainda têm o aspecto sexual destacado. Também sentimos falta de outros aspectos como:
a religião, a culinária, a estética, a história do negro antes da escravidão, uma história da
mulher negra ampla e complexificada. Reconhecemos que a coleção História,
Sociedade & Cidadania apresentou uma narrativa da história do negro de forma
ressignificada na comparação com a coleção Projeto Araribá História, conseguindo se
aproximar mais das exigências da Lei 10.639, mas também compreendemos que ela
ainda precisa de várias mudanças.
A primeira consiste em tornar a história do negro mais presente nos textos
centrais dos capítulos e não, como ocorreu predominantemente nas duas coleções, nos
textos complementares. O que reafirmaria a importância do negro aparecer de forma
mais ampla e complexa na narrativa central da história do Brasil nos livros didáticos,
evidenciando a relevância da sua participação na história do país. Esse processo de
renovação da história contribui com a construção por parte dos educados, de uma
memória positiva do negro, que irá valorizar suas experiências de luta e esperança no
combate à discriminação e ao racismo.
A segunda consiste em tentar preservar uma memória, onde os educandos
conheceriam a história da sua região. Assim, os educandos baianos, por exemplo,
conheceriam mais da Conjuração Baiana do que da Mineira. O que não ocorreu com a
coleção Projeto Araribá História, que contou a história das conjurações Baiana e
Mineira priorizando a segunda em relação à primeira, tendo os líderes da conjura em
Minas mais destaque do que os líderes baianos. Constatamos com isso que ainda são
privilegiados alguns regionalismos na história do Brasil através dos livros didáticos,
eventos são priorizados em relação a outros e regiões e personagens também. A história
que ainda encontramos nos livros didáticos segue um modelo tradicional de
periodização, e os personagens brancos são priorizados em relação aos negros.
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Por isso afirmo a necessidade de que os livros didáticos de História sejam
produzidos em cada Estado, ou pelo menos com a participação de historiadores
regionais, para que as histórias dos grupos locais sejam contempladas. Por exemplo,
dificilmente um educando de algum município do interior da Bahia verá a sua história
local em um livro didático, dessa forma o distanciamento entre o aluno e sua identidade
é ainda maior. Acredito que isso poderia ser resolvido se dentro de cada Estado fossem
produzidos livros didáticos que seguissem os Parâmetros Curriculares Nacionais de
História, mas a partir do objetivo de contemplar a história da sua região.
Assim, seria de fundamental importância a realização de pesquisas com o
objetivo de criar uma metodologia para a construção de livros didáticos que
contemplassem as especificidades de cada região, onde o pesquisador se debruçasse na
reflexão de como contemplar a diversidade da nossa história, contando as
especificidades de cada região sem perder o elo de construção com a história nacional.
Isso faria com que a história do negro saísse da tutela de um livro didático que vem
reproduzindo a ideologia do branqueamento através do silenciamento da história do
negro e de educadores que não se comprometem com a sua revelação.
Por isso acredito que é necessária, no contexto escolar brasileiro, uma pedagogia
de combate ao racismo e a discriminação. Uma educação que tente lutar contra a
concentração de riquezas, a exclusão social e a negação das diferenças, em que vive a
sociedade brasileira, que fundamenta a discriminação, a partir de um arcabouço
conceitual eurocêntrico, que nega as tradições culturais de matrizes diferentes, como
forma de se manter hegemônico e que faz da escola uma instituição reprodutora de
ideologias estereotipadas, que mantêm o status de superioridade do indivíduo de
ascendência branca, em relação ao de matriz negra, indígena ou asiática, construindo
um ambiente que reproduz o racismo moldado pelas sociedades hodiernas.
Também percebemos com o desenvolvimento da pesquisa, que a escola precisa
combater os efeitos nocivos da globalização, um dos fenômenos que mais veem sendo
debatidos pelos pensadores contemporâneos, que identificaram que através dela está
aumentando o processo de intensificação da exclusão a depender da região, cultura,
religião, etnia, interesse econômico, etc. O que, por exemplo, ocorre com o continente
africano, que sofre todos esses modelos de exclusão, assim como as populações que se
originaram da diáspora atlântica. A dispersão do homem da África teve início a milhões
de anos, mas foi a partir do século XVI que a vida dos seus povos tomou danosas
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direções. O processo de espoliação africana e do negro foi intensificado, dando nova
dinâmica para a sobrevivência dos povos negros. A complexa história da África e de
seus povos é importante para a compreensão da história do negro no mundo e
especialmente no Brasil. Para que a escola possa combater os processos de exclusão
social e desigualdades raciais, que o país vive.
Através da pesquisa constatei que no universo escolar brasileiro a reprodução de
ideologias estereotipadas ainda é comum principalmente via livros didáticos.
Confirmamos o que pesquisas da década de 1950 apontaram: o processo de
discriminação educacional como presente no cotidiano escolar, através de diversos
contextos e ferramentas que contribuem com a discriminação, sobretudo nas questões de
gênero e raça. Percebemos que o livro didático de História ainda é uma ferramenta
pedagógica que reproduz um significativo número de incongruências com relação à
realidade dos discentes e da escola. Por isso precisamos que a escola cotidianamente no
seu fazer pedagógico, passe a combater a negação das experiências individuais e a
reprodução de estereótipos, o que pode ser feito através da reescrita da história do negro
nos livros didáticos.
Sendo assim, reforçamos a responsabilidade da escola na eliminação dos
preconceitos raciais e na importância de transportar os educandos negros a um passado
histórico que contribua com o fortalecimento da sua autoestima através dos livros
didáticos de História. Dessa forma, o educando negro passa a conhecer a história dos
seus antepassados de forma a perceber o seu legado no quotidiano brasileiro. Assim,
acreditamos que uma ressignificação da história do negro pelos livros didáticos de
História possibilitará a construção consciente na construção do saber e na transformação
da escola, em um ambiente que, de fato, contemple a todos.
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