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RESUMO 

 

SANTOS, Cristiane Azeredo de Oliveira. O livro didático de História: Análise 

das representações do negro no período Pós-Abolição. 2017. 72 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) - Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2017. 

 

Por muito tempo as representações do negro no livro didático foram associadas 

ao escravo e/ou a questões relativas à escravidão. Essa perspectiva, baseada 

numa história eurocêntrica foi responsável por estereótipos que fomentou o 

surgimento da discriminação étnico-racial e do preconceito em nossa 

sociedade, já que o livro didático muitas vezes é fonte principal de informação 

dos estudantes, as vezes até a única. Com isso, de forma implícita ou explícita 

o preconceito racial se faz presente. Nesse sentido, o livro didático além de ser 

um grande auxiliar do professor na formação do aluno em sala de aula, também 

é um agente sociocultural, pois ele tem a capacidade de propagar as 

concepções e os valores de aspecto ideológico que o produtor e a escola 

consideram pertinente. Esse trabalho irá analisar de modo criterioso, através da 

análise de texto, a forma como o livro didático trata o negro e o afrodescendente 

no período pós abolição a partir de duas coleções que tiveram aprovação no 

PNLD no ano de 2016, são elas: História / Ronaldo Vainfas... [et al.]. - 2ed. - 

São Paulo: Saraiva, 2016 e Oficina de História: Flávio de Campos, Júlio 

Pimentel Pinto, Regina Claro. 2. ed. São Paulo: Leya, 2016. Apoiado pela Lei 

10.639/03, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na Educação Básica, este trabalho contextualiza o negro dentro do fato 

histórico que é apresentado nos tópicos dos livros didáticos, a partir do recorte 

temporal da pesquisa.   

 

 

 

Palavras-chave: Racismo. Livro didático. Representação. Pós abolição.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meu trabalho de conclusão de curso em Especialização no Ensino de 

História da África do Colégio Pedro II, quero falar sobre a forma que o negro é 

representado no livro no livro didático, mais especificamente no Período Republicano 

Pós-Abolicionista da Primeira República 

O interesse por esse tema surgiu pela ausência de representatividade do negro 

como agente histórico ao aluno da educação básica. Claro que como afrodescendente 

que sou sempre percebi essa falta, já que desde o período da adolescência não via 

outra representação que não fosse associada a escravidão. Folheava as páginas do 

livro e só via a representação do Negro como Escravo. Nessa época, essas questões 

passavam desapercebidas, até porque minha criação não foi voltada para questionar 

ou problematizar esses temas. Entretanto, lembro que minha mãe sempre me dizia 

que o negro deveria ser bom duas vezes, que era o currículo que faria a diferença em 

minha vida profissional. Isso foi tão presente em minha vida que em um período 

cheguei a fazer duas faculdades públicas, é claro, em uma universidade federal. Eram 

elas História e Biblioteconomia que com o tempo me deixou muito cansada e 

sobrecarregada, já que conciliava também com um estágio remunerado. Foi quando 

uma amiga que fazia psicologia me alertou que esse comportamento era reflexo do 

que minha mãe me disse durante toda a minha infância e adolescência, que o negro 

deveria ser bom duas vezes. Larguei Biblioteconomia e prossegui com o curso que 

mais me identificava História. 

Nessa escrita, trabalhamos com a premissa, que será esmiuçada 

posteriormente, de que o Brasil é um país extremamente racista e preconceituoso, 

onde impera o racismo velado e o preconceito escamoteado. Quando transborda em 

gestos, atitudes e palavras sempre vem embasado por uma “primorosa” justificativa 

que o desconstrua como tal. Nesse sentido, temos um problema muito complicado de 

ser resolvido, já que fica muito difícil tratar de algo que não é assumido nem 

reconhecido pelo agente que o pratica. 

Contudo, sabemos que tanto o preconceito quanto o racismo são construções 

sociais. Nenhum ser humano nasce racista ou preconceituoso, ele torna-se racista no 

decorrer de sua trajetória social. Sendo assim, percebo a relevância sócio-política do 

trabalho que me proponho a desenvolver, pois ele desconstrói. Não. Definitivamente 
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não desconstrói a historiografia modelo, mas amplia. Essa é a melhor palavra que 

cabe nesse contexto. Amplia o olhar de construção social no que diz respeito a 

formação do Brasil. 

Durante o período da escravidão, cerca de 2 milhões de indivíduos africanos 

chegaram ao Rio de Janeiro e mais de 2,6 milhões teriam sido levados para outros 

portos brasileiros, segundo um minusioso banco de dados criado pela Universidade 

de Emory, em Atlânta nos Estado Unidos - slavevoyages.org. Diante dessa expressiva 

presença africana em território nacional, como negar aos negros e seus descendentes 

a participação contínua no processo de formaçao e construção identitária e sócio-

política, mais que isso, como negar esse conhecimento aos alunos da educação 

básica que estão em processo de formação. 

Quando falo de construção / formação social de um aluno da educação básica 

refiro-me especificamente a real possibilidade de combate ao racismo e preconceito 

racial. Se o negro for inserido de forma contínua na construção historiográfica do Brasil 

pós abolição o estereótipo do negro ligado apenas a escravidão começa a se diluir no 

imaginário social. 

A História do Brasil foi escrita por mãos brancas. Essa reflexão trazida pela 

historiadora Beatriz Nascimento em seu documentário mostra que além de 

negligenciar fatos históricos importantes da trajetória do negro no Brasil, essa escrita 

omitiu fases importantes, deformando a história do negro, focando basicamente na 

escravidão, deixando de lado outras perspectivas, expectativas e gerenciamento do 

indivíduo afrodescendente em sua construção do social (NASCIMENTO, 1977). 

Além de tudo que foi dito anteriormente, acredito que a inclusão do elemento 

africano/afrodescendente no livro didático se tornará eficiente a partir de uma 

continuidade estrutural e contextualizada, já que o negro colaborou na construção da 

história desse país. Reservar uma parte ou um capítulo do livro didático para falar de 

África e atingir a Lei 10.639/03 pode tornar a essência da lei ineficaz à medida que cai 

na falácia de “incluir - excluindo”. Se inclui a África e o elemento negro para cumprir a 

Lei, mas não contextualiza o elemento negro na construção da historiografia social do 

Brasil. 

Diante dessa perspectiva, devo confessar que isso é um trabalho árduo, porém 

necessário se houver a verdadeira intenção de acabar com o racismo e o preconceito 
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racial no Brasil. Há tanto para se falar... Acredito que o tempo de silenciamento e 

invisibilidade passou. 

Início este trabalho contextualizando o leitor como o racismo e o preconceito 

racial se estruturaram no Brasil, faço um apanhado histórico apresentando a 

concepção de racismo na história ocidental, mostrando que há tempos o movimento 

negro e social luta por uma agenda positiva que desconstrua os estereótipos 

eurocêntricos que foram inseridos na historiografia tradicional e atualmente estão 

sendo revisado. Infelizmente, a naturalização desse fato, por muito tempo foi passado 

para o livro didático mesmo que de modo implícito, sem ser percebido, de forma não 

intencional. O que ocorre diante disso é que houve uma construção inadequada na 

formação de muitos alunos da educação básica. Por muito tempo, alunos 

afrodescendentes não se reconheciam na construção histórica de nossa sociedade, 

já que na maioria dos livros didáticos eram representados apenas como escravizados, 

sem uma construção positiva ou contextualização da situação dos negros no pós- 

abolição. Como resultado de uma formação equivocada e negligente temos 

atualmente negros em processo de embranquecimento, estereótipos, racismos e 

preconceitos.  Nessa perspectiva apresento como o negro foi atingido pela falta de 

políticas públicas por parte das autoridades na primeira República que negligenciaram 

qualquer tipo de assistência, sem um planejamento de inserção social, o negro / 

afrodescendente apesar da liberdade ficou isento de cidadania.  

No segundo capítulo falarei sobre a importância do livro didático, na formação 

do aluno, já que o mesmo é um importante instrumento utilizado em sala de aula pelo 

professor. Apresentarei as significativas mudanças na construção do livro, juntamente 

com os critérios utilizados no processo de avaliação e análise do mesmo. Nessa 

perspectiva, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), um programa de política 

educacional de Estado que colabora para que haja maior qualidade na estrutura que 

compõe o livro é um agenciador que através de parâmetros avaliativos dos 

pareceristas selecionam aqueles que serão aptos a constar no guia dos livros 

didáticos do PNLD. Os caminhos percorridos, os processos e os critérios de avaliação 

e seleção para que o livro didático de história seja bem avaliado serão descritos com 

a finalidade de mostrar a seriedade e a finalidade de democratizar o conteúdo do livro, 

diminuindo as falhas e supostos erros de conteúdo.  
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No terceiro capítulo faço uma análise e avaliação detalhada dentro do recorte 

historiográfico por mim proposto no livro didático de História. Desejo saber como o 

livro didático representa o negro no período Pós Abolicionista. Os livros selecionados 

para a pesquisa fazem parte de duas coleções: História / Ronaldo Vainfas...[et al.]. - 

2ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 e Oficina de História: Flávio de Campos, Júlio 

Pimentel Pinto, Regina Claro. 2. ed. São Paulo: Leya, 2016. Procuro compreender 

como os autores lidam com essa questão; como essa perspectiva é apresentada no 

livro e repassada para o aluno da educação básica. Entendendo que este aluno está 

em construção na sua formação social, o livro didático nesse contexto é um importante 

agente histórico-cultural que viabiliza, promove e fundamentaliza os conceitos 

assimilados pelos discentes no decorrer de sua trajetória na educação básica. 
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2 PERCEPÇÕES DO RACISMO BRASILEIRO E A INFLUÊNCIA DO LIVRO 
DIDÁTICO DE HISTÓRIA 

 

O racismo no Brasil, infelizmente é algo inerente à nossa sociedade. Há 129 

anos da abolição da escravidão, ainda sentimos as graves consequências do 

abandono e da falta de políticas de inclusão da população negra. Foi a partir do 

governo de Fernando Henrique Cardoso que essa demanda voltou a ser pauta de 

debate. As questões sociais, políticas e econômicas relativas aos negros, como por 

exemplo as políticas de ações afirmativas e a assinatura da Lei 10.639/03 que torna 

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 

Básica são resultados das antigas lutas, propostas e reivindicações do movimento 

negro brasileiro ao longo do século XX, já que há tempos apontavam para a 

necessidade de diretrizes e formulações de projetos empenhados na valorização da 

história e cultura dos afro-brasileiros. A realização dessas demandas tornou-se uma 

realidade a partir das pressões do movimento social e de articulações políticas de 

militantes atuantes na esfera parlamentar e em outras instâncias do poder público 

(PEREIRA, 2010). Entretanto, o Brasil desenvolveu o racismo à brasileira, uma forma 

escamoteada que é negada na teoria, mas aplicada na prática e na rotina da 

sociedade.  

A concepção do racismo na história ocidental ocorre com a percepção da 

diferença entre os homens. O período das grandes navegações e viagens promoveu 

um grande debate sobre o referido tema, estabelecendo uma ruptura de concepção 

sobre o “outro” a partir das narrativas de viagens que aliavam fantasia a realidade, 

aonde esses “novos homens” eram frequentemente descritos como estranhos em 

seus costumes, diversos em sua natureza. Foi no século XVIII que os “[...] povos 

selvagens passaram a ser entendidos e caracterizados como primitivos [...]”, 

baseando-se nos legados políticos da Revolução Francesa e nos seus ensinamentos 

filosóficos a igualdade e a liberdade como naturais levava à determinação da unidade 

do gênero humano e a certa universalização da igualdade, entendida como um 

modelo imposto pela natureza (SCHWARCZ, 1993). A igualdade de princípios era 

inscrita na constituição das nações modernas, delegando-se às “diferenças” um 

espaço “moralmente neutro”, já que os homens nascem iguais, apenas sem uma 

definição completa da natureza. Na escrita do filósofo Rousseau, por exemplo, com a 
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noção do “bom selvagem”, essa idéia estará absolutamente presente. O homem 

americano se transformava inclusive em modelo lógico, já que o “estado de natureza” 

significava, para esse autor, não o retorno a um paraíso original, e sim um trampolim 

para a análise da própria sociedade ocidental, um instrumento adequado para se 

pensar o próprio “estado de civilização”.  

No século XIX, temos a transição do debate que considerava os diversos 

grupos como “povos”, “nações” para a idealização da concepção de raça, inaugurando 

a idéia da existência de heranças físicas permanentes entre os vários grupos 

humanos. Nesse projeto não cabia apenas narrar, mas deveria também classificar, 

ordenar, organizar tudo que fosse possível. Surgia assim o discurso racial que se 

propunha estratificar o gênero humano de forma delimitada. Dividindo-se em duas 

vertentes de análise da origem do homem, temos a visão monogenista que acreditava 

que a humanidade era una. O homem segundo essa versão, teria se originado de uma 

fonte comum, sendo os diferentes tipos humanos apenas um produto “da maior 

degeneração ou perfeição do Éden. A outra versão que se contrapunha a anterior é a 

poligenista, que se baseava a partir das ciências biológicas em contestação ao dogma 

monogenista da Igreja. Seus fundadores acreditavam na existência de vários centros 

de criação, que corresponderiam, por sua vez, às diferenças raciais observadas. 

Diante dessa perspectiva estrutural, foi dentro desse contexto, que a cor da 

pele foi considerada como um critério fundamental e divisor de água entre as 

chamadas raças. Por isso, a espécie humana ficou dividida em três raças estanques 

que resistem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica: raça branca, 

negra e amarela. Ora a cor da pele é definida pelo grau de melanina. É exatamente o 

grau dessa concentração que define a cor da pele, dos olhos e do cabelo, logo, a raça 

branca possui menos concentração de melanina, o que define sua cor branca, cabelos 

e olhos mais claros que a negra que apresenta mais melanina. A distinção do tom de 

pele corresponde a menos de 1% dos genes que constituem o patrimônio genético de 

um indivíduo. Os negros da África e os autóctones da Austrália possuem pele escura 

por causa da concentração de melanina. Porém nem por isso eles são geneticamente 

parentes próximos (MUNANGA, 2000). Acrescenta-se a esse critério, outros de 

caráter morfológico como a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do crânio, o ângulo 

facial etc. para “aperfeiçoar” a classificação. 
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Foi durante o século XX que as progressivas pesquisas genéticas humanas 

levaram a conclusão de que os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes 

a uma mesma raça podem ser mais distantes que os pertencentes a raças diferentes; 

um marcador genético característico de uma raça pode, embora com menos 

incidência, ser encontrado em outra raça. Munanga (2000) nos informa que 

combinando todos esses desencontros com os progressos realizados na própria 

ciência biológica (genética humana, biologia molecular, bioquímica), os estudiosos 

desse campo de conhecimento chegaram à conclusão de que raça não é uma 

realidade biológica, mas sim apenas um conceito, aliás, cientificamente inoperante, 

para explicar a diversidade humana e para dividi-las em raças estanques, ou seja, 

biologicamente e cientificamente, as raças não existem. Entretanto, a invalidação 

científica do conceito de raça não significa que todos os indivíduos ou todas as 

populações sejam geneticamente semelhantes. Os patrimônios genéticos são 

diferentes, mas essas diferenças não são suficientes para classificá-los em raças. 

Especificamente, o grande problema não está nem na classificação como tal, nem na 

inoperacionalidade científica do conceito de raça, já que isso não teria força suficiente 

para causar um problema para a humanidade. A classificação sempre ocorreu, elas 

são mantidas ou rejeitadas, isso sempre existiu dentro da história do conhecimento 

científico. O grande problema que se instalou desde o início foi o estabelecimento de 

hierarquias, isto é, estabelecer escalas de valores entre as chamadas raças, 

relacionando o biológico (cor da pele, traços morfológicos) e as qualidades 

psicológicas, morais, intelectuais e culturais. Neste contexto, a raça negra, a mais 

escura de todas é considerada a mais estúpida, mais emocional, menos honesta e 

inteligente e, portanto, a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação, 

ou seja, no campo semântico o conceito de raça é determinado pela estrutura global 

da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, 

branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, Brasil, África do 

Sul, Inglaterra etc. Por isso o conteúdo dessas palavras é etnossemântico, político-

ideológico e não biológico. 

Sabemos que o racismo em nossa sociedade tem sua origem a partir do final 

do século XVIII, passando por várias fases estrutural que solidifica sua existência, 

contudo, a consciência política reivindicativa das vítimas está cada vez mais 

crescente, comprovando que as práticas racistas ainda não recuaram, mas se 
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reformularam em um novo modo: o racismo baseado nas diferenças culturais e 

identitárias. Existem muito mais culturas humanas do que raças humanas, já que 

enquanto uma se conta por milhares, as outras contam-se pelas unidades; duas 

culturas elaboradas por homens pertencentes a uma mesma raça podem diferir-se 

tanto ou mais que duas culturas provenientes de grupos racialmente afastados (LÉVI-

STRAUSS, 1976). Entretanto, paradoxalmente a partir dessa nova estrutura de 

racismo, racistas e antirracistas carregam a mesma bandeira baseada no respeito as 

diferenças culturais e na produção de uma política multiculturalista. Se, por um lado, 

os movimentos negros exigem o reconhecimento público de sua identidade para a 

construção de uma nova imagem positiva que possa lhe devolver, entre outros fatores, 

a sua autoestima subjugada pela alienação racial, os partidos e movimentos de 

extrema direita da Europa reivindicam o mesmo respeito à cultura “ocidental” local 

como pretexto para viverem separados dos imigrantes árabes, africanos e outros dos 

países não ocidentais. 

 

2.1 A construção do racismo na sociedade brasileira 

Todas essas estruturas consolidam e ajudam a construir o racismo e o 

preconceito enraizado em nossa sociedade, já que o conceito de raça, como 

empregamos hoje, nada tem de biológico, este é um conceito carregado de ideologia, 

pois, assim como todas as ideologias, esconde uma coisa não-proclamada: a relação 

de poder e dominação, a hierarquização social. 

O racismo se dá de um modo muito especial: ele se afirma através da sua 

própria negação. Por isso dizemos que vivemos no Brasil um racismo ambíguo, o qual 

se apresenta, muito diferente de outros contextos onde esse fenômeno também 

acontece. O racismo no Brasil é alicerçado em uma constante contradição. A 

sociedade brasileira sempre negou insistentemente a existência do racismo e do 

preconceito racial, mas, no entanto, as pesquisas atestam que, no cotidiano, nas 

relações de gênero, no mercado de trabalho, na educação básica e na universidade 

os negros ainda são discriminados e vivem uma situação de profunda desigualdade 

racial quando comparados com outros segmentos étnico-raciais no país (GOMES, 

2005). Quanto mais a sociedade, a escola e o poder público negam a lamentável 

existência do racismo entre nós, mais o racismo existente no Brasil vai se propagando 

e invadindo as mentalidades, as subjetividades e as condições sociais dos negros. O 



17 
 

 
 

abismo racial entre negros e brancos no Brasil existe de fato. As pesquisas científicas 

e as recentes estatísticas oficiais do Estado que comparam as condições de vida, 

emprego, saúde, escolaridade, entre outros índices de desenvolvimento humano, 

vividos por negros e brancos, comprovam a existência de uma grande desigualdade 

racial em nosso país. Essa desigualdade é fruto da estrutura racista, somada a 

exclusão social e a desigualdade socioeconômica que atingem toda a população 

brasileira, e de um modo particular, o povo negro. 

A construção dessa forma de racismo / preconceito se fundamentaliza a partir 

da total ausência de planejamento institucional após o período pós abolição. Gilberto 

Maringoni (2011) nos sinaliza que os ex-escravizados, além de serem discriminados 

pela cor, somaram-se a população pobre e formaram os indesejados dos novos 

tempos, os deserdados da República. O aumento da quantidade de desocupados, 

trabalhadores temporários, mendigos e crianças abandonadas nas ruas, redunda 

também no aumento da violência.  

Como sabemos, no final do século XIX teve início no Brasil a Belle Époque, 

período em que a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, passava 

por intensas modificações urbanas, culturais e sociais. Buscava-se um 

desenvolvimento em que a europeização se transformava em objetivo de políticas 

públicas, baseada no controle e na aplicação de métodos científicos; crença que 

também se relacionava com a certeza de que a humanidade teria entrado em uma 

nova etapa de desenvolvimento material marcado pelo progresso ilimitado. Entretanto, 

o início da República foi marcado por crises econômicas, inflação, desemprego e 

superprodução de café. Segundo Silva (2012), a mão de obra estrangeira foi 

largamente usada no Brasil do período, aumentando ainda mais a falta de 

oportunidade dos recém-libertos e seus descendentes. De modo geral os salários 

pagos aos trabalhadores estrangeiros eram bem baixos, mas isso não impediu que 

cerca de 3,8 milhões desembarcassem no Brasil até o fim da Primeira República tanto 

para o trabalho no campo, como para o trabalho nas indústrias que começavam a 

surgir no Brasil. Tal situação, aliada à concentração de terras e à ausência de um 

sistema escolar abrangente, fez com que a maioria dos escravos recém libertos 

passasse a viver em estado de quase abandono.  

Ramatis (2006) nos informa que a população recém liberta lutava para 

sobreviver em meio a normatização e organização social que reprimia e limitava o 
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espaço do negro dentro da sociedade, expulsando e desqualificando-o dos lugares 

reservados a “gente de bem”. O movimento que vai paulatinamente expulsando o 

escravo do trabalho se deu por ação das elites, mas também pela lógica capitalista 

que começava a se desenhar no país. Lógica que erige o trabalho em algo digno e 

até abençoado (WEBER, 2004), desmoralizando a idéia de “trabalho de negro” e 

impondo a concepção que, uma vez assalariado, todo o trabalho era digno, 

flexibilizando os conceitos e possibilitando aos brancos exercerem profissões antes 

exclusivas de negros. 

A referência do ideal de estratificação social se baseava na ciência européia da 

época, que passou a ser vista como critério definidor das sociedades civilizadas que 

eram marcadas por visões racistas, na qual os brancos ocupavam o primeiro lugar do 

desenvolvimento humano, e os negros, o último. A importação das idéias racistas 

tinha objetivos claros: após o 13 de maio deixava de existir a instituição que definia 

quem era pobre e rico, preto e branco, na sociedade brasileira. O racismo emergia 

como uma forma de controle, uma maneira de definir os papéis sociais e de 

reenquadrar, após a abolição da escravidão, os segmentos da população não 

identificados à tradição européia. 

Segundo Del Priore (2010) essa postura era expressa de maneira fragmentada, 

sob a capa de liberalismo ortodoxo ou por intermédio de decisões políticas. Um 

exemplo foi o empenho das autoridades públicas da Primeira República diante da 

tuberculose, principal causa de morte entre negros e mestiços. Além disso a 

criminologia da “belle époque” rompe com a tradição jurídica inaugurada no século 

XVIII, que tinha como princípio a igualdade dos homens perante os delitos e as penas, 

considerando a partir de então os delinquentes como um gênero humano singular, 

uma manifestação de formas biológicas inferiores; daí discutir-se a necessidade de 

legislações específicas de acordo com as raças. O racismo em tempos iniciais da 

República voltou-se também ao combate as tradições culturais. A capoeira e as 

variadas formas de religiosidade africanas tornam-se, segundo o Código Penal de 

1890, práticas criminosas, enquanto a culinária dos antigos escravos sofrera severa 

condenação médica. 

A política higienista da “belle époque” desdobrou-se no espaço urbano, 

conhecida como era do “bota-abaixo” o espaço urbano colonial cede lugar a projetos 

de reurbanização, orientados pela abertura de largas avenidas e pela imitação de 
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prédios europeus; decisão levada a cabo pelos poderes públicos e que implicava em 

desalojar milhares de famílias pobres - a maior parte delas negros e mulatos -, 

expulsando-as de áreas centrais, onde estavam os cortiços, para locais de difícil 

acesso e edificação. Dessa maneira, a mesma cidade que se embelezava era também 

aquela que inventava a favela, termo que nasce na época, aliás, concomitante com a 

expressão “pivette” (erva daninha) - designação em francês, a língua da moda, para 

criança de rua. 

Temos ainda nesse período o levante da população carioca que protestava 

contra a modernidade imposta de cima para baixo. Carvalho (1987) nos sinaliza que 

em 1904, um motim envolvendo milhares de pessoas, deixou como saldo 23 mortos 

e 90 feridos, tomou conta da capital republicana. Desde o início, e cada vez mais, os 

principais alvos da ira popular, expressa seja por palavras, seja por ações, foram os 

serviços públicos e os representantes dos governos, de modo especial os 

componentes das forças de repressão. A multidão agredia cocheiros, carroceiros, 

acendedores de lampiões; destruía bondes, carroças, combustores de iluminação, 

linhas telefônicas e telégrafas; atacava estações das companhias de transportes e 

gasômetro. O motivo dos revoltosos: protestar contra a vacinação antivaríola 

obrigatória. Desta vez, a interferência do poder público foi levada para dentro da casa 

dos cidadãos, seu último e sagrado reduto de privacidade. Na percepção da 

população pobre, a lei ameaçava a própria honra do lar ao permitir que estranhos 

vissem e tocassem os braços e as coxas de suas mulheres e filhas. O levante popular 

é ao mesmo tempo uma manifestação contra a pobreza urbana - o movimento ocorre 

após alguns anos de crise econômica no Rio de Janeiro - e a resistência aos projetos 

autoritários liderados por higienistas que subestimavam os temores populares de um 

possível contágio com outras doenças, como a sífilis, ou que a vacina em si fosse um 

meio da propagação da varíola. 

As várias formas de intervenção no mundo tradicional da população negra e 

mestiça deram origem a tipos variados de reações. Algumas delas podiam assumir 

formas não violentas, como a reação diante da proibição das festas negras. Embora 

as mudanças promovidas pela elite tivessem por objetivo “desafricanizar” o carnaval, 

tais medidas acabaram sendo assimiladas pelas camadas populares (SILVA, 1998). 

Um exemplo disso foi o surgimento do desfile de carnaval na capital republicana. 

Nessa festa, os elementos mais distintos e ricos da sociedade desfilavam em carros 
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alegóricos. Aos pobres cabiam assistir à festa das calçadas; lentamente, porém, eles 

começaram a se organizar. Na década de 1920, por exemplo era fundado o Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, liderada por sambistas 

e passistas de origem humilde. Dessa forma, o desfile da elite foi dando lugar ao 

desfile popular das escolas de samba, organizadas nas favelas e bairros periféricos 

do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, o período conhecido como Belle Époque foi “Belo” para quem? 

Para a classe elitizada e dominante. 

 A abolição da escravidão na teoria trouxe a libertação, já que tornou os negros 

livres perante a lei, no entanto, o acesso a cidadania não foi garantido, pois o conceito 

arraigado na sociedade da época era de que a aptidão do negro fosse apenas para o 

trabalho escravo e com isso na maioria das vezes, só lhe restavam o subemprego e 

o trabalho informal. Podemos afirmar nesse sentido que a condição social e intelectual 

do negro foi vista com desconfiança e a liberdade conquistada se mostrou bastante 

frágil e ameaçada.  

Associado a esse contexto temos a importação da Europa do discurso 

científico, onde estudiosos de diversas patentes acadêmicas, como os médicos e 

intelectuais, tentaram através de diversos estudos, curar e controlar a sociedade 

através de adaptações de teorias que tinham como objetivo provar a inferioridade do 

negro perante a sociedade brasileira (ALBUQUERQUE, 2011). Para estes estudiosos 

mesmo que o país alcançasse algum progresso ele perderia em outros sentidos, como 

o moral e o intelectual, se não obtivesse a maioria da população branca. E dessa 

forma era fundamentalizada a manutenção do status de raça, motivada pelas Teorias 

Raciais, pelo projeto de “embranquecimento” e pela falta de oportunidade para a 

população negra. As teorias raciais baseavam - se em pressupostos científicos, onde 

a idéia de estratificação e hierarquia racial prevalecia a partir de bases científicas da 

época, posteriormente essas verdades são revistas e questionadas. Dentro desse 

contexto os negros eram tratados como atrasados em termos civilizatórios. Essas 

pesquisas iniciaram no Brasil durante o século XIX, influenciados por estudos 

europeus e estadunidenses sobre o tema. Em nosso país, Nina Rodrigues era um dos 

principais divulgadores da Teorias Raciais que traziam para o debate as tentativas de 

“embranquecimento” de nossa população onde a meta era miscigenar a população 

brasileira com imigrantes vindos da Europa. À medida que chegavam indivíduos dos 
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países europeus, para trabalho no campo e nas cidades, a população negra sofria 

pela falta de oportunidade.  

Os fatores expostos acima exemplificam o contexto sócio-político do Pós 

Abolição. Muito mais do que falta de planejamento, o país das américas que 

quantitativamente mais escravizou os negros africanos não soube administrar de 

modo plausível as demandas da livre população negra. Nesta perspectiva, de forma 

fluida o racismo e o preconceito foram se estabelecendo em nossa sociedade. De 

modo sutil, já que desde a abolição da escravatura em 1888, não experimentamos 

nem segregação, ao menos no plano formal, nem conflitos raciais. Muito pelo 

contrário, dos anos 40 até pelo menos os anos 70, as pesquisas especializadas de 

antropólogos e sociólogos, de um modo geral, reafirmou (e tranquilizou) tanto aos 

brasileiros quanto ao resto do mundo o caráter relativamente harmônico de nosso 

padrão de relações raciais (GUIMARÃES, 2009). 

As disparidades e os antagonismos sociais são tão perceptíveis para o povo 

negro que no decorrer desse período, muitas formas de organizações negras surgiram 

para combater o racismo e o preconceito enrustido e nesse sentido, infelizmente muito 

“eficaz”, porque ele não nunca é assumido, mas, a partir de atitudes, falas e gestos 

ele se apresenta. Para o movimento negro, as “raças”, e, por conseguinte, a identidade 

racial, é utilizada não só como elemento de mobilização, mas também de mediação 

das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a “raça” é 

o fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de 

ação. 

Aliás, as organizações de reivindicações dos direitos para os negros surgem 

logo após a abolição. O movimento negro neste contexto é definido por Domingues 

(2007) como sendo a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na 

sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das 

discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema 

educacional, político, social e cultural. Foi a partir 1889 mais especificamente que esse 

movimento desenvolve de modo dinâmico diversas estratégias de luta, e resistência 

a favor de sua população, já que o novo sistema republicano não lhes assegurou 

ganhos materiais ou simbólicos. Na tentativa de modificar a perspectiva 

discriminatória e marginal no resplandecer da República, os libertos e seus 

descendentes instituem os movimentos de mobilização racial negra no Brasil, criando 
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em alguns estados do país grêmios, clubes e associações. Simultaneamente, surge 

nesse período o que denominamos de imprensa negra: jornais publicados por negros 

e elaborados para tratar de suas questões. Um dos principais dirigentes negro desse 

período foi José Correia Leite, para ele  a comunidade negra tinha necessidade de 

uma imprensa alternativa, que transmitisse “informações que não se obtinha em outra 

parte.  

Contabiliza-se até o ano de 1930, a existência de aproximadamente 31 jornais 

circulando por São Paulo. A imprensa negra conseguia reunir um grupo representativo 

de pessoas para empreender a batalha contra o “preconceito de cor”, como se dizia 

na época. (DOMINGUES, 2004). 

 

 

2.2 O livro didático como instrumento norteador da construção social 

Visto a fluidez do racismo e o preconceito, pensando na forma sutil de como 

ele se estabelece e se impõe, este trabalho terá como objetivo central analisar como 

o negro é representado no livro didático no período Pós Abolição. Serão 2 livros 

selecionados, são eles:  

 

- VAINFAS, Ronaldo [et al.]. História. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.   

- CAMPOS, Flávio de; PINTO, Júlio Pimentel; CLARO, Regina. Oficina de 

História. 2. ed. São Paulo: Leya, 2016. 

 

 Sabemos que ninguém nasce racista ou preconceituoso, o indivíduo torna-se 

assim a partir da sua vivência em sociedade, da sua construção social. Nesse sentido, 

o livro didático possui um papel fundamental nesse processo, já que ele é um 

instrumento norteador dentro do processo de ensino - aprendizagem do educando. 

Segundo Silva (2011), os conteúdos selecionados devem levar em conta as 

complexas inter-relações entre as diferentes dinâmicas de hierarquização social: as 

relações de gênero, raça e etnia. Tais questões não devem ser desvinculadas da 

prática educativa e do currículo, muito pelo contrário, tais demandas necessitam 

frequentemente ser revisada e problematizada, a fim de que os grupos étnicos e 

raciais considerados minoritários não sejam prejudicados diante dessa perspectiva. 
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Ferreira (2016) ratifica essa discussão quando nos diz que a seleção dos 

conteúdos, com base nas finalidades das propostas pedagógicas, depende não 

apenas da produção historiográfica realizada no ambiente acadêmico, mas sim de 

uma reflexão que deve levar em consideração, por exemplo, questões sociais e 

políticas vivenciadas pelos grupos de estudantes. É através do vínculo entre 

conhecimento, identidade e poder que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar 

na teoria curricular. O texto curricular, entendido aqui de forma ampla - o livro didático, 

paradidático, as lições orais, as orientações curriculares oficiais, os rituais escolares, 

as datas festivas e comemorativas - está cheia de narrativas nacionais, étnicas e 

raciais. 

Diante dessa perspectiva podemos perceber ainda mais a importância do livro 

didático como ferramenta de estrutura pedagógica na formação do educando, já que 

o mesmo na concepção daquele que o utiliza é norteador oficial do processo histórico. 

Nesse sentido, o livro didático deve contemplar de forma mais abrangente possível as 

demandas étnicas raciais existentes. Arroyo (2014) nos auxilia nessa reflexão quando 

nos fala que as formas de pensar os educandos condicionam as formas de educá-lo. 

Condicionam o pensamento pedagógico. As teorias pedagógicas não ficam à margem 

dessas tensões, nem as políticas, os currículos, nem a cultura escolar docente. São 

pressionadas a repensar as representações dos educandos e dos coletivos populares 

com que trabalham nas escolas, na EJA, na educação popular. As lógicas 

estruturantes do sistema escolar são pressionadas a repensar. A cultura política tão 

segregadora é obrigada a repensar.  

 O silenciamento no contexto histórico tem um grande peso, já que a ausência 

de um conteúdo / imagem e a contextualização de um determinado fato é dotado de 

significados, os livros didáticos ao tomarem como significativa apenas a escravidão 

reforçam a tese da abolição como solução do racismo, ou seja, a partir da abolição há 

a configuração da cidadania e democratização social. Seria como se o ato da abolição 

tivesse a capacidade de  redefinir a perspectiva social do negro,  veiculando a idéia 

de que ao transformar os negros em cidadãos, quanto aos direitos jurídicos, teria 

suprimido as desigualdades fundadas na etnia, já que a política do silêncio se define 

pelo fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, 

mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 1990).  Pensando 

que uma aula não precisa necessariamente ser baseada apenas a partir da utilização 
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do livro didático, temos o silêncio como consequência das dificuldades dos 

profissionais de tratarem da temática étnica em sala de aula. O silêncio ajuda a 

incorporação da ideologia de branqueamento: aqueles que adotam uma atitude 

contrária é dito que o preconceito racial não existe no Brasil e que tentar discuti-lo é 

levantar um falso problema. 

No contato com o livro didático de história a criança observa seus pares, seus 

referenciais e o seu lugar no contexto social, construindo progressivamente sua 

identidade cultural a partir das condições de observar os processos de construções 

simbólicas e experiências que influenciam na formação do sujeito. Nesse sentido, qual 

é o lugar reservado para o negro? Como o negro é tratado nas linhas e entrelinhas? 

Qual é o simbolismo do seu silenciamento? Como a criança/adolescente negro se 

identifica? 

Fernandes (2016) nos afirma que o processo de identificação surge de 

vivências pessoais e grupais em relação ao(s) outro(s) e enquanto fenômeno 

psicossocial expressa relações de poder, presentes no cotidiano, que configuram a 

adesão do sujeito a determinados ideários e grupos ou a repulsa aos mesmos, 

definindo os lugares de prestígios e desvantagem na produção da identidade. Nesse 

sentido, é possível afirmar que a hierarquia étnico -racial imposta com a colonização 

produziu um adestramento do outro diferente do padrão branco europeu, que o 

submeteu a forjar sua identidade em referência à cosmovisão e modo de vida do 

colonizador, para compartilhar os critérios lógicos, éticos, estéticos e espirituais 

adjudicados de humanidade e assim adquirir características do ser humano 

considerado universal. 
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3 O LIVRO DIDÁTICO E O PNLD 

 

O livro didático, um dos principais instrumentos utilizados no cotidiano escolar 

e principalmente na rotina de sala de aula pelo professor, percorre um longo caminho 

até ser habilitado para tal finalidade. Diferentemente de tempos passados (1938) onde 

a Comissão Nacional do Livro Didático estabelecia a política de legislação e controle 

de produção e circulação do livro didático no país, período em que os estados 

participavam financeiramente para a produção do livro e ao professor era restringido 

a escolha do livro didático a ser utilizado pelos alunos, mais precisamente em 1971, o 

Instituto Nacional do Livro - INL passa a desenvolver o Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental – Plidef. (BRASIL, 2017). Atualmente, a rede pública de 

ensino seleciona o livro didático institucional a partir do Programa Nacional do Livro 

Didático -PNLD que tem como obrigatoriedade efetuar a distribuição gratuita, além de 

dar ao professor a oportunidade de indicar o livro didático a ser utilizado. Idealizado 

pelo Governo Federal e MEC, este programa foi criado em 1985 e reestruturado em 

1993, sendo uma política educacional de Estado, onde envolve recursos públicos e a 

legislação educacional (OLIVEIRA, 2016). Nesse sentido, os livros didáticos não 

devem comprometer o desenvolvimento das práticas pedagógicas dentro de sala de 

aula. Marieta de Moraes nos informa de modo esclarecedor: 

 

Atualmente, a rede pública adquire seus livros didáticos através do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), do MEC, seja para o ensino fundamental, 
seja para o ensino médio - neste último caso, trata-se do Programa Nacional 
do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). A cada três anos os livros 
são apresentados pelas editoras, são analisados por pareceristas da área 
designados pelo PNLD e quando são aceitos, passam a constar do Guia de 
livros didáticos. Nele os professores da rede pública escolhem o livro que 
adotarão no próximo ciclo de três anos, e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) negocia a compra com as editoras. 
(FERREIRA, 2008, p.83). 

 
O processo avaliativo das obras didáticas é singular e opera com um edital 

específico, a partir do nível de discussão e debates acadêmicos que vai sendo 

construído nas diversas áreas de conhecimento. As mudanças no perfil dos livros 

didático ocorrem de acordo com as demandas sociais que são impostas no tempo 

presente, construindo novas abordagens no campo do conhecimento. A Lei 10.639/03 

é um exemplo que fundamentaliza o que foi dito anteriormente, um exemplo 
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significativo dessa realidade mutável. Oriundo da força e luta dos movimentos sociais, 

amparados num debate do direito à memória e ao passado, o tratamento escolar no 

que diz respeito às temáticas afro-brasileiras se inserem em um debate mais amplo e 

cauteloso sobre afirmações de direitos sociais, do reconhecimento de identidades 

silenciadas e homogeneizadas pela própria historiografia e da busca por uma 

educação mais ampla para as relações étnico-raciais.  

O processo de avaliação e análise dos livros didáticos inscritos pelas editoras 

ocorre em etapas (BRASIL, 2016): 

1) O MEC, por meio da Secretaria da Educação Básica e da Comissão 

Técnica para o PNLD - nesse caso, um grupo de especialistas de 

Universidades para cada uma das áreas específicas, designado pelo MEC - 

lança um edital público, no qual são estabelecidos os critérios que nortearão 

a avaliação (BRASIL-MEC,2016). De posse desse edital, as editoras 

apresentam as obras para avaliação. 

 

2) Uma vez inscritas, as obras passam por uma triagem, realizada pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo. Nessa triagem, são 

verificadas condições básicas de qualidade como resistência, observância 

de critérios mínimos quanto a papel, impressão etc. São verificados também 

os documentos apresentados pela Editora, o que envolve a legalidade de 

uma produção sujeita a Direitos autorais e que, para ser comprada pelo 

Governo, tem que estar dentro das normas regulares. 

 

3) As Universidades públicas brasileiras, atendendo a outro Edital, 

candidatam-se para avaliar as diversas áreas do conhecimento. Suas 

propostas são analisadas por uma comissão designada pela Secretaria de 

Educação Básica - SEB. No caso da área de História, para o PNLD 2017 foi 

selecionada a Universidade Estadual de Londrina. Essa escolha considerou 

o projeto apresentado por esta instituição, bem como o reconhecimento 

nacional de seus pesquisadores e sua produção a respeito do Ensino de 

História. 
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4) A coordenação pedagógica de área, juntamente com as coordenações 

adjuntas e a assessoria pedagógica, após definições da Universidade 

selecionada, prepara e coordena todo processo de avaliação, durante todas 

as etapas, com a supervisão da Comissão Técnica do MEC: define as fichas 

que serão usadas, convida os avaliadores de diferentes regiões brasileiras, 

cuida de toda a logística de distribuição de obras para os avaliadores, 

coordena o trabalho de análise, finaliza todos os pareceres e resenhas e 

prepara a versão final do Guia. 

 

5) Duplas de avaliadores leem cuidadosamente cada coleção, tendo em vista 

os critérios estabelecidos no Edital, e emitem seus pareceres em detalhadas 

e complexas fichas de avaliação. As coleções são descaracterizadas e cada 

avaliador não sabe quem é o seu par até que sua avaliação individual se 

finalize e se passe à etapa de consolidação do parecer em torno da obra. 

 

6) Após um período de discussão entre pareceristas, coordenação de área e 

coordenação adjunta, as obras são classificadas em aprovadas ou 

reprovadas, sendo que as aprovadas têm suas resenhas lidas por um grupo 

de Professores da Rede Pública. Esses professores avaliam a validade, 

consistência e clareza da resenha e, principalmente, sua condição de ser um 

instrumento que favoreça a leitura por parte de outros professores do país. 

 

7) Uma equipe composta pela assessoria de área, coordenação de área, 

revisores e diagramadores preparam o guia em sua versão final. 

 

8) O MEC publica, após a validação de todo o trabalho pela Comissão 

Técnica de Área, o Guia para que sirva à escolha a se feita por parte de 

professores nas escolas. 

 

Diante dessa perspectiva apresentada, verificamos que a obra didática de 

história passa por um processo criterioso, rigoroso e seletivo. O Guia de livros 

didáticos do PNLD deixa explícito em sua leitura a preocupação com a estrutura do 

livro afim de garantir a inserção de abordagem de temas, problemas e situações 
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significativas que contemplem os estudantes brasileiros que possuem diferentes 

realidades, tanto no entorno quanto no interior do ambiente escolar. A equipe que 

analisa a obra prioriza abordagens renovadas, inclusivas e que estejam à luz das 

tendências atuais do pensamento histórico, tendo como centralidade a formação de 

sujeitos imersos nessa realidade social contemporânea. 

O livro didático aprovado na avaliação dos pareceristas deve possuir quesitos 

gerais válidos para todas as áreas do conhecimento, sendo observado pelas equipes 

de todos os componentes curriculares.  

 

São eles: 

1) O respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais em vigor e relativas 

ao ensino fundamental. A obra deve respeitar toda legislação básica que 

orienta o funcionamento do ensino fundamental no Brasil (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), Constituição, Leis específicas tais 

como: 11.645 e 10.639, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCNEB), Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de 

Educação, Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança e Adolescente. Caso 

apresente elementos e temas em desacordo com a legislação nacional, a 

obra será excluída. 

 

2) A observância de princípios éticos necessários à construção do convívio 

social republicano e da cidadania. Nesse contexto, as obras didáticas que 

veicularem qualquer tipo de preconceito ou estereótipos de qualquer 

natureza e que violem os Direitos Humanos essenciais não serão aceitas. 

 

3) Assim como as obras que fizerem proselitismo político ou religioso, o que 

não significa dizer que a obra não possa tratar pedagogicamente desses 

assuntos que são, na verdade, questões da sociedade e da cultura e 

encontram-se presentes nos debates em torno da sociedade brasileira no 

tempo atual. O que não pode é, na coleção, construir-se um pensamento 

único e de caráter doutrinário. 

 

4) A obra não poderá conter publicidade de produtos que apareça, de modo 

gratuito e descontextualizado em relação ao conteúdo abordado, assim 
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como circunstâncias gratuitas de violência e de ostentação de armas. 

Entretanto, não podemos esquecer que as guerras são um elemento 

constitutivo da História humana e, nesse sentido, por vezes o tratamento de 

suas estratégias e armas pode vir a ser necessário para a compreensão dos 

processos históricos abordados. 

5) A obra deve conter coerência e adequação da abordagem teórico-

metodológica assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta 

didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados, ou seja, a coleção 

deve cumprir com coerência a proposta assumida. 

6) Valoriza-se a atualização e a correção de conceitos, procedimentos e 

informações, de modo que a obra não pode conter erros ou desatualizações 

graves que impliquem prejuízos ao aprendizado do educando e, sobretudo, 

ao desenvolvimento do pensamento histórico e crítico dos jovens. Não sendo 

admissíveis leituras voluntaristas do passado, anacronismos, incorreções 

informativas ou conceituais. 

 

3.1 PNLD, Currículo e a Representação do Negro 

A partir dessa leitura, percebemos o esforço e o engajamento por parte dos 

pareceristas para que todos os pressupostos apresentados sejam alcançados e nessa 

perspectiva, a representação dos agentes histórico-sociais deveria ser feita de forma 

igualitária. Entretanto, o indivíduo negro no livro didático é retratado em sua grande 

maioria de forma pejorativa, sendo subjugado pela hierarquização social e européia, 

além de ser invisibilizado. Contudo, há tempos o movimento negro luta contra a forma 

estigmatizada de como o negro é retratado.  

 

A representação dos negros em livros didáticos foi preocupação explícita a 
partir da constituição do Movimento Negro Unificado/MNU, em 1979. Uma 
das principais reivindicações do movimento negro foi a “mudança completa 
na educação escolar, de modo a extirpar dos livros didáticos, dos currículos 
e das práticas de ensino os estereótipos e os preconceitos contra os negros, 
instilando, ao contrário, a auto -estima e o orgulho. (GUIMARÃES, 2002, 
p.93). 

 

Segundo Guimarães, essas articulações e reivindicações tinham como projeto 

político a busca da africanidade como maneira de estabelecer a identidade cultural. O 

apelo por um currículo que valorize os negros e a herança africana, por meio da 
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inclusão de conteúdos de história e cultura afro-brasileiras e modificações nos livros 

didáticos, vem fundamentalizar um projeto de sociedade multirracial, com acesso à 

cidadania (afirmação dos direitos civis e combate à discriminação).  

Nesse contexto, o fato é que o movimento negro (ou qualquer outro movimento 

social) não foi referenciado como grupo de interesse ou participação na construção 

do PNLD, mesmo com toda sua experiência e trajetória política de engajamento que 

há tempos, com a Frente Negra Brasileira, priorizava a escola como instrumento de 

emancipação. 

 

O movimento negro articulou-se com esferas governamentais desde a 
década de 1980. Com a abertura política e a mobilização de diversos 
movimentos sociais, foram criados Conselhos do Negro (o primeiro no Estado 
de São Paulo, na gestão de Franco Montoro), órgãos de governo com 
participação dos movimentos sociais. Foram colocados em funcionamento 
diversos órgãos e projetos na área da educação, criados entre 1984 e 1986, 
vinculados às Secretarias Municipais de Educação de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. Em São Paulo, foi realizado em 1986 o seminário “O negro e a 
educação”, promovido pela Fundação Carlos Chagas e Fundação Ford, 
integrado pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra de São Paulo, cujos trabalhos foram publicados na revista “Cadernos 
de Pesquisa” nº 63, no ano seguinte. (SILVA,2008, p. 57)  

 

Dessa forma, percebemos que esses seminários realizados no final da década 

de 1980 e início da década de 1990 foram estratégicos para a reestruturação do 

PNLD. Segundo Paulo Vinícius nas estruturações das políticas do referido plano, de 

modo geral, os movimentos sociais e, em particular, o movimento negro, foram 

desconsiderados. Sendo assim, os agentes sociais que tinham propriedades 

legitimadoras para abordar e tratar o tema específico foram descartados. 

Diante dessa perspectiva, talvez camuflado pelo mito da democracia racial, 

entendido aqui como um processo que mascara o desrespeito pelas diferentes 

identidades e culturas existentes na sociedade brasileira e pela predominância do 

pensamento e da cultura do colonizador, que exclui as minorias étnicas, promovendo 

dessa forma, as desigualdades sociais, o currículo é algo que deve ser refletido, já 

que ele é um agente forte e atuante no espaço escolar devido ao seu caráter 

ideológico. O currículo hierarquiza o poder à medida que prioriza um conhecimento 

em detrimento de outro. Nesse sentido, que tipos de interesses e ralações de poder 

estabelece que determinados conhecimentos façam parte do currículo enquanto 

outros não? 

Sendo assim, Silva nos diz que: 
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O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 
representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que 
se condensam relações de poder que são cruciais para o processo de 
formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades 
sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações 
sociais. (SILVA, 1996, p.51). 

 
Entendemos por ideologia, a veiculação das idéias que transmitem uma visão 

de mundo social vinculada aos interesses dos grupos ou indivíduos situados em um 

posicionamento vantajoso na organização / hierarquia social, ou seja, é um dos 

modelos pelo qual a linguagem produz o mundo social, e, por isso a característica 

ideológica deve ser considerada nas discussões sobre o tema (MOREIRA, 1997). O 

currículo também está ligado à cultura e dela é inseparável, já que tanto a teoria 

educacional crítica quanto a tradicional veem no currículo uma forma institucionalizada 

de transmitir a cultura de uma sociedade. Nele se estabelece o terreno de política 

cultural e produção, no qual os materiais existentes funcionam como matéria prima de 

criação ou recriação e, sobretudo de transgressão e contestação. Logo, esse 

instrumento escolar tem ação direta ou indireta no desenvolvimento e na formação do 

aluno. Sem esquecer, no entanto, que neste caso, há um envolvimento político, pois 

tanto o currículo quanto a educação estão ligados à política cultural, sendo campos 

de produção ativa de cultura e por esse motivo, passíveis de contestação. 

Segundo Santos (2005) Esse encontro entre cultura e ideologia ocorre em meio 

a relações de poder na sociedade, incluindo a educação. Por esse motivo, o currículo 

se torna um terreno ideal para a manutenção ou transformação das relações de poder 

e, portanto, nas mudanças sociais, já que se refere a uma realidade cultural, histórica 

e socialmente determinada, refletindo em procedimentos didáticos e administrativos 

que condicionam sua teorização e prática. A elaboração de um currículo é um 

processo social, no qual situam-se lado a lado os fatores epistemológicos, lógicos, 

intelectuais e determinantes sociais como poder, interesses, conflitos simbólicos e 

culturais, propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à raça, classe, gênero 

e etnia. 

Sendo uma prática muito complexa, existe enfoques distintos e em diversos 

graus de aprofundamento. Entretanto, todas as perspectivas revelam 

posicionamentos de valor. É normal que seja assim, já que como todo trabalho 

pedagógico se fundamentaliza em pressupostos de natureza filosófica, o professor e 
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a escola tornam evidentes suas visões de mundo, assumindo posturas mais 

libertadoras ou mais tradicionais no desenvolvimento do currículo. 

É plausível evidenciar que o currículo constitui o elemento central do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), viabilizando o processo de ensino aprendizagem. 

Sacristán contribui com essa análise nos afirmando que: 

 

O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à 
educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos 
alunos; entre a teoria (idéias, suposições e aspirações) e a prática possível, 

dadas determinadas condições. (SACRISTÁN, 1999, p. 26). 

 

Segundo Moreira (1997) entre as décadas de 1960 - 1970 foram realizados 

inúmeros estudos sobre currículo, nesses estudos se destacaram diferentes tipos e 

níveis de Currículo: o Formal, real e oculto. 

O Currículo Formal é o currículo estabelecido pelos sistemas de ensino, é 

fundamentado nas diretrizes curriculares, objetivos e conteúdo das disciplinas ou 

áreas de estudo. Sendo este o que traz estabelecido institucionalmente os conjuntos 

de normas e diretrizes como por exemplo os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O Currículo Real refere-se ao currículo que acontece no cotidiano da sala de 

aula com alunos e professores a cada dia em decorrência dos planos de ensino e do 

projeto político pedagógico. 

O Currículo Oculto é o termo utilizado para denominar as influências que 

atingem a aprendizagem dos discentes e o trabalho dos docentes. Este currículo 

representa tudo o que os alunos aprendem diariamente dentre as inúmeras práticas, 

comportamentos, atitudes, percepções, gestos, que circundam o meio escolar e 

social. Este currículo é oculto por não aparecer especificamente no planejamento do 

professor. 

Sendo assim, podemos perceber que o currículo não é um elemento neutro 

dentro do contexto escolar, já que ele transmite conhecimento social. Nele está 

implícito as relações de poder, expressando o equilíbrio de forças e interesses que 

atuam no sistema educativo em um determinado momento, tendo em suas formas e 

conteúdo, a opção historicamente configurada de um determinado meio econômico, 

político, social e cultural. A construção curricular e o discurso no Brasil não se 

formaram a partir de uma única ideologia, mas com influência de interesses diferentes. 
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Nessa perspectiva, o currículo não pode ser desvinculado da construção histórica e 

social, já que ele é formado no meio dela. 

Nossa sociedade é formada por culturas e identidades diferentes que em 

muitos casos são invisibilizadas. Sendo assim, a construção do currículo deveria ser 

mais abrangente, de modo a atender a grande maioria. O currículo deve ser 

multicultural, de modo que não seja estabelecido nenhum tipo de critério 

transcendente onde uma determinada cultura possa ser julgada superior a outra. 

 

Aprendemos, na cultura e na sociedade, a perceber as diferenças, a 
comparar, a classificar. Se as coisas ficassem só nesse plano, não teríamos 
tantos complicadores. O problema é que, nesse mesmo contexto não 
deixamos de cair na tentação de hierarquizar as classificações sociais, 
raciais, de gênero, entre outras. Ou seja, também vamos aprendendo a tratar 
as diferenças de forma desigual. E isso, sim, é muito complicado! (GOMES, 
2005 p. 57). 

 

A hierarquização das classificações contribui para a formação de uma 

sociedade racista onde a representação dos mais variados grupos sociais ocorre de 

modo desigual assim como as oportunidades que lhes são concedidas. As diferenças 

baseadas e construídas nas relações de poder e na cultura foram, aos poucos, 

recebendo uma interpretação social e política que as enxerga com inferioridade. A 

partir do momento que não refletimos a respeito dessa perspectiva estamos 

colaborando para a reprodução do racismo.  

 

Ocultar uma cultura é uma forma de ocultar seus sujeitos sociais, étnicos, 
raciais, camponeses, das florestas. Ocultar a cultura popular tem sido uma 
forma de ocultar o povo como sujeito da cultura. Culturas silenciadas, mas 
presentes. Povos pensados à margem da história cultural se afirma a si 
mesmos como copresentes em nossa história cultural, reagindo a tantas 
tentativas de silenciá-los. (ARROYO, 2014, p.73) 

 

Dentro desse contexto, temos no livro didático um instrumento político, sendo 

ele um espaço onde há a preservação da memória. Torna-se muito claro a importância 

e o valor simbólico desse instrumento na construção e no processo de formação do 

aluno/cidadão. O livro didático de história além de produzir o conhecimento histórico-

social relativo a compreensão do passado para entender o tempo presente, apresenta 

ao aluno tanto de forma objetiva como subjetiva os valores sociais que compõe a 

sociedade ao qual ele pertence.  Se esse instrumento não for democrático em relação 
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aos agentes que produziram a história, ele estará sendo segregador. Arroyo nos 

salienta que: 

 

A educação tem participado diretamente na construção e preservação dessas 
representações segregadoras inferiorizantes. Logo, as teorias pedagógicas e 
didáticas, as políticas curriculares e avaliativas e de gestão são obrigadas a 
repensar de forma radical suas representações do povo, seja nas escolas, 
seja na educação popular, seja na formulação/avaliação de políticas. Esse 
repensar é uma exigência primeira para que a escola pública popular seja 
democrática e deixe de ser seletiva e segregadora.  (ARROYO, 2014, p. 85) 

 

Democratizar o ensino e o conhecimento de modo que todos os indivíduos se 

sintam representados deve iniciar por reconhecer os diferentes coletivos como 

realidade na história de nossa formação política, social, cultural e também 

educacional. Ignorá-los, tentando ratificar a negação de sua existência é um erro 

político e intelectual. Eles aqui já se encontravam quando a empreitada colonizadora 

chegou ou no momento da proclamação da República. Os povos indígenas aqui 

estavam, os africanos foram trazidos para esse lado do Atlântico como escravos. 

Esses povos formaram a base da estrutura produtiva, de trabalho e permaneceram 

como libertos. Formam a base de produção de toda nossa história social, econômica 

e cultural. 

Nesse sentido, analisarei como o negro/liberto está sendo apresentado no livro 

didático mais precisamente no contexto histórico que tem como marco periódico o Pós 

Abolição. Tentarei de forma minuciosa analisar as ausências, os silenciamentos e o 

que está sendo apresentado nas entrelinhas dos conteúdos. Desde já, quero deixar 

claro que esse exercício pra mim não será fácil, já que como mulher negra ainda me 

encontro em processo de desconstrução no que diz respeito a naturalização histórico 

- social dos negros em nossa sociedade.  

 

3.2 Apresentação da coleção e sua relevância no mercado editorial 

Os livros que me proponho a analisar compõe a Coleção: 

- HISTÓRIA -  dos autores Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge 

Ferreira e Georgina dos Santos. 

Sobre os autores: 

Ronaldo Vainfas - É mestre em História do Brasil (1983); Doutor em História 

Social pela Universidade de São Paulo - USP (1988); Pós-Doutorado pela 
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Universidade de São Paulo - USP (2014). Além de ser pesquisador do CNPq desde 

1990, atualmente é Professor Visitante do Programa de Pós-Graduação em História 

da UERJ - Faculdade de Formação de Professores, de 2016 a 2017 e também na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É pesquisador de história ibero-

americana e luso-brasileira entre os séculos XVI e XVIII, principalmente nos seguintes 

temas: Inquisição, Jesuítas, religiosidade, sexualidades, escravidão e colonização. 

Informação disponível na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/2893624319383287 

- acessado em 26/12/2017.  

Sheila de Castro Faria - Professora Titular aposentada em História do Brasil 

pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História de Universidade Federal 

Fluminense (1986) e doutorado pela mesma faculdade em (1994). Atualmente 

trabalha escravidão, alforria, história da família, cultura material, história do cotidiano 

e cafeicultura escravista, no Brasil Colonial e Imperial. Informação disponível na 

Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/8266246924327353 - acessado em 

26/12/2017.  

Jorge Ferreira - É mestre em História pela Universidade Federal Fluminense 

(1989), doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (1996). Atualmente 

é professor titular da Universidade Federal Fluminense, sendo pesquisador pela 

FAPERJ no Programa Cientistas do Nosso Estado. Tem experiência na área de 

História do Brasil República, com ênfase nos estudos de História Política e História 

Cultural. Informação disponível na Plataforma Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4838146606344520 - acessado em 26/12/2017.     

Georgina dos Santos - É mestre em História pela UFF (1995), obteve o título 

de doutorado em História pela Universidade de São Paulo (2002). Integra o 

departamento de História da UFF desde 1993, no qual lecionou História Medieval 

durante dez ano. Atualmente, ministra disciplinas de História Moderna na UFF e 

dedica-se ao estudo do criptojudaísmo nos conventos portugueses durante o século 

XVII. Informação disponível na Plataforma Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4824295831660435 - acessado em 26/12/2017.   

 

- OFICINA DE HISTÓRIA - dos autores Flávio Campos, Júlio Pimentel Pinto e 

Regina Claro. 

Sobre os autores: 

http://lattes.cnpq.br/8266246924327353
http://lattes.cnpq.br/4838146606344520
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Flávio Campos - É mestre em História Social pela Universidade de São Paulo 

(1993) e doutor em História Social também pela Universidade de São Paulo. Professor 

de História Medieval do departamento de História da USP, desenvolve pesquisas 

sobre a História Sociocultural do Futebol. É pesquisador visitante da Universidade 

Nova de Lisboa (2004-2005). Pesquisador visitante da École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (2005 e 2007). Coordenador do convênio USP/Cofecub (2005-

2008). É o coordenador do LUDENS (Núcleo Interdisciplinar de Estudos Sobre Futebol 

e Modalidades Lúdicas) que integra pesquisadores da USP, UNICAMP, Unesp e 

Unifesp. Informação disponível na Plataforma Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9293196827164795 - acessado em 26/12/2017  

Júlio César Pimentel Pinto Filho - Possui o título de mestre em História Social 

pela Universidade de São Paulo desde 1991, doutorado em 1995 e livre docência em 

2010 pela USP. Deu aula no Departamento de História da PUC - SP entre 1987 e 

1998 e, desde 1999 é professor no Departamento de História da Universidade de São 

Paulo (USP). Pesquisa e estuda as relações entre história e ficção. Informação 

disponível na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/5599667665069625 - acessado 

em 26/12/2017 

Regina Claro - Mestre em História Social pela USP (2004), está cursando 

doutorado pela mesma faculdade. Desenvolve trabalhos com ênfase em História da 

África. Possui publicações em livros didáticos, paradidáticos e literatura infanto-juvenil 

na área de história e cultura africana e afro americana. Atualmente desenvolve 

projetos de capacitação de professores da rede pública de ensino na área de história 

e cultura africana e afro-brasileira em atendimento à Lei 10.639/03. Informação 

disponível na Plataforma Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4814006868831865 - acessado 

em 26/12/2017    

Tabela 1 - Tiragem e valores de aquisição dos livros de História do 2º 

ano do ensino médio - PNLD 2016 

Editora Código Título Série Tipo L: 

Livro do 

Aluno 

Tipo M: 

Livro do 

Professor 

Tiragem Valor 

Unitário 

Valor total 

da 

aquisição 

Saraiva 27570C06

02 

História 2 2ª L 51.505 9,01 464.060,0

5 

http://lattes.cnpq.br/9293196827164795
http://lattes.cnpq.br/5599667665069625
http://lattes.cnpq.br/4814006868831865
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Saraiva 27570C06

02 

História 2 2ª M 605 11,86 7.175,30 

LEYA 27603C06

02 

Oficina de 

História 

2ª L 49.583 15,47 767.049,0

1 

LEYA 27603C06

02 

Oficina de 

História 

2ª M 631 21,49 13.560,19 

AJS 27517C06

02 

Conexão 

História 

Vol.2 

2ª L 11.177 14,63 163.519,5

1 

AJS 27517C06

02 

Conexão 

História 

Vol.2 

2ª M 113 20,02 2.262,26 

Ática 27565C06

02 

História 

em 

moviment

o- O 

mundo 

moderno e 

a 

sociedade 

contempor

ânea Vol.2 

2ª L 30.974 8,36 258.942,6

4 

Ática 27565C06

02 

História 

em 

Moviment

o- O 

mundo 

moderno e 

a 

sociedade 

contempor

ânea Vol.2 

2ª M 375 11,44 4.290,00 

Base 27513C06

02 

Caminhos 

do 

Homem - 

2º ano 

2ª L 20.699 15,42 319.178,5

8 

Base 27513C06

02 

Caminhos 

do 

Homem - 

2º ano 

2ª M 244 21,10 5.148,40 

CCS 27597C06

02 

Nova 

História 

Integrada 

2ª L 5.154 26,47 136.426,3

8 
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Volume 2 

CCS 27597C06

02 

Nova 

História 

Integrada 

Volume 2 

2ª M 58 36,22 2.100,76 

Do Brasil 27564C06

02 

História 

em 

Debate 

2ª L 8.449 12,96 109.499,0

4 

Do Brasil 27564C06

02 

História 

em 

Debate 

2ª M 91 16,38 1.490,58 

Escala 27610C06

02 

Por dentro 

da 

História,2 

2ª L 6.815 14,79 100.793,8

5 

Escala 27610C06

02 

Por dentro 

da 

História,2 

2ª M 77 20,70 1.593,90 

FTD 27569C06

02 

História, 

sociedade 

& 

cidadania 

2ª L 115.479 8,07 931.915,5

3 

FTD 27569C06

02 

História, 

sociedade 

& 

cidadania 

2ª M 1.394 11,05 15.403,70 

IBEP 27562C06

02 

História 2ª L 15.190 8,79 133.520,1

0 

IBEP 27562C06

02 

História 2ª M 171 11,89 2.033,19 

Moderna 27642C06

02 

2 Da 

conquista 

da 

América 

ao século 

XIX 

2ª L 72.093 7,41 534.209,1

3 

Moderna 27642C06

02 

2 Da 

conquista 

da 

América 

ao século 

XIX 

2ª M 874 11,46 10.016,04 

Moderna 27643C06

02 

2 Da 

colonizaçã

o da 

2ª L 37.681 7,19 270.926,3

9 
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América 

ao século 

XIX 

Moderna 27643C06

02 

2 Da 

colonizaçã

o da 

América 

ao século 

XIX 

2ª M 487 9,43 4.592,41 

Positivo 27561C06

02 

História 2ª L 7.014 18,05 126.602,7

0 

Positivo 27561C06

02 

História 2ª M 71 22,80 1.618,80 

Positivo 27563C06

02 

História: 

Cultura e 

sociedade 

fundament

os da 

modernida

de 

2ª L 7.664 17,10 131.054,4

0 

Positivo 27563C06

02 

História: 

Cultura e 

sociedade 

fundament

os da 

modernida

de 

2ª M 86 21,85 1.879,10 

Saraiva 27567C06

02 

História 

Global - 

Brasil e 

geral 2 

2ª L 84.496 9,01 761.308,9

6 

Saraiva 27567C06

02 

História 

Global - 

Brasil e 

geral 2 

2ª M 962 12,33 11.861,46 

Saraiva 27568C06

02 

História 

para o 

ensino 

médio 

2ª L 7.785 9,01 70.142,85 

Saraiva 27568C06

02 

História 

para o 

ensino 

médio 

2ª M 89 11,38 1.012,82 

Scipione 27566C06 História 2ª L 35.722 10,24 365.793,2
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02 geral e do 

Brasil - 

Vol 2 

8 

Scipione 27566C06

02 

História 

geral e do 

Brasil - 

Vol 2 

2ª M 396 13,47 5.334,12 

SM 27632C06

02 

Ser 

protagonis

ta História 

2 

2ª L 51.153 8,40 429.685,2

0 

SM 27632C06

02 

Ser 

protagonis

ta História 

2 

2ª M 641 10,84 6.948,44 

Fonte: MEC - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Programa do Livro didático - Dados Estatísticos. 

 

Verificando os dados acima, podemos afirmar que as coleções analisadas 

estão entre as cinco que mais possuem tiragens e consequentemente grande 

relevância dentro do mercado editorial. Temos o livro da editora FTD (História - 

Sociedade e Cidadania) com 115.479 tiragens; editora Moderna (Da conquista da 

América ao século XIX) com 72.093; editora Saraiva (História Global - Brasil e Geral) 

com 84.496; editora Saraiva (História 2) com 51.505 e editora Leya (Oficina de História 

2) com 49.583 tiragens. Analisando os referidos dados, podemos perceber a 

relevância desses livros quando pensamos na amplitude e no alcance que eles 

atingem, já que estão entre os primeiros colocados no quantitativo de tiragens. 

Responsáveis pela formação dos estudantes, os livros didáticos de História auxiliam 

a compreender o tempo presente a partir da análise e reflexão do processo histórico. 

Pensando no papel do livro didático para a educação e formação do discente, 

esse trabalho nasce da vontade de saber como os negros libertos no contexto do pós 

abolição são apresentados aos alunos. Como os alunos podem compreender o 

contexto sócio histórico do negro na atualidade a partir do que é apresentado pelo 

livro didático de história?   
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4 A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE DO NEGRO NO LIVRO DIDÁTICO  

 

Lendo um texto de Décio Rocha para me auxiliar na produção desse capítulo 

do TCC me veio um grande incômodo que julgo necessário compartilhar. Uma das 

partes do texto que mais me chamou atenção foi esta: 

 

Eis aí uma tarefa inadiável nos dias de hoje, quando tanto se fala em 
subjetividades não identitárias, mas nunca para retraçar um caminho de 
desnaturalização dessas identidades, explicitando, assim, o processo de sua 
produção em práticas de diversas ordens - linguagens ou outras. E se 
dizemos tratar-se de uma tarefa inadiável, é porque ela apenas reforça o 
compromisso ético acima referido. (ROCHA, 2014, p. 626)  

 

A partir desse trecho do texto fiquei pensando: Será que o professor de História 

da educação básica possui a convicção de que em sua aula, o livro didático tem o 

“poder” de naturalizar literalmente a história que é transmitida para o aluno? Nesse 

momento minhas lembranças foram ativadas. Me vi sentada na sala de aula folheando 

meu livro de história sem me ver representada nele, aliás, a única coisa que eu tinha 

certeza é que meus antepassados foram escravos e que a abolição da escravidão foi 

uma coisa tão boa que eles, os libertos, sumiram do livro. Pensava eu que de alguma 

forma os negros foram integrados em nossa sociedade, já que a Abolição foi uma 

“dádiva” ou melhor um “presente” oferecido pela princesa Isabel. Na verdade, esse 

entendimento se perpetuou por muito tempo durante esse contexto histórico 

propriamente dito. Segundo Lilia Moritz Schwarcz (2008, p.20) no período da Lei 

Áurea a abolição foi absorvida e entendida como uma dádiva, onde a princesa Isabel 

converte-se numa espécie de “Redentora” num momento de decadência de um 

Império que não tinha mais apoio político. Assim o ato mais popular do Império passa 

a ser mérito de “dono único”.   

Lembro de ler em meu livro um capítulo falando da imigração européia, 

subdividindo as regiões que esses imigrantes ficaram alocados no Brasil, era tudo 

muito específico. Achava interessante o fato de alguns asiáticos terem ido para a 

região norte desenvolvendo o cultivo da Juta. E os negros nesse contexto todo? 

Pensava eu que estavam inseridos na sociedade, usufruindo de sua liberdade. 

Schwarcz (2008) nos salienta que no período da Lei Áurea a abolição foi absorvida e 

entendida como uma dádiva, onde a princesa Isabel converte-se numa espécie de 
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“Redentora” num momento de decadência do Império que não tinha mais apoio 

político. Nesse sentido seu ato passa a se associar a uma “realeza mitificada”, quase 

mágica, senhora da justiça e da segurança.   

Apresentar um pensamento desse hoje é um erro grave, sabemos que muitas 

foram as lutas pela conquista da liberdade e quando de fato foi decretada, o governo 

não tinha planos de inserir socialmente o negro. A história não foi tão linear quanto a 

que foi apresentada. Muito mais do que isso, houve e ainda existe o silenciamento, a 

invisibilização e o “projeto” de embranquecimento da população negra, e isso é um 

fato relevante que deve ser problematizado. O meu maior objetivo aqui é apresentar 

como o livro didático contextualiza o negro. Será que o livro colabora para 

fundamentar e enfatizar a associação do negro apenas a condição de escravizado? A 

escritora nigeriana Chimamanda nos esclarece sobre o poder da história única. Nesse 

sentido, se a história do negro for contada repetidas vezes apenas pelo viés da 

escravidão, sem contextualizar/problematizar, sem apresentar a história positiva de 

resistência dentro da historiografia nacional, será nisso que os alunos da educação 

básica reafirmarão. 

 

[...] então, é assim que se cria uma única história, mostre um povo como uma 
coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se 
tornarão. É impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder. 
Há uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, que eu lembro sempre que penso 
sobre as estruturas de poder no mundo, e a palavra é “nkali”. É um 
substantivo que livremente se traduz: ‘ser maior do que o outro’. As histórias 
também são definidas pelo princípio do ‘nkali’. Como são contadas, quem as 
conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do 
poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma pessoa, mas 
de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. (ADICHIE, 2009, p. 1). 

 

Quando era estudante da educação básica, não questionava nem 

problematizava essas questões, apenas aceitava o que era apresentado. Minha 

educação básica não foi em um colégio de referência, mas sim em uma escola 

municipal, onde grande parte da população é escolarizada / educada, localizada na 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente em Bangu.  

Segundo Ferro (1983), como veiculador dos conhecimentos históricos, o livro 

didático de História é responsável pela imagem que fazemos de outros povos e de 

nós mesmos, mais do que isso, essas imagens são os fundamentos da construção 

das identidades coletivas e, ao mesmo tempo, da xenofobia, alteridades e 

preconceitos entre as sociedades. Fonseca (1993) ratifica esse pensamento quando 
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nos diz que “O livro didático é, de fato, o principal veiculador de conhecimento sistematizado, 

o produto cultural de maior divulgação entre os brasileiros que tem acesso à educação 

escolar”. 

A partir dessas perspectivas, torna-se necessário analisar de forma mais 

criteriosa e reflexiva os discursos que são expostos no livro didático em questão, como 

o negro é apresentado e representado, assim como as construções de narrativas que 

compõe pressupostos significativos de representatividades.   

 

4.1 Análise da Coleção História 

 

Visão Geral da Obra:  

Coleção História - dos autores Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge 

Ferreira e Georgina dos Santos. 

Segundo o guia do PNLD 2018, a coleção está estruturada em três volumes, 

apresentando os conteúdos de forma a integrar aspectos das histórias da América, 

Ásia, Brasil, África e Europa, procurando contemplar a história dos povos não 

europeus, incluindo afro-brasileiros e indígenas, assim como temas sociais a eles 

relacionados. Utiliza o uso de fontes como imagens, documentos, mapas, sugestões 

de leituras em livros, sítios de internet e filmes, indicando em seções e boxes com 

atividades para o aluno. Inclui em suas abordagens temas como política, economia, 

cidadania e conflitos sociais, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de 

apresentar argumentos, de raciocinar criticamente e de desenvolver o pensamento 

histórico, a fim de compreender as situações cotidianas de sua vida e do seu tempo. 

O livro do aluno é dividido em unidades que, por sua vez, organizam capítulos 

com seções e boxes que intercalam atividades interativas com os textos ou as 

imagens que os acompanham. Cada unidade apresenta uma página dupla, composta 

por título, imagem, quadro resumo e epígrafe, com a lista das principais temáticas a 

serem trabalhadas, relacionando o conteúdo dos capítulos que se seguem até a 

próxima unidade. Cada capítulo é iniciado por título, texto introdutório, imagem e uma 

seção chamada Puxando pela Memória. A obra oferece as seguintes seções fixas e 

boxes: Outra dimensão; História em seu lugar; Fique de olho! Imagens contam a 

História; Investigando o documento; Conversa de historiador; Roteiro de estudo; 

Glossário e Bibliografia. 
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No componente curricular História, a obra partilha de uma concepção 

multicausal da História, já que trabalha com narrativas e olhares distintos sobre os 

mesmos temas. A resenha sobre o guia do PNLD 2018 (BRASIL, 2017) nos informa 

que os textos-base e as seções demonstram o uso de referências fundamentadas na 

historiografia, no uso de imagens como iconografias e fotografias referentes ao 

acontecimento em estudo, documentos históricos escritos como crônicas, leis, textos 

teóricos e trechos de obras literárias. 

 

4.1.1 Análise Específica do Livro História 2 

 

O segundo volume da coleção possui 288 páginas incluindo a bibliografia. 

Unidades: 1 - Colapso do absolutismo e do sistema mercantilista; 2 - No tempo da 

indústria; 3 - Américas independentes; 4 - A expansão do mundo burguês. 

O capítulo 10 que compõe a unidade 3 tem como título - Regências e revoltas 

no Brasil.  

Quando esse capítulo inicia a sua fala sobre as revoltas escravas no boxe 

conversa de historiador, os autores tratam de como essas revoltas regenciais eram 

vistas pela população e suas diferenças fundamentais em relação às outras revoltas 

escravas. O seguinte trecho chamou minha atenção. 

 

(...) Tampouco havia um sentimento de ser ‘africano’ ou uma solidariedade 
por ser ‘escravo’. As escravarias eram compostas de homens e mulheres de 
variadas origens étnicas, motivo que dificultava a criação de identidades 
culturais. Quase todas tiveram como líderes escravos ou libertos vindos de 
regiões da África onde a escravidão também existia, motivo pelo qual muitos 
tinham a escravidão como uma situação costumeira. (p.166) 

 

O trecho do livro acima destacado possui embasamento historiográfico e 

documental, entretanto, a maneira como é passado para o estudante, pode abrir 

espaço para uma interpretação errada dos fatos, pois naturaliza a prática da 

escravidão e nesse sentido, justifica a mesma.  

Segundo Pelógia (2013), a escravidão entre os povos africanos geralmente era 

considerada escravidão doméstica e não mercantil, já que o escravo não era visto 

como mercadoria, e sim um braço a mais na colheita, na caça, na pecuária, um 

guerreiro a mais nas campanhas militares, ou seja, as pessoas tornavam-se sem 



45 
 

 
 

direitos, poderiam ser compradas ou vendidas ou mesmo, oferecidas de presente para 

servirem como artífices especializados ou pessoal doméstico. Além disso, havia a 

possibilidade desses escravos subir de postos, casar no seio da família dos amos, de 

trabalhar para adquirir a liberdade, eram bem tratados por serem caros. Priore (2004) 

nos informa que poderiam também, mas não somente, se tornar escravos por conflitos 

entre etnias diferentes. As guerras entre os vizinhos geralmente produziam um 

número de indivíduos capturados que poderiam ser facilmente vendidos na Costa 

como escravo. 

Nesse sentido, não podemos simplificar a atividade escravista que existia em 

África no período a partir de uma única perspectiva. Um continente com essa 

dimensão deve ser analisado no mínimo a partir do seu multiculturalismo que advém 

da distinção entre seus povos.  

Um outro ponto que me chamou a atenção se encontra no capítulo 11, mais 

precisamente na página 191. O tópico tem como título “O fim da escravidão, início da 

guerra racial.” O texto aborda o contexto do Pós Abolição nos Estados Unidos, como 

os estados do sul e do norte se comportaram diante dessa perspectiva, o surgimento 

das organizações racistas (Ku Klux Klan e White League) mediante a ascensão de 

milhares negros à condição de cidadãos, fala a respeito dos direitos constitucionais 

estendidos aos ex-escravos a partir da 15ª Emenda de 1870. Enfim, apresenta mesmo 

que minimamente o contexto do negro a partir da abolição. 

Quando analiso a mesma perspectiva em relação ao contexto nacional verifico 

total ausência. O livro não apresenta o contexto sócio-político do liberto. Há um 

silenciamento / apagamento no decorrer da leitura do livro em relação ao fato 

apresentado. Não existe um tópico que retrate de forma explícita ou um pouco 

extensiva o racismo ou o contexto dos ex-escravos no Brasil, favorecendo a 

construção do errado pensamento a respeito da Democracia Racial, indicando a 

inserção do negro na sociedade. O que encontramos na mesma página em relação 

ao Brasil se localiza num boxe intitulado a História no seu lugar, onde há o incentivo 

ao estudo de caso e ao debate entre os alunos. Nele os autores deixam explícitos que 

mesmo com o final da escravidão o racismo continuou a existir em nossa sociedade 

e por isso, hoje há medidas que preveem penas aos acusados por tal crime. O livro 

sugestiona aos alunos pesquisarem em jornais locais algum processo ou prisão por 

esse crime. O trecho do livro diz: 
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No Brasil, com o fim da escravidão, o racismo também se fez presente. Hoje, 
há medidas que preveem penas aos acusados de racismo, como a Lei n. 
7.437, de 20 de dezembro de 1985. Pesquise, em jornais de seu município 
ou estado, se houve algum processo ou alguma prisão de pessoas acusadas 
de crime de racismo. Apresente o caso em sala e o discuta com seus colegas. 
(191) 

 

O que se refere a Abolição no Brasil encontra-se na página 228 e nela 

verificamos o contexto político que antecedeu ao fato propriamente dito. Relata-se a 

prudência que o momento exigiu, já que os escravos eram propriedade privada dos 

senhores; o estímulo de fuga e formação de quilombos apoiado por lideranças 

abolicionistas; a aprovação da Lei dos Sexagenários em 28 de setembro de 1885 - 

que libertava todos os escravos com mais de 60 anos e nesse sentido, acabou 

estimulando ainda mais o movimento abolicionista, pois aumentou as fugas em massa 

e levou muitos senhores a alforriar coletivamente seus escravos na condição de 

permanecerem trabalhando em suas terras. Apresenta a estimativa populacional de 

escravos no Império no contexto da Abolição (cerca de 700 mil, menos de 5% da 

população do país) e que em 13 de maio de 1888, aprovada pela Câmara e o Senado, 

a Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel. O Brasil é o último país do continente 

americano a abolir a escravidão.   

Apesar da escravidão ser um fato vergonhoso para uma nação, as questões 

relativas a mesma não pode ser apagada. A compreensão por parte da sociedade do 

que esse ato resultou, e nesse caso me refiro especificamente a marginalização da 

população negra, é de extrema importância para se entender a necessidade por 

exemplo das ações afirmativas, já que estas são políticas públicas feitas pelo governo 

ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes 

na sociedade, acumuladas ao longo de anos, onde busca oferecer igualdade de 

oportunidades a todos, podendo ser de três tipos: com o objetivo de reverter a 

representação negativa dos negros; para promover a igualdade de oportunidades e 

para combater o preconceito e o racismo ( BRASIL, 2017). 

 

A libertação dos antigos escravos não significou mudança na estrutura de 
poder na sociedade. Na passagem ao modelo capitalista de produção, foram 
mantidas interdições aos chamados ‘homens de cor’, o poder centralizado 
nas mãos das mesmas classes dirigentes sendo ampliada as distâncias 
sociais entre os grupos raciais. (SILVA,2008, p.57) 
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Segundo Verena (2014) não há dúvida que estamos diante de temas 

identificados por alguns autores como “sensíveis” ou “controversos”, os quais, muitas 

vezes por isso mesmo, são evitados em sala de aula. O estudo de história de questões 

sensíveis se configura quando envolve uma injustiça, real ou percebida, ocorrida em 

relação a determinados grupos. Pode ser uma história contestada, ou cujo 

conhecimento seja difícil ou constrangedor. São temas sensíveis, por exemplo, a 

imigração em países da Europa Ocidental, o racismo, o holocausto, a escravidão e o 

tráfico transatlântico. 

No capítulo 13 que tem como título: O Brasil é o Vale - Cafeicultura no século 

XIX, o tópico localizado na página 214 apresenta o que são as Colônias de parceria. 

A partir da proibição definitiva do tráfico atlântico de escravos em 1850, houve a 

necessidade de buscar uma outra opção para substituir os escravos. Nessa 

perspectiva, o leitor (aluno) pode pensar: Por que essa substituição não foi feita com 

os indivíduos que já trabalhavam com a plantação e sabiam o ofício agrícola?  

 

No pensamento imigrantista do século XIX a escravidão não é percebida 
como um regime imoral ou ilegítimo, mas simplesmente adjetivada pelo seu 
caráter arcaizante, um modelo econômico retrógado e impeditivo de 
imigração porque produz uma imagem negativa do país na Europa. Em 
resumo, a vigência do regime escravista faz da África apenas um lugar de 
negros bárbaros e não de imigrantes potenciais. (SEYFERTH,2002, p.128) 

 

Um trecho do texto diz: “As colônias de parceria seriam os ‘viveiros ou escolas 

normais agrícolas’, onde os colonos se adaptariam ao clima e aos costumes locais, 

aprenderiam as técnicas usadas e se mesclariam com a população, por meio do 

casamento. Só então estariam aptos a comprar terras com recursos de seu trabalho.” 

Independentemente do projeto das Colônias de parcerias terem dado certo ou não, 

gostaria de chamar a atenção para o projeto de branqueamento que está sendo 

apresentado nas entrelinhas do referido discurso. A população nesse caso é 

composta em sua grande maioria por negros, considerados socialmente inferiores aos 

brancos. Deveria existir um espaço falando sobre essa temática de forma clara e 

explícita. 

O livro não nos apresenta o projeto de branqueamento existente nesse contexto 

de forma explícita, entretanto, relata como um dos objetivos das colônias de parceria 

o incentivo ao casamento (imigrantes e população) para se mesclarem. O trecho do 

texto diz: “As colônias de parceria seriam, em seu projeto, os “viveiros ou escolas 
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normais agrícolas”, onde os colonos se adaptariam ao clima e aos costumes locais, 

aprenderiam técnicas usadas e se mesclariam com a população, por meio do 

casamento.”  

 

A noção de primitivo, assim como a percepção de uma inferioridade e de uma 
superioridade raciais, são fenômenos socialmente construídos e, também, 
historicamente produzidos. Pertencendo a processos de auto identificação e 
conceituação do outro, envolvem o olhar daquele que enuncia e classifica, 
em uma relação comparativa, que determina quais são os indivíduos que 
compõe o grupo de superiores e quais são aqueles que fazem parte do grupo 
de inferiores. (BENEDUZI, 2011, p.23) 

 

Segundo Nóbrega (2013), diante do medo da “onda negra” que tomara conta 

da província a partir da Revolta dos Malês e o caráter inferiorizante da escravidão, os 

deputados impuseram uma série de barreiras ao tráfico interprovincial, criando 

impostos altos na esperança de que o capital liberado passasse a ser investido na 

imigração. Em pouco tempo tornou-se unânime entre os deputados a necessidade de 

restrição da entrada de escravos em São Paulo, favorecendo dessa forma o 

branqueamento da população. 

História 3 

O terceiro volume da coleção possui 288 páginas incluindo a bibliografia. 

Unidades: 1 - Revolução e guerras; 2 - Guerra Fria, guerras quentes; 3 - Os caminhos 

para o terceiro milênio. 

O capítulo 1 que compõe a unidade 1 possui como título - Brasil: a Primeira 

República. 

O tópico denominado Mundo Urbano retrata o contexto social da área central 

da cidade do Rio de Janeiro, capital da República, no final do século XIX. Apresenta 

para o leitor como a cidade sofria com a insalubridade e epidemias de cólera, peste 

bubônica e disenteria. Aponta os cortiços e as ruas estreitas como locais pouco 

higiênicos que impediam a livre circulação de ar e a entrada da luz do sol - fatores 

favoráveis à proliferação de doenças. Descreve de modo geral a reforma urbana de 

Pereira Passos que começou em ritmo acelerado modificando a estrutura física da 

cidade. 

 

Os habitantes da cidade, notoriamente insalubre, sofriam com uma série de 
epidemias. Em 1891, a febre amarela matou cerca de 4.500 pessoas, a 
varíola, quase 4 mil e a malária, um pouco mais de 2.220. Havia ainda a 
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cólera, a peste bubônica e a disenteria. (...) Diplomatas estrangeiros, em 
especial os europeus, tinham pavor de servir no Rio de Janeiro. (pág.22) 

 

Esse trecho do livro apresenta o “retrato” da cidade do Rio de Janeiro no final 

do século XIX excluindo o negro de sua configuração. Nem mesmo a palavra NEGRO 

ou EX-ESCRAVIZADOS é mencionada. No lugar da especificidade encontramos 

palavras que generalizam e engloba o sujeito. Vale lembrar que paralelamente nesse 

período há o projeto político de branqueamento da população, ou seja, o sujeito negro 

está presente nesse contexto social como um incômodo para o projeto de nação. 

Mesmo com a tentativa de ser invisibilizado por um lado, ele se faz presente por outro. 

Nesse tópico encontramos frases como: “(...) no cortiço moravam trabalhadores que 

exerciam por ali mesmo suas atividades.” Quem são esses trabalhadores? - “(...) a 

grande obra foi a abertura da avenida Central, atual Rio Branco, cortando o centro da 

cidade. Para construí-la foram demolidos centenas de prédios, o que deixou milhares 

de pessoas sem ter onde morar,” Quem são esses milhares de pessoas? - (...) Expulsa 

de suas moradias, a população que residia na área tinha dificuldades para morar nos 

subúrbios, devido ao preço do transporte. A opção foi mudar-se para lugares próximo 

ao centro, subir os morros, formando, assim, as primeiras favelas.” Quem compõe 

essa população? 

 

Nos anos 1880, não foi organizado nenhum recenseamento da população do 
município do Rio de Janeiro, mas sabe-se, devido as estatísticas divulgadas 
pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que em 1884 ainda 
existia na Corte o considerável número de 32.103 escravos. Nos quatro anos 
seguintes, a população cativa se reduziu drasticamente e no início de 1888, 
portanto às vésperas da Abolição (13 de maio do mesmo ano), ela chegou a 
apenas 7.488 indivíduos. Depois da Abolição, muitos ex-escravos deixaram 
as áreas cafeeiras e se dirigiram para o Rio de Janeiro à procura de novas 
oportunidades de trabalho, o que também contribuiu para aumentar mais 
ainda a população da cidade. (SOARES, 2007, p. 159) 

 

Magalhães (2010) nos esclarece que com a extinção da escravidão em 1888, 

sem a criação de políticas de inserção dos ex-escravizados no mercado de trabalho 

ou de garantias básicas de sobrevivência (alimentação, moradia e saúde), gera 

migrações em massa para as cidades de desempregados e subempregados que, sem 

condição de comprar ou alugar moradias legais, se alojam em cortiços, antigos 

quilombos ou constroem moradias em áreas ilegais e desvalorizadas de morros, 

grotas e pântanos. Com as demolições dos cortiços do Centro pelo Prefeito Pereira 
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Passos, entre 1902 e 1906, sem indenização, seus moradores passam a ocupar os 

morros mais próximos. 

 

Diversas outras ruas no centro da cidade foram abertas ou alargadas. 
Expulsa de suas moradias, a população que residia na área tinha dificuldades 
para morar nos subúrbios, devido ao preço do transporte. A opção foi mudar-
se para lugares próximos ao centro, subir os morros, formando, assim, as 
primeiras favelas. (pág. 22) 

 

Na página 23 do mesmo tópico a Revolta da Vacina é apresentada como um 

caso isolado, onde a população se revolta contra as medidas autoritárias imposta pelo 

governo. De forma muito superficial, diz que a insatisfação popular nesse contexto 

também era resultado das reformas urbanas de Pereira Passos, ja que tinha 

derrubado muitos cortiços, informando que a reação maior ficou por conta da 

população mais pobre. 

 

Havia grande insatisfação popular com as reformas urbanas do prefeito 
Pereira Passos, que tinha derrubado muitos cortiços. As insatisfações se 
estendiam às medidas autoritárias e elitistas do prefeito, mas também 
pesavam razões morais. (pág. 23) 

 

Quais foram as medidas autoritárias e elitistas? Na realidade, grande parte da 

população mais pobre, formada em sua maioria por libertos marginalizados e 

abandonados pelo governo, se revoltou também por conta da falta de estrutura e 

condição social.  

Jose Murilo de Carvalho nos informa que grande parte da população pobre 

estava marginalizada e insatisfeita, já que lhes faltava infraestrutura. Além disso, após 

a Abolição houve uma intensificação de leis moralistas e repressoras, em 1890 foi 

criado o Código de Posturas Municipal, este não fora utilizado por muito tempo, mas 

já deixava transparecer a preocupação republicana com o controle da população 

marginal da cidade.   

 

Independentemente da intenção real de seus promotores, a revolta começou 
em nome da legítima defesa dos direitos civis. Despertou simpatia geral, 
permitindo a abertura de espaço momentâneo de livre a ampla manifestação 
política, não mais limitada à estrita luta contra a vacina. Desabrocharam, 
então, várias revoltas dentro da revolta. Caminhou a conspiração militar - 
Centro das Classes Operárias, que buscava derrubar o governo; os 
consumidores de serviços públicos acertaram velhas contas com as 
companhias; os produtores mal pagos fizeram o mesmo com as fábricas; a 
classe popular dos aventurosos e belicosos, como chamou Vicente de Souza, 
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retomou em dimensões mais heróicas seu combate cotidiano com a polícia. 
E todos os cidadãos desrespeitados acertaram as contas com o governo. 
(CARVALHO, 1987, p. 45) 

 

Dando continuidade, o próximo tema abordado é a Revolta da Chibata. Ao 

apresentar o contexto de como ela ocorreu, o livro não relata as tensões raciais que 

estavam presentes nesse fato. Em 23 linhas, ele resume que essa revolta foi 

concretizada devido as péssimas condições de trabalho e os castigos físicos aos quais 

eram submetidos, principalmente com o uso da chibata. 

 

Os marujos da Marinha da Guerra (Armada) brasileira viviam sob péssimas 
condições de trabalho: soldos miseráveis, má alimentação, trabalhos 
excessivos e opressão da oficialidade. (...) os revoltosos exigiram, melhores 
condições de trabalho e o fim dos castigos temporais. (p. 24) 

 

A Revolta ocorreu 22 anos após a Abolição, neste sentido, a forma de 

tratamento e a aceitação da posição social do negro era algo que ainda trazia 

incômodo. 

 

Um dos maiores desafios às sociedades que experimentaram o fim da 
escravidão de africanos e seus descendentes nas Américas foi transformar 
uma das propostas da Revolução Francesa em realidade, ou seja, construir 
a igualdade entre seres cujas diferenças econômicas, sociais, raciais, 
políticas e culturais haviam sido forjadas e experiênciadas historicamente. A 
possibilidade de pessoas negras votarem, terem o direito de ir e vir, aceitarem 
ou não uma proposta de trabalho, entre outras liberdades, gerou incômodos 
à maior parte dos brancos, que se sentiu ferida com a divisão de seus 
privilégios. A liberdade, enfim, trouxe vários problemas àquelas sociedades 
pós-abolição. (NASCIMENTO, 2016, p. 21) 

 

Segundo Álvaro do Nascimento, aproximadamente 75% dos marinheiros eram 

negros, sendo essa a geração de filhos e netos de libertos, ventre-livres e negros 

livres. Mesmo com o novo regime, diziam aqueles jovens marinheiros negros que a 

Marinha os mantinha como “escravos” de oficiais. 
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Fotografia 1: Repórter do Correio da Manhã (Júlio do Nascimento), com 
João Candido à sua direita. Navio   Dreadnought. 
 

 

Fonte: Acervo Digital - Fundação Biblioteca Nacional. 

 

Unidade 2 (Guerra Fria, guerras quentes); Capítulo 9 (Construindo rivalidades: 

o mundo pós-guerra (II). 

O tópico 7 tem como título A conquista dos direitos civis. No decorrer do texto 

é retratada a vida social dos afrodescendentes e a luta por seus direitos. De forma 

detalhada os autores relatam como vigorava a segregação racial contra os negros e 

quais espaços físicos (escolas, bares e restaurantes, praças, veículos de transporte e 

banheiros públicos) eram separados entre eles e os brancos. As personalidades como 

Rosa Parks que não cedeu lugar a uma pessoa branca no transporte público gerando 

assim uma onda de protesto, e os líderes que lutaram no movimento, Martin Luther 

King de forma pacífica, Malcon X de forma mais radical e setores do movimento negro 

como por exemplo o Partido dos Panteras Negras para Autodefesa foram 

apresentados de forma individual no livro, contextualizando socialmente suas ações.  

 

(...) tendo superado as mais violentas e óbvias formas de discriminação racial, 
o movimento pelos direitos civis pareceu ter cumprido seu objetivo. Os tipos 
de discriminação que continuaram (e continuam) a existir eram muito mais 
sutis e difíceis de detectar e, portanto, era ainda mais difícil a mobilização de 
pessoas em seu repúdio. Os avanços conseguidos durante aqueles anos 
foram verdadeiramente extraordinários, pois o governo federal instituiu 
programas de ‘igualdade de oportunidade’ e ‘ação afirmativa’. (ANDREWS, 
1985, p. 54) 
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O que me chamou atenção nessa perspectiva foi o destaque dado para a luta 

do negro afro americano, enquanto que no Brasil essa luta foi invisibilizada. Por aqui 

houve e ainda há muita luta pelo direito dos negros. Luta-se por igualdade de 

oportunidades, contra o racismo e preconceito, por visibilidade. Foi no dia 16 de 

setembro de 1931 que nascia em São Paulo uma das maiores entidades negras do 

século XX: a Frente Negra Brasileira que tinha como objetivo integrar o povo afro - 

descendente à sociedade. Autodenominada “órgão político e social da raça”, a Frente 

atingiu dimensões inusitadas, chegando, inclusive, a tornar-se partido político. Se 

pensarmos na situação social da época, em que o desemprego entre os homens era 

alto (as mulheres negras eram o pilar das famílias, pois o emprego de doméstica lhes 

dava algum salário), em que as condições de educação eram precárias, a Frente 

realizou feitos espantosos.  

 

O pós-abolição, por exemplo, é rico em termos de criação de associações 
afro-brasileiras, na sua maior parte com atividade de lazer e cultura. Outras 
entidades tinham caráter assistencialista. Algumas se dedicaram à 
publicação de jornais numa época em que os índices de analfabetismo eram 
terríveis. Quando a Frente Negra surge, atinge um nível de organização e 
atuação que a faria ser lembrada através de décadas. (...) nesse local, a 
Frente Negra manteve escola, departamento de assistência social e jurídica, 
grupo de teatro, jornal, além de promover palestras e os grandes bailes 
organizados pelo grupo das Rosas Negras, dentre outras atividades. 
(BARBOSA, 2011, p. 2). 
 
 

Fotografia 2: Aniversário de Fundação da Frente Negra Brasileira: São 
Paulo, 16 de setembro 1935. 

            

 

Fonte: Acervo Digital - Fundação Biblioteca Nacional. 
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Segundo Pereira (2010) é difícil estabelecer uma cronologia fechada que 

enquadre a constituição do movimento negro brasileiro ao longo do século XX em 

fases muito definidas, na medida em que entre as diferentes fases deste movimento 

durante todo esse período, é possível constatar a presença de muitos elementos 

comuns, muitas continuidades em relação às formas de atuação e estratégias 

adotadas por ativistas e organizações. 

 

Fotografia 3: Banda musical da delegação da Frente Negra Brasileira. São 
Paulo, entre 1931 e 1937 
 

 

Fonte: Acervo Digital - Fundação Biblioteca Nacional 

 
 

A Frente Negra Brasileira, como podemos perceber foi uma das mais 

destacadas entidades negras no Brasil. Um de seus objetivos institucionais gerado a 

partir de um programa preestabelecido de luta e reivindicações, visava conquistar 

posições para o negro em todos os setores da nossa sociedade. Arregimentou 

milhares de afrodescendentes em vários estados do Brasil (Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia) proporcionando a 

essa parte da população que se encontrava excluída e marginalizada não apenas 

assistência social, mas recursos e meios de enfrentar e combater o racismo e 

preconceito. 
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Nesse sentido, por que APENAS apresentar a luta e conquista dos direitos civis 

estadunidense, se por aqui também temos um histórico de lutas por direitos e 

equiparação de oportunidades devido ao preconceito racial aqui existente? Esse 

tópico poderia ser contextualizado com a história de resistência e luta dos negros no 

Brasil, já que apresentar ao aluno da educação básica a perspectiva histórica de luta 

do negro em nossa sociedade auxilia o mesmo a compreender que a questão racial é 

algo inerente a nossa sociedade. Excluir tal fato pode sugestionar que o problema 

racial ocorreu e ocorre apenas lá e não mais por aqui. 

 

4.2 Análise da Coleção Oficina de História  

 

Visão Geral da Obra  

Coleção Oficina de História - dos autores Flávio de Campos, Júlio Pimentel 

Pinto e Regina Claro. 

Segundo o guia do PNLD 2018, a coleção está dividida em três volumes, 

destinados aos estudantes do ensino médio: 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. A 

proposta de abordagem é a partir da história sociocultural, promovendo o discurso de 

tolerância e respeito à diversidade. A organização dos capítulos ocorre por eixos 

temáticos, trazendo como foco de discussão as relações entre natureza e cultura no 

volume 1; as revoluções, no volume 2; e o papel das ideologias no volume 3. Os 

diferentes conteúdos são apresentados a partir de uma perspectiva histórica 

cronológica, explorando de forma integrada a História da Europa, África, América e 

Brasil, indo até a contemporaneidade. 

Há o investimento em orientações teóricas e metodológicas sobre a análise de 

fontes diversificadas - jornais, manuscritos, revistas, fotografias, narrativas das mídias 

sociais. No livro do aluno existe boa quantidade de documentos escritos e imagéticos 

compondo as seções e os quadros complementares. Como estratégia pedagógica, a 

linguagem adotada dialoga de forma consistente e programática com a faixa etária 

dos estudantes do ensino médio, oferecendo propostas das atividades oriundas de 

concursos vestibulares e do Enem. 

A abordagem didático-pedagógica é estabelecida a partir de uma perspectiva 

que leva em consideração a formação cidadã do estudante em um contexto de 

globalização. O livro do estudante está dividido em capítulos intercalados por seções 
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fixas e variáveis. As seções fixas são: Tá ligado?!, que apresenta exercícios de 

recapitulação de assuntos; Um outro olhar, com sugestões de atividades 

interdisciplinares; Engenho e Arte, que oferece exercícios aprofundados ao final de 

cada capítulo; Radar, com questões de vestibulares e Em cartaz, que propõe 

sequências didáticas para análise de filmes. As seções variáveis são: Análise de 

imagem, que propõe as leituras interna e externa de imagens; Tá na rede, que 

disponibiliza endereços de sites para pesquisa; Verificação de leitura, com exercícios 

de revisão; Estante, que oferece dicas de livros para aprofundar os assuntos; Mãos à 

obra, que contém questões do Enem e de vestibulares. A resenha do PNLD 2018 nos 

informa ainda que os livros contêm ainda, linhas do tempo, infográficos, texto 

complementares e quadros interdisciplinares. Os capítulos trazem, em sua página 

inicial, uma lista dos principais conceitos que serão abordados.  

 

4.2.1 Análise Específica do Livro Oficina de História 2 

 

O segundo volume da coleção possui 277 páginas, incluindo o índice remissivo 

e onomástico. Recapitulando-As fronteiras móveis da Idade Média, Capítulo 1 - 

Inglaterra e Portugal: Destinos cruzados, Capítulo 2 - Nem tudo que reluz é ouro, 

Capítulo 3 - Na velocidade das luzes, Capítulo 4 - O diabo ronda as colônias, Capítulo 

5 - Nações, nacionalismo e internacionalismo, Capítulo 6 - O imperialismo, Capítulo 7 

- A costura da ordem republicana no Brasil, Capítulo 8 - Fora da ordem brasileira.  

A partir da página 30 do trecho recapitulando (A América e a escravidão), é 

observado que os autores evitam utilizar a palavra “escravo” sempre que é necessário 

se referir à condição de cativo, afim de não naturalizar o processo de escravidão. 

Compreender a distinção entre as palavras escravos e escravizados, analisar a 

relação histórico-social desses vocábulos e a construção semântica construída e 

constituída em torno dessas palavras permite ao aluno entender a diferença entre ela: 

“escravo” é aquele privado de liberdade, em estado de servidão e “escravizado” 

aquele que “sofreu escravização” e, portanto, foi forçado a essa situação. 

 

Enquanto o termo escravo reduz o ser humano à mera condição de 
mercadoria, como um ser que não decide e não tem consciência sobre os 
rumos de sua própria vida, ou seja, age passivamente e em estado de 
submissão, o vocábulo escravizado modifica a carga semântica e denuncia o 
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processo de violência subjacente à perda da identidade, trazendo à tona um 
conteúdo de caráter histórico e social atinente à luta pelo poder de pessoas 
sobre pessoas, além de marcar a arbitrariedade e o abuso da força dos 
opressores. (SANTOS, 2012, p.7) 

 

Algo que por muito tempo passou despercebido pela historiografia, hoje é 

revisado. A diferença que existe entre esses vocábulos muda a perspectiva do agente 

dentro do contexto social. O modo de análise passa a ser outro. O olhar sobre a 

história muda.  

Podemos observar essa perspectiva de distinção entre as palavras no seguinte 

parágrafo do livro. 

 

Os escravizados, pelo contrário, podiam ser propriedade, comprados da 
mesma forma como se adquire uma ferramenta ou um animal. Tanto seu 
trabalho quanto sua vontade pessoal pertenciam ao seu proprietário. Como 
mercadoria, podia ser vendido, emprestado, alugado ou doado, de acordo 
com o desejo de seu senhor. A condição de escravizado transmitia-se de 
forma hereditária até que, por iniciativa do proprietário, fosse concedida a 
alforria, ou seja, a interrupção do cativeiro. (p. 30). 

 

Na página 175 no tópico A construção dos Estados Unidos no século XIX - há 

uma passagem do texto que fala sobre a questão abolicionista. O que me chamou 

atenção foi a abordagem que o livro faz em relação a esse fato, pois relata para o 

aluno que a defesa do fim da escravidão pelos nortistas estadunidense era uma opção 

econômica, ou seja, a partir da abolição haveria o aumento do mercado consumidor, 

visto que a economia do estados do norte era essencialmente baseada na indústria e 

no comércio, o que não significava que havia menos preconceito racial no norte do 

que no sul dos Estados Unidos, desconstruindo assim uma possível interpretação de 

que ao norte há maior benevolência em relação a questão racial. Segundo Izecksohn 

(2003), o Norte vivenciava um momento de grande desenvolvimento econômico a 

partir do processo de industrialização, com preponderância das indústrias naval e 

têxtil. Era um período de rápida diversificação econômica, com a região atrelando-se 

ao capitalismo comercial mundial a partir das grandes transformações no mercado. 

Nos estados do Sul a situação era diferente. Os proprietários sulistas encontravam 

dificuldades ou relutavam em incorporar tecnologias recentes na sua produção, 

estando ainda ligados profundamente a produção agrária extensiva. A agricultura 

continuava sendo a principal atividade regional, estando baseada no trabalho escravo 

africano. Para além do fator econômico, os problemas relacionados a questão racial 
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vão muito mais além, existe o fator idealista da “supremacia branca”. Neste sentido, o 

livro deve passar essa informação para o aluno de forma criteriosa, pontuando não só 

o fator econômico, mas também o fator ideológico da superioridade branca. Como 

exemplo temos a criação de políticas de segregação racial que dividiam os espaços e 

até mesmo proibia o acesso pela cor. 

 

Diversos registros de violência contra negros em estados abolicionistas 
mostram que a idéia de superioridade dos brancos prevalecia em todos o 
país. A Suprema Corte estadunidense também endossava o racismo. Um 
famoso julgamento (o caso Dred Scoot), em 1857, resultou na decisão de que 
nenhum negro, escravizado ou livre, poderia ser considerado cidadão 
estadunidense.” (p. 175). 

 

Seguindo a leitura, na página 176, na parte intitulada O negro e a guerra, o livro 

apresenta a participação dos negros (libertos e escravizados fugidos) exercendo 

diversas funções no exército nortista durante o período da guerra de secessão. 

Segundo o livro, quase duzentos mil deles lutaram e cerca de sete mil chegaram a 

receber a patente de oficial. Diante dessa perspectiva, apesar da liberdade, o 

tratamento do negro não era igual ao do branco. 

 

Apesar da liberdade, os negros eram tratados de forma subalterna em relação 
aos brancos. Sem treinamento prévio, quase sempre mal armados, reunidos 
em batalhões só de negros e liderados por oficiais brancos, eles recebiam 
muito menos do que soldados brancos. (p. 176). 

 

Como podemos observar, havia distinção entre homens negros e brancos. O 

peso da cor da pele causava incomodo numa sociedade que apesar de ter abolido a 

escravidão na teoria, na prática continuava racista e preconceituosa. 

Na página 177, o livro fala sobre a política de segregação racial. Logo no início 

do texto os autores fazem uma afirmação importante para o conhecimento do aluno: 

“A abolição foi importante, mas não criou mecanismo para inserir efetivamente os ex-

escravizados na sociedade estadunidense.” 

Assim como no Brasil, os negros/ex-escravizados foram marginalizados e 

esquecidos por um governo que não se planejou para liberta-los e inseri-los 

socialmente. Apesar da Décima Quinta Emenda constitucional de 1870 garantir o 

direito de voto a todos os cidadãos, estendendo a cidadania aos negros, a maioria 

continuava a exercer funções de baixa remuneração e muitos ainda viviam na miséria. 
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Na parte sul formaram-se organizações de grupos de brancos racistas que passaram 

a defender as políticas de segregação racial. 

Enquanto no Brasil o racismo e preconceito é praticado na maioria das vezes 

de forma dissimulada e disfarçada, negando-o na teoria, mas praticando no dia a dia. 

Nos Estados Unidos as atitudes racistas são explícitas, já que os negros eram 

impedidos de frequentar certos cinemas, bares, restaurantes e lojas. Não podiam 

exercer cargos políticos, portar armas, sentar-se junto aos brancos nos transportes 

coletivos e, em alguns casos, eram proibidos de andar na mesma calçada que eles. 

O período de vigência das leis raciais foram de quase um século. Sua extinção ocorreu 

na década de 1960, quando nos Estados Unidos ocorreu um amplo movimento de 

reinvindicação dos direitos civis 

Portanto, podemos perceber que o racismo foi e continua sendo algo inerente 

nessas sociedades, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil infelizmente se faz 

presente e vez por outra amostra seus tentáculos de forma explícita ou implícita. 

Dentro desse contexto não foi observado no livro o nome, referência ou citação 

dos agentes negros que lutaram por seus direitos durante esse período. Esse tópico 

poderia contextualizar a luta desses líderes: Rosa Parks, Malcon X, Reverendo Martin 

Luther King e tantos outros que lutaram por um mesmo objetivo. 

 

Há cinquenta e sete anos, Parks ficou famosa e ganhou o título de “mãe do 
movimento pelos direitos civis” ao se negar a ceder seu lugar para um 
passageiro branco em um ônibus em Montgomery, no Estado do Alabama. 
Na época leis de segregação racial em transportes públicos e restaurantes 
eram permitidas nos Estados Unidos. Ao recusar a ordem do passageiro 
branco, apesar das leis que a obrigavam a ceder sua vaga, Parks foi detida e 
multada. A prisão provocou um boicote de 381 dias contra as companhias de 
ônibus locais, liderado por um então desconhecido pastor, reverendo Martin 
Luther King, e abalou as estruturas da segregação racial nos Estados Unidos. 
(AZEVEDO, 2013, p. 2). 

 

No capítulo 7, pág.217 - A costura da ordem republicana no Brasil, O tópico 1 - 

O Império do café e a República, mas especificamente na página 220, o livro vai 

apresentar o contexto histórico-social do período, o crescimento da estrutura 

econômica a partir do café e a sua expansão pela região do Vale do Paraíba entre 

São Paulo e Rio de Janeiro. Logo após, o livro começa a apresentar dentro desse 

contexto O questionamento a escravidão (p. 220). Nesse trecho os autores 

apresentam para os alunos que a escravidão já havia sida abolida na maioria das 

colônias e ex-colônias européias, mostrando que a abolição foi tardia em relação a 
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outros locais e que fora resultado de um longo processo, desqualificando o suposto 

pensamento da benevolência imperial. No bojo das transformações econômicas do 

século XIX, a escravidão passava a ser questionada pelos resultados e 

consequências que trazia a economia brasileira, já que limitava o desenvolvimento da 

indústria e agricultura, e pela degradação cultural e moral que provocava, além disso, 

desmotivava e desqualificava o trabalho manual.  

 

Alicerce de sustentação do Estado Nacional, o escravismo tinha seus dias 
contados. Se, por um lado, fora o ponto de concordância entre a maior parte 
dos grupos oligárquicos e a elite do Centro-Sul, por outro, constituía, 
indiscutivelmente, uma base irrequieta, perigosa, que minava o 
estabelecimento da cidadania e da nacionalidade brasileira. (p. 220). 

 

Durante o período de substituição de escravizados por homens livres houve o 

Sistema de Parceria, ou podemos chamar também de Contrato de Parceria. Essa 

experiência criada pelo senador Nicolau dos Santos Vergueiro tinha como proposta 

tornar os trabalhadores imigrantes “sócios” da produção cafeeira de suas 

propriedades. Entretanto, como já iniciavam sua jornada no Brasil endividados por 

serem custeados e mantidos até a primeira colheita do café dar lucro, essa experiência 

fracassou por aumentar exponencialmente o débito do imigrante que dificilmente 

conseguia reembolsar todos os gastos assumidos pelos fazendeiros e principalmente 

pelo padrão escravista nas relações de trabalho, o que foi muito bem salientado no 

livro. Na verdade, o que ocorria era a limitação da liberdade desses trabalhadores. 

O período de transição para o trabalho assalariado foi lento. O livro apresenta 

esse contexto, mostrando para o aluno que medidas como a Lei de Terras e o fim do 

tráfico negreiro foram criadas afim de protelar a Abolição, fazendo com que a maioria 

dos imigrantes pobres, os ex-escravizados e os homens livres sem recurso não 

tivessem acesso à base da agricultura, sendo dessa forma forçados a trabalhar nas 

grandes propriedades existentes. 

Na página 222 o livro destaca e apresenta de forma muito clara a política de 

branqueamento, uma tentativa de manipular a partir da importação de imigrantes a 

cor da população que em sua grande maioria era negra. Apesar desse ser um dos 

fatores preponderantes neste contexto, este fato, na maioria das vezes, fica camuflado 

quando se fala desse tema. Admitir que a intenção do Estado era branquear a 

população, é assumir que nossa construção social tem como base o racismo e isso 

fere o princípio que através do tempo foi tão bem estruturado: A “democracia racial”.  
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Na página 223, os autores irão discutir a luta pela abolição da escravidão e a 

campanha abolicionista. Um movimento que teve início nas grandes cidades, tendo 

membros ilustrados e influentes da sociedade brasileira mobilizando-se contra a 

escravidão, organizando-se em clubes, jornais e associações. O livro apresenta 

algumas lideranças negras que tiveram papel preponderante neste contexto: O 

advogado Luís da Gama, o farmacêutico José do Patrocínio e o engenheiro André 

Rebouças. 

 

Os abolicionistas passaram a chamar a atenção para o exemplo dos Estados 
Unidos, onde a escravatura fora abolida em 1865. Da mesma forma, 
criticavam as tímidas leis governamentais que adiavam a resolução sobre o 
cativeiro dos negros. Para o deputado Joaquim Nabuco, um dos principais 
líderes do movimento, era urgente implementar um projeto que não só 
trouxesse a liberdade para os cativos, como também permitisse integrá-los 
como cidadãos na sociedade. (p. 223). 

 

O livro de forma muito elucidativa apresenta ao aluno as organizações / 

associações que auxiliavam as fugas e as rebeliões de escravizados. Fazendo com 

que o aluno compreenda que os escravizados não eram passivos, muito pelo 

contrário, procuravam caminhos e brechas de contestação a sua condição de cativo. 

 

As evidências são claras: o escravo africano soube dançar, cantar, criar 
novas instituições e relações religiosas e seculares, enganar seu senhor, as 
vezes envenená-lo, defender sua família, sabotar a produção, fingir-se 
doente, fugir do engenho, lutar quando possível e acomodar-se quando 
conveniente.  (REIS, 1983, p.13). 

 

Seguindo a leitura, encontramos um espaço destinado as mobilizações sociais 

em prol da Abolição, dando destaque para os abolicionistas negros, onde é 

apresentado de forma resumida a sua história. Fala-se de Luís da Gama (advogado), 

José do Patrocínio (jornalista) e André Rebouças (engenheiro), além de apresentar o 

jornal abolicionista O Libertador, um importante jornal que foi fundado no Ceará no 

início de 1881. Como podemos perceber, o livro destaca o ativismo negro em prol da 

abolição, mostrando para o aluno que a Abolição foi uma conquista e não uma dádiva, 

mais que isso, apresenta a capacidade organizacional dos abolicionistas negros 

lutando pelo objetivo em comum. Arroyo (2014) nos informa que o caráter coletivo dos 

movimentos sociais mostra que há ainda outros aspectos nas lutas por auto 

reconhecimentos. As afirmações não são de indivíduos isolados por sair da condição 



62 
 

 
 

de excluídos ou de sub cidadania e inconsciência. As afirmações são de identidades 

coletivas em ações e movimentos coletivos que lutam por uma cidadania consciente. 

Após esse tópico, o livro vai falar sobra o romantismo e a busca da identidade 

nacional, evidenciando nesse contexto a exclusão do elemento negro. Apesar das 

divergências entre alguns poetas em relação a questão escravista, a base para a 

manifestação nacionalista que apresentou a identidade nacional foi o indianismo, 

excluindo o negro de qualquer participação. Encontramos na página 225 do livro a 

seguinte passagem: “A identidade nacional deveria ser resgatada no elemento 

indígena, um tanto idealizado, mas suficientemente distante do ‘perigoso’ e ‘selvagem’ 

negro, que era deliberadamente removido dos fundamentos da ‘nação brasileira’.” 

No capítulo 8 - tópico 3, (A classe operária vai ao paraíso?) o livro vai 

apresentar o contexto social do Rio de Janeiro no período que tangencia o ano de 

1910, aproximadamente 22 anos após a abolição da escravidão no Brasil. Na parte 

introdutória que vai ambientalizar o aluno a pensar as perspectivas sociais da época, 

o texto diz que após a abolição, muitos ex-escravizados engrossaram a população, 

juntamente com os imigrantes portugueses. Sendo quase a metade da sua população 

natural do Rio de Janeiro, no início do século XX, havia um certo desconforto em 

relação a maioria de seus habitantes. Neste caso, a maioria de seus habitantes eram 

os ex-escravizados, que no período pós abolição passaram a ser os indesejados e os 

excluídos da sociedade. Com a reurbanização do Rio de Janeiro, a população mais 

pobre foi empurrada para os morros amontoando-se em barracos. A abolição sem 

uma política de integração social dos ex- escravizados gerou uma situação da 

marginalidade entre os negros. (p. 263). 

Ao aluno do ensino médio é apresentado a desigualdade social de forma clara, 

sem invisibilizar o pobre e o negro. A reurbanização atingiu uma minoria da população, 

enquanto a grande maioria foi desalojada, sem benefício algum, nenhuma política de 

inclusão social. 

Neste período, o Rio de Janeiro era uma das grandes cidades portuárias, e o 

elemento negro predominava na população, sendo indispensável para o 

funcionamento da dinâmica da vida urbana e neste contexto, como a população negra 

era muito maior que a branca, as expressões da cultura afro-brasileira comprometiam 

o modelo cultural europeu e, por isso, passaram a perseguir e proibir essas 

manifestações. 
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O livro de maneira muito plausível apresenta esse tipo de questão ao discente. 

Como por exemplo, o livro diz que a capoeira foi perseguida, passando a fazer parte 

do cotidiano da vida urbana, entretanto, sua prática começou a incomodar as 

autoridades, no final do século XIX, sendo considerada prática de vadios, criminosos 

e desocupados. Tanto é que no início da República, com o Código Penal, o novo 

governo dá tratamento específico à capoeira. No capítulo VIII, intitulado Dos vadios e 

capoeiras, sua prática fica sujeita a prisão. Quando a capoeira passa a ser praticada 

pela população branca, a mesma perde sua característica depreciativa, ou seja, o 

negro estigmatiza, enquanto o branco dignifica. “Nas décadas seguintes, afirmava-se 

que a capoeira era uma ginástica saudável e que o problema residia nos vagabundos 

e vadios que a praticavam. A capoeira saiu das ruas e foi parar nas academias.” 

(Pág.263)   

O mesmo aconteceu com o carnaval que foi dividido entre o “baile de carnaval” 

da elite branca, que acontecia nos principais clubes das cidades brasileiras: festas 

fechadas, privativas aos sócios ou àqueles que pudessem pagar pelo ingresso, eram 

as festas de ‘família’ e os festejos populares que aconteciam nas ruas em meio a 

blocos, serpentinas e fantasias, no meio da multidão e com o rufar dos tambores. O 

livro fala sobre a batalha pelo espaço público, sobre a luta social que ocorria entre as 

classes. A população negra do Rio de Janeiro, dividida de acordo com sua origem 

regional amontoavam-se em cômodos, barracos nos morros e nas periferias das 

cidades, dessa forma, enriquecia o ambiente musical com congadas, frevos e 

afoxés...nesse local rico em diversidade nascia o carnaval, unindo todas as áfricas e 

brasis. O livro deixa claro para os alunos essa distinção social na cidade do Rio de 

Janeiro, apresentando que a marginalização da cultura negra é algo que se 

estabeleceu há tempos em nossa sociedade. Atualmente o movimento negro luta por 

uma agenda positiva que desconstrua os estereótipos preconceituosos relacionados 

a cultura negra, nesse sentido, o livro em questão apresenta essa perspectiva como 

algo que já ocorria em períodos passados, a marginalização das culturas de matriz 

africana. 

Na página 266 o livro associa de forma elucidativa a Revolta da Vacina e a da 

Chibata a falta de confiança da população em relação ao poder público. Já que a 

mesma fora vítima das decisões públicas, das modernizações autoritárias, que 

expulsavam os moradores das regiões centrais sem direito a assistência. Neste 
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contexto a vacinação seria mais um tipo de violação, só que dessa vez aos seus 

próprios corpos. A Revolta da Chibata estava ligada a inviolabilidade do corpo, ao fim 

dos castigos corporais a que eram submetidos, a redução da exaustiva jornada de 

trabalho e ao cumprimento da lei de aumento salarial. Os revoltosos lutavam pela 

igualdade de direitos, pela isonomia. Nesses dois casos, a população que sofria todo 

esse descaso social, era em sua grande maioria a população negra. Podemos dizer 

diante dessa apresentação que a liberdade vinda com a abolição não trouxe 

cidadania. Apesar da Lei existir na teoria, a prática ficou distante, o tratamento dado 

a população negra marginalizada que se encontrava nos morros no período da 

Revolta da Vacina era equivalente ao modo com que tratavam os escravizados, sem 

explicação.  O governo entrou na propriedade privada sem apresentar as explicações 

e motivações para a necessidade da vacina. De forma semelhante ocorreu a Revolta 

da Chibata, o tratamento distinto e a falta de isonomia em relação aos direitos dos 

marinheiros culminou no levante que lutava por reconhecimento de seus trabalhos e 

o fim dos trabalhos corporais que eram submetidos. O livro poderia explorar melhor 

essas motivações, contextualizando essas revoltas como um protesto coerente que 

lutava por melhores condições de tratamento aos afrodescendentes  

Por fim, na mesma página, o livro vai associar as insatisfações sociais da classe 

trabalhadora à formação de partidos políticos e organizações de militantes operários 

que se reuniam em centros de estudos e sindicatos para discutir as tendências 

políticas e os caminhos de luta em favor da classe operária, mostrando para os alunos 

que a partir das organizações, união das forças trabalhistas e auxílio dos sindicatos 

foi possível conquistar os direitos legais. Muito mais que isso, o livro poderia sinalizar 

que por causa das dificuldades sofridas e enfrentadas pelos negros e 

afrodescendentes nesse período, os mesmos, juntamente com os imigrantes 

desenvolveram organizações (centro de solidariedades, centro de estudos, clubes, 

sindicatos, jornais e partidos políticos) que pudesse lutar e defender seus direitos.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de História tem no livro didático um grande aliado, já que o mesmo 

auxilia o aluno a compreender a construção da perspectiva histórica, despertando o 

interesse e provocando reflexões que abrem possibilidades de análises críticas e 

investigativas, configurando o aluno como agente de transformação histórica, um 

sujeito social que deve ter consciência do seu papel ativo no processo histórico. 

 É a partir da educação básica que os fundamentos socioculturais são 

elaborados, a aprendizagem e a noção da historicidade são fundamentadas nesse 

período. Diante desse contexto o livro didático é um produto cultural, um veículo 

educativo que possui um espaço privilegiado para a construção e introdução de novos 

valores e condutas, sobretudo baseando-se no campo do currículo e do material 

instrucional, sendo este um produto que desenvolve um papel importante na difusão 

de valores, apresentando as “verdades” a serem transmitidas as gerações. Nesse 

contexto, os livros se colocam como vetores ideológicos, são fontes diversificadas, 

abundantes e, ao mesmo tempo, “completas”, já que a escrita da obra possui 

coerência, com princípio, meio e fim.   

Com a criação do PNLD, os critérios de avaliação e aperfeiçoamento das 

coleções são periódicos e constantes. Segundo Miranda (2004, p.131), na área de 

História a transformação é evidente, já que em um outro momento havia um cenário 

marcado pelo predomínio de obras que veiculam, de forma implícita ou explícita, todo 

tipo de estereótipo e/ ou preconceitos, para um quadro em que predominam cuidados 

evidentes, por parte dos editores e autores, em relação aos critérios de exclusão de 

uma obra didática.  

Os livros que analisei nesse trabalho foram todos aprovados no PNLD. 

Formulados por autores renomeados e com uma densa experiência na área de 

História, procurei verificar como o livro didático apresenta o negro no Pós Abolição, 

mais especificamente no contexto da Primeira República. A Lei 10.639/03 institui a 

obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos 

currículos das escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio e nesse 

sentido procurei observar se está lei influenciou de alguma forma essa perspectiva, já 

que reconhece a importância dos africanos e afro-brasileiros no processo de formação 

nacional. As duas coleções estão entre as cinco primeiras com maior número de 
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tiragens no PNLD de 2016, interagindo e auxiliando dessa forma com boa parte dos 

alunos da educação básica (ensino médio).  

Como disse anteriormente durante a escrita e confecção do mesmo, o processo 

de análise crítica das coleções não foi algo fácil de ser feito, pois ainda estou em 

processo de desconstrução. A naturalização do negro em diversas perspectivas, como 

por exemplo, a invisibilidade, a generalização e a diluição do mesmo como indivíduo, 

dentro do contexto social de um determinado fato histórico são perspectivas contínuas 

que por muito tempo foi aceita, sem se quer ser questionada.  

Sabemos que há um aprimoramento constante na produção do livro didático, 

mas para haver o efetivo cumprimento da Lei 10639/03, a democratização e 

visibilização dos principais agentes históricos que construíram a sociedade brasileira 

é necessário a participação de autores que tenham aprimoramento e sensibilidade na 

forma de construir e apresentar o conteúdo do livro para o aluno, visto que por muito 

tempo esse material didático foi referenciado a partir de uma perspectiva eurocêntrica 

que potencializa e justifica as conquistas de territórios e explorações de povos e 

nações, transformando-os em símbolos de sua dominação. 

O livro Oficina de História 2, dos autores Flávio de Campos, Júlio Pimentel e 

Regina Claro é um exemplo determinante. A autora é especialista em História e 

Cultura Africana e Afro - americana, desenvolvendo projetos de capacitação para 

professores da rede pública em atendimento à Lei 10.639/03. Na parte de análise de 

conteúdo da pesquisa pude observar que o livro se preocupa em visibilizar o negro 

dentro das perspectivas históricas, não o transformando em símbolo de dominação 

subserviente, mas valorizando e reconhecendo a contribuição dos afrodescendentes 

na construção da história nacional. A ausência dessa abordagem abre lacunas que 

permite a criação de vários tipos de estereótipos que dificulta a construção de uma 

identidade positiva. Nesse sentido, o livro integra o negro na historicidade dos 

conteúdos, apresentando seus heróis e personalidades que tiveram participação 

efetiva em algum fato, reconstruindo um novo olhar a respeito da história dos 

afrodescendentes    

O livro História 2, de Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e 

Georgina dos Santos apresenta para o aluno vários atrativos tanto visuais, quanto no 

conteúdo em si, pois articula bibliografias a respeito do tema que está sendo estudado, 

indicando filmes e endereços eletrônicos, possibilitando a ampliação de seu 
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conhecimento para além da escola. Os autores de modo geral demostram interesse 

de tornar o conteúdo de história envolvente, relacionando-o com a experiência e 

prática do aluno. 

Entretanto, quando analisamos a parte referente a proposta do trabalho, não 

foi observado mudanças significativas na forma de retratar o negro. Há invisibilizações 

e generalizações em alguns tópicos que acabam ratificando o currículo eurocêntrico 

que perdurou por muito tempo na educação básica: o negro sendo relacionado na 

maioria das vezes a questões que remetem a escravidão, passando a “não existir” no 

Pós - Abolição.  

O que falta para que haja a democratização da escrita e da forma de se 

contextualizar o negro dentro de um determinado fato histórico no livro didático é a 

figura de um especialista que saiba tratar e trabalhar a imagem do negro que por muito 

tempo foi desgastada pela historiografia tradicional, relacionando-o apenas ao 

aspecto passivo e escravista. Atualmente existe a necessidade de quebrar o 

paradigma europeu, valorizando os agentes históricos, para que o aluno desconstrua 

estereótipos formados e relacionados aos afrodescendentes.   
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