UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES

DE “GENTE DA ÁFRICA” A “NOSSOS IRMÃOS”: QUEM SÃO OS NEGROS NOS
LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO BRASIL DE ROCHA POMBO E VIRIATO
CORRÊA?

Cristina Carla Sacramento

SÃO JOÃO DEL-REI
MINAS GERAIS
FEVEREIRO DE 2013

DE “GENTE DA ÁFRICA” A “NOSSOS IRMÃOS”: QUEM SÃO OS NEGROS NOS
LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO BRASIL DE ROCHA POMBO E VIRIATO
CORRÊA?

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação: Processos Socioeducativos e
Práticas Escolares da Universidade Federal de São
João del-Rei, como requisito parcial para obtenção
de título de Mestre em Educação.

Mestranda: Cristina Carla Sacramento
Orientador: Prof. Dr. Laerthe de Moraes Abreu Júnior

UFSJ
MINAS GERAIS
2013

AGRADECIMENTOS

Nunca consultei o calendário com tanta frequência como nos últimos dias. A expectativa que
envolve o dia de entregar a versão final da dissertação não pode ser definida com clareza, mas
posso afirmar que os dias me pareciam menores, as horas sempre mais curtas e eu tinha
constantemente a impressão de que tudo ainda estava por fazer. Hoje, com o trabalho finalizado,
agradeço infinitamente a Deus por ter permanecido saudável durante toda a pesquisa e por eu ter
encontrado somente pessoas dispostas a me ajudar ao longo desse processo.

Agradeço imensamente a minha família. Meu pai, Octávio, minha mãe, Fátima, meus irmãos,
Geisla, Rodrigo e Tiago, pelo simples fato de serem a minha família. Pessoas que amo, com
quem posso contar em qualquer adversidade, que sempre me incentivaram a conquistar o que eu
me propunha e que sempre acreditaram em mim. Espero que, conforme o prometido, minha irmã
Geisla leia esta dissertação, porque ela foi produzida com toda a dedicação de que eu dispunha.

Agradeço aos meus cunhados, Ricardo e Ana Lígia, por serem meus amigos, por estarem sempre
presentes e dispostos a me ajudar no que fosse possível.

Agradeço ao meu orientador, professor Dr. Laerthe de Moraes Abreu Júnior, que sabe como
poucas pessoas conciliar profissionalismo e generosidade, autoridade e gentileza. Agradeço-lhe
imensamente pela oportunidade de ingressar no Programa de Pós-Graduação, pela credibilidade
conferida à minha pessoa e ao meu projeto. Agradeço-lhe, ainda, pelas observações e sugestões
recebidas desde o início do trabalho, que evidenciaram sua experiência de pesquisador e pela
orientação que se caracterizou, sobretudo, pela escuta atenta, pelo esclarecimento de minhas
dúvidas e pela paciência diante de minha ansiedade extremada. Agradeço-lhe também por ter
sido um professor cuja sensibilidade o levou a organizar um grupo de estudos que
instrumentalizasse seus orientandos na abordagem do referencial teórico, Michel Foucault.

Agradeço à professora Dra. Maria de Fátima Guimarães Bueno, da Universidade de São
Francisco, por aceitar de imediato participar da composição de minha banca, pela leitura
atenciosa do meu trabalho e pelas sugestões e contribuições na qualificação.

À professora Dra. Christianni Cardoso de Morais, pelas discussões realizadas desde a graduação,
pelas observações sempre pontuais, pelas sugestões de leitura e empréstimo de livros ao longo da
minha pesquisa.

Ao professor Dr. Manuel Jauará, por me apresentar, ainda na graduação em 2006, meu objeto de
pesquisa. Seu grupo de estudos, no qual discutíamos História Africana e Afro-Brasileira e as
relações étnico-raciais, lançaram as bases para meu crescimento pessoal e acadêmico.

Ao professor Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira, que foi quem sugeriu que eu me inscrevesse
no programa de mestrado. Segui sua orientação e agradeço por acreditar que eu teria condições
de construir uma carreira acadêmica.

Agradeço aos antigos e atuais orientandos de meu orientador, professor Dr. Laerthe, com os
quais muito aprendi mediante as discussões nos grupos de estudos sobre o pensamento de Michel
Foucault: a Paula, em especial, que me emprestou por tempo indeterminado seu exemplar do
livro de Rocha Pombo; a Eliane e Alice pelo incentivo constante, pela disposição permanente em
ajudar e pelas sugestões muitas vezes recebidas; a Fernanda, Kamila, Luciana, Cyro e Ana
Cristina pelo convívio e pelos momentos de reflexão que me possibilitaram em nossos encontros
semanais.

Aos alunos da minha turma de mestrado pelas discussões que sempre acrescentaram algo a
minha vida, em especial, Telma, Aline Janerine, Sandra, Carol e também Ana Cláudia, que,
embora não fizesse parte da minha turma, pude conviver com ela por um período mais longo me
reunindo para estudar. Obrigada por me receber em suas casas, pelo ambiente de estudos e pelas
conversas que permitiam amenizar a ansiedade. Agradeço-lhes ainda por sempre estarem por
perto, por me ajudarem com sugestões que enriqueceram ainda mais o meu trabalho, por
compartilharem angústias, olheiras e rodas de samba.

Agradeço a Gisele pelas discussões que ocorriam de maneira informal em nossas casas e por
sugestões de leitura. A Maria Regina, pelos momentos de convivência nos Congressos de
História da Educação.

Agradeço a Roberta e Ludimila pelos serviços prestados na Secretaria do Curso de PósGraduação em Educação.

Agradeço ao Jairo, do IPHAN, pela disponibilidade em fornecer informações sempre que é
solicitado.

Agradeço a Ivani, bibliotecária da Faculdade de Educação da USP, que sempre me auxiliou nas
consultas e reservas de livros didáticos.

Aos meus amigos que me acompanham desde a graduação e também antes dela: Tati, Regina,
Andréa, Danúsia, Tininha, Suélen, Andréia, Toninho, Fátima, Pierre, Ana Paula, Rosilene e
Márcio pela amizade e pelo apoio constantes e a tantos outros que não ouso falar o nome, para
não correr o risco de esquecer alguém. Ainda que produzir a dissertação me mantivesse distante,
eles sempre estiveram presentes nas minhas lembranças.

Agradeço a CAPES-REUNI pelo financiamento do meu trabalho, o que permitiu que eu me
dedicasse exclusivamente a ele.

Finalmente, agradeço ao Raimundo Sousa pela leitura e revisão de meu trabalho.

Holmes (1995) diz que aprendeu com uma criança de 5 anos
uma das mais genuínas lições através da resposta
dada por ela à pergunta “Como você se sente por ser black?”:
“Eu não sei, Robyn. Sinto-me como uma pessoa.
Eu sou uma pessoa, e isto é tudo o que eu sei”.
(FAZZI, 2006)

Eu fico com a pureza da resposta das crianças...
(GONZAGUINHA, O que é o que é)
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RESUMO

Este trabalho aborda os discursos sobre os negros nos livros didáticos de História do Brasil
Nossa Patria: narração dos factos da História do Brasil, atravéz da sua evolução com muitas
gravuras explicativas, de Rocha Pombo (1925), e História do Brasil para crianças, de Viriato
Corrêa (1946). A presença dos negros em livros escolares constituiu-se como objeto de pesquisas
desde a década de 1950. No entanto, essas investigações buscavam, principalmente, a
identificação de possíveis preconceitos, na perspectiva da denúncia da difusão nas escolas de
preconceitos sobre os negros. A partir das reivindicações dos Movimentos Negros e,
especialmente, da Lei Federal nº 10.639/2003, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da
história africana e afro-brasileira na educação básica, procura-se favorecer novas abordagens a
respeito da temática afro-brasileira nas instituições escolares. A pesquisa que fundamenta este
texto procurou estabelecer relações entre o pensamento dos autores Rocha Pombo e Viriato
Corrêa com o tema em questão. É importante considerar que os livros abordados foram
publicados num momento em que o Brasil se encontrava nas primeiras décadas do regime
republicano. Com a escravidão extinta, a elite intelectual brasileira enfrentava o desafio de
construir uma “nação” e uma “identidade nacional” em que os negros deveriam ser incorporados
à sociedade brasileira. E isso se daria, principalmente, pela escolarização. O objetivo deste
trabalho foi analisar o discurso sobre os negros veiculados nos livros supracitados, buscando
relacioná-los com as teorias raciais europeias, que tiveram muita influência no Brasil entre os
anos de 1870 e 1930, segundo Schwarcz (1993). A escolha dos livros ocorreu em virtude da sua
grande presença no campo educacional brasileiro, com grande número de edições, e a sua
autorização pela Comissão Nacional do Livro Didático. Neste sentido, foi possível perceber nos
decretos relações entre proibições e liberações de determinados discursos. Para a fundamentação
teórico-metodológica deste trabalho, recorreu-se às contribuições relativas à teoria do discurso
desenvolvidas por Foucault (2008, 2010). Foi possível observar que os livros didáticos, no início
do período republicano, superavam a função de auxiliar a formação e o trabalho docente,
podendo ser entendidos como um meio de difusão da história do país e da constituição do
sentimento de nacionalidade. No que diz respeito aos negros no Brasil, é possível verificar que
os discursos os mencionavam apenas enquanto escravos, apresentando características morais e
culturais que reiteravam sua depreciação. Isso fez com que eles constituíssem uma categoria
diferenciada negativamente devido à escravidão, o que também justificaria a crença em uma
suposta inferioridade racial. Por outro lado, após a abolição, a negritude parece se diluir no
processo de formação da identidade nacional sob a insígnia de brasileiros, transformando o
enunciado “gente da África” em “nossos irmãos”.
PALAVRAS-CHAVE: Negros; Escravos; Livros didáticos de História do Brasil; Rocha Pombo;
Viriato Corrêa.
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ABSTRACT

This research addresses the discourses concerning Negroes in the following History of Brazil
textbooks: Nossa Patria: narração dos factos da História do Brasil, atravéz da sua evolução
com muitas gravuras explicativas, by Rocha Pombo (1925), and História do Brasil para
crianças, by Viriato Corrêa (1946). The presence of blacks in textbooks has been an object of
research since the 1950s. However, these early investigations sought primarily to identify
eventual prejudices with a view to denounce the dissemination of prejudices concerning Negroes
at school. After Black Movements claims and, especially, the Federal Law No. 10.639/2003,
which established compulsory teaching of African and African-Brazilian history in basic
schooling, new approaches concerning African-Brazilian themes have been encouraged in
educational institutions. The research underlying this paper has tried to establish relations
between the thought of the authors Rocha Pombo and Viriato Corrêa with the subject in question.
It is important to consider that the books analyzed here were published at a time when Brazil was
in the early decades of the republican regime. Once slavery had been abolished, Brazilian
intellectual elite faced the challenge of building a “nation” and a “national identity” in which
Negroes were to be incorporated into Brazilian society. This would happen mainly through
schooling. The aim of this study was to analyze the discourse about Negroes as it was articulated
in the books mentioned above, in order to relate them to European racial theories, which were
highly influential in Brazil between the 1870s and the 1930s, according to Schwarcz (1993). The
option for theses books was because of their large presence in the Brazilian educational field,
their many editions, and their authorization by National Textbook Commission. In this sense, it
was verified in the decrees some relations between prohibition and liberation of certain
discourses. The theoretical-methodological basis of this work relies upon the contributions from
the theory of discourse developed by Foucault (2008, 2010). It was possible to observe that in the
early republican period the textbooks exceeded the function of assisting the training and teaching
to act as a means of disseminating the history and constitution of the country”s sense of
nationhood. As for the Negroes in Brazil, it is possible to verify that the discourses mentioned
them only as slaves, presenting moral and cultural characteristics that reiterated their
depreciation. As a result, they became a category negatively distinguished due to slavery, that
also justified the belief in a supposed racial inferiority. On the other hand, after the abolition,
blackness seems to dilute in the process of formation of national identity under the banner of
“Brazilians”, transforming the statement “people of Africa” into “our siblings”.

KEYWORDS: Negroes; Slaves; History of Brazil textbooks; Rocha Pombo; Viriato Corrêa.
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INTRODUÇÃO

É preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista ou
entendida como virtude, mas como ruptura com a decência. O que eu quero
dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê,
mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com
justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a
superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as
mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e
lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos
condicionantes a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras
coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar.
(FREIRE, 2002)

O presente trabalho se propõe a investigar, numa perspectiva histórica, as condições de
produção – e reprodução – de um conjunto de saberes relacionados aos sujeitos negros em livros
didáticos de História do Brasil, cujas publicações se deram na primeira metade do século XX.
Inicialmente, é importante ressaltar que, para este trabalho, optou-se por utilizar o termo livro
didático, apesar da diversidade de enunciados encontrados durante a pesquisa, tais como
“manuais escolares” (CHOPPIN, 2000; BATISTA & GALVÃO, 2008), “livros escolares”,
“livros didáticos” (BITTENCOURT, 2008; BATISTA & GALVÃO, 2008) e manuais didáticos
(ALVES & CENTENO, 2009).
Ao mesmo tempo, é igualmente relevante justificar que esse termo, assim como os
próprios livros que se tornaram fontes desta pesquisa, foram selecionados tendo em vista sua
concepção no momento pesquisado, em que livros didáticos eram os compêndios, destinados a
apresentar uma determinada matéria, e os livros de leitura (Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art. 2º).
O período selecionado, por sua vez, abrange um momento histórico que revelou
mudanças significativas nos âmbitos social, educacional, econômico e político no Brasil. No que
diz respeito ao aspecto social, o Brasil se encontrava nas primeiras décadas de seu novo regime
político, a República, com a população negra livre.
De acordo com Munanga (2004), o fim do regime escravista propôs à elite intelectual da
época o desafio de construir uma “nação” e uma “identidade nacional”. O que implicava dizer
que os negros, antes força de trabalho, agora constituíam uma categoria de homens livres, que
deveria ser incorporada à sociedade brasileira. Ainda segundo o autor,
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[...] a pluralidade racial nascida do processo colonial representava, na cabeça
dessa elite, uma ameaça e um grande obstáculo no caminho da construção de
uma nação que se pensava branca, daí porque a raça tornou-se o eixo do grande
debate nacional que se travava a partir do século XIX e que repercutiu até
meados do século XX (MUNANGA, 2004, p. 54).

No entanto, Munanga (2004) afirma que, após a abolição da escravatura, os intelectuais
brasileiros, em sua maioria influenciados pelas teorias racistas ocidentais, estavam convencidos
da existência de diferença entre as raças e particularmente da inferioridade da raça negra. Mas,
ainda assim, era necessário elaborar uma identidade étnica única para o país, o que culminou,
como será visto posteriormente, na emergência da figura do mestiço, que foi tratado ora como o
elemento de transição para uma sociedade branca em que as diversidades raciais e culturais
seriam diluídas, ora como o fruto de cruzamento interracial que, tendo herança genética negra,
seria responsável pela dificuldade em se constituir o povo brasileiro.
Nesse sentido, a pesquisa abrange um período de transição, em que as teorias raciais
perderam força no Brasil, abrindo espaço para uma abordagem que considerava o aspecto
cultural dos brasileiros em detrimento do racial, erigindo a figura do mestiço como o possível
símbolo da identidade brasileira.
Em relação ao aspecto sócio-político, como já foi dito, o país se encontrava nas primeiras
décadas da República e estava comprometido com seu crescimento e com a sua constituição
enquanto nação. O processo de consolidação da República e dos embates das correntes que
disputavam a hegemonia da condução da sociedade brasileira sofreram um forte impacto com a
Revolução de 1930, um período na história brasileira marcado por uma política intervencionista
que visava a propiciar ao Brasil progresso urbano e industrial. A longa presença de Vargas à
frente do governo trouxe uma gama variada e heterogênea de iniciativas por toda a sociedade
cujas marcas também se fizeram notar no campo educacional.
Nesse período também foram tomadas as primeiras medidas nacionalizadoras relativas
aos livros didáticos, tais como a criação do Instituto Nacional do Livro Didático (INL) em 19291;
o Decreto-Lei nº 1.006/1938, que estabeleceu as condições de produção, importação e utilização
dos livros, além da instituição da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), responsável,

1

O objetivo desse órgão era legislar sobre as políticas do livro didático, ao mesmo tempo em que o legitimava
nacionalmente e buscava aumentar sua produção.
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dentre outras funções, por examinar e julgar os livros publicados a fim de autorizar seu uso2, e o
Decreto-Lei nº 8.460/1945, que consolidou a legislação de 1938, restringindo ao professor a
escolha dos livros a serem utilizados nas escolas, o que antes era permitido também aos
diretores3.
Para Freitag et ali (1987, p. 4)

Poder-se-ia mesmo afirmar que o livro didático não tem uma história própria no
Brasil. Sua história não passa de uma seqüência de decretos, leis e medidas
governamentais que se sucedem, a partir de 1930, de forma aparentemente
desordenada, e sem a correção ou a critica de outros setores da sociedade
(partidos, sindicatos, associações de pais e mestres, associações de alunos,
equipes cientificas, etc.).

Embora os livros selecionados para esta pesquisa tenham sido publicados nas primeiras
décadas do século XX, especificamente nos anos 1917 e 1934, continuaram a ser editados
mesmo após a instituição, em 1938, da Comissão Nacional do Livro Didático, que, a título de
exemplo, deveria impedir a circulação de livros que induzissem o pessimismo em relação ao
destino da raça brasileira e incitassem o ódio contra raças e países estrangeiros. O que permite
afirmar que seu conteúdo era considerado apropriado para a educação da infância e juventude
daquela época.
Considerando as causas que impediam a publicação dos livros didáticos, que serão
abordadas no primeiro capítulo, foi possível perceber que, conforme ressalta Bómeny (1984), a
função atribuída à referida Comissão priorizava mais o controle político-ideológico dos livros
didáticos do que sua função enquanto material pedagógico (BOMÉNY, 1984, apud FREITAG et
ali, 1987, p. 6).
Nessa perspectiva, é importante destacar que esta pesquisa investiga livros que foram
utilizados para atender à demanda de um país que estava em expansão escolar e que poderia se
utilizar do material didático para apresentar sua história oficial de nação, já pensada no Brasil
desde a proclamação da República, uma vez que, segundo Freitas & Biccas (2009), as primeiras

2

Conforme será viso no capítulo I, após o processo de avaliação, a CNLD elaborava uma lista com os livros
autorizados e divulgava no Diário Oficial da União.
3
Os decretos encontram-se disponíveis no site da Câmara dos Deputados: < http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/legislacao/pesquisa/avancada>. Acesso em: 21 de novembro de 2011.
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décadas do século XX foram marcadas pela expansão e difusão da educação pública por meio de
reformas educacionais em diferentes estados do país4.
A tentativa de se promover o nacionalismo e/ou patriotismo não se limitava às
intervenções realizadas diretamente pelas políticas estaduais, mas também por meio da educação
de seu povo. Nesse sentido, é possível acreditar que os livros didáticos auxiliariam nessa
campanha de estabelecer os valores e condutas desejáveis àquela sociedade, uma vez que as
instituições de ensino podem ser consideradas espaços privilegiados para a construção de saberes
e atitudes. Por essa razão, considerou-se pertinente analisar quais eram os discursos produzidos
sobre os negros nesses materiais de uso pedagógico, na tentativa de compreender suas
implicações na sociedade brasileira, que por mais de três séculos se utilizou do trabalho dos
negros em seu sistema de escravidão.
É importante destacar que estudos voltados para a presença e representação dos negros
em livros didáticos surgiram a partir da década de 1950. De acordo com Esmeralda Vailati
Negrão (1987), eles tiveram início com o trabalho de Dante Moreira Leite, intitulado
Preconceito racial e patriotismo em seis livros didáticos, seguido de autores como Waldemiro
Bazzanella5 e Guy de Hollanda6. O que ocorre é que nessa época, assim como nas subsequentes
(décadas de 1970 e 1980), os autores estavam interessados em identificar os preconceitos nos
livros didáticos e denunciá-los, a fim de reivindicar a recuperação da história e cultura do povo
africano no Brasil.
Posteriormente, autores como Ana Célia da Silva (1987), Vera Regina Santos Triumpho
(1987) e Regina Pahim Pinto (1987) constataram que existia uma perspectiva nos livros didáticos
que constantemente inferiorizava os negros em relação aos brancos e, ao mesmo tempo,
construía uma imagem estereotipada em relação aos negros. Como se pode perceber, os estudos
citados se voltaram, em sua maioria, para a relação existente entre os negros e a veiculação do
preconceito.
Trabalhos mais recentes revelam que houve uma dispersão da temática, o que não
significa que ela não esteja sendo abordada por um ou outro pesquisador como era na segunda
4

Os autores citam: Reforma Sampaio Dória (1920, São Paulo); Reforma Lourenço Filho (1922, Ceará); Reforma
Carneiro Leão (1922, Distrito Federal); Reforma José Augusto (1925, Rio Grande do Sul); Reforma Lysímaco da
Costa (1927, Paraná); Reforma Francisco Campos (1927, Minas Gerais); Reforma Carneiro Leão (1928,
Pernambuco); Reforma Fernando de Azevedo (1928, Distrito Federal) e Reforma Anísio Teixeira (1928, Bahia)
(FREITAS & BICCAS, 2009, p.16).
5
Valores e estereótipos em livros de leitura (1957).
6
A pesquisa de estereótipos e valores nos compêndios de História destinados ao curso secundário brasileiro (1957).
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metade do século XX. O que foi percebido a partir do levantamento bibliográfico dos trabalhos
aprovados em congressos de História da Educação é que há uma tendência em se privilegiar ora
os livros como objeto de estudo e ora os negros, havendo poucos trabalhos em que o discurso
sobre os negros em livros didáticos seja a questão principal, como mostram as tabelas abaixo:
Tabela I - Levantamento de trabalhos sobre negros e livros didáticos nos Congressos Brasileiros
de História da Educação (CBHE) entre os anos 2000-2011
Congresso

Total de
trabalhos

Trabalhos
sobre livros
didáticos

%

Trabalhos
sobre
negros

%

Trabalhos
sobre negros
em livros
didáticos

%

1º/2000

231

08

3,46%

06

2,59%

-

-

2º/2002

428

12

2,80%

15

3,50%

-

-

3º/2004

419

12

2,86%

04

0,95%

01

0,23%

4º/2006

464

21

4,52%

08

1,72%

-

-

5º/2008

752

36

4,78%

08

1,06%

02

0,26%

6º/2011

867

29

3,34%

13

1,49%

-

-

Total

3.161

118

3,73%

54

1,70%

03

0,09%

Fonte: Adaptado de Cadernos de Resumos e Anais dos Congressos Brasileiros de História da Educação (2000-2011).
Organizado por Sacramento (2013).

Como pode ser visto, foram encontradas apenas três pesquisas que tinham como objetivo
analisar a presença dos negros nos livros didáticos, o que significa dizer que essa temática atinge
uma porcentagem inferior a 1% do total dos trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de
História da Educação entre os anos 2000 e 2011. Convém ressaltar o trabalho de Maria Cristina
Dantas Pina (2004), que buscou verificar como a escravidão foi tratada nos livros didáticos de
história no período pós-republicano e as implicações dessa temática na sociedade brasileira.
Maricilda do Nascimento Farias & Marcos Roberto Gonçalves (2008) abordaram as
representações dos negros nos livros didáticos que foram adotados nas Instituições escolares do
estado de Mato Grosso na Primeira República (1889-1930). E Adlene Silva Arantes (2008)
analisou imagens e/ou representações dos negros em livros de leitura utilizados no estado de
Pernambuco na segunda metade do século XIX.
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No que diz respeito aos Congressos de Pesquisa e Ensino em História da Educação em
Minas Gerais, cujos dados são apresentados na próxima tabela, destaca-se o trabalho de Adriana
Gomes Tavares & Adriane Henriques Domingues (2007), cujo objetivo foi verificar a
representação dos negros em livros didáticos de História de três editoras mineiras no período de
1960 a 2005. Adriana Gomes Tavares (2007) investigou nesses mesmos livros, também no
período de 1960 a 2005, as imagens veiculadas sobre os negros, uma vez que a autora considera
que as elas podem apresentar o modo como os negros eram vistos socialmente.
Tabela II - Levantamento de trabalhos sobre negros e livros didáticos nos Congressos de
Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais (COPEHE-MG) entre os anos
2001- 2011
Congresso Total de
Trabalhos
Trabalhos
Trabalhos
trabalhos
sobre livros
%
sobre
%
sobre negros
%
didáticos
negros
em livros
didáticos
1º/2001
61
04
6,55%
01 1,63%
2º/2003

151

05

3,31%

-

-

-

-

3º/2005

86

02

2,32%

02

2,32%

-

-

4º/2007

173

03

1,73%

03

1,73%

02

1,15%

5º/2009

111

04

3,60%

03

2,70%

-

-

6º/2011

130

02

1,53%

02

1,53%

-

-

Total

612

20

0,32%

11

1,79%

02

0,32%

Fonte: Adaptado de Cadernos de Resumos e Anais dos Congressos de Pesquisa e Ensino de História da Educação de
Minas Gerais (2001-2011). Organizado por Sacramento (2013).

As tabelas I e II permitem perceber que, apesar de existirem trabalhos sobre os negros e
também sobre a sua presença em livros didáticos, ainda são incipientes as pesquisas que se
ocupam com o tema e o período abordados nesta pesquisa, uma vez que os mesmos têm uma
representatividade muito pequena nos congressos de História da Educação. Por outro lado, as
tabelas possibilitam verificar que houve um ligeiro aumento e estabilidade do número de
pesquisas relacionadas à temática afro-brasileira e relações étnico-raciais após o ano de 2003,
quando foi promulgada a referida Lei 10.639/2003.
De acordo com Santos (2005), essa Lei é fruto, principalmente, dos debates liderados
pelos movimentos sociais, que se tornaram expressivos desde a segunda metade do século XX,
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em que se refletia sobre os negros e a sua situação no Brasil. Essa legislação alterou a Lei nº
9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incorporar no currículo
das instituições de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a “[...] História da África
e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil” (BRASIL, 2005, p. 35).
Santos (2005) afirma ainda que, após a abolição, a educação formal, ao mesmo tempo em
que era entendida como uma maneira de ascensão social para os negros, era vista como um
dispositivo de reprodução das desigualdades sociais. Neste sentido, a militância negra se
manifestou de forma contundente em prol de mudanças na educação, pois estava convencida de
que o sistema educacional brasileiro viabilizava a reprodução do preconceito em relação aos
negros mediante seu programa de ensino e dos conteúdos escolares. Tal postura é visível para o
militante Abdias do Nascimento, para quem
o sistema educacional [brasileiro] é usado como aparelhamento de controle
nesta estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino
brasileiro – elementar, secundário, universitário – o elenco das matérias
ensinadas, [...] constitui um ritual da formalidade e da ostentação da Europa.
[...] Se consciência é memória e futuro, onde está a memória africana, parte
inalienável da consciência brasileira? Onde e quando a história da África, o
desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo,
foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Quando há alguma referência ao
africano ou negro, é no sentido do afastamento e da alienação da identidade
negra. Tampouco na universidade brasileira o mundo negro-africano tem acesso
(NASCIMENTO, 1978, apud SANTOS, 2005, p. 23).

A partir de então, os militantes negros7 começaram a reivindicar, por meio de
manifestações diversas8, que a história africana e afro-brasileira fosse incluída nos currículos
7

É importante destacar que o período escolhido para a pesquisa abrange também o momento em que se instituíram
dois movimentos negros de relevância nacional, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Frente Negra Brasileira foi
criada em 1931 na cidade de São Paulo e chegou a tornar-se um partido político em 1936. Teve núcleos em outros
estados brasileiros, tais como Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, com uma perspectiva eminentemente
educacional, tendo sido encerrada em 1937 em decorrência do golpe do Estado Novo. Segundo Munanga & Gomes
(2006, p. 118), seus integrantes valorizavam a educação formal, uma vez que acreditavam que “o negro venceria à
medida que conseguisse firmar-se nos diversos níveis da ciência, das artes e da literatura.” No Rio de Janeiro, em
1944, foi fundado o Teatro Experimental do Negro (TEN), que atuou até o ano de 1961. Seu objetivo era ampliar a
participação dos negros nas artes cênicas, possibilitando, assim, sua “libertação cultural”. Além de promover
espetáculos teatrais, o TEN oferecia cursos de alfabetização e, segundo Abdias do Nascimento, pretendia atuar em
duas frentes: “promover, de um lado, a denúncia dos equívocos e da alienação dos chamados estudos afro-
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escolares de 1º, 2º e 3º graus; que os professores fossem devidamente capacitados para trabalhar
com a temática e, ao mesmo tempo, identificar práticas discriminatórias e intervir na solução das
mesmas, assim como a monitoração dos materiais didático-pedagógicos9 para a seleção dos mais
adequados ao combate contra o preconceito.
É nesse contexto em que se tentavam implementar no Brasil mudanças sócio-políticas e
educacionais e, principalmente, num momento em que os negros, antes força de trabalho,
buscavam ascensão na sociedade brasileira, que esta pesquisa se insere. Seu objetivo é analisar
os discursos sobre os negros que foram produzidos em dois livros didáticos utilizados no ensino
de História do Brasil, que contaram mais de dez edições e que tiveram autorização para serem
adotados em instituições de ensino na primeira metade do século XX.
Para sua realização, adotaram-se as contribuições da teoria do discurso desenvolvida pelo
pensador Michel Foucault10 (1926-1984) com vistas a fundamentar as análises realizadas, uma
vez que esse método investigativo consiste em

[...] apreender o enunciado na estreiteza e na singularidade de seu
acontecimento; de determinar suas condições de existência [...] de estabelecer
suas correlações com os outros enunciados aos quais ele pode estar ligado. [...]
Não se procura absolutamente, por baixo do que é manifesto, o falatório em
surdina de um outro discurso (FOUCAULT, 2008, p.93).

brasileiros, e fazer com que o próprio negro tomasse consciência da situação objetiva em que se achava inserido”
(NASCIMENTO, 2003, apud MUNANGA & GOMES, 2006, p. 124).
8
Dentre as várias manifestações realizadas por esses movimentos, podemos destacar o I Congresso do Negro
Brasileiro (1950); a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte (1986) e a Marcha Zumbi dos Palmares
contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida (1995) (SANTOS, 2005).
9
Segundo Santos (2005), os movimentos negros conseguiram fazer com que alguns políticos alterassem, por meio
de leis, o currículo de algumas instituições de ensino estaduais e municipais, ao incluírem “[...] disciplinas sobre a
História dos Negros no Brasil e a História do Continente Africano nos ensinos fundamental e médio” (p. 26). Essas
alterações ocorreram na Bahia (1989); em Belo Horizonte (1990); Porto Alegre (1991); Belém (1994); Aracaju
(1994/1995); São Paulo (1996); Teresina (1998) e Brasília (1996).
10
Paul-Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em uma família de médicos. Formou-se Filosofia e
Psicologia e se dedicou à investigação de temáticas diferenciadas, com procedimentos igualmente diversos, não se
posicionando teoricamente em relação a nenhuma disciplina específica. Gondra (2005) considera que essa
“inquietação” teórico-metodológica possa ser o motivo de Foucault ter causado tanta polêmica em vários campos do
saber, tais como a Psicologia, a Medicina, o Direito e a História, ao questionar a considerada tradicional
epistemologia e buscar, mediante a arqueologia, compreender a ciência enquanto um conjunto de saberes. A
arqueologia é uma metodologia, desenvolvida por Foucault, definida como a história dos saberes e que pretende
analisar a constituição das ciências.
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É importante destacar que a análise do discurso para Foucault não tem por objetivo
identificar possíveis ideologias subjacentes ao texto, ou seja, não procura descobrir o sentido
oculto, o segredo que, finalmente, ao ser desvelado, escancararia a verdade de sua intenção. E,
neste sentido, a pesquisa teve como objetivo compreender os diferentes discursos11 veiculados
nos livros escolhidos, considerando sempre que os mesmos são construídos social e
historicamente.
Desta forma, para desenvolver o que foi proposto, este trabalho se organiza em três
capítulos. O primeiro aborda os aspectos referentes às fontes desta pesquisa. Nele sãos descritos
os critérios utilizados para a seleção dos livros didáticos. Também é apresentado um breve
histórico dos livros didáticos no Brasil e, em especial, dos livros destinados ao ensino de História
do Brasil no ensino primário. Finalmente, são estabelecidas algumas relações entre poder e saber
presentes na produção dos livros didáticos, associadas à autoria dos mesmos e à legislação que
regulamentava sua produção e utilização, baseadas nas contribuições de Michel Foucault.
O segundo capítulo trata do objeto desta pesquisa, os negros. Inicialmente, é apresentado
um breve panorama das teorias raciais que, durante os séculos XVIII e XIX, produziram
conhecimentos acerca dos diferentes sujeitos humanos, no sentido de atribuir-lhes características
físicas e morais, com atenção especial para a abordagem dos negros e sua descendência.
Posteriormente, são descritas as abordagens de intelectuais brasileiros sobre essa mesma questão
e de que maneira eles concebiam a integração dos negros e de seus descendentes – mestiços – na
sociedade brasileira.
O terceiro e último capítulo é mais extenso e está subdividido em vários tópicos. Isso
porque ele foi organizado de modo a abordar: 1) a materialidade dos livros analisados; 2)
aspectos referentes às imagens visuais presentes nos livros, principalmente aquelas que retratam
os negros; 3) finalmente, a análise dos discursos sobre os negros. Essa organização se tornou
necessária porque se optou por analisar os livros didáticos individualmente, embora as unidades
de análise fossem as mesmas. Por outro lado, essa estrutura faz com que não ocorram idas e
vindas nos temas abordados, possibilitando, num momento posterior, estabelecer relações entre
os discursos dos dois autores.

11

Foucault (2008, p. 132) entende o discurso como um “[...] conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem
na mesma formação discursiva.” É preciso deixar claro que, para Foucault, esses enunciados estão apoiados em um
conjunto de signos e são limitados pelo sistema linguístico.
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Finalmente, as considerações realizadas, longe de almejarem definir uma única
perspectiva de interpretação dos dados coletados, apontam a síntese de questões que mais
levaram à reflexão durante a pesquisa e buscam estabelecer uma relação entre as práticas de
produção dos discursos, produção de saberes e a produção de sujeitos.

CAPÍTULO I
ABORDAGEM INICIAL SOBRE
OS LIVROS DIDÁTICOS E SUAS
REGULAMENTAÇÕES

[...] a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao
qual todo indivíduo, [...] pode ter acesso a qualquer tipo de discurso,
segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, as
linhas estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais.
Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes
que eles trazem consigo.
(FOUCAULT, 2010)
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CAPÍTULO I – ABORDAGEM INICIAL SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS E SUAS
REGULAMENTAÇÕES

Este capítulo está organizado em três partes que visam atender aos seguintes objetivos: 1)
descrever como ocorreu a seleção dos livros didáticos de História do Brasil que se constituíram
como fontes desta pesquisa; 2) apresentar um breve histórico dos livros didáticos no Brasil e, em
especial, dos livros destinados ao ensino de História do Brasil no ensino primário; e 3) discutir as
relações entre poder e saber contidas na produção dos livros didáticos, considerando, para isso,
sua autoria e a legislação que regulamentava sua produção e utilização.
Neste sentido, considerou-se a complexidade de se tentar definir esse material de uso
pedagógico, sua implementação nas instituições de ensino, sua inserção na cultura escolar e suas
funções que, vez por outra, ultrapassavam a instrução da população brasileira. As considerações
realizadas se baseiam nas contribuições de Michel Foucault, buscando examinar o livro didático
sob duas perspectivas, tanto no que diz respeito a sua finalidade quanto aos discursos que
veiculam.

1.1 - Como se deu a seleção das fontes

O critério de seleção das fontes partiu de um levantamento dos livros didáticos
disponíveis na Biblioteca do Livro Didático da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo12 (BLD). Foi feito um mapeamento dos livros publicados de 1831 a 1950, cuja finalidade
fosse o ensino de História do Brasil. Foram localizados 854 livros13 e, posteriormente, para
12

A FEUSP possui um banco de dados denominado LIVRES, integrado a um projeto temático denominado
“Educação e Memória: organização de acervos de livros didáticos”. Sua função é organizar e preservar os livros
didáticos utilizados no ensino escolar brasileiro das diversas disciplinas. O acervo hoje possui livros que foram
publicados a partir da primeira década do século XIX até os primeiros anos do século atual (1810-2005). Ele pode
ser acessado pela internet, oferecendo ao pesquisador a possibilidade de encontrar também catálogos de editoras,
programas curriculares e legislações do mesmo período. A FEUSP possui ainda uma equipe de especialistas que
desenvolvem constantemente pesquisas relacionadas ao livro didático em suas múltiplas possibilidades, tais como:
sua história e história das editoras, seus usos em sala de aula e conteúdos das disciplinas.
Disponível em: <http://www2.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm>. Acesso em: 15 de abril de 2011.
13
Dentre esses livros estavam incluídos livros sem data (s/d), uma vez que não era possível estabelecer quando
foram publicados ou editados e também aqueles livros cujas datas encontravam-se incompletas, mas que pertenciam
ao período estabelecido para a pesquisa (Ex.194?, 1925? ou 19?). É importante ressaltar também que, nesse universo
de 805 livros que foram mapeados, encontram-se alguns exemplares do mesmo livro de edições diferentes ou com
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atender aos propósitos desta pesquisa, que enfatiza a primeira metade do século XX, foram
selecionados 119 livros no período de 1900-1950.
A partir de então, procurou-se localizar, por meio de cruzamento de dados, quais livros
permaneceram por mais tempo no mercado editorial e quais livros tiveram um número de
edições superior a dez. Mais, ainda: os livros deveriam ter pelo menos uma autorização de uso
em Instituições Escolares pela Comissão Nacional do Livro Didático, criada mediante o Decreto
nº 1.006 /1938. Como se verá adiante, a CNLD foi um referencial fundamental para a seleção das
fontes.
Diante de livros que tiveram, ao longo da primeira metade do século XX, dezenas de
reedições, o critério utilizado para a escolha foi motivado pela seguinte questão feita por
Foucault (2010, p. 8), que, mesmo num contexto diferente, ajustava-se bem aos propósitos de
investigação: “Mas afinal, onde está o perigo de as pessoas falarem e de seus discursos
proliferarem indefinidamente?” A princípio, tal questionamento permite considerar que a
permanência e a abrangência de um determinado discurso na sociedade podem fazer com que ele
adquira um estatuto de “verdade” mediante os sujeitos que compartilham sua perspectiva, o que
pode influenciar no comportamento dos mesmos, uma vez que a prática do discurso está
perpassada por relações de poder.
A verdade, para Foucault (2010), está intimamente ligada a mecanismos de poder, ou
seja, ela seria definida por uma série de mecanismos e regras que teria por função estabelecer,
num dado momento, quais discursos são verdadeiros, atribuindo aos mesmos efeitos de poder.
Assim, o autor ressalta que “sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode
falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer
coisa” (FOUCAULT, 2010, p. 9).
Segundo Foucault (2011, p. 12), “a verdade é desse mundo”, pois foi nele engendrada por
meio de constantes relações de poder e saber. O autor afirma ainda que a “economia política” da
verdade em nossas sociedades possui cinco características importantes: a associação da verdade
ao discurso científico de instituições autorizadas; a submissão da verdade à produção econômica
e ao poder político; o fato de a mesma tornar-se objeto de grande difusão e consumo em

informações incompletas e, por essa razão, assim como estão catalogados na BLD individualmente, foram contados
e registrados no meu levantamento.
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aparelhos educacionais e de informação; sua produção está constantemente sob o controle de
aparelhos políticos ou econômicos e é objeto de debates políticos e contendas sociais. Essas
considerações sobre as relações entre a produção de discursos e o estatuto de verdade desses
discursos tornaram-se essenciais para a seleção e análise posterior das fontes.
Foram então selecionados dois exemplares destinados à educação primária que serão
privilegiados posteriormente: Nossa Patria: narração dos factos da História do Brasil, atravéz
da sua evolução com muitas gravuras explicativas14 (José Francisco Rocha Pombo, 34ª ed.,
1925), que obteve 88 edições e permaneceu por 53 anos no catálogo da Cia. Melhoramentos de
São Paulo (1917- 1970). Além deste, o livro História do Brasil para crianças15 (Manuel Viriato
Corrêa Baima do Lago Filho, 13ª ed., 1946), que teve 28 edições e permaneceu no mercado por
50 anos (1934-1984).
Além de analisar os discursos dos referidos livros didáticos, tornou-se necessário também
recorrer a outros meios impressos, a fim de complementar as análises, tais como a legislação do
livro didático que regulamentava quais discursos poderiam circular no espaço escolar e livros de
literatura, nos quais os intelectuais vez por outra manifestavam sua opinião a respeito da
população brasileira e principalmente sobre seu futuro “mestiço”.
Desta forma, o presente trabalho, partindo da já mencionada Lei 10.639/2003, que
estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira, procurou-se
entender os discursos sobre os negros nos livros didáticos destinados ao ensino de História do
Brasil na primeira metade do século XX. Partir de uma Lei recente para verificar o discurso
sobre os negros num período do século passado se baseou na perspectiva de Bloch (2001), que
contrapõe os considerados “devotos do imediato”, que dissociam o passado do presente, àqueles
“exploradores das origens”, obcecados em explicar os acontecimentos mais recentes partindo dos
mais distantes.
Bloch (2001, p. 55) entende a História como a “ciência dos homens no tempo”; em que
primeiramente se enfatiza que os homens são seu principal objeto de análise e, num segundo
momento, aborda-se a concepção de tempo que é algo caro aos historiadores, principalmente
quando se discutem elementos como passado e presente.
14

Embora o livro Nossa Pátria tenha sido escrito como livro de História do Brasil com finalidades patrióticas,
segundo listas divulgadas no Diário Oficial da União, em 1928 este livro era recomendado para leitura suplementar
do 4º ano e, em 1947, a CNLD indicou a 78ª edição do livro para leitura e não especificou a qual série se destinava.
15
História do Brasil para crianças, segundo Fernandes (2009), foi concebido como livro de literatura infantil e em
1947 era indicado pela CNLD para a disciplina de História do Brasil.
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Dessa forma, a presente pesquisa vislumbrou desenvolver o que Bloch (2001, p. 55)
sugere como uma “solidariedade das épocas”, em que sejam estabelecidos “vínculos de
inteligibilidade” entre o passado e o presente. Para ele, o tempo histórico “[...] é por natureza, um
continuum. É também, perpétua mudança”. E, nesse sentido, o autor ressalta a impossibilidade
e/ou inutilidade de se buscar a origem dos fenômenos históricos e propõe um recorte
prudentemente regressivo que permita ao pesquisador explicar o fenômeno em seu momento
histórico.
Bloch (2001, p. 66) destaca, ainda, que, em alguns casos, “ocorre de [...] o conhecimento
do presente ser diretamente mais importante para a compreensão do passado”. Ou seja, a partir
de acontecimentos do presente, o pesquisador pode formular questões relacionadas ao seu
passado.
Nesse sentido, considerou-se importante remontar à primeira metade do século XX para
indagar como os negros eram descritos nos discursos veiculados nesses já mencionados livros
didáticos de História do Brasil porque esse foi o momento em que se consolidou no país uma
legislação para o livro didático ao mesmo tempo em que, com o declínio das teorias raciais no
Brasil, pretendia-se criar uma nação onde todos os brasileiros fossem incluídos sob uma
identidade comum.
1.2 - Livros didáticos de História do Brasil: “suportes de verdades” ou veículos
transmissores de “efeitos de verdade”?

A definição do que é um livro utilizado nas instituições escolares com finalidade didática
torna-se muitas vezes uma tarefa árdua para o pesquisador, uma vez que são controversas as
abordagens relacionadas aos mesmos, que, ora são entendidos como uma ferramenta essencial
para o trabalho pedagógico, ora como um instrumento que pode limitar o trabalho do professor
no processo de ensino-aprendizagem (BITTENCOURT, 2008).
Tendo em vista sua constituição enquanto material didático, para Batista & Galvão
(2008), o livro utilizado na escola se insere na história dos textos impressos que, ao longo do
tempo, foram utilizados na instrução, ou seja, participam da institucionalização do ensino. Sua
complexidade se encontra também no fato de que ele é, ao mesmo tempo, um objeto submetido a
regras de mercado, já que é um produto de consumo. Além do mais, está submetido também a
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programas institucionais mais amplos, que estabelecem os conteúdos a serem transmitidos16.
Segundo Choppin (2000, p. 110), tais livros, que são por ele chamados de “manuais escolares”,
podem ser considerados, num primeiro momento, importantes ferramentas pedagógicas, cuja
função é favorecer a aprendizagem, além de participarem de um “[...] processo de socialização,
aculturação e doutrinação de novas gerações”. Isso implica afirmar que, por meio dos “manuais
escolares”, pretende-se indicar aos alunos tipos de comportamentos, condutas e valores
considerados ideais e/ou essenciais numa dada sociedade.
Estudar os livros didáticos requer compreender relações mais amplas, uma vez que os
mesmos se constituem como “documentos didáticos que representam espaços de memória, sendo
objetos dependentes do tempo, do espaço e da disciplina que estes trabalham”, cujo estudo pode
revelar facetas da organização escolar, as relações de poder entre editoras e autores e os modos
pelos quais determinados saberes legitimaram-se socialmente, transformando-se em conteúdos
escolares (CHOPPIN, 2002 apud BUENO, 2011, p. 22).
Bueno (2011) destaca ainda que os livros didáticos desempenham um papel significativo
na cultura da sociedade ao serem instrumentos integrantes da tradição escolar e influenciarem a
organização dos conteúdos a serem abordados, ao mesmo tempo em que se apresentam como
uma mercadoria a ser produzida e consumida.
Enquanto elemento intrinsecamente relacionado aos objetivos educacionais por meio da
educação considerada formal, é possível entender um livro como didático, ou seja, a partir de sua
utilização em sala de aula. Em nosso país, inicialmente os livros considerados didáticos se
destinavam à demanda de formar professores, mas, ao longo do século XIX, foram estendidos
aos alunos como um dispositivo de controle do saber a ser difundido nas instituições escolares
por parte do Estado. Isso porque, segundo Bittencourt (2008, p. 27), no início do século XIX, os
homens letrados brasileiros dedicados a projetos educacionais, influenciados por concepções
iluministas17, acreditavam que “o livro escolar deveria condicionar o leitor, refrear possíveis
liberdades diante da palavra escrita, impressa”. Por essa razão, nessa época, a elaboração do
livro didático no país estava voltada para a adaptação de livros estrangeiros, preferencialmente
franceses e alemães. Nesse sentido, a autora afirma que “um texto escolar deveria resultar, [...]
16

Nas palavras de Choppin (2000, p.110), “um produto fabricado, difundido e consumido”.
Segundo Bittencourt (2008, p. 26), os iluministas acreditavam no “caráter poderoso da palavra impressa”, uma
vez que determinadas interpretações poderiam levar classes consideradas inferiores ao desejo de mudança. Nesse
sentido, temiam as consequências que o saber escolar, veiculados por meio dos livros didáticos, poderia causar.
17
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diferentemente de outros livros, de um cuidadoso plano engendrado pelo poder constituído,
articulado com outros discursos que definiam o saber escolar” (BITTENCOURT, 2008, p. 27).
Essa postura começou a ser modificada a partir da década de 1870, quando surgiram
críticas aos livros estrangeiros, seguidas de propostas para que se elaborassem livros nacionais,
que abordassem a realidade brasileira, tendo em vista que, nessa época, começava a se revelar
uma tendência nacionalista no país. Essa tendência foi vista por Bittencourt (2008) como
proveniente de mudanças significativas no país, tais como o crescimento da rede escolar, o
processo de urbanização e o declínio da escravidão.
Em relação aos livros didáticos de História do Brasil, os mesmos se apresentavam como
uma possibilidade de mudança dessa postura que apenas traduzia obras já publicadas, exigindo
de seus autores que se debruçassem sobre o relato da constituição do país e dos acontecimentos
nacionais. Isso porque os livros didáticos utilizados no ensino de História do Brasil não poderiam
resultar de adaptações e traduções, visto que se tratava de um tema fundamentalmente nacional.
Em suma: houve uma preocupação dos autores para produzir obras genuinamente brasileiras
(BITTENCOURT, 2008).
Segundo Bittencourt (2008), os livros de História do Brasil surgiram no país em 1831,
com a obra Resumo da História do Brasil18, de Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, e, em
finais da década de 1850, a produção desses livros já era significativa, uma vez que o interesse
das editoras em publicá-los cresceu na medida em que, dentre outros fatores, nesse mesmo
período tornou-se obrigatório o ensino de História do Brasil no Colégio Pedro II.
A partir de então, começou-se a acreditar que a História do Brasil deveria constituir uma
espécie de texto de leitura nas instituições escolares de ensino elementar e não se limitar a ser
estudada apenas nos compêndios, mas também nos textos de literatura. Bittencourt (2008, p.
146) aponta que, para cumprir essa nova perspectiva didática, a história do país estava presente
nas “seletas, destinadas ao curso secundário, livros de leitura do ensino elementar e em livros de
coletâneas, espécie de pequenas enciclopédias juvenis”, nas quais se destacavam histórias sobre
“heróis nacionais” e seus feitos e as tradições brasileiras. Isto significa que, a partir da educação
escolar, pretendia-se garantir a propagação do ideário de “nação-território” e a legitimação da
história nacional.

18

Alves & Centeno (2009) chamam atenção para o fato de esse livro resultar da tradução do livro Resumé de
l”histoire du Brésil, de Ferdinand Denis.
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A título de exemplo, convém ressaltar que, nas Leis e Decretos do Estado de Minas
Gerais, de 1927, algumas orientações para o conteúdo de História do Brasil para o ensino
primário eram as seguintes:

6. Os melhores fructos, que o estudo da historia terá de dar, consistem no
reconhecimento à tradição e no optimismo para a iniciativa. Nós somos
devedores do passado e com a nossa iniciativa benefica solveremos essa divida,
fazendo-nos creadores do futuro.
7. Chama-se tradição o progresso do passado: desse progresso é que a historia
ha de tratar, principalmente no curso primario, não se preoccupando com os
erros ou os crimes do passado, como sejam, por exemplo, as scenas da
escravidão. E deste modo somente, se hão de colher os bons fructos (MINAS
GERAIS, 1928, Vol. III, p. 1683-1684).

Ao considerar, como já foi dito, que essa propagação se daria mediante livros didáticos, é
importante ressaltar a influência e abrangência de tais materiais, que muitas vezes são utilizados
sem maiores questionamentos. Isso se deve, segundo Silva (2005, p. 23), à “[...] importância que
lhe é atribuída e do caráter de verdade que lhe é conferido”.
Choppin (2000) compreende que os manuais escolares são “suportes de verdade”, e essa
verdade constitui-se, segundo ele, como o conjunto de conhecimentos acumulados em dado
momento, visto que os manuais são historicamente situados e, por essa razão, refletem sua época
e o grupo social que os produziu.
No que diz respeito à “verdade” em uma acepção ampla, Foucault (2011, p. 13) afirma
que ela deve ser entendida como “[...] o conjunto das regras segundo as quais se distingue o
verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos de poder”. Com essa afirmação, o autor
quer afirmar que verdade e poder são indissociáveis, não havendo a possibilidade de um existir
sem o outro. E, por essa razão, em toda a sociedade existe um regime de verdade a partir do qual
são determinados os tipos de discursos que podem circular como verdadeiros; por meio de
mecanismos, técnicas e estatutos próprios que têm por finalidade “[...] distinguir os enunciados
verdadeiros dos falsos” (FOUCAULT, 2011, p. 12).
Nessa perspectiva, é possível entender os livros didáticos como um dispositivo19 portador
de um discurso produzido com uma determinada finalidade, seja ela para direcionar o
19

Para Foucault (2011, p. 244), um dispositivo pode ser entendido como “um conjunto decididamente heterogêneo
que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito”.
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comportamento do leitor, seja para propagar um ideário político-cultural. E, partindo desse
pressuposto, serão apresentados e discutidos posteriormente alguns procedimentos utilizados na
sociedade brasileira para avaliar e legitimar os livros didáticos de História do Brasil produzidos
principalmente nas primeiras décadas do século XX.

1.3 - Autores dos livros didáticos
Se, por meio de seu conteúdo, o livro didático se caracteriza enquanto material
pedagógico capaz de disseminar um discurso “verdadeiro”, torna-se importante discorrer sobre a
autoria dos mesmos, uma vez que os sujeitos autorizados a escrever livros didáticos constituíam
uma categoria seleta de produtores de efeitos de verdade. Segundo Bittencourt (2008), no
decorrer do século XIX, sob a influência dos iluministas, que consideravam que uma obra
destinada ao ensino tinha como função disseminar a “verdadeira ciência”, os dirigentes políticos
do país acreditavam que caberia aos homens “sábios” da nação a elaboração de livros didáticos.
Tal procedimento, na perspectiva de Foucault (2010), pode ser entendido como um procedimento
de exclusão, em que a elaboração do discurso se restringia a pessoas autorizadas, ou seja, não era
qualquer pessoa que poderia publicar um livro e, neste caso, a exigência era maior por se tratar
da história que se queria produzir para o país.
Nesse sentido, Bittencourt (2008, p. 30) afirma que, no Brasil, elaborar um livro didático
no início do século XIX era uma “tarefa patriótica, um gesto honroso, digno das altas
personalidades da “nação”, cuja função era contribuir com a prosperidade do país e que poderia
ser realizada por ordem superior ou voluntariamente. Por essa razão, tinham preferência, nessa
tarefa, os homens letrados que possuíam vínculos com instituições socialmente reconhecidas, tais
como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Colégio Pedro II.
No entanto, a partir de meados do mesmo século, devido à escassez de obras produzidas
e/ou traduzidas, essa função foi estendida também a professores e pessoas anônimas dispostas a
fazê-la. O incentivo era a premiação desses novos autores com honrarias e dinheiro.
Assim, a partir de 1870, o perfil desses autores começou a se modificar, uma vez que eles
pertenciam a diferentes camadas sociais, ao contrário dos autores do início do século XIX, que
apresentavam um perfil mais homogêneo. Esses novos autores acumulavam experiências
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diversas e, em sua maioria, atuavam como professores de cursos primários e escolas normais, o
que permitiu ampliar o público-alvo dos livros, que antes se limitava à elite nacional
(BITTENCOURT, 2008).
Para Foucault (2010, p. 26), o autor pode ser entendido como o “princípio de
agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua
coerência”. O autor, nesse sentido, é o sujeito que, ao escrever um texto, mediante sua inserção
na cultura estabelecida, torna-se um portador do discurso. Mais, ainda: ele pode ser considerado
“aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua
inserção no real” (FOUCAULT, 2010, p. 28).
Essa definição relaciona-se com a função do autor para Bittencourt (2008, p. 97), que
enfatiza que elaborar livros didáticos no Brasil consistia na sistematização de “saberes dispersos,
oriundos do mundo erudito e que deveriam servir de cabedal para a formação das futuras
gerações”.
De modo geral, a elaboração de livros didáticos não se deu de forma linear no Brasil,
visto que, ao se iniciar o processo de criação das disciplinas escolares – que estão estreitamente
ligadas à história do livro didático –, iniciou-se um processo de legitimação dos conhecimentos
que eram produzidos, estabelecendo-se numerosos conflitos entre esses autores. No que diz
respeito ao ensino de História em particular, os “especialistas [...] lutavam pelo domínio do saber
a ser transmitido” (BITTENCOURT, 2008, p. 98).
Os conflitos mencionados por Bittencourt (2008) apontam que havia o desejo de ser
reconhecido como autor de uma obra tão cara aos objetivos nacionalistas do período. Tal postura
pode ser lida à luz da afirmação foucaultiana de que “o discurso [...] é [...] aquilo por que, pelo
que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2010, p. 10).
É importante ressaltar que, para desenvolver o presente trabalho, foram selecionados dois
autores de livros didáticos, a fim de que fosse possível estabelecer relações entre os discursos
produzidos pelos mesmos sobre os negros na primeira metade do século XX. Na tentativa de
compreender a inserção desses autores na sociedade em que atuaram, segue abaixo uma síntese
de suas biografias.
José Francisco da Rocha Pombo (1857-1933) nasceu em Morretes, no estado do Paraná.
Foi autodidata, tendo obtido apenas educação regular, ou as primeiras letras, que correspondem à
etapa inicial da educação formal. Ao longo da vida foi jornalista, professor, poeta e historiador.
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Fundou e dirigiu o 1º Periódico Republicano da Cidade de Morretes em 1877, o jornal O Povo,
no qual fez campanhas favoráveis à abolição da escravatura e à República. Foi eleito Deputado
da Província pelo Segundo Distrito para um mandado de 1886 a 1887 e, no ano de 1897, mudouse para a Capital Federal, exercendo as profissões de jornalista e de professor. Ingressou,
mediante concurso público, no Colégio Pedro II, tendo lecionado também na Escola Normal e na
Universidade do Povo.
Foi admitido em 1900 como sócio efetivo do IHGB, com a apresentação dos livros
Historia da America e O Paraná no centenário, produzidos nesse mesmo ano. Publicou livros de
poemas, manuais de História, compêndios e trabalhos historiográficos. De suas produções
bibliográficas geralmente são mencionados História da América (1900); No hospício (1905);
História do Paraná; Dicionário de sinônimos da Língua Portuguesa (1914); Nossa Pátria
(1917); História do Rio Grande do Norte (1922); dentre outros.
Fundou no Paraná, em 1912, uma universidade que teve duração efêmera e, em 1933, foi
eleito para suceder Alberto de Faria na cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras, mas, por
estar muito doente, não pôde tomar posse (LUCCHESI, 2008; SANTOS, 2009; VIANNA,
2009).20
Manuel Viriato Corrêa Baima do Lago Filho21 (1884-1967) nasceu em Pirapemas, no
estado do Maranhão. Foi jornalista, contista, romancista, teatrólogo e autor de crônicas históricas
e livros infanto-juvenis. Aos 16 anos já escrevia contos e poemas para o jornal do Liceu, O
Estudante. Fez seus cursos primário e secundário em São Luís do Maranhão e, em 1900,
ingressou na Faculdade de Direito de Recife. No ano de 1903, aos 19 anos, publicou seu
primeiro livro de contos, Minaretes, mudando-se para o Rio de Janeiro com o pretexto de
terminar seu curso jurídico.
Trabalhou nos jornais Gazeta de Notícias, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Folha do
Dia e colaborou em revistas como O Malho, Careta, Cosmos, entre outras. Também utilizou o
rádio como meio de divulgação da História Nacional em 1939, quando escreveu e transmitiu
uma novela radiofônica sobre Tiradentes.
20

Biografia de Rocha Pombo. Disponível em:
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=215&sid=349>. Acesso em: 15 de dezembro
de 2012.
21
Biografia de Viriato Corrêa. Disponível em:
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=103&sid=302>. Acesso em: 15 de dezembro
de 2012.
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Foi professor de História do Teatro na Escola Dramática do Rio de Janeiro e fundou, em
1917, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que funciona até hoje, defendendo direitos
autorais. Foi deputado estadual em 1911 e deputado federal em 1927, exercendo os dois cargos
como representante do estado do Maranhão.
Viriato Corrêa escreveu “estorietas e crônicas” para atingir os homens comuns e, para
alcançar as crianças, “recorreu à figura do afável ancião que reunia a garotada em sua chácara
para a fixação de ensinamentos escolares”22. Escreveu também cerca de 30 peças de teatro, entre
tragédias e comédias.
Seu primeiro livro de crônicas históricas foi publicado em 1921, prefaciado por seu
interlocutor Rocha Pombo, e se intitulava Histórias da nossa História. Seu primeiro livro
infanto-juvenil com finalidades pedagógicas foi intitulado Contos da História do Brasil, também
de 1921. O livro História do Brasil para crianças de 1934 é o segundo com temática histórica
destinado a crianças e foi publicado no contexto da Coleção Literatura Infantil.
Dentre os seus livros publicados, podem-se destacar ainda Minaretes (1903); Contos do
sertão (1912); Contos da história do Brasil (1921); Brasil dos meus avós (1927); Varinha de
condão (1928); A descoberta do Brasil (1930); História de Caramuru (1939); Sol do sertão
(1918); Nossa gente (1924); As belas histórias da história do Brasil (1948), dentre outros.
Foi eleito em 1938 para suceder Ramiz Galvão e ser o terceiro ocupante da Cadeira 32
na Academia Brasileira de Letras (FERNANDES, 2009).
Conforme pode ser visto, esses autores se destacavam pela grande produção literária e
por possuírem vínculos com instituições valorizadas socialmente. Rocha Pombo, por exemplo,
integrou o quadro de sócios do IHGB, que é considerado por Schwarcz (1993) um dos
“Guardiões da História Oficial” 23 do Brasil. Criado anos após a Independência, em 1838, no Rio
de Janeiro, então capital do Império, sua principal função era “coligir, metodizar, publicar ou
arquivar os documentos necessários para a História e a Geografia do Brasil”24, com vistas a
consolidar o Estado Nacional. Ou seja, cabia ao IHGB consolidar uma história nacional oficial,
22

Conforme consta em sua biografia na Academia Brasileira de Letras.
Disponível em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=103&sid=302>. Acesso em:
11 de janeiro de 2012.
23
É importante ressaltar que o IHGB é considerado um dos guardiões e não o guardião da história oficial, porque
Schwarcz (1995) aborda em seu trabalho outros dois institutos: o Instituto Archeologico e Geographico
Pernambucano e o Instituto Historico e Geografico de São Paulo.
24
Segundo consta no site do Instituto, esses objetivos permanecem até hoje.
Disponível em: < http://www.ihgb.org.br/ihgb2.php>. Acesso em: 18 de abril de 2012.
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recriando um passado homogêneo através da ordenação de “fatos”. O autor também lecionou no
Colégio Pedro II, criado no mesmo ano de 1838 no Rio de Janeiro e que, segundo Alves &
Centeno (2009, p. 470), era o “estabelecimento de ensino secundário mais desenvolvido no
Brasil, à época” e, por essa razão, figurava como uma espécie de modelo para as demais
instituições de ensino secundário.
Viriato Corrêa, por sua vez, integrou a Academia Brasileira de Letras, instituição fundada
em 1897, no Rio de Janeiro, cuja finalidade era “o cultivo da língua e da literatura nacionais25”
inspirada na Academia Francesa de Letras.
Isso posto, pode-se considerar que as instituições mencionadas conferiam aos trabalhos
desenvolvidos por esses homens letrados brasileiros não só credibilidade como também aval,
fazendo com que suas obras tivessem grande aceitação por parte do público.
1.4 - O controle dos discursos dos livros didáticos no momento histórico pesquisado

Embora os discursos proferidos pelos autores supracitados fossem considerados
legítimos, isto é, pertencessem a uma categoria à qual era permitida a produção de discursos
considerados verdadeiros, houve, nesse período, a criação de uma comissão encarregada de
avaliar e julgar os livros didáticos a fim de aprovar ou reprovar seu uso nas instituições de
ensino.
Com o propósito de situar o contexto político em que tal comissão foi instituída, convém
ressaltar que ela foi uma iniciativa da era Vargas (1930-1945), que, segundo D‟Araújo (1997),
foi um período de modernização voltado para os aspectos socioeconômicos e políticos que
possibilitou a mudança do país até então “agrário-exportador” para uma “sociedade urbanoindustrial” (p. 7).
O governo estabelecido, conhecido como Estado Intervencionista, caracterizava-se por
decidir e apontar quais caminhos a sociedade deveria seguir sem consultar os seus anseios, ou
seja, o poder do Estado situava-se acima da vontade do povo, que era considerado imaturo para
decidir quais caminhos tomar (D‟ARAÚJO, 1997). Nesse período, Vargas criou os Ministérios
da Educação e Saúde Pública (1930) e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930),
25

Disponível em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=536>. Acesso em: 11 de janeiro
de 2013.
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em que o primeiro deveria se voltar para questões sociais essenciais, ou seja, a educação e a
saúde da população, e o segundo buscava uma nova maneira de empresários e trabalhadores se
reconciliarem.
O temor de que seus poderes de decisão e intervenção fossem limitados pela Constituição
Federal fez com que Vargas declarasse morta a Constituição de 1891, quando assumiu a
presidência em 1930, e rasgasse a Constituição de 1934, para decretar o Estado Novo em 1937.
A partir de então, dentre outras atitudes, Vargas fechou os partidos políticos, dentre eles a já
mencionada Frente Negra Brasileira, e censurou a imprensa de modo a delinear políticas que
atendessem aos seus objetivos.

A censura à imprensa escrita e falada foi levada a cabo por uma instituição
chamada Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que se encarregou
também de divulgar uma imagem popular e mística de Getúlio. Centenas de
obras apologéticas sobre Vargas e sua vida eram distribuídas nas escolas para
doutrinar as crianças e os jovens (D‟ARAÚJO, 1997, p. 29).

O DIP, órgão responsável para a consolidação do mito Getúlio Vargas, também produziu
vários filmes, que eram exibidos em cinemas e nas escolas, onde era retratada uma trajetória
heróica do mesmo enquanto homem público, ressaltando, sobretudo, suas obras e as homenagens
recebidas. Foi criado também um “programa de propaganda política e de festas cívicas”26 cujo
objetivo era enaltecer a figura do presidente e, ao mesmo tempo, buscar fortalecer no Brasil o
espírito de nacionalidade. Ou seja, todos os brasileiros, independentemente de sua condição
social, raça/cor ou credo, deveriam compartilhar de um ideal nacional comum.
Nesse contexto de censura e controle político foram promulgados dois Decretos-Lei que
buscavam definir as condições para produção, importação e utilização dos livros didáticos e
instituída a Comissão Nacional do Livro Didático, como será visto a seguir. Situar um contexto,
em vez de demarcar um período, traz a contribuição de Michel Foucault, para quem um “recorte
provisório” pode ser entendido como a aproximação inicial em uma região onde uma série de
relações entre os discursos possam ser identificadas, descritas e analisadas. Entretanto, esse
recorte não é absoluto nem definitivo, podendo ser reorganizado sempre que a análise dos
acontecimentos trouxer novas relações discursivas.
26

Dentre algumas festividades criadas em seu governo, D‟Araújo (1997) destaca: Dia da Raça (10 de junho); Dia do
Índio (19 de abril); Dia do Trabalho (1º de maio); e Dia da Pátria (7 de setembro).
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Tal colocação é pertinente visto que, para Foucault, existe uma dificuldade muito grande
em se definir um recorte num conjunto descontínuo de acontecimentos. Para ele, toda tentativa
de estabelecer limites em um determinado período histórico é um ato arbitrário exercido pelo
pesquisador, que não apreende todas as nuances possíveis de um fenômeno. Assim, ele
questiona:

Tem-se porém o direito de estabelecer, em dois pontos do tempo, rupturas
simétricas, para fazer aparecer entre elas um sistema contínuo e unitário? A
partir de que, então, ele se constituiria e a partir de que, em seguida, se
desvaneceria e se deslocaria? A que regime poderiam obedecer ao mesmo
tempo sua existência e seu desaparecimento? Se ele tem em si seu princípio de
coerência, donde viria o elemento estranho capaz de recusá-lo? Como pode um
pensamento esquivar-se diante de outra coisa que ele próprio? Que quer dizer,
de um modo geral: não mais poder pensar um pensamento? E inaugurar um
pensamento novo? (FOUCAULT, 1999, p. 68-69).

A descontinuidade constitui-se como o intervalo entre dois modos diferentes de a cultura
pensar um determinado acontecimento e, por essa razão, para Foucault, “o problema que se
formula é o das relações do pensamento com a cultura: como sucede que um pensamento tenha
um lugar no espaço do mundo, que aí encontre como que uma origem, e que não cesse, aqui e
ali, de começar sempre de novo?” (FOUCAULT, 1999, p. 69).
Essa perspectiva permite compreender que nenhum pensamento encontra-se isolado num
determinado tempo-espaço e que não há previsibilidade para sua irrupção. Um mesmo discurso
pode surgir indefinidas vezes em diferentes instituições e sociedades diversas, com a finalidade
de explicar ou definir um determinado fenômeno. É nesse sentido que cada discurso tem uma
característica singular, haja vista que cada época apresenta circunstâncias diferenciadas para seu
surgimento.
Dessa forma, é importante destacar que a avaliação em livros didáticos não constituiu
uma prática exclusiva do período Vargas. No entanto, se o foco desta pesquisa são os discursos
veiculados ao longo da primeira metade do século XX, tornou-se necessário apresentar o
estabelecimento e a dinâmica desse órgão controlador de discursos em livros didáticos.
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1.4.1- Decreto - Lei nº 1.006, de 30 de Dezembro de 193827

Segundo Ribeiro Jr. (2007), o Estado sempre se preocupou com os livros didáticos
adotados no Brasil, principalmente no século XIX, quando se começava a estruturar um sistema
de ensino público. O controle e a avaliação dos livros estavam sob a responsabilidade da Igreja
Católica e do Estado, a fim de evitar a disseminação de “valores contrários à doutrina católica e à
política imperial no Brasil [...]” e “tentar construir uma maneira semelhante de se pensar a nação,
nesse caso, justificando a fé católica e a monarquia” (p. 53).
No século XX, instaurada a República como novo sistema de Governo, a preocupação
com o discurso veiculado nos livros permaneceu. Assim, foi instaurada, no ano de 1938,
mediante o Decreto-Lei nº 1.006/1938, a Comissão Nacional do Livro Didático, que tinha por
função avaliar os livros produzidos e proferir julgamento autorizando ou embargando seu uso
nas instituições de ensino brasileiras.
O referido decreto também se ocupava em regulamentar “as condições de produção,
importação e utilização do livro didático” no país. Importa ressaltar que os livros em questão são
os compêndios, que têm por finalidade apresentar as matérias a serem trabalhadas nas classes
segundo os programas de ensino e os livros de leitura (Decreto-Lei nº 1.006/1938).
Os livros que não obtivessem autorização do Ministério da Educação em todos os níveis
de ensino28 poderiam ser vetados, e tal medida também se aplicaria àqueles editados pelos
poderes públicos, que não tinham permissão para definir quais os livros a serem utilizados,
ficando essa escolha a critério dos diretores das escolas primárias e dos professores das escolas
normais, secundárias e profissionais.
O professor tinha autonomia para decidir como utilizar o livro em suas aulas e poderia
empregar o mesmo livro didático durante anos sucessivos. No entanto, uma vez selecionado o
livro, o mesmo não poderia ser substituído por outro no decorrer do ano letivo. As Caixas
Escolares29 das escolas de ensino primário tinham como uma de suas funções, na época, adquirir
os livros didáticos e os doarem às “crianças necessitadas”.
27

Decreto-Lei nº 1.006/1938. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html>.
Acesso em: 21 de novembro de 2011.
28
As determinações do presente decreto não se aplicavam aos livros destinados ao ensino superior.
29
A função das Caixas Escolares estava prevista na Constituição Federal de 1937. Segundo seu Art. 130: “O ensino
primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os
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1.4.2- A Comissão Nacional do Livro Didático

A fim de garantir que os livros utilizados nas instituições escolares não veiculassem
discursos incoerentes com as propostas educacionais da época, foi instituída por meio desse
mesmo decreto de 1938 a Comissão Nacional do Livro Didático. Constituída por sete membros,
designados pelo Presidente da República, selecionados pelo seu “notório preparo pedagógico e
reconhecido valor moral, das quais dois especializados em metodologia das línguas, três
especializados em metodologia das ciências e dois especializados em metodologia das técnicas”
(Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art. 9º, § 1º). Mais, ainda: os membros da Comissão não poderiam
estar vinculados a nenhuma empresa editorial, fosse ela nacional ou estrangeira, e não poderiam
inscrever obras de sua autoria para o processo de autorização.
Segundo o Decreto, seriam competências da Comissão Nacional do Livro Didático:
a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir
julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso;
b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos;
c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam ser
traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a abertura
de concurso para a produção de determinadas espécies de livros didáticos de
sensível necessidade e ainda não existentes no país;
d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos livros
didáticos cujo uso tenha sido autorizado [...] (Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art.
10).

Para iniciar o processo que autorizava a produção e utilização do livro didático, “o autor,
importador ou vendedor” enviava uma petição ao Ministro da Educação, juntamente com três
cópias da obra e das imagens que a mesma possuísse. A partir do momento em que a petição
fosse autorizada, ela seria encaminhada à CNLD, que examinaria as obras e, posteriormente,
proferiria decisão favorável ou desfavorável ao seu uso em instituições de ensino.
No processo de avaliação dos livros, os membros da CNLD deveriam impedir a
publicação da obra que apresentasse as seguintes características:

mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não
puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar”. Disponível em:
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937).
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em: 31 de janeiro de
2013.
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a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a honra
nacional.
b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou
indicação da violência contra o regime político adotado pela Nação;
c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades
constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais;
d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as figuras
dos que se bateram ou se sacrificaram pela pátria;
e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo
quanto ao poder e ao destino da raça brasileira;
f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de
uma região do país com relação ao das demais regiões;
g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras;
h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais;
i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva combate a
qualquer confissão religiosa;
j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade
dos vínculos conjugais;
k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou
desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas da
personalidade humana (Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art. 20. Grifos meus).

Os grifos acima indicam aspectos diretamente relacionados ao objeto da presente
pesquisa, uma vez que se refere à disseminação, mesmo que implícita, da existência de diferentes
raças, mas, ao mesmo tempo, procura evitar que os distintos grupos humanos da época fossem
hierarquizados, numa tentativa de formação da identidade brasileira.
A CNLD deveria indicar os motivos de sua decisão e, no caso de recusa a alguma obra,
poderia sugerir alterações ao autor, a fim de que o trabalho pudesse novamente ser examinado e
avaliado, por meio do processo já citado anteriormente.
Nos casos de divergência de opiniões entre os membros da CNLD, ou sempre que se
julgasse conveniente, a CNLD poderia solicitar o parecer de especialistas com vistas a elucidar
questões relativas às obras sujeitas a sua avaliação. Em último caso, era possível, ainda, o
interessado em publicar a obra acionar um recurso juntamente com o Ministro da Educação e
caberia a ele decidir com o auxílio do Conselho Nacional de Educação.
No que diz respeito às reedições da obra, essas poderiam ser feitas sem necessidade de
novas petições e avaliações, desde que não houvesse alterações significativas em seu conteúdo.
Uma vez autorizada, o Ministério da Educação faria publicar no jornal Diário Oficial todos os
anos, no mês de janeiro, uma listagem completa dos livros avaliados pela CNLD e cujo uso foi
permitido, organizada de acordo com os “graus e ramos do ensino” a que se destinavam.
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Para além das causas já mencionadas, que poderiam fazer com que um livro tivesse sua
utilização impossibilitada, sua aprovação dependia ainda de quesitos como estes:
a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela incorreção gramatical
quer pelo inconveniente ou abusivo emprego de termo ou expressões regionais
ou da gíria, quer pela obscuridade do estilo;
b) que apresente o assunto com erros de natureza científica ou técnica;
c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação dos preceitos
fundamentais da pedagogia ou pela inobservância das normas didáticas
oficialmente adotadas, ou que esteja impresso em desacordo com os preceitos
essenciais da higiene da visão;
d) que não traga por extenso o nome do autor ou dos autores;
e) que não contenha a declaração do preço de venda o qual não poderá ser
excessivo em face do seu custo30 (Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art. 21).

Se as disposições acima apresentavam caráter permanente, havia ainda as disposições
transitórias. Uma delas, por exemplo, no artigo 25 do Decreto, estabelecia como critério a ser
respeitado a partir de 1940 a proibição da utilização de livros didáticos em salas de aula cujo
autor fosse o professor regente e em instituições escolares em que o diretor e/ou autoridades
escolares fossem os responsáveis pela autoria. Essa proibição só não se aplicava quando o livro
fosse editado “pelos poderes públicos”.
Professores e autoridades escolares, mesmo que fora da instituição de ensino, não
poderiam tornar-se representantes ou agentes de autores e editores a fim de auxiliar na
propaganda e venda de livros didáticos.
Dentro das instituições, toda e qualquer propaganda relacionada a livros didáticos era
proibida. No entanto, o Decreto não impedia que os autores, editores e livreiros enviassem
exemplares de suas obras ou folhetos informativos das mesmas para diretores e professores.
Caso ocorresse que algum livro didático de uso não autorizado circulasse no país, a
CNLD o denunciaria ao Ministro da Educação, que deveria apreendê-lo, uma vez que, segundo o
Decreto, o mesmo caracterizar-se-ia como “[...] pernicioso à formação espiritual da infância e da
juventude” (Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art. 35). Seriam apreendidos, também, aqueles livros
que possuíssem declaração de autorização, sem tê-la recebido do Ministério da Educação.
Para aqueles que violassem quaisquer das disposições estabelecidas pelo Decreto –
fossem professores, diretores, autores ou editores – haveria penalidades, que variavam de
30

Essa referência era necessária, uma vez que, após autorizado, o preço de venda do livro só poderia ser alterado
com a licença da CNLD (Decreto-Lei nº 1.006/1938, Art. 28).
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pagamento de multa até suspensões e/ou exonerações em caso de funcionários públicos,
conforme mostra o Quadro que se segue, elaborado a partir do Art. 29 do referido Decreto:

46

Quadro I – Infrações e penalidades referentes ao Decreto-Lei nº 1.006/1938
Infrator

Infração

Alterar conteúdo do
livro
didático
sem
comunicar à CNLD e
reeditá-lo.
Incluir declaração de
uso autorizado sem que
a mesma tenha sido
Autor ou Editor
outorgada pela CNLD.
Alterar o preço do livro
sem
permissão
da
CNLD.
Fazer propaganda de
livros
dentro
de
Instituições Escolares.
Diretores de escolas Praticar atos vedados no
normais, profissionais, e Decreto – Lei nº
secundárias (públicas e 1.006/1938.
particulares)

Diretores das escolas
pré-primárias
ou
primárias e professores
das escolas normais,
profissionais
ou
secundárias.

Adotar livros de sua
autoria
em
sua
Instituição Escolar ou
classe, respectivamente.
Agenciar ou representar
autores, editores
e
livreiros para fazer
propaganda ou vender
livros didáticos.
Adotarem
livros
didáticos de uso não
autorizado a partir do
ano de 1940.

Penalidade

Para casos de
reincidência

Multa de um conto de Dobro da multa.
réis31 a cinco contos de
réis.

Multa de cem mil réis32 Exoneração do cargo ou
a dois contos de réis, função que ocupam.
para os que não forem
funcionários públicos.
Para
funcionários
públicos, suspensão por
15 a 60 dias.

Multa de cem mil réis a Exoneração do cargo ou
dois contos de réis, para função que ocupam.
os que não forem
funcionários públicos.
Para
funcionários
públicos, suspensão por
15 a 60 dias.

Fonte: Decreto-Lei nº 1.006/1938. Organizado por Sacramento (2013).
31

Na época, um conto de réis (1:000$000) era uma quantia equivalente ao rendimento anual de um cozinheiro do
Colégio Pedro II, que chegava a 1:440$000 (um conto e quatrocentos e quarenta mil réis). Ao passo que cinco
contos de réis (5:000$000) se aproximava da gratificação anual recebida por um diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais, que era de aproximadamente 6:000$000 (seis contos de réis) (CHRISTÓFARO,
2012).
32
O valor de cem mil réis (100$000) correspondia a uma taxa de matrícula em estabelecimentos de ensino superior,
enquanto dois contos de réis (2:000$000) era equivalente aos vencimentos mensais do Diretor Geral do
Departamento de Educação da Universidade de Minas Gerais (CHRISTÓFARO, 2012).
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Uma vez que ficava a cargo das autoridades federais, estaduais e municipais a aplicação
das penalidades acima expostas, é importante ressaltar que o estabelecimento de ensino
particular que não realizasse o afastamento dos infratores reincidentes teria seu funcionamento
proibido.
Ao analisar a dinâmica da CNLD, pode-se refletir sobre a preocupação dos políticos da
época em controlar os discursos com os quais professores e alunos teriam acesso. Essa seleção de
livros didáticos retrata que

em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada,
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que
têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2010, p.
8-9).

A Comissão deveria autorizar apenas aqueles livros que atendessem às expectativas do
governo da época, tomando sempre o cuidado de zelar por um discurso harmonioso, que levasse
ao leitor a imagem de uma nação com tradições, com grandes figuras e que respeitasse os
diferentes grupos humanos.
1.4.3- Decreto-Lei nº 8.460, de 26 de dezembro de 194533
Esse decreto consolidou as disposições estabelecidas pelo Decreto-7Lei nº 1.006, de 30
de Dezembro de 1938, no que diz respeito à “produção, importação e utilização do livro
didático”.
De modo geral, as disposições do Decreto anterior foram mantidas, salvo acréscimos
pontuais, tais como o fato de que a escolha dos livros didáticos para uso dos alunos ficou restrita
à decisão do professor, fosse ele do ensino primário, secundário, normal ou profissional.
A Comissão Nacional do Livro Didático, que em 1945 era composta por 15 membros34,
estava situada no Ministério da Educação e Saúde. Suas funções permaneceram as mesmas com
33

Decreto- Lei nº 8.460, de 26 de dezembro de 1945 - Disponível em:
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8460-26-dezembro-1945-416379publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 21 de novembro de 2011.
34
A Comissão Nacional do Livro Didático passou a ser composta por quinze membros, também nomeados pelo
Presidente da República, por meio do Decreto-Lei nº 6.339, de 11 de Março de 1944. (Art. 1º). Disponível em:
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-6339-11-marco-1944-416238publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 21 de novembro de 2011.
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exceção de “promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos livros
didáticos cujo uso tenha sido autorizado [...]” (Decreto-Lei nº 8.460/1945, Art. 10) conforme
constava no Decreto anterior.
O Decreto de 1945 tornou possível que membros da CNLD também pudessem submeter
livros de sua autoria para avaliação. No entanto, a mesma seria realizada por dois “catedráticos
da especialidade, ou de disciplinas congêneres, com exercício em escolas superiores, oficiais ou
reconhecidas”, escolhidos pelo Ministro da Educação e Saúde. Esses catedráticos constavam de
uma lista organizada pelo Conselho Nacional de Educação e poderiam ser escolhidos desde que
não fossem autores de livros didáticos daquela disciplina e que já tivessem passado pela
avaliação da CNLD (Decreto-Lei nº 8.460/1945, Art. 25).
Em relação às causas que poderiam impedir a autorização do uso de um livro didático,
houve poucas alterações. Ainda assim, elas foram mais voltadas para termos/enunciados que,
para novos motivos de impedimento, tais como as comparações que podem ser vistas no Quadro
II, realizadas a partir do Art.26 do referido Decreto.
Quadro II - Alterações sofridas no Decreto-Lei nº 8.460/1945 em relação ao Decreto- Lei nº
1.006/1938
Decreto- Lei nº 1.006, de 30 de Dezembro de
1938

Decreto- Lei nº 8.460, de 26 de dezembro de
1945

b) que contenha, de modo explícito ou implícito,
pregação ideológica ou indicação da violência contra o
regime político adotado pela Nação;

b) que contenha, de modo explícito ou implícito,
pregação ideológica ou indicação da violência contra o
regime democrático;

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que
induza o pessimismo quanto ao poder e ao destino da
raça brasileira;

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que
induza o pessimismo quanto ao valor e ao destino do
povo brasileiro;

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as
classes sociais;

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as
classes sociais e raças;

Fontes: Decreto- Lei nº 1.006/1938 e Decreto-Lei nº 8.460/1945. Organizado por Sacramento (2013, Grifos meus).
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Segundo o Decreto, as listas de livros autorizados continuariam a ser divulgadas no
Diário Oficial, porém, com uma frequência semestral.
Finalmente, no que se refere às disposições transitórias, o Decreto atualizou os valores
para as multas35 que seriam aplicadas em casos relacionados ao uso indevido dos livros didáticos
e práticas relativas a ele: as multas de um conto a cinco contos de réis foram reajustadas para mil
a cinco mil cruzeiros e a multa de cem mil réis a dois contos de réis foi reajustada para cem
cruzeiros a dois mil cruzeiros36.
Mediante as exigências estabelecidas, é possível acreditar que os autores de livros
didáticos tinham a preocupação de elaborarem livros didáticos que se aproximassem o máximo
possível dos objetivos do Estado, uma vez que suas obras deveriam apresentar uma visão
consonante com os propósitos de constituir uma nação brasileira.
Embora a produção dos livros de Rocha Pombo e Viriato Corrêa não esteja relacionada
diretamente aos dois decretos, é importante ressaltar que essa legislação contribuiu para sua
difusão devido ao reconhecimento que esses autores gozavam antes da era Vargas.
Reconhecimento que se manteve pelo fato de não terem sido repreendidos pelo governo.

35

Atualização ocorrida em virtude da mudança de plano econômico, que tinha por unidade monetária o “Réis” com
vigência entre 8/10/1833 a 31/10/1942, sendo substituído pelo “Cruzeiro” com vigência entre 1/11/1942 e
30/11/1964. Disponível em:
<http://www.bcb.gov.br/htms/museu-espacos/S%C3%ADntesePadroesMonetariosBrasileiros.pdf>. Acesso em: 6 de
março 22 de janeiro de 2013.
36
Em Mogi das Cruzes, na década de 1940, mil cruzeiros (CR$1.000,00) e dois mil cruzeiros (CR$2.000,00)
equivaliam, respectivamente, aos auxílios prestados pela Prefeitura a Caixas Escolares e a Secretaria da junta de
Alistamento Militar. <http://187.93.120.85/cmmc/leis_guest1_fulltext.php?field=Conte%FAdo&key1=4> Acesso
em: 22 de janeiro de 2013.
Cem cruzeiros (CR$100,00) correspondem a um terço da gratificação mensal de professores primários que
regiam Cursos Populares Noturnos em São Paulo em finais da década de 1940, cuja gratificação mensal era de Cr$
300,00 (trezentos cruzeiros).
Disponível em:
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1947/decreto%20n.17.698,%20de%2026.11.1947.htm>.
Acesso em: 22 de janeiro de 2013.
Cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) em 1942 podem ser comparados ao Crédito concedido pelo Ministério
da Educação e Saúde para auxiliar nas despesas de solenidades de formatura da Faculdade Nacional de Odontologia.
Disponível em:<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=3926>. Acesso em: 22 de
janeiro de 2013.

CAPÍTULO II
SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS
SUJEITOS NEGROS

Poucas tragédias podem ser maiores que a atrofia da vida; poucas
injustiças podem ser mais profundas do que ser privado da
oportunidade de competir, ou mesmo de ter esperança, por causa da
imposição de um limite externo, mas que se tenta fazer passar por
interno.
(GOULD, 1999)
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CAPÍTULO II – SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS NEGROS

Para este trabalho, cujo foco central é o discurso sobre os negros nos livros didáticos,
tornou-se imperativo investigar os saberes constituídos sobre os mesmos para que eles fossem
entendidos como tais: “assujeitados” a um sistema de classificação racial imposto socialmente e,
posteriormente, “assujeitados” a uma identidade negra.
É Barros (2009) quem aponta o processo de desmantelamento das diversas etnias
africanas que culminou no que ele entende como uma única identidade negra. O autor afirma que
entre os séculos XVI e XIX, os “negros” não se viam na África em absoluto
como “negros”. “Negro” foi de algum modo uma construção “branca” – já que
os povos africanos enxergavam a si mesmos como pertencentes a grupos étnicos
bem diferenciados e em certos casos reciprocamente hostis. Na verdade, o
aspecto diferencial “negro” foi grosso modo construído no Ocidente Europeu a
partir da superação de diversas diferenciações que existiam (e existem até hoje)
nas sociedades tribais africanas (BARROS, 2009, p. 39-40).

As diferenças inter-tribais africanas, ainda segundo Barros (2009), foram dissipadas pelo
tráfico negreiro e transformadas numa categoria homogênea, denominada “negros”, que
posteriormente seria o aspecto que identificaria os escravos em oposição as brancos e livres. Isso
implica afirmar que o tráfico negreiro misturou as peculiaridades tribais africanas, favorecendo a
percepção de uma nova diferenciação que se pautava na pigmentação da pele. Nesse sentido,
várias comunidades foram indistintamente igualadas no pensamento ocidental, em função de um
elemento que alguns grupos possuíam em comum: a cor da pele, se comparadas ao padrão
europeu. Mesmo após a abolição, essa percepção racial ainda vigorou no sentido de constituir
uma diferença sócio-política entre os brasileiros, o que caracteriza sua perspectiva cultural.
Assim, os negros que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos e seus descendentes
deram origem a outros grupos, tais como o crioulo e o pardo ou mulato, frutos da mistura com os
grupos europeus que aqui se encontravam. Tais apontamentos mostram que a cor ou raça “negra”
foi criada ao longo da história para caracterizar um determinado grupo humano, assim como
novas terminologias também foram criadas para nomear os grupos derivados da mistura entre
essas populações.
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2.1- A influência das teorias raciais na caracterização física e moral dos sujeitos negros e
seus desdobramentos na sociedade brasileira

Conforme será visto no Capítulo III, destinado à análise dos discursos dos livros
didáticos, foi possível verificar a utilização do enunciado “raça” para se referir ora aos negros,
ora aos índios, ora, ainda, ao povo brasileiro de forma ampla. Nesse sentido, é importante
apresentar as diferentes abordagens desse enunciado numa perspectiva histórica, ressaltando sua
inviabilidade no que diz respeito à caracterização e classificação dos seres humanos.
As recentes pesquisas da genética molecular, por meio de estudos biomédicos realizados
ao longo do século XX, permitiram correlacionar detalhadamente a variação genômica humana,
sua ancestralidade biogeográfica e sua aparência física, demonstrando que os rótulos
anteriormente utilizados para diferenciar as raças humanas não têm sentido biológico. Isso
significa dizer que se, por um lado, as diferenças fenotípicas entre um africano e um europeu são
facilmente identificáveis, por outro lado essa diferença desaparece quando se pesquisa seus
genomas. Assim, o patrimônio genético de indivíduos considerados de raças diferentes pode ser
mais próximo que o daqueles considerados pertencentes à mesma raça (PENA & BIRCHAL,
2005-2006).
Nesta mesma perspectiva, os estudos genéticos também consideram que o homem
moderno, o Homo sapiens, tenha surgido no continente africano há aproximadamente 150.000
anos, por dois motivos: o primeiro se deve à peculiar diversidade genética lá existente e o
segundo deriva-se de estudos em DNA que apresentam uma bifurcação entre populações
africanas e outras populações humanas há quase 100.000 anos. O que implica afirmar que a
África é hoje considerada o berço da humanidade e das civilizações e que a população mundial
atual compartilha de um único ancestral comum (PENA & BIRCHAL, 2005-2006;
WEDDERBURN, 2005).
Pena & Birchal (2005-2006) ressaltam que a cor da pele e outras características físicas,
como o formato do nariz e o tipo de cabelo, são decorrentes de adaptações climáticas e
ambientais, o que permite acreditar que essas diferenças refletem mais o seu continente
originário que as variações genéticas dos sujeitos. No Brasil, especialmente, os autores ressaltam
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que a elevada mistura genética faz com que cor da pele não tenha nenhuma importância do ponto
de vista biológico37.
Logo, o conceito de raças é hoje abordado numa perspectiva sócio-histórica, pois
é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao
contrário, de um conceito que se denota tão-somente uma forma de classificação
social, baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais. [...] A
realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social (GUIMARÃES, 1999
apud GOMES, 2005, p. 48).

Porém, ainda que as novas pesquisas tenham comprovado a inviabilidade da utilização do
enunciado raça com sentido biológico, o mesmo continua sendo aplicado “como forma de
privilegiar culturas, línguas, crenças e diferenciar grupos com interesses econômicos diferentes
(AZEREDO, 1991, apud PENA & BIRCHAL, 2005-2006, p. 11).
Segundo Masiero (2002), é possível afirmar que as noções de superioridade e
inferioridade já existiam na Grécia Antiga, quando os gregos se julgavam superiores aos
“bárbaros”. No entanto, essa postura que classifica e hierarquiza os sujeitos foi decorrente das
grandes navegações ocorridas principalmente no século XVI, que permitiram o encontro de
diferentes civilizações e, consequentemente, a percepção da diversidade entre os povos. O autor
afirma que,

conhecendo o outro, a razão ocidental transformou-se a si mesma. Não tardou
para que afirmasse a sua situação de superioridade diante do diferente, ideia que
continuaria existindo nos séculos posteriores sob as mais diversas formações
discursivas. Neste período serão comuns as tentativas de domesticação do
homem que, acreditava-se, estava em seu estado mais rudimentar (MASIERO,
2002, s/p).

A crença em diferentes raças, que gerou a associação das características físicas dos
sujeitos com aspectos morais, contribuiu grandemente para que determinados grupos fossem
considerados seres inferiores e submetidos a explorações e discriminações de toda espécie. Podese considerar que essa crença foi alimentada pelas teorias raciais que continuamente

37

Para exemplificar suas afirmações, Pena & Birchal (2005-2006) apresentam o resultado de seus estudos com DNA
em amostras da população para identificar sua ancestralidade genética. A partir das análises feitas, os autores
concluíram que, de 90.647.461 brasileiros autodeclarados brancos das cinco regiões do país, embora a maioria da
linhagem paterna branca tenha origem europeia, as linhagens maternas são respectivamente ameríndia (33%),
africana (28%) e europeia (39%).
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classificavam e hierarquizavam grupos humanos, por meio de um pretenso discurso científico.
Nesse sentido, convém ressaltar o determinismo biológico que “sustenta que as normas
comportamentais compartilhadas, bem como as diferenças sociais e econômicas existentes entre
os grupos humanos, principalmente de raça, classe e sexo, derivam de distinções herdadas e
inatas e que, neste sentido, a sociedade é um reflexo fiel da biologia” (GOULD 1999, p. 4).
O determinismo biológico faz entender que as pessoas das classes mais baixas
socialmente são constituídas de um material genético inferior e, por essa razão, ocupam tal lugar
na sociedade (GOULD, 1999). Nesta perspectiva, Gould (1999) chama atenção para o contexto
cultural da sociedade americana dos séculos XVIII e XIX, que possibilitou o fortalecimento das
ideias sobre raça, uma vez que seus intelectuais e autoridades acreditavam na relevância da
hierarquia social, em que os brancos estariam no topo, seguidos dos índios, e os negros
figurariam abaixo de todos.
Os discursos pronunciados para justificar as diferenças, por um lado, argumentavam que
a inferioridade negra era consequência de sua constituição biológica e, por essa razão, poderiam
ser escravizados e colonizados. Por outro lado, os negros eram também considerados inferiores,
mas essa inferioridade não deveria interferir na sua liberdade. Nesse segundo caso, as causas da
suposta inferioridade negra variavam entre os aspectos cultural e biológico e, embora alguns
acreditassem na permanente incapacidade dos negros, por vezes, vislumbrou-se a ideia de que
uma educação adequada poderia fazer com que os mesmos alcançassem o nível dos homens
brancos.
As hierarquias estabelecidas, segundo Gould (1999, p. 21), não representavam o
resultado de estudos realizados com dados e critérios definidos, mas foram frutos de uma
“convenção estabelecida” e amplamente socializada pelos cientistas, ressaltando que “[...] Na
primeira definição formal das raças humanas, em termos taxonômicos modernos, Lineu mesclou
traços do caráter com anatomia”.
Munanga (2012), por sua vez, afirma que o conceito de raça originou-se do latim ratio
para designar categoria ou espécie, sendo utilizado principalmente na Zoologia e na Botânica. O
mencionado naturalista sueco Carl Von Linné, ou Lineu (1707-1778), realizou a classificação de
plantas em 24 diferentes grupos a partir da categoria raça e, posteriormente, fez uso do mesmo
conceito para dividir e classificar a humanidade. Segundo Munanga, (2012, s/p), o naturalista
acreditava na existência de quatro raças em que a diversidade humana poderia ser organizada:
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· Americano: [...] moreno, colérico, cabeçudo, amante da liberdade, governado
pelo hábito, tem corpo pintado.
· Asiático: amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos,
usa roupas largas.
· Africano: negro, flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado
pela vontade de seus chefes (despotismo), unta o corpo com óleo ou gordura,
sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta seus seios se tornam moles
e alongados.
· Europeu: branco, sangüíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado
pelas leis, usa roupas apertadas.

A partir dessa classificação38, é possível perceber que o naturalista atribuiu características
aos diversos grupos, segundo o continente a que pertenciam. E, nesse sentido, o contraste entre
europeus e africanos fica evidente quando ele mencionou a cor de ambos, branco e negro,
acrescentando características que ultrapassam o biológico e alcançam os valores morais, que
elegeram o europeu/branco como “inventivo” e governado pelas leis, enquanto o africano/negro
seria “negligente”, “governado” pelos chefes despóticos. Como pôde ser observado, houve um
deslocamento no uso do enunciado raça do âmbito das ciências naturais para as ciências sociais e
humanas ao longo dos séculos XVIII e XIX, que acrescentou a cor da pele, a espessura dos
lábios e o formato do crânio e do nariz como elementos fundamentais no aprimoramento da

38

Ao que parece, Lineu pode ter se utilizado de estudos realizados anteriormente para desenvolver sua perspectiva de
diferenciação dos seres humanos, pois, segundo Strelau (1998, apud ITO & GUZO, 2002), Hipócrates (século IV V A.C.), considerado o pai da medicina, desenvolveu na Grécia Antiga a teoria dos humores corporais na tentativa
de explicar os estados de saúde e doença dos sujeitos. A partir dos elementos da natureza como a terra, o fogo, a
água e o ar, ele associou quatro qualidades: calor, úmido, seco e frio, que posteriormente foram relacionadas a
quatro humores corporais: sangue, bile branca, bile negra e fleuma. Para Hipócrates, o equilíbrio entre esses
humores promoveria a saúde, ao passo que o desequilíbrio geraria a doença. Sua teoria influenciou outros
estudiosos, tal como Galeno, que desenvolveu uma tipologia do temperamento, em que descrevia nove
temperamentos humanos, organizados em três grupos: 1) quatro temperamentos primários em que predominaria uma
das qualidades mencionadas por Hipócrates; 2) quatro temperamentos secundários resultantes do nivelamento das
quatro qualidades e 3) um temperamento, considerado ideal, marcado pela mistura estável de todas as qualidades.
De acordo com Aiken (1991, apud, ITO & GUZO, 2002), o primeiro grupo de temperamentos foi o mais conhecido
e é assim esquematizado: 1) tipo sanguíneo: indivíduos atléticos e vigorosos, cujo humor predominante é o sangue;
2) tipo colérico: indivíduos que se irritam com facilidade, pois o humor predominante é a bile amarela; 3) tipo
melancólico: indivíduos melancólicos e tristes por possuírem bile negra; e 4) tipo fleumático: indivíduos que, por
possuírem excesso de fleuma, são cronicamente cansados e lentos em seus movimentos. Posteriomente, sua
tipologia do temperamento teria ainda influenciado teóricos como Wilhelm Wundt e Immanuel Kant (ITO &
GUZO, 2002).
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classificação da humanidade em raças, fazendo com que vários “saberes”
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fossem constituídos

sobre os diferentes grupos humanos.
No que diz respeito à literatura especializada do século XIX, o enunciado raça despontou
mediante os trabalhos do naturalista francês Georges Cuvier e significava a crença na “existência
de heranças físicas permanentes entres os vários grupos humanos” (SCHWARCZ, 1993, p. 47).
Assim como Lineu, Cuvier separava as diferenças humanas em grupos e as classificava de
acordo com o modelo da botânica e da geologia do qual é considerado o fundador (MASIERO,
2002). Em relação aos africanos, Cuvier afirmava que eles constituíam “a mais degenerada das
raças humanas, cuja forma se aproxima da do animal e cuja inteligência nunca é suficientemente
grande para chegar a estabelecer um governo regular” (CUVIER, 1812, apud GOULD, 1999, p.
21-24).
Essa discussão se estendeu ao longo do século XIX e se organizava basicamente em dois
eixos, que buscavam explicar as diferentes origens do ser humano. De um lado, o monogenismo,
que vigorou até meados do referido século. Considerado um “argumento brando”, defendia que a
origem do homem era única e a diversidade humana seria decorrente de sua maior ou menor
aproximação com o Éden. O que significa afirmar que as raças seriam, então, consequências de
variados níveis de degeneração em relação ao paraíso, que teria atingido em alto nível os negros.
Ao mesmo tempo, o clima era invocado como causa dessa diversidade, dividindo opiniões no
que diz respeito à reversibilidade dessas diferenças caso os sujeitos vivessem em um ambiente
apropriado (SCHWARCZ, 1993; GOULD, 1999).
Georges Louis Leclerc40, o conde de Buffon (1707-1788), foi um filósofo e biólogo
naturalista francês que também defendeu a unidade da espécie humana. Embora acreditasse que
raças inferiores existissem e pudessem ser aprimoradas em ambientes adequados, ele afirmava
que a espécie não seria outra coisa senão a continuidade de sujeitos semelhantes que se
reproduzem indefinidamente. Reprodução essa marcada pelo cruzamento entre os diferentes
sujeitos e que, ao se espraiar por diferentes regiões, sofreu alterações dos aspectos climáticos,
nutritivos e do modo de vida (KEULLER, 2008).
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Para Foucault (2008), o saber é um conjunto de elementos constituídos regularmente numa prática discursiva, os
quais são essenciais para constituir uma ciência. Ele é, também, “o espaço em que o sujeito pode tomar posição para
falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso” (p. 204).
40
Biografia de George Louis Leclerc. Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/GeorgsLo.html>.
Acesso em: 18 de outubro de 2012.
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O antropólogo e zoólogo alemão Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), considerado
monogenista e fundador da antropologia física, realizou a divisão dos seres humanos em cinco
tipos, baseando-se na cor da pele e no formato do crânio: caucasóide (branco), mongolóide
(amarelo), etiópico (negro), americano (vermelho) e malaio (marrom). Para ele, as diferenças
humanas eram decorrentes da interferência climática que alteraria seus hábitos e as formas de
vida (CORDEIRO, 2011; JUNGHAN, s/d).
Por outro lado, havia o poligenismo, considerado um “argumento duro” que consistia na
crença de vários “centros de formação” humana, o que culminaria nas “diferenças raciais
observáveis”. Essa perspectiva, que se afastava de uma perspectiva religiosa, acreditava que as
“raças humanas eram espécies biológicas separadas e descendiam de mais de um Adão. Como os
negros constituíam uma outra forma de vida, não participavam da „igualdade do homem‟”
(GOULD, 1999, p. 26). Tal abordagem possibilitou o fortalecimento de teorias que buscavam
analisar a capacidade humana por meio do tamanho cérebro, tais como a frenologia e a
antropometria.41
Nesse sentido, serão destacados de forma sucinta os “saberes” produzidos por alguns
adeptos da poligenia, de forma a relacioná-los posteriormente com a produção dos homens
letrados brasileiros. Segundo Gould (1999), Samuel George Morton (1799-1851) foi um
aristocrata da Filadélfia, graduado por duas vezes em medicina, que, ao longo de sua carreira,
colecionou mais de mil crânios humanos com a finalidade de comprovar que, por meio das
características do cérebro, principalmente o seu tamanho, era possível estabelecer uma hierarquia
racial. Sua hipótese era a de que a cavidade do crânio fornecia uma medida real do cérebro ali
alojado, e, nessa perspectiva, as diferentes raças deveriam ser hierarquizadas segundo a média do
tamanho de seus cérebros. Preenchendo a cavidade craniana inicialmente com grãos de ervilha e
posteriormente com balas de chumbo, Morton apresentou dados que hierarquizavam,
respectivamente, brancos, índios e negros, cujas capacidades biológicas deveriam ser entendidas
como reflexo da possibilidade de ascensão social e acesso ao poder nos EUA. No entanto, Gould
(1999), ao retomar os dados de Morton e refazer seus cálculos, demonstrou que suas análises
estiveram fortemente influenciadas por preconceitos sociais previamente estabelecidos e afirmou
que “os dados [...] formam uma colcha de retalhos de falsificações e acomodações evidentemente
41

Segundo Schwarcz (1993), a frenologia e a antromopetria eram teorias que buscavam interpretar a capacidade dos
sujeitos humanos, considerando a proporção e o tamanho de seus cérebros. Tal postura era decorrente de uma visão
que entendia o comportamento humano como resultado de leis naturais e biológicas.
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destinadas a verificar determinadas crenças a priori” (p. 43). A nova abordagem realizada por
Gould (1999) demonstrou que a diferença entre as raças negras e caucásicas, principalmente, é
insignificante, refletindo diferenças de estatura e de gênero, mas não de níveis de inteligência.
O naturalista suíço Louis Agassiz (1807-1873), por sua vez, após conhecer os negros
americanos, convenceu-se de que as raças humanas eram espécies definidas previamente,
destacando a submissão e covardia mongólica dos negros. Por essa razão, ele afirmava que o
lugar a ser ocupado pelos negros era o último escalão das hierarquias estabelecidas,
independentemente de quais fossem elas, pois ele considerava

uma paródia filantrópica e filosófica afirmar que todas as raças possuem as
mesmas capacidades, gozam dos mesmos poderes e mostram as mesmas
disposições naturais, e que, como resultado dessa suposta igualdade, têm direito
a ocupar a mesma posição na sociedade humana (AGASSIZ, 1850, apud
GOULD, 1999, p. 35).

E, nesse sentido, era desejável uma educação que se adaptasse às habilidades naturais dos
negros, em que os mesmos fossem instruídos para executarem trabalhos manuais, enquanto os
brancos deveriam desenvolver habilidades para trabalhos intelectuais (GOULD, 1999). O
naturalista afirmava, ainda, que a igualdade jurídica não deveria ser estendida aos negros, uma
vez que poderia fazer com que a raça branca fosse enfraquecida, ao mesmo tempo em que os
negros se tornariam uma espécie de desordeiros sociais.
Paul Broca (1824-1880), um professor de cirurgia clínica e estudioso da biologia humana,
defendia que, mediante análise do crânio, era possível “comprovar a inter-relação entre
inferioridade física e mental” (SCHWARCZ, 1993, p. 54). Por meio da medição da cavidade
cerebral, peso do cérebro e capacidade craniana, pretendia-se obter elementos sobre aspectos
intelectuais e morais dos sujeitos e, ao mesmo tempo, vislumbrar a possibilidade de
aprimoramento social, discutindo as condições de negros e indígenas alcançarem a civilização.
Broca fundou, em 1859, a Sociedade Anthropologica de Paris, convencido de que as diferenças
humanas identificáveis eram consequências imediatas de uma estrutura racial e, como
condenasse a hibridação humana, pregava a necessidade de reconstruir as “raças puras” (SÁ et
ali, 2008).
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Segundo Schwarcz (1993), os atritos entre monogenistas e poligenistas só foram
amenizados com a publicação, no ano de 1859, da obra de Charles Darwin, intitulada A origem
das espécies, que se tornou uma espécie de modelo a ser seguido.
A partir da observação de animais e plantas, Darwin desenvolveu a expressão “seleção
natural” para designar a condição dos mais capazes “à preservação das diferenças e das variações
individuais favoráveis e à eliminação das variações nocivas” (DARWIN, 1859, apud,
SCHWARCZ, 1993, p. 56).
Assim, o trabalho de Darwin recebeu inúmeras interpretações seguidas de aplicações
diversas na pedagogia, na linguística, na psicologia e na sociologia. Para os chamados
“evolucionistas sociais”, a sociedade era considerada a partir de seu desenvolvimento cultural,
uma vez que, enquanto monogenistas, acreditavam na unicidade dos seres humanos e no seu
progresso obrigatório.
Por outro lado, os “darwinistas sociais” – ou teóricos das raças – entendiam que as raças
humanas eram fenômenos imutáveis e, por essa razão, estavam convencidos na existência de
grupos “puros”. Acreditavam também na associação entre características físicas e morais e,
finalmente, pregavam o determinismo biológico, que aponta a preponderância do grupo sobre as
ações do indivíduo. Nesse sentido, conforme Schwarcz (1993, p. 61), para esses teóricos “o bom
desenvolvimento de uma nação seria resultado, quase imediato, de sua conformação racial
pura”.42
Mediante a evidente oposição de pensamento entre evolucionistas e darwinistas, é
importante destacar o posicionamento desses últimos, visto que foram eles, segundo Schwarcz
(1993), os responsáveis pela associação entre o darwinismo social e o racismo.
Joseph Ernest Renan43 (1823-1892), historiador da religião e filósofo francês, acreditava
na divisão dos grupos humanos entre as raças branca, negra e amarela, sendo que as duas
últimas, juntamente com os miscigenados, eram inferiores por serem considerados
“incivilizáveis”.

42

Tal postura possibilitou o surgimento da eugenia, que procurava intervir na reprodução das diferentes populações,
incentivando casamentos que desencadeassem nascimentos desejáveis e evitando uniões entre grupos indesejáveis
(SCHWARCZ, 1993).
43
Biografia de Joseph Ernest Renan. Disponível em:
<http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/r/renan.htm>. Acesso em: 19 de outubro de 2012.
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O psicólogo francês Gustave Le Bon44 (1841-1931), por sua vez, adepto da “psicologia
social”, buscava correlacionar as raças humanas às espécies animais e, nesse sentido, acreditava
que o indivíduo era um reflexo do comportamento de seu grupo.
Hippolyte-Adolphe Taine45 (1828-1893) foi um filósofo positivista, historiador e crítico
francês que, além de adotar uma postura muito semelhante à de Le Bon, fez com que o conceito
de raça se ampliasse do campo biológico e passasse a simbolizar, também, a concepção de nação.
Finalmente, Joseph-Arthur, conde de Gobineau46 (1816-1882), diplomata, filósofo e
sociólogo francês, considerado um dos “precursores do racismo”, utilizado para justificar o
nazismo, apontava para o risco da mistura de raças diferentes, considerada por ele um fator
degenerativo, que impossibilitaria o progresso social. Para ele, a mistura de raças sempre traria
resultados negativos. De modo geral, os poligenistas “afirmavam que o resultado de um
casamento híbrido era sempre degenerado ou mais fraco. Pior ainda, carregava os defeitos (e não
as qualidades) de cada um de seus ancestrais” (SCHWARCZ, 1993, p. 61).
Ainda segundo Schwarcz (1993), esses modelos raciais influenciaram os homens letrados
brasileiros no período que se estende de 1870 a 1930 e apresentou um caráter peculiar, pois
conciliou aspectos do darwinismo social a uma abordagem monogenista e evolucionista: “o
modelo racial servia para explicar as diferenças e hierarquias, mas, feitos certos rearranjos
teóricos, não impedia pensar na viabilidade de uma nação mestiça” (SCHWARCZ, 1993, p. 65).
No entanto, segundo Munanga (2004), a partir de 1930, a temática racial foi retomada
com outra perspectiva, segundo a necessidade de reorientar a política do país, que visava seu
desenvolvimento social. Assim, a discussão sobre a raça desloca-se para a questão da cultura, a
fim de definir a identidade nacional. Segundo o autor, a obra de Gilberto Freyre Casa Grande E
Senzala (1933) cumpriu a função de trazer uma visão positiva à figura do mestiço, que passou a
simbolizar o herdeiro da herança cultural das três raças iniciais: a branca, a negra e a índia.
As produções “científicas” apresentadas levam a crer que, conforme alerta Foucault
(2010), o saber não é neutro e gera constantemente relações de poder, que, por sua vez,
realimenta o processo de produção de saber. Importa destacar também que o discurso não só
44

Biografia de Gustave Le Bon. Disponível em: <http://www.infoescola.com/biografias/gustave-le-bon/ >. Acesso
em: 20 de outubro de 2012.
45
Biografia de Hippolyte-Adolphe Taine. Disponível em:
<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/HipoAdTa.html >. Acesso em: 19 de outubro de 2012.
46
Biografia de Joseph-Arthur, conde de Gobineau .Disponível em:
<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/Gobineau.html>. Acesso em: 20 de outubro de 2012.

61

descreve as lutas travadas ao longo da história, mas constitui-se como um objeto de desejo pelo
qual os especialistas lutam para obter domínio em determinado campo do saber. Nesse sentido,
pode-se considerar que
não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre
um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando
um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se
integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e
ínfima que seja. [...] Não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum
que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de
sucessão, uma distribuição de funções e de papéis (FOUCAULT, 2008, p. 112).

Assim, todo saber está perpassado por enunciados que visam estabelecer sempre relações
com o poder e os sujeitos estão constantemente ligados ao saber, seja produzindo-o para alcançar
o poder, seja como seu objeto constituído num campo de conhecimentos.

2.2 - Perspectivas estrangeiras e nacionais em relação ao mestiço enquanto (im)possível
símbolo da identidade brasileira

Como foi visto anteriormente, em geral, nas discussões sobre as diferenças raciais,
afirmava-se que os negros constituíam uma raça diversificada, com características negativas. Tal
abordagem se estendeu também à discussão sobre os efeitos do cruzamento das diferentes raças
na constituição e evolução das sociedades. Segundo Munanga (2004), os intelectuais brasileiros
discutiram o processo de mestiçagem tendo como referência os teóricos ocidentais americanos e
europeus, tanto de sua época quanto de épocas anteriores. No entanto, esses teóricos não tinham
visões homogêneas em relação a esse fenômeno: a mestiçagem era entendida, por um lado, como
um processo que poderia degradar a “boa raça” e, por outro, como a possibilidade de devolver os
traços originais à espécie humana.
Neste sentido, o autor afirma que “todo o arcabouço pseudocientífico engendrado pela
especulação ocidental repercute com todas as suas contradições no pensamento racial da elite
intelectual brasileira” (MUNANGA, 2004, p. 53). Por essa razão, primeiramente serão
apresentadas as abordagens de alguns teóricos estrangeiros sobre a mestiçagem, seguidas das
discussões entre os intelectuais brasileiros de final do século XIX e início do século XX.
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Para o naturalista Louis Agassiz, a mistura racial era algo a ser temido, pois poderia
comprometer o vigor da raça branca, que, para mantê-lo, deveria ficar isolada das outras raças.
Assim, ele afirmava que

a produção de mestiços constitui um pecado contra a natureza, comparável ao
incesto, que, em uma comunidade civilizada, representa um pecado contra a
pureza de caráter... Longe de considerá-la uma solução natural para nossas
dificuldades, a idéia de uma miscigenação causa repulsa à minha sensibilidade,
e considero-a uma perversão completa do sentimento natural... Não se deve
poupar nenhum esforço para impedir semelhante abominação contra a nossa
melhor natureza, e contra o desenvolvimento de uma civilização mais elevada e
de uma moralidade mais pura (AGASSIZ, 1863, apud GOULD, 1999, p. 3637).

Agassiz manifestava-se contra os ideários de igualdade universal. A fim de garantir o
progresso da nação e preservar a virilidade das populações vindouras contra influências
negativas das raças consideradas inferiores, não considerava possível construir uma nação
composta por diferentes grupos raciais. Em relação ao Brasil, Agassiz, que veio ao país em 1865,
afirmou ao se deparar com a população mestiça:

que qualquer um que duvide dos males da mistura de raças [...] que venha ao
Brasil. Não poderá negar a deterioração decorrente da amálgama das raças mais
geral aqui do que em qualquer outro país do mundo, e que vai apagando
rapidamente as melhores qualidades do branco, do negro e do índio deixando
um tipo indefinido, híbrido, deficiente em energia física e mental (AGASSIZ,
1868, apud SCHWARCZ, 1993, p. 13).

Joseph-Arthur Gobineau publicou em quatro volumes o Ensaio sobre desigualdade das
raças humanas, entre os anos de 1853 e 1854, obra na qual ressaltava a existência de raças
inferiores e superiores, classificando os diferentes grupos segundo suas condições econômicas e
posição social. Assim, a nobreza derivaria de ancestrais arianos, a burguesia teria uma
ascendência mestiça que herdou características das raças superiores. Já o escravo descenderia de
negros e semíticos. Gobineau esteve no Brasil no ano de 1869 como diplomata e, segundo
Masiero (2002), deparou-se com uma população mestiça, o que lhe propiciou ratificar os
argumentos de seu ensaio. Para ele, a civilização brasileira estava condenada mediante os
cruzamentos ocorridos, o que geraria uma sociedade caótica, habitada por uma população
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degenerada nos aspectos físico e psíquico. Para superar tal situação, o conde sugeria que a
população fosse paulatinamente branqueada por meio de cruzamentos raciais selecionados e pelo
impedimento da imigração africana.
Em relação aos intelectuais brasileiros, a quem Schwarcz (1993) se referiu como homens
de sciencia47, as opiniões eram bastante variadas no que diz respeito à conformação do povo
brasileiro enquanto nação. Segundo ela, esses homens compartilhavam principalmente as
produções científicas europeias e buscavam formular modelos que englobassem ideais comuns
para a nação. As abordagens positivistas, evolucionistas e o darwinismo social não foram
simplesmente transferidas para o Brasil, mas interpretadas a fim de serem adaptadas ao contexto
particular que o país apresentava, tornando-se um instrumento que pretendia definir de modo
conservador e autoritário a identidade nacional, apoiando, ao mesmo tempo, as hierarquias
sociais já estabelecidas (SCHWARCZ, 1993).
Neste sentido, a autora enfatiza que ocorreu um uso inusitado das teorias raciais, em que
foram privilegiadas abordagens que explicavam as diferenças e hierarquias sociais, ao mesmo
tempo em que possibilitava a configuração de um país mestiço. Para auxiliar a compreensão
dessa nova perspectiva, convém ressaltar os trabalhos impressos de alguns intelectuais brasileiros
na tentativa de elaborar um ideário nacional para o país que pudesse incluir a todos.
Considerando que os museus brasileiros do século XIX48 constituíram-se como centros
de pesquisas etnográficas, convém destacar a postura de João Baptista Lacerda (1846-1915),
diretor do Museu Nacional, em sua participação no Primeiro Congresso Universal das Raças em
Londres, em 1911, com um trabalho intitulado Sur Le méties au Brésil49. Nesse trabalho, Lacerda
procurou apresentar a situação vigente do país à época e, ao mesmo tempo, vislumbrar o futuro
da nação, ressaltando que brancos e negros formavam duas raças, já que produziram
descendentes férteis: os mestiços. No entanto, esses últimos não constituíam uma raça
47

Schwarcz (1993) explica que esses homens se reconheciam enquanto tais por pertencerem a instituições cuja
finalidade era a produção de saberes, tais como centro de ensinos, museus, faculdades de Direito e Medicina e
institutos históricos. Ela mencionou Manoel de Oliveira Lima (1865-1928), do Instituo Archeologico e Geographico
Pernambucano; Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951), do Instituto Historico e Geographico Brasileiro;
Tobias Barreto (1839-1889); Silvio Romero (1851-1914), da Faculdade de Direito do Recife; João Baptista Lacerda
(1846-1915), do Museu Nacional; Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906); Euclides da Cunha (1866-1909); Edgard
Roquete Pinto (1884-1909), do Instituto Historico e Geographico Brasileiro; Herman Von Ihering (1850-1930), do
Museu Paulista; Oswaldo Cruz (1872-1917), da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; Miguel Pereira (18711918), da Academia de Medicina do Brasil, e A. A. de Azevedo Sodré (1864-1929), da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro.
48
Schwarcz (1993) citou o Museu Paulista, o Museu Nacional e o Museu Paraense de História Nacional.
49
Sobre os mestiços no Brasil.
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verdadeira, haja vista que suas características físicas variavam constantemente entre o fenótipo
branco e negro a cada cruzamento.
Lacerda (1911 apud SCHWARCZ, 2011) destacou que os mestiços eram frutos de
relações inter-raciais decorrentes do contato de senhores com escravas e acabaram por
compartilhar o convívio dos seus pais, tornando-se mais inteligentes do que os negros. Os
mestiços também conquistaram a estima dos senhores e, em muitos casos, obtinham alforria e a
oportunidade de ascenderem socialmente, dedicando-se a serviços mecânicos, alfaiatarias e
carpintarias. No entanto, tamanha generosidade por parte dos senhores, que cotidianamente
permitiam o contato dos escravos e seus filhos mulatos com suas famílias, trouxe consequências
negativas para a população brasileira.
Segundo Lacerda, os negros que chegaram ao Brasil apresentando características
selvagens e alto nível de embrutecimento contribuíram negativamente para inocular nos brancos
e mestiços seus

vícios de linguagem, vícios de sangue, concepções errôneas sobre a vida e a
morte, superstições grosseiras, fetichismo, incompreensão de todo sentimento
elevado de honra e de dignidade humana, baixo sensualismo: tal é a triste
herança que recebemos da raça negra. Ela envenenou a fonte das gerações
atuais; ela irritou o corpo social, aviltando o caráter dos mestiços e abaixando o
nível dos brancos (LACERDA, 1911 apud SCHWARCZ, 2011, p. 236-237).

Embora Lacerda (1911 apud SCHWARCZ, 2011) considerasse o negro um elemento
nocivo à formação do povo brasileiro, reconheceu que os mestiços nascidos de seu cruzamento
com o branco não eram necessariamente sujeitos inferiores; pelo contrário, havia a possibilidade
de nascerem sujeitos dotados de grande inteligência. Embora ressalte as contribuições dos
mestiços no progresso do Brasil, Lacerda (1911 apud SCHWARCZ, 2011) deixou clara sua
expectativa de que, em um século, ocorreria o branqueamento progressivo da sociedade
brasileira. Isso porque, segundo ele, os mestiços procuravam uniões matrimoniais com o grupo
branco, fazendo com que, ao longo de algumas gerações, sua descendência já apresentasse
características físicas desses últimos; outro motivo seria o fato de que, após a abolição, o negro50
sairia dos centros urbanos civilizados, passando a viver de modo quase selvagem em lugares
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Para Lacerda (1911 apud SCHWARCZ, 2011), o elemento indígena puro também desapareceria mediante o
contato com a população civilizada, que, ao longo do tempo, penetraria as regiões menos conhecidas do país.
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pouco povoados, tendendo a desaparecer e, finalmente, em decorrência da imigração europeia
haveria um aumento da população branca brasileira.
O médico e antropólogo Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), da Faculdade de
Medicina da Bahia, não estava convencido de que fosse possível construir uma civilização
brasileira mediante o caldeamento cultural das raças branca, indígena e negra, pois considerava
essas duas últimas inferiores. Para ele, impor a negros e índios, cujos espíritos eram atrasados,
uma adaptação forçada à civilização exigiria tamanho esforço mental por parte deles, que poderia
desencadear desequilíbrios e perturbações mentais. Uma experiência no município de Serrinha,
na Bahia, permitiu a Nina Rodrigues localizar uma população mestiça que frequentemente
manifestava sinais designados por ele como “degenerescência”51 e que o autor, após questionar
as condições locais, climáticas, higiênicas e sanitárias daquela localidade, ressaltou a
consanguinidade como causa de agravamento de estados de degenerescência (NINA
RODRIGUES, 2008). A descendência mestiça – particularmente nesse município, cuja
população, segundo ele, não se diferenciava da população mestiça do restante do país – fazia
com que aquela população também tivesse tendência à criminalidade do “tipo violento”. E nesse
sentido, o autor concluiu que
o crime, como as outras manifestações de degenerescência dos povos mestiços,
tais como a teratologia, a degenerescência enfermidade e a degenerescência
simples incapacidade social, está intimamente ligado, no Brasil, à decadência
produzida pela mestiçagem defeituosa de raças antropologicamente muito
diferentes e cada uma não adaptável, ou pouco adaptável, a um dos climas
extremos do país: a branca ao norte, a negra ao sul. A associação do crime a
francas manifestações degenerativas e sua característica de retorno aos
sentimentos indomáveis dos instintos inferiores, bárbaros ou selvagens, não
deixa qualquer dúvida a esse respeito (NINA RODRIGUES, 2008, p. 44).

E por acreditar na existência inata dessas diferenças raciais, Nina Rodrigues (1938)
chegou a sugerir a legalização da heterogeneidade brasileira, mediante a criação da
responsabilidade penal atenuada, uma vez que os negros e índios eram considerados totalmente
irresponsáveis e selvagens e não teriam atingido o nível psíquico necessário para discernir seus
atos. Ao contrário de Lacerda, que previa o desaparecimento de negros, mestiços e índios, Nina
51

Nina Rodrigues (2008) citou 36 excertos de suas observações, em que relatou a idade, a cor dos sujeitos e os
sintomas que apresentavam, além de crimes que cometeram, de modo a comprovar a interferência da mistura racial
na degeneração dos sujeitos observados. Dentre eles, pode-se destacar: insônia rebelde, confusão mental, neurastenia
sexual rebelde, hipocondria, confusão mental, ansiedade, ilusões sensoriais e alucinações visuais e auditivas.
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Rodrigues antecipava a diminuição dos brancos em consequência de sua não adaptação ao clima
e ao grande número de mestiços.
Por outro lado, vozes dissonantes também se manifestaram nesse contexto, tal como fez o
bacharel em direito e jornalista Alberto Torres (1865-1917), que não acreditava que a identidade
e nacionalidade brasileiras seriam prejudicadas pela diversidade racial aqui existente. Ele estava
convencido de que países ainda jovens, cuja formação resultou de descobrimento e colonização,
como foi o caso do Brasil, deveriam buscar construir de modo artificial a sua nacionalidade, a
partir da união de sua diversidade cultural e racial e, por meio da educação, do patriotismo, criarse-ia o sentimento de pertencimento nacional (MUNANGA, 2004).
Para Torres (2002, p. 109), “a raça, como tal, nada tem que ver com a civilização”, uma
vez que os conhecimentos científicos demonstraram que, a despeito das diversidades humanas,
não existem critérios que autorizem a declaração de desigualdades cerebrais que comprometam
seu desenvolvimento. Nesse sentido, as hierarquias raciais não passavam de um fenômeno
resultante da evolução social, nada tendo a ver com a anatomia e a fisiologia dos sujeitos.
Ainda nessa linha de raciocínio, Torres (2002, p. 102) considerava os brasileiros “um dos
povos mais sensatos e inteligentes do mundo” e essa variedade humana, inclusive o índio e o
negro puros, tinha plena capacidade de atingir altos níveis morais e intelectuais. Em relação aos
mestiços, especificamente, ele considerava que havia muitos no Brasil de alta inteligência,
porém, os mesmos eram vítimas de um preconceito resultante da mestiçagem social, mais do que
de uma mestiçagem étnica. Torres apontou como problemas nacionais a exploração estrangeira a
que o país esteve submetido e o abandono da população nacional frente aos privilégios
oferecidos aos imigrantes estrangeiros. E enfatizou que

em nossa população mista o grupo de origem alemã representa parcela reduzida;
o sangue holandês do norte diluiu-se nos cruzamentos; à maioria latinoceltíbera, ligeiramente tinta de germânico e um pouco mais de mouro, juntam-se
uma boa fração africana, outra indígena, e muitos cruzamentos. É esta a pátria
pela qual devemos lutar. É a pátria de nossos pais, a pátria de nossos filhos
(TORRES, 2002, p. 125).

Segundo Munanga (2004), o médico Manoel José do Bomfim (1868-1932), que escreveu
trabalhos nas áreas de psicologia, pedagogia, história, sociologia, entre outros, também buscou
compreender os motivos do atraso brasileiro e da América Latina a partir de uma perspectiva
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histórica e apontou, dentre outros elementos, o conservadorismo político, a ausência de tradição
científica e o abandono a que ex-escravos ficaram relegados após a abolição. Nessa perspectiva,
a constituição da unidade nacional deveria situar-se no âmbito sociológico e não racial.
Portugal, Jacó-Vilela & Monteiro (2010) ressaltam que, mediante o resgate histórico da
construção das diferenças entre os grupos humanos, principalmente por meio da relação entre
colonizadores e colonizados, Bomfim (2008) questionou teóricos do determinismo racial, tais
como Le Bon, Agassiz e Gobineau, buscando analisar a sociedade como um organismo vivo,
suscetível a todas as leis, principalmente as sociais, produzindo um discurso positivo acerca da
mestiçagem e buscando sua valorização.
Bomfim (2008) ressaltava, ainda, que, embora alguns etnologistas e sociólogos
afirmassem que o cruzamento entre as diferentes raças originasse sujeitos inferiores, as analogias
realizadas tendo por base a biologia e o cruzamento entre espécies de animais eram
improcedentes. Isso porque, segundo ele, nada há em termos fisionômicos nos mestiços que
comprove uma regressão moral ou intelectual, sendo as instabilidades sociais consequências da
ordem política estabelecida e das condições históricas de colonização. Assim, seus defeitos e
virtudes são frutos da educação recebida e adaptação às condições de vida a que tiveram acesso e
não a uma possível inferioridade mental.
Por fim, ele elegeu o latino-americano como aquele que apresentava a vantagem de
possuir as melhores características dos três grupos formadores e que o potencial da América
Latina de progredir se encontrava principalmente na instrução de seu povo, que se tornaria
saudável, patriota e produtivo, livrando-se da degeneração (PORTUGAL, JACÓ-VILELA &
MONTEIRO, 2010).
Em meio às divergências de opiniões irrompidas durante o final do século XIX e início
do século XX, permanecia para os intelectuais brasileiros o desafio de construir uma identidade
nacional, diante de um dilema que ora entendia o progresso como algo inevitável e ora temia que
a mistura de raças acarretasse a degeneração individual e coletiva (SCHWARCZ, 1993).
Segundo Munanga (2004), parte desse conflito foi superado com a publicação da obra
Casa grande e senzala (1933), de Gilberto Freyre, quando no país se enfatizava o
desenvolvimento social como meta e as teorias raciais perderam força. De acordo com Munanga
(2004), Freyre abordou, dentre outros assuntos, o relacionamento sexual de senhores com
escravas negras e indígenas e a consequente aproximação desses grupos a partir do surgimento
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do mestiço. Assim, sua obra procurou apontar contribuições culturais das três raças na
constituição do país e a mestiçagem nesse novo contexto despontou como algo positivo, tanto no
aspecto físico quanto no cultural, conseguindo amenizar os discursos divergentes já apresentados
no que dizia respeito ao pertencimento étnico-racial dos brasileiros.52
Se foi dito que o problema identitário nacional fora resolvido em parte, é porque, ainda
segundo Munanga (2004), o fato de todos se reconhecerem como brasileiros foi uma tentativa de
encobrir os conflitos raciais e suprimir as características individuais das comunidades subalternas
em favor de uma identidade comum. Assim, surgiria uma nação 53 com uma única raça e cultura,
o que o levou a considerar que
Uma tal sociedade seria construída segundo o modelo hegemônico racial e
cultural branco ao qual deveriam ser assimiladas todas as outras raças e suas
respectivas produções culturais. O que subentende o genocídio e o etnocídio de
todas as diferenças para criar uma nova raça e uma nova civilização, ou melhor,
uma verdadeira raça e uma verdadeira civilização brasileiras, resultantes da
mescla e da síntese das contribuições dos stocks raciais originais. Em nenhum
momento se discutiu a possibilidade de consolidação de uma sociedade plural
em termos de futuro, já que o Brasil nasceu historicamente plural (MUNANGA,
2004, p. 97).

De acordo com Munanga (2004), ainda que o mestiço tenha sido pensado como o
representante da identidade brasileira, a mestiçagem foi inicialmente concebida como uma etapa
transitória do processo de branqueamento da população brasileira. Ao mesmo tempo, o ideário
de branqueamento despertou nos mestiços a tentativa constante de aproximação do tipo
caucasiano, em detrimento da formação de uma identidade mestiça sólida. Nesse sentido, é
importante deixar claro que
A ideologia do branqueamento se efetiva no momento em que, internalizando
uma imagem negativa de si próprio e uma imagem positiva do outro, o
indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a procurar
aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus
valores, tidos como bons e perfeitos (SILVA, 2005, p. 23).
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Nessa mesma perspectiva podem também ser incluídos outros intelectuais, como Darcy Ribeiro (1995), com a
obra O povo brasileiro - A formação e o sentido do Brasil, e Sérgio Buarque de Holanda (1997) e seu livro Raízes
do Brasil, que acreditavam que os brasileiros constituiriam um novo povo diferenciado de suas matrizes fundadoras.
53
A noção de unidade cultural e racial despertou reações do movimento negro, principalmente na década de 1970,
que reivindicavam a construção de uma sociedade pluriracial e pluriétnica, a fim de dar aos negros e mestiços uma
consciência política que os permitissem se mobilizar politicamente em torno de uma identidade comum
(MUNANGA, 2004).
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Pode-se considerar, então, que o desejo de branqueamento deflagrou-se no Brasil porque,
conforme Nogueira (2007), o preconceito no país é de “marca”, ou seja, está voltado para as
características físicas dos sujeitos, seu sotaque e seus gestos, ao contrário dos Estados Unidos,
por exemplo, cujo preconceito é de “origem”, considerando a ascendência dos mesmos.
Analisada nessa perspectiva, a mestiçagem era entendida como um período de transição
para se alcançar uma sociedade branca e o que se produziu na visão dos intelectuais brasileiros a
fim de alcançar essa meta, foi uma espécie de negação da diferença e uma tentativa de produzir
uma identidade nacional homogênea, em que a identidade racial dos grupos dominados seria
desconstruída ao longo do tempo.
Moura (2005, p. 78) corrobora essa questão ambígua dos brasileiros, afirmando que,

na verdade, o Brasil nos oferece a estranha imagem de um país de identidade
inconclusa, já que, ao longo da história de nossa formação, continuamos a nos
perguntar a todo momento sobre quem somos e, assim, o brasileiro, por falta de
conhecer melhor a sua história, acaba por não ter condições de se identificar
consigo mesmo.

Ao mesmo tempo, a autora destaca o desafio de se construir na escola um currículo que
considere e inclua as múltiplas identidades que compõem a população brasileira, levando o aluno
a conhecer sua ascendência e ter condições de identificar-se como brasileiro. Identificar-se como
negro, branco, indígena ou simplesmente mestiço: eis a questão.
Os discursos até aqui apresentados eram recorrentes em institutos reconhecidos por sua
capacidade de produzir conhecimentos e, ao mesmo tempo, apresentar propostas de identidade
para um país cuja população apresentava ascendência diversa e deveria ser integrada enquanto
povo. Neste sentido, para esta pesquisa foi importante considerar os discursos sobre os negros
nos livros didáticos de História do Brasil ̶ especificamente os de Rocha Pombo e Viriato Corrêa,
que circulavam nas instituições escolares, aqui entendidas como espaços privilegiados na
produção e propagação de saberes e formação de identidades, a fim de perceber o
posicionamento desses autores diante do sujeito negro na sociedade brasileira.

CAPÍTULO III
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
DIDÁTICOS: ENTRE IMAGENS
VISUAIS E DISCURSOS SOBRE OS
NEGROS

Assim, não é o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral
de minha pesquisa.
(FOUCAULT, 1995)
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS: ENTRE IMAGENS
VISUAIS E DISCURSOS SOBRE OS NEGROS

Este capítulo pretende abordar os livros didáticos analisados em dois aspectos
interrelacionados: em sua constituição enquanto objeto material e em seu conteúdo. Por essa
razão, está organizado em três partes: 1) apresentação física dos livros, enfatizando a sua
materialidade; 2) abordagem das imagens que constam nos livros, com ênfase naquelas que
representam os negros; e 3) análise dos discursos sobre os negros.
Ao considerar o livro didático como dispositivo material que oferece suporte a um
determinado conteúdo, optou-se por essa organização para que fossem privilegiados todos os
seus elementos e para enriquecer a análise realizada através do estabelecimento de relações entre
estes diferentes componentes que o constituem.

3.1 - Primeira aproximação com os livros didáticos: análise da materialidade

Apresentar informações relacionadas aos aspectos físicos dos livros abrange a perspectiva
da cultura material escolar, cuja investigação permite revelar não somente práticas escolares
através da análise dos materiais, mas permanências e rupturas ao longo do processo educativo.
Nesse sentido, Abreu Jr. (2005, p. 145) afirma que “[...] há de fato uma cultura material na escola
que se manifesta vivamente pela concretude não só dos objetos, mas, também, das práticas
empreendidas com esses (e através desses) objetos”.
Dessa forma, antes que as imagens e os discursos dos livros sejam descritos e analisados,
considerou-se importante apresentar sucintamente aspectos de sua materialidade, haja vista que
“as obras, os discursos, só existem quando se tornam realidades físicas, inscritas sobre as páginas
de um livro” (CHARTIER, 1994, apud KANASHIRO, 2008, p. 75).
Por essa razão, apresentar a estrutura física desse material significa compartilhar a
afirmativa de que “por materialidade se entende o que existe além do conteúdo simbólico, mas
que lhe serve de suporte” (TAKEUCHI, 2005, p. 75), ou seja, existem relações intrínsecas entre
o que é dito nos livros com sua forma exterior. A autora ressalta ainda que “os aspectos materiais
de que uma obra didática se compõe [...] são dispositivos que corporificam estratégias ou táticas
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dos agentes que o produzem ao mesmo tempo em que eles pressupõem expectativas e
competências do leitor” (TAKEUCHI, 2005, p. 15-16).
Corroborando esse posicionamento, Kanashiro (2008) chama atenção para certas palavras
que são grifadas, a disposição e o tamanho das imagens, os capítulos e subtítulos, que não são
organizados aleatoriamente nos livros, mas são previamente elaborados visando, por exemplo,
chamar atenção do leitor e direcionar sua atenção para um ou outro aspecto abordado.
Dessa forma, se, como foi dito no capítulo I, o livro didático se configura também como
um objeto constantemente submetido a regras de mercado, é importante observar certos indícios
presentes nos livros, considerando que os mesmos se associam com os objetivos de autores e
editores e podem influenciar a prática de leitura.

3.1.1- Análise da materialidade do livro didático Nossa Pátria

O livro Nossa Patria: narração dos factos da História do Brasil, atravéz da sua evolução
com muitas gravuras explicativas, escrito por Francisco Rocha Pombo, foi publicado no ano de
1917. O exemplar aqui analisado54 possui 164 páginas, data do ano 1925, é a 34ª edição do livro,
possui formato retangular e dimensões de 18,5 cm x 13,5 cm.
A capa contém o título e o nome do autor, conforme pode ser visto na Figura I. É uma
capa dura, de fundo bege, com a figura de um casal de crianças brancas segurando a bandeira
nacional em meio a uma paisagem florida delimitada por uma moldura. Há ainda uma espécie de
arabesco na parte inferior da capa, e no exemplar pesquisado há algumas anotações a caneta nas
quais podem ser vistos um desenho de uma cruz e números não identificados.
Na folha em branco que segue à capa, encontram-se várias anotações feitas a caneta; no
lado esquerdo, encontra-se o desenho de um pássaro sobre um galho, enquanto no lado direito há
escritas variadas de difícil compreensão, o valor de 3.500 escrito a lápis e o nome de um possível
proprietário: “Heleno dos Reis Junqueira”.55
54

O livro utilizado nesta pesquisa faz parte do acervo pessoal de Paula Cristina David Guimarães.
Verificaram-se no interior do livro algumas páginas com riscos de lápis, mas algumas anotações merecem
destaque: na página 29, há uma rubrica feita a caneta na parte superior direita; na página 92, que aborda a vida de
Tiradentes, encontra-se a frase “Tambem, soube elle morrer como um verdadeiro heroe, amaldiçoando, com o seu
silencio, a sua coragem e a sua resignação christã aquella tyraninia que pesava sobre os povos da colonia como uma
grande mão de ferro”; uma pessoa fez algumas correções a lápis, tais como cortar uma letra “l” de aquella e elle,
colocar acento circunflexo em colônia e sôbre, substituir o “e” final de herói por “i”, e acrescentar no final da frase:
“para que na patria vesejasse a arvore da liberdade.” Essa interação com o livro pode apontar que a permanência de
55
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Na contracapa encontra-se novamente o nome do autor, o título do livro, dados da edição
e da editora Companhia Melhoramentos. Em seu verso, há a informação de que o livro foi
“approvado officialmente” e adotado no ensino de vários estados brasileiros.
Na folha de rosto encontra-se estampada uma foto do autor com a legenda “Dr. Rocha
Pombo”, como homenagem dos editores, e, finalmente, tem-se a página com a nota do autor,
onde Rocha Pombo afirma: “Este livrinho é feito para a intelligencia das crianças e dos homens
simples do povo.” (POMBO, 1925, s/p). Ressalta também que seu objetivo é fazer com que os
leitores conheçam a pátria para que possam amá-la. Segundo o autor, “Não se ama uma terra
sinao quando alguma coisa sagrada a ella nos prende – algum sacrificio, ou alguma coisa
tradição gloriosa” (POMBO, 1925, p. s/p). No verso de sua nota encontra-se a autorização do
autor para que a editora utilize a grafia que for conveniente à publicação dos seus livros. Na
contracapa, constam ainda várias propagandas da Companhia Editora Melhoramentos, em que se
ressaltam as “Edições da casa”, ou seja, os nomes de autores com seus respectivos livros e o
valor de cada um56.
Para esse trabalho foi analisada a 34ª edição do livro Nossa Patria, publicado no ano de
1925. Segundo Lucchesi (2008), o referido livro, destinado às classes primárias, teve sua
primeira publicação no ano de 1917, tendo permanecido no catálogo da Cia. Melhoramentos de
São Paulo até 1970. Nossa Patria foi adotado no ensino de vários estados brasileiros,
contabilizando 88 edições e 452 mil exemplares impressos.
A 79ª edição de Nossa Patria foi indicado como livro de leitura e autorizado pela CNLD
em 1947, na lista parcial divulgada no Diário Oficial da União do dia 24 de novembro de 1947,
página 1499557.
Nossa Patria não possui propostas de exercícios, nem orientações aos professores em
relação ao modo como os textos poderiam ser trabalhados. A maior parte de suas 164 páginas58

um mesmo exemplar nas escolas por muito tempo poderia contrastar com as normas gramaticais e ortográficas
vigentes. Finalmente, na página 98 foi feito uma espécie de bigode de caneta azul na fotografia de D.ª Carlota
Joaquina.
56
Exemplos: ROCHA POMBO: Nossa Patria 3$500; Historia de S. Paulo 4$500; Historia do Brasil 5$000 e
Historia do Brasil (curso superior) 12$000. ALVARO GUERRA: Galeria de Grandes Homens: 1.ª Série – 12
volumes, cada volume 1$500.
57
Diário Oficial da União (DOU), 24/11/1947, Seção 1, pág. 15. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2620050/pg-15-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-24-11-1947/pdfView>
Acesso em 15 de maio de 2012.
58
Com exceção para o primeiro, segundo e último capítulos, em que ele utiliza o tempo presente para,
respectivamente, definir o que é a pátria, os símbolos nacionais e o como é o Brasil na atualidade.
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está escrita no pretérito perfeito, ou seja, toda a narrativa remete ao passado. O livro está
organizado em 61 capítulos, em que o autor trata de cada assunto proposto entre duas e cinco
páginas. Os temas abordados se iniciam com a apresentação da pátria e seus símbolos e se
encerra com uma abordagem sobre o que é “hoje” o Brasil, ou seja, uma visão do país no ano de
1917. Das 164 páginas, 10 estão diretamente relacionadas à temática africana e afro-brasileira, o
que corresponde a 4,40% do total das páginas do livro. Donde conclui-se que, estatisticamente, é
pequena a presença do discurso sobre os negros nesse material didático, que, de modo geral,
limita-se a narrar sua origem, seu cotidiano e a abolição da escravatura.
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FIGURA I - Nossa Patria: narração dos factos da História do Brasil, atravéz da sua evolução
com muitas gravuras explicativas (capa).

Fonte: POMBO, 1925, 34ª ed..
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3.1.2- Análise da materialidade do livro didático História do Brasil para crianças
O livro História do Brasil para crianças foi escrito por Viriato Corrêa no ano de 1934 e
ilustrado por Belmonte. A 13ª edição aqui pesquisada59 possui 227 páginas, foi publicada no ano
de 1946, tem formato retangular e possui dimensões de 22 x 15 cm. A capa contém o título, o
nome do autor, do ilustrador e da editora. É uma capa dura, de fundo amarelo, com muitas
figuras coloridas de homens brancos, representando padres e bandeirantes, índios com a pele
amarelada, cavalos e pássaros. No exemplar pesquisado, a capa foi restaurada no local da
encadernação, isto é, na borda do livro o título está escrito manualmente, conforme pode ser
visto na Figura II.
Na contracapa, encontram-se os dados de autoria, ressaltando logo abaixo do nome do
autor a referência “(Da Academia Brasileira de Letras)”, indicando sua proveniência e
pertencimento a essa instituição. O livro foi editado pela Companhia Editora Nacional e
compunha a Série Literatura Infantil – Biblioteca Pedagógica Brasileira.
Na folha de rosto, encontram-se duas anotações feitas, possivelmente, pelos proprietários
do livro. Uma delas, em caneta preta, indica que “Pertence a Céres Beatriz Drevs Güntzel” e,
logo abaixo, em caneta azul e com outra caligrafia, encontra-se escrito “Guaiba, 1948”. Ao longo
do livro não estão registradas outras anotações.
Na página em que consta a nota do autor, Viriato Corrêa dedica seu livro a Paulo de
Albuquerque Maranhão60, que, segundo ele, foi quem enviou uma carta encorajando-o a escrever
uma história pátria para crianças. O autor comenta: “É a você que ele pertence, a você que teve a
coragem louca de acreditar que eu era capaz de realizá-lo” (CORRÊA, 1946, s/p).
Por outro lado, consta também no livro uma espécie de avaliação realizada por Rodolfo
Garcia61, que se denomina “velho amigo e confrade” do autor. Pode-se inferir que lhe foi
solicitado que realizasse a leitura do livro antes de sua publicação, haja vista que consta no livro
o seguinte posicionamento de Garcia:
59

O exemplar aqui pesquisado foi adquirido em janeiro de 2012 no sebo Memória Livros, localizado em Porto
Alegre (RS).
60
Segundo Fernandes (2009), Paulo de Albuquerque Maranhão foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova no Brasil, em 1932.
61
De acordo com Rodrigues (1970, apud, FERNANDES, 2009), Rodolfo Garcia foi membro do IHGB e importante
colaborador do Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, organizado pelo referido Instituto. Foi
também diretor do Museu Histórico Nacional, da Biblioteca Nacional e ocupante da cadeira número 39 da Academia
Brasileira de Letras.
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Devolvo os originais de tua História do Brasil. Se eu ainda fôsse professor,
ganharias uma nota ótima. Com o método adotado, conseguiste fazer um livro
magnífico, não só para as crianças, como ainda para a gente grande. Deves ter
ouvido muitas vêzes, como eu, de ilustres cavalheiros a cândida declaração de
que não gostam de história do Brasil, porque é matéria árida e desinteressante:
por isso, deixam-na de lado, não a estudam, não a sabem. À semelhança do que
fizeste com as crianças, devias ter dedicado também teu livro a êsses
cavalheiros. Porque, estou certo que o leriam com muito prazer sobretudo com
proveito (CORRÊA, 1946, s/p).

Finalmente, uma observação de Viriato Corrêa para os leitores, na qual o autor chama
atenção para a necessidade de se abordar a história do Brasil de uma maneira menos enfadonha.
Ele afirma que

Às crianças só interessa o que é vistoso. Os livros que mais lhes sabem são os
livros de figuras; as figuras – as coloridas; os brinquedos – os que deslumbram
os olhos; os objetos – os que lhes enchem a vista. Na história, mesmo na da
Carochinha, o que lhe fere a imaginação é o lado aparatoso. O aspecto filosófico
produz-lhe enfado e sono. Nesse livro procura-se dar às crianças apenas a
superfície vistosa da história brasileira. Nada de filosofia. Nada de profundos
aspectos históricos que lhes possam causar bocejos (CORRÊA, 1946, s/p).

Com essa introdução, Viriato Corrêa parece estar bastante comprometido com a sugestão
de Paulo Albuquerque Maranhão, que o incentivou a escrever um livro voltado para o público
infantil. Mais, ainda: o livro, desde a capa, faz uso de imagens e de uma linguagem acessível a
um público de leitores genéricos. Numa perspectiva até coloquial, Viriato narra a história na
primeira pessoa e conta com a ajuda de um personagem, o vovô, que ele intitulou “o contador de
histórias”.
Esse vovô estava sempre disposto a receber as crianças da vizinhança em sua casa para
contar as mais diferentes histórias, até que um dia propôs que elas ouvissem “uma história bonita
e muito comprida [...] não era história de bichos nem de princesas e príncipes encantados. [...] É
a história do Brasil” (CORRÊA, 1946, p.13). As crianças se empolgaram e, ao longo de muitos
dias, frequentaram a casa desse personagem para ouvirem – e aprenderem – a tal história, num
enredo que fez do livro de Viriato uma espécie de diálogo constante entre esses personagens.
Em relação ao livro utilizado nesta pesquisa, optou-se por analisar sua 13ª edição, datada
de 1946. Segundo Fernandes (2009), esse livro, que teve sua primeira publicação no ano de 1934
pela Companhia Editora Nacional, é o segundo de Viriato Corrêa com temática histórica
destinado a crianças, publicado no contexto da Coleção Literatura Infantil.
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Foi indicado até finais de 1960 como bibliografia nos manuais de Didática destinados à
formação de professores primários. Ainda segundo Fernandes (2009), o livro História do Brasil
para crianças possuiu 154.090 exemplares ao longo de 50 anos no mercado e 28 edições (19341984). A 8ª edição desse livro foi autorizada pela CNLD e encontra-se na lista parcial divulgada
no Diário Oficial da União do dia 24 de novembro de 1947, página 1499662, com uso destinado à
disciplina de História do Brasil.
Conforme foi mencionado anteriormente, o livro apresenta um diálogo constante entre
um contador de histórias e um grupo de crianças. Neste sentido, é importante destacar que
História do Brasil para crianças foi escrito em dois tempos verbais: no pretérito perfeito,
quando o autor relata atitudes referentes aos personagens do texto, e no presente, quando o
contador de histórias relata a história do Brasil. O livro não possui propostas de exercícios em
suas 227 páginas impressas em folhas ásperas. Está organizado em 59 capítulos, em que o autor
também trata do assunto proposto no decorrer de três a seis páginas. É importante destacar que o
autor se preocupou em explicar verbetes que poderiam ser desconhecidos pelo leitor por meio de
notas de rodapé. Os temas abordados, além da apresentação do contador de história, iniciam-se
com a narração de aspectos do mundo antigo – Navegações – e se encerra na proclamação da
República. Do total de 227 páginas constantes no livro, 10 estão diretamente relacionadas à
temática africana e afro-brasileira, o que corresponde a 4,40% do total das páginas do livro. Tal
como ocorre no livro de Rocha Pombo, os discursos sobre os negros nesse livro didático também
aparecem em momentos pontuais, se for considerada a permanência dos mesmos na sociedade
brasileira.
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Diário Oficial da União (DOU), 24/11/1947, Seção 1, pág. 16. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2620051/pg-16-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-24-11-1947/pdfView>.
Acesso em 15 de maio de 2012.
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FIGURA II- História do Brasil para crianças (capa).

Fonte: CORRÊA, 1946, 13ª ed..
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3.2- O que as imagens visuais sobre os negros dos livros didáticos veiculam?
Embora analisar a iconografia dos livros não fosse preocupação original desta pesquisa,
as imagens veiculadas nos livros didáticos tornaram-se dados a serem analisados, uma vez que se
considerou que as mesmas foram utilizadas no sentido de complementar os textos abordados.
Neste sentido, compartilhou-se da perspectiva de que os livros didáticos são constituídos por
textos multimodais, ou seja, estruturados com textos e imagens cuja função é a
complementaridade (KRESS, G; VAN LEEUWEN, 1996, apud BUENO, 2011).
Segundo Lima (2005)63, a imagem, mediante representação do outro, pode interferir nas
relações sociais, por meio das crenças e valores veiculados; por isso, a autora considera que

Toda obra [...] transmite mensagens não apenas através do texto escrito. As
imagens ilustradas também constroem enredos e cristalizam as percepções sobre
aquele mundo imaginado. Se examinadas como conjunto, revelam expressões
culturais de uma sociedade. A cultura informa através de seus arranjos
simbólicos, valores e crenças que orientam as percepções de mundo (LIMA,
2005, p. 101).

Nos livros didáticos de História, “a imagem visual64, quando é utilizada no interior do
texto principal dos capítulos, é chamada de “ilustração”. [...] As ilustrações podem assumir
diferentes funções que correspondem a objetivos pedagógicos distintos” (BUENO, 2011, p. 29)
e, neste sentido, pode-se ressaltar a limitação e/ou direcionamento do leitor na interpretação de
um determinado assunto.
Um aspecto a ser destacado são as categorias das imagens; por um lado, existem aquelas
que conduzem o leitor a construir narrativas, por meio da relação que ele estabelece entre
imagem e narração e, por outro lado, as imagens persuasivas, que procuram convencer o leitor
de algo, frequentemente do ideal concebido pelo autor da imagem, direcionando sua
interpretação e possivelmente seu comportamento (OLIVEIRA, 1988, apud BUENO, 2011).

63

Nesse trabalho, Lima (2005) está se referindo à influência dos livros de literatura infanto-juvenil na percepção de
mundo dos jovens leitores. Como seu posicionamento atende de forma satisfatória às perspectivas deste trabalho, é
aqui mencionado.
64
Bueno (2011) utilizou em seu trabalho a expressão “imagem visual” por reconhecer que as sociedades modernas
reduziram o significado de “imagem” ao seu aspecto de evidência visual e o autor utilizou apenas as imagens
visíveis de seu corpus documental. Para este trabalho, será utilizado o mesmo termo, uma vez que todas as imagens
presentes nos livros didáticos pesquisados foram contabilizadas e, dentro das possibilidades, analisadas.
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Outra categoria pode ainda ser apontada: as imagens argumentativas que complementam
o texto com outras informações, principalmente quando expõem o contexto apresentado, que
pode despertar a sensibilidade do leitor (PAULINO, 1995 apud BUENO, 2011; CHARON, 1999
apud BUENO, 2011).
No entanto, é importante destacar que, segundo Bueno (2011), as imagens visuais
transmitem significados diversos ao leitor, que pode associá-las com o conhecimento adquirido
ao longo de suas experiências vividas e imersão cultural. E, ao estudá-las, o pesquisador deve
levar em conta, principalmente, a historicidade que condicionou sua produção, uma vez que “as
iconografias que originaram as reproduções impressas dos livros didáticos foram produzidas por
um autor, num determinado tempo e lugar do passado, e com uma intencionalidade” (BUENO,
2011, p. 33).
Nesse sentido, as imagens visuais dos livros didáticos pesquisados foram inicialmente
contabilizadas e analisadas a fim de estabelecer relações com os discursos veiculados.

3.3 - As imagens visuais dos negros no livro didático Nossa Patria
O livro Nossa Patria, possui 14765 imagens visuais, que foram assim organizadas,
segundo o tema do qual tratam:
Tabela III - Relação de imagens visuais no livro didático Nossa Patria
Imagens
Símbolos Imagens/Paisagens66 Personalidades Negros
visuais
Nacionais
Quantidade
06 ou
33 ou
63 ou
27 ou
4,08%

22,44%

42,85%

Mapas Monumentos/Estátuas
03 ou

18,36% 2,04%

15 ou
10,20%

Fonte: Dados obtidos mediante análise do livro Nossa Patria. Organizado por Sacramento (2013).

No que diz respeito às imagens visuais dos negros, que são apresentados em 27 (18,36%)
delas, foi possível estabelecer a seguinte organização:
65

No total, o exemplar consultado possui 151 imagens visuais, mas quatro delas encontram-se recortadas. Pela
legenda, as imagens visuais são as seguintes: Guaiacurús em guerra (p.29); Aldeia africana (p.31); A Bahia, há um
seculo (p.65) e A Familia Imperial com as princezas Isabel e Leopoldina (Photographia tirada no anno de 1856)(p.113). Por essa razão, os cálculos foram realizados considerando apenas as imagens visuais que constam no livro.
66
Importante ressaltar que para este trabalho, algumas imagens visuais que não estavam legíveis o suficiente para se
afirmar a presença de negros foram incluídas na categoria Imagens/Paisagens.
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Tabela IV - Relação de imagens visuais dos negros no livro didático Nossa Patria
Situação

Quantidade

Trabalho

Sendo
açoitado

Referência
a um negro

Participação em batalhas

04 ou

Atividades
com seus
pares
07 ou

14 ou

01 ou

51,85%

3,70%

14,81%

25,92%

3,70%

01 ou

Fonte: Dados obtidos mediante análise do livro Nossa Patria. Organizado por Sacramento (2013).

Ao analisar as imagens visuais a partir da Tabela IV, foi possível perceber que, na maior
parte das vezes, em 14 delas (51,85%) os negros foram associados ao trabalho nas minas,
fazendas e serviços domésticos e, em segundo lugar, aparecem em situações em que estavam
conversando com seus pares, seja numa vila, seja numa fazenda, em situação festiva. Apenas em
uma imagem visual foi mostrado um castigo físico decorrente da necessidade de o autor
demonstrar aos leitores o que significava o pelourinho e qual era a sua função. Em relação à
participação em batalhas, o autor selecionou a figura da Batalha dos Guararapes, que contém
homens negros e, finalmente, mencionando especificamente os negros, Henrique Dias na batalha
contra a invasão holandesa, Luiz Gama e José do Patrocínio no processo abolicionista e
Gonçalves Dias enquanto poeta67.
3.4 – As imagens visuais dos negros no livro didático História do Brasil para crianças
No livro História do Brasil para crianças, que possui um total de 59 imagens visuais, as
mesmas foram assim categorizadas:

Tabela V- Relação de imagens visuais no livro didático História do Brasil para crianças
Imagens visuais
Imagens/Paisagens
Personalidades
Negros
Quantidade

36 ou

14 ou

09 ou

61,01%

23,72%

15,25%

Fonte: Dados obtidos mediante análise do livro História do Brasil para crianças. Organizado por Sacramento
(2013).

67

Importa ressaltar que nenhum desses homens foi identificado por Rocha Pombo como negro; essa categorização
foi realizada para complementar as análises, com base nas características físicas apresentadas nas imagens dos
mesmos.
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Nesse livro, os negros ocupam 36 ou 15,25% das imagens visuais. Quando se distribuem
as situações em que os mesmos são retratados, estão assim dispostos:

Tabela VI - Relação de imagens visuais sobre os negros no livro didático História do Brasil para
crianças
Situação

Trabalho
04 ou

Ostentando
jóias
01 ou

Referência
a um negro
01 ou

No navio
negreiro
01 ou

Enquanto raça
formadora
01 ou

Festejando
a abolição
01 ou

Quantidade

44,44%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

Fonte: Dados obtidos mediante análise do livro História do Brasil para crianças. Organizado por Sacramento
(2013).

Embora o livro tenha apenas nove imagens visuais em que aparecem os negros,
predominam aquelas que os mostram em situações de trabalho, como escravos conduzindo
carroças, carregando liteiras (44,44%). Em duas vezes há imagens de negros exercendo a função
de carrasco em execuções públicas: na execução de Tiradentes, em que ele leva o Inconfidente
para a forca, e na execução de frei Caneca ̶ integrante da Revolução de Pernambuco ou
Confederação do Equador ̶ , em que um negro se recusou a enforcá-lo.
Os negros são apresentados também em uma imagem visual no porão de um navio
negreiro, com a intenção de retratar as condições em que os mesmos eram transportados do
continente africano como escravos para diferentes países. E, ao relatar a transformação que as
minas de ouro causaram na sociedade brasileira à época colonial, Viriato Corrêa alega que
muitas pessoas ficaram ricas da noite para o dia e até mesmo os escravos vestiam veludos, sedas
e joias. Neste sentido, ele elucidou tal situação com uma mulher negra ostentando o que foi
descrito anteriormente.
Em relação ao negro referenciado no livro, novamente Henrique Dias foi destacado pela
sua bravura na invasão holandesa, assim como ocorreu no livro de Rocha Pombo. Os negros
ainda foram apresentados como colaboradores da culinária brasileira e sua imagem foi
apresentada juntamente com as imagens do índio e do europeu. Finalmente, ao tratar da abolição,
Viriato mostrou uma grande quantidade de negros reunidos na rua, sorrindo, segurando
estandartes e pandeiros, festejando o fim do sistema escravista.
Como pode ser observado, embora haja nos dois livros imagens visuais que procuram
retratar o cotidiano dos negros no Brasil, a grande maioria delas está relacionada a situações de
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trabalhos manuais, como que cristalizando sua condição escrava num período em que já eram
livres. Adotar essa perspectiva pode limitar a população negra a um papel secundário na
sociedade brasileira. Nesse sentido, Lima (2005, p. 103) é enfática ao afirmar que
Cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se uma das formas mais
eficazes de violência simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa única
referência, toda a população negra, naturalizando-se assim, uma inferiorização
datada. A eficácia dessa imagem, especialmente na formatação brasileira,
parece auxiliar no prolongamento de uma dominação social real.

Nesse caso em particular, tal abordagem nos livros didáticos utilizados nas instituições
de ensino pode levar os alunos a pensar que os negros nasceram escravos sem nenhuma história
anterior, ao mesmo tempo que pode acarretar

uma associação permanente entre negros e

trabalho braçal.
3.5 – Os discursos veiculados sobre os negros

Ao realizar a leitura dos livros didáticos Nossa Patria (1925) e História do Brasil para
crianças (1946), o objetivo foi identificar discursos referentes aos negros e analisar como os
mesmos foram apresentados num momento em que, segundo Munanga (2004) e Schwarcz
(1993), a noção de raça perde força entre os intelectuais no Brasil, ao mesmo tempo em que
emergia a necessidade de se estabelecer uma identidade nacional forjada nas características
culturais brasileiras. Assim, foi considerada uma possível influência das teorias raciais já
mencionadas, que, somadas a uma literatura que, deliberadamente ou não, reproduzia sua ideias
principais e implementou um conjunto de características referentes aos negros que ao longo do
tempo repetiu-se como “verdade”, isto é, aquilo que Foucault entende como “um conjunto de
procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos
enunciados” (FOUCAULT, 2011, p. 14).
Considerou-se também que os discursos analisados pertenciam aos intelectuais que eram
autores dos livros didáticos e ao mesmo tempo integrantes de instituições reconhecidas
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socialmente, tendo a possibilidade de escrever não apenas esse tipo de livro, mas também artigos
de revistas que circulavam em outras esferas sociais, para além das instituições escolares.68
Neste sentido, para complementar a análise dos dois livros didáticos selecionados para a
pesquisa, foi reunido um conjunto de outros suportes que diziam respeito à população negra na
primeira metade do século XX, tais como os decretos do livro didático e a literatura que
abordava os negros e os mestiços.
Coube então perguntar: de que modo os textos analisados constituíram os sujeitos
negros? De onde falavam os autores dos livros pesquisados? Que áreas do conhecimento se interrelacionam na composição desses discursos?
Assim, a análise do discurso incidiu sobre a investigação de uma série de enunciados
sobre os negros, de modo que foram observadas as diferentes áreas do conhecimento que
buscaram descrevê-los. Isso significa que a análise se pautou na maneira como os discursos
foram produzidos nesses suportes didáticos e suas inter-relações com os outros suportes, já
especificados.
É importante chamar atenção para que, ao longo da pesquisa, somada à metodologia de
análise do discurso elaborada por Foucault a partir da qual se procurou apreender o enunciado na
singularidade de sua irrupção, foi possível ainda recorrer a um indicador metodológico69
denominado estranhamento, que, segundo Abreu Jr. (2005), consiste em questionar a percepção
naturalizada com que os materiais escolares são examinados. Ele caracteriza-se por buscar outras
interpretações para os mesmos, tendo em vista a sua constituição singular. Porém, nesse caso,
procurou-se refletir diferentes possibilidades para determinados enunciados que, associados ao
contexto geral da época, revelaram outras relações possíveis.
A observação do sumário num primeiro momento e sua posterior organização no que diz
respeito aos tópicos relacionados aos negros permitiu refletir sobre quais eram os temas mais

68

Rocha Pombo afirma no capítulo intitulado As nossas letras, artes e sciencias: “Fundam-se muitos jornaes e
revistas por todas as provincias. Em todas as capitaes, os institutos históricos, os museus, os archivos fazem suas
publicações, reunindo muita coisa sobre a nossa natureza, sobre a nossa historia, sobre os nossos homens notaveis”
(1925, p. 129).
69
Abreu Jr. (2005) menciona ainda os seguintes indicadores metodológicos: 1) o paradigma indiciário, que propõe
dirigir o olhar para o micro-universo, buscando compreender a singularidade histórica de cada elemento estudado,
considerando indícios que permitam compreender sua complexidade histórica; 2) a carta roubada, que se caracteriza
como o marco que procura superar a banalização com a qual às vezes os materiais escolares são tratados; e 3) o
efeito Madeleine, que apresenta a possibilidade de um objeto material despertar lembranças relevantes que podem
auxiliar na compreensão de um determinado contexto.
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recorrentes nos livros, o modo como eles foram apresentados e as permanências e rupturas
presentes nas temáticas abordadas.
Num segundo momento, após realizar a leitura dos livros supracitados e fazer um
levantamento dos aspectos relacionados direta e indiretamente sobre os mesmos, foi possível
estabelecer cinco unidades de análises do discurso: 1) Quem eram os negros; 2) Onde viviam os
escravos refugiados; 3) A abolição da escravatura; 4) Os negros na formação do povo e da
cultura brasileira; e 5) A visão sobre o trabalho. Ressaltando que as três primeiras unidades
resultam da organização dos autores nos sumários de seus livros e as duas últimas foram criadas
em decorrência dos discursos mapeados ao longo dos livros consultados.

3.6 - Quem eram os negros

Inicialmente, para identificar a forma como os intelectuais poderiam se referir aos negros
no período abordado para essa pesquisa, recorreu-se a um dicionário da época, a fim de melhor
situar o significado desse enunciado e posteriormente estabelecer algumas relações com as
análises aqui desenvolvidas a partir dos discursos nos livros didáticos. Na terceira edição do
Diccionário Prático Illustrado (1931, p.780), a definição que se encontrava para negro era a
seguinte:
Negro, adj. (lat. niger). Que pretence á raça ou ramo negro, preto. Raça negra,
v. HOMEM. Preto, escuro: as vestes negras dos sacerdotes. Sombrio: floresta
negra. Lutuoso, fúnebre. Tétrico, horrivel: história negra. Infausto: negro fado.
Maldito, réprobo. Odioso, execravel : negra traição. Sujo, não tratado: tem
sempre as unhas e os dentes negros. Descrever com negras côres o caracter de
alguem, representá-lo ruím, desprezivel. Ver tudo negro, ser pessimista. S. m.
Pessoa de raça negra; preto: os negros de África. Escravo negro. Poét.
Escuridão, trevas: o negro da noite. Trabalhar como um negro ou ser um negro
de trabalho, moirejar, trabalhar excessivamente. Negro de fumo, espécie de
fuligem, produzida por resinas queimadas, e que serve para diversos usos nas
artes. – O elemento negro povoa quasi toda a Africa, certas partes da Asia do
Sul e da America, a Australia e a Melanesia. A população negra attinge pouco
mais ou menos o número de 145 milhões de indivíduos, geralmente
caracterizados pela côr da pelle mais ou menos escura e pelos cabellos e barba
pretos e crespos. Nos negros o crâneo é dolichocéphalo, o rosto alongado, o
nariz chato, os lábios grossos, etc (Grifos do autor).

Em primeiro lugar, na análise das definições apresentadas pelo dicionário em questão,
chamou atenção aquela que relacionou os negros à raça, ou seja, essa concepção ainda vigorava
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na década de 1930 e estava profundamente vinculada às características físicas, já que o verbete
descreve em detalhes a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz e a espessura dos
lábios. E como afirma que as pessoas dessa raça são os “pretos” do continente africano,
procurou-se também mapear geograficamente onde os negros estavam localizados e quantificálos.
É importante destacar que negro era também sinônimo de escravo, depois de 43 anos da
abolição da escravatura, o que denota que a cor foi realmente um dos critérios decisivos para a
escravização dos africanos. Para complementar, o trabalho também foi mencionado, sem
necessariamente relacioná-lo com a escravidão, o que pode indicar que, apesar da abolição, ainda
vigorava uma associação entre negros e trabalhos braçais.
No que diz respeito à definição dos negros nos livros didáticos, os autores utilizaram
enunciados que se relacionavam com a origem dos mesmos, à sua condição de escravos e à
percepção dos autores em relação a essa situação. Esses enunciados, de modo geral, eram
variados, dependendo das circunstâncias a que se referiam, mas mantiveram como característica
comum o fato de se remeterem aos negros como categoria à parte, como um grupo diferenciado,
mas diferenciado negativamente.
O capítulo que consta no sumário do livro de Rocha Pombo, “Os africanos”, destinado a
tratar da apresentação dos mesmos, não está presente no corpo do livro. Para abordar quem eram
os africanos, primeiramente o autor declara que os índios “sempre foram muito livres e sem
necessidade de trabalhar”; por essa razão, entraram em luta com os colonos que quiseram obrigálos a servir de mão de obra e saíram vitoriosos diante do desânimo daqueles e do apoio do rei de
Portugal e dos jesuítas. Pela impossibilidade de contar com a escravidão dos indígenas, os
portugueses passaram a se utilizar da população negra.
Na sequência, Rocha Pombo (1925) apresenta os negros como “gente da África”,
considerados “selvagens” e que viviam em seu continente privados de liberdade, sob a tutela de
reis que agiam com crueldade. O autor afirma que “Apenas os africanos não eram livres como
os índios; tinham os seus reis, chamados sobas, que com elles eram muito crueis. Aquelles reis
vendiam gente como si fosse gado. Sabendo disso, os nossos colonos mandavam lá comprar
quantos queriam para os ajudarem nas plantações” (p. 31).
Um primeiro aspecto observado na narrativa de Rocha Pombo foi o fato de ele afirmar
que os africanos não eram livres em seu continente de origem. Tal afirmativa pode apontar para
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o fato de que o autor tinha conhecimento da escravidão enquanto prática antiga, mas, ao mesmo
tempo, negligenciava ou omitia as condições em que ela se desenvolvia. Este aspecto será
discutido adiante.
Foi possível ainda destacar uma aparente contradição entre o fato de o africano ser
considerado um homem selvagem e, ao mesmo tempo, viver em uma sociedade governada por
um rei. Exemplares nesse sentido são as civilizações egípcias, que contaram pelo menos com
vinte e uma dinastias negras antes do período conhecido como era Cristã; o Império de Gana,
governado por um soberano e por dignitários que o auxiliavam nas demandas de seus súditos; o
Império do Mali, o Império de Songai, dentre outros (MUNANGA & GOMES, 2006).
Segundo Munanga (1988, p. 8),

quando os primeiros europeus desembarcaram na costa africana em meados do
século XV, a organização política dos Estados africanos já tinha atingido um
nível de aperfeiçoamento muito alto. As monarquias eram constituídas por um
conselho popular no qual as diferentes camadas sociais eram representadas. A
ordem social e moral equivalia à política.

Isso demonstra que, ao contrário da abordagem apresentada nos livros didáticos, o
continente africano também mantinha formas peculiares de organização que contrastam com a
selvageria citada. E o fato de o autor citar que eles possuíam um rei permite inferir que ele
conhecia essa realidade, mas optou por não tratar dessa questão.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que aponta a crueldade do rei em vender pessoas, o
autor ressalta o fato de os colonos comprarem os escravos para ajudarem nas plantações. Rocha
Pombo faz parecer que, de certa forma, o fato de serem comprados como escravos e irem para
outras terras livraria os africanos da arbitrariedade de seus reis, uma vez que a África é
apresentada como um lugar de crueldade.
No entanto, tais apontamentos na introdução da temática que diz respeito ao continente
africano e posteriormente à escravidão permitem alguns questionamentos: Se Portugal à época da
escravização africana possuía um rei e se considerava civilizado, por que atribuíam
características pejorativas à África, que possuía também sua organização política com ocupações
de posição de hierarquia tão complexas como em muitas sociedades ditas civilizadas da época?
Por que Rocha Pombo assinala que os reis africanos eram cruéis por venderem pessoas como
gado, se as autoridades portuguesas alimentavam esse comércio, permitindo a compra de
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escravos como quem compra gado? O que seria menos cruel: vender pessoas para serem
exploradas ou comprar pessoas com o fim de explorá-las? Qual é a diferença entre um rei que
permite a venda de pessoas e outro que permite a compra dessas mesmas pessoas?
O autor, por outro lado, definiu os escravos como “muito espertos” e “obedientes”
quando retratou o trabalho desenvolvido por eles para o progresso do Brasil. Mais adiante, ao
tratar do significado social da escravidão, apresenta como uma das condições de pertencimento à
categoria dos ricos a posse de escravos. No capítulo XVI, intitulado A vida nos sítios, por
exemplo, Rocha Pombo afirma que os homens ricos eram os senhores que possuíam fazendas,
engenhos e escravaria, ao passo que os pobres eram aquelas famílias que não possuíam escravos
e se ocupavam com a lavoura e criação de animais.
Em relação às condições em que os africanos se encontravam na travessia para o Brasil e
na sua chegada, Rocha Pombo afirma ainda que eles “Soffreram bastante saindo de lá do meio
dos seus; e às vezes o sacrifício para elles era tão grande que chegavam a morrer de saudade” (p.
32). Nesses enunciados, o autor parece reconhecer outra dimensão diferente daquele cenário de
selvageria descrito anteriormente, ao abordar os laços familiares que eram interrompidos e que
influenciavam na vida dos africanos que eram transportados para o Brasil.
Um aspecto que chama atenção foi a distinção de enunciados e imagens ocorrida em
função do trabalho desempenhado pelo escravo e do seu modo de vestir. Rocha Pombo, no
capítulo XVI intitulado “A vida nos sítios”, ao relatar como os homens ricos se locomoviam,
afirma: “Os ricos faziam-se conduzir em bangüés, ou em redes por escravos. Mesmo na Villa,
as senhoras ricas não andavam a pé, sinão ás vezes, quando iam á igreja” (p. 52, Grifos do autor).
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FIGURA III - Rêde: um fazendeiro indo para a villa

Fonte: ROCHA POMBO, 34ª ed., 1925, p.51.
Dimensões da figura: 9,3 cm x5,1 cm

Por outro lado, quando dois escravos negros carregam uma senhora numa cadeirinha,
vestidos com calça, casaco e chapéu com uma pluma, são chamados de rapazes. Rocha Pomba
assim se manifesta: “Fazendo compras ou visitando algum parente, iam sempre levadas numa
cadeirinha, especie de maca transportada por dois rapazes” (p. 52).
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FIGURA IV – Cadeirinha

Fonte: ROCHA POMBO, 34ª ed., 1925, p.52.
Dimensões da figura: 3,5 cm x 3,3 cm
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Essa passagem, que se repete no livro de Viriato Corrêa, deixa entender que, à medida
que os negros utilizavam determinadas roupas e, de certa forma, “aproximavam-se” daquele
modo de vestir comum entre os homens livres da época, isso não necessariamente os integrava à
sociedade, mas os distinguia, ao menos na maneira de se referir dos autores, dos outros escravos.
Nesse sentido, a fim de elucidar o que até aqui foi exposto, foi elaborado o quadro
abaixo, com os enunciados utilizados pelo autor, primeiramente no que diz respeito a denominar
os negros e num segundo momento, com o objetivo de caracterizá-los:

Quadro III - Enunciados referentes aos negros no livro didático Nossa Patria
Definição para os negros

Características apresentadas

Gente da África

Selvagem

Esta gente

... de muito bom coração

Africanos

Amigas das crianças

A raça

Trabalhadores, obedientes e muito espertos

Descendentes daqueles pobres escravos

Amoroso

Escravaria

Ladinos

Escravos / Escravas

Heroe, bravo e digno70

Rapazes / Raparigas

Homens de talento e de coragem71

Irmãos de raça e de sina

-

Pobres creaturas

-

Miseros

-

Fugitivos / Negros fugidos

-

Fonte: Dados obtidos mediante análise do livro Nossa Patria. Organizado por Sacramento (2013).

A partir do Quadro III, elaborado por meio da identificação e mapeamento dos
enunciados utilizados pelo autor para definir ou se referir e caracterizar os negros, pode-se notar
que a diversidade de tratamento soa por vezes contraditória, ao atribuir ao mesmo tempo
características negativas e positivas àqueles sujeitos. Os negros são apresentados como
70

Referência a Henrique Dias na batalha contra os holandeses.
Importa ressaltar que, nesse caso, essas características estavam sendo direcionadas a Luiz Gama e José do
Patrocínio, apontados como homens que, graças a sua influência na imprensa, foram responsáveis pelo processo
abolicionista no Brasil.
71
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selvagens, fugitivos e miseráveis, mas, ao mesmo tempo, como amigos das crianças, amorosos e
trabalhadores. Essa abordagem oscilante poderia fazer com que os leitores do livro tivessem uma
visão ambígua em relação aos mesmos e até contraditória ao que afirma Rocha Pombo sobre o
estado presente (da época do autor) de relações harmoniosas dos brancos com os negros.
Para Viriato Corrêa (1946), num capítulo intitulado “Os negros”, esses sujeitos eram
“pobres desgraçados” arrancados de seu lugar de origem para servirem de escravos não só no
Brasil como em outros países do mundo. Importa destacar que a expressão “pobre desgraçado”
veio acompanhada do relato de captura dos africanos para o sistema escravista: “Os negreiros
cercavam as aldeias como aqui se fazia com os índios, agarravam dezenas e centenas dos pobres
desgraçados e os carregavam para o Brasil ou para qualquer outro país” (CORRÊA, 1946, p.
109). Assim, o termo com o qual Viriato Corrêa definiu os negros não estava vinculado
estreitamente a sua personalidade ou características físicas, mas à condição em que se
encontravam naquele momento em que deixavam de ser homens livres para adentrarem em um
sistema em que se tornavam mercadorias e/ou exclusivamente mão de obra. Assim, considerando
a situação um infortúnio, os africanos, por consequência, seriam desgraçados.
A África, segundo o autor, “mais do que qualquer outra parte da terra, teve a triste sina de
fornecer escravos ao mundo” (CORRÊA, 1946, p. 109). O autor afirmou ainda que o índio
brasileiro era “rebelde, difícil de ser amansado”, ao contrário do negro africano que era
“obediente” e “pacífico” (p. 109). Essas frases inter-relacionadas constituem uma formação
discursiva que sugere a existência no continente africano e americano de certas circunstâncias
que inevitavelmente levariam à escravização do africano em substituição à escravização
indígena. A triste sina do continente africano é abordada como algo irreversível, que teria como
destino determinado a submissão dos africanos que eram, por natureza, dóceis e obedientes ao
sistema escravocrata. O autor salienta também as condições miseráveis do tráfico negreiro,
afirmando que esse era um fator que vitimava com a morte um grande número de escravos.
Em seguida, o autor ressalta ainda que “Logo que aquí chegavam, os negros eram
vendidos para as cidades ou para as fazendas. Naquele tempo compravam-se criaturas humanas
como se compram vacas, bois, cavalos” (CORRÊA, 1946, p. 111). Mais uma vez, houve uma
comparação entre a venda de homens e animais, desvelando essa singularidade da escravidão,
seguida do relato da separação familiar que frequentemente ocorria: “Não se indagava se os
escravos eram seres humanos como nós, se, como nós tinham coração. Separavam-se esposas de
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maridos, irmãos de irmãs, mães de filhos, isso sem a menor piedade da dor que as vítimas
sofriam” (CORRÊA, 1946, p. 111).
Mattoso (1990) afirma que práticas como essa se concretizavam muitas vezes ainda no
continente africano, selecionando os sujeitos a partir do trabalho que se pretendia que os mesmos
realizassem, tomando-se o cuidado de agrupar aqueles que pertenciam às mais diferentes etnias
de modo a evitar a comunicação entre eles e a possível organização de levantes.
No capítulo XLI, intitulado “Os costumes dos nossos avós”, ao ser questionado sobre
qual era o meio de transporte dos antepassados, o vovô, personagem principal da trama, disse
que os pobres andavam a pé, mas “uma rica senhora, que se prezava, só saía à rua de cadeirinha
ou de liteira. Cadeirinha era uma cadeira coberta de pano, na qual uma pessoa se sentava para ser
conduzida por dois homens. Liteira era mais ou menos a mesma cadeirinha, mas levada por
animais” (CORRÊA, 1946, p. 161). A imagem que explanou tal passagem também é bem
similar à apresentada no livro de Rocha Pombo: dois homens negros, de chapéu, calça e casaco,
carregando uma senhora na cadeira que foi descrita. Novamente, os negros não foram chamados
de escravos nessa situação específica e, no momento em que foram representados, vestiam trajes
completos.
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FIGURA V - Costumes dos nossos avós

Fonte: VIRIATO CORRÊA, 13ª ed., 1946, p.160.
Dimensões da figura: 11,5 cm x 15 cm
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Assim como foi feito anteriormente, foi elaborado um quadro com a finalidade de
abordar os enunciados utilizados pelo autor para denominar e caracterizar os negros em seu livro.
Embora Viriato Corrêa não aponte aspectos voltados para uma possível selvageria e procure
abordar o lado pacífico, obediente e trabalhador dos negros, predominam constantemente os
enunciados relacionados à condição de escravos dos negros, que é vista pelo autor como algo que
os torna pobres, vítimas e infelizes.

Quadro IV - Enunciados referentes aos negros no livro didático História do Brasil para crianças
Definição para os negros

Características apresentadas

Escravo africano

Grandes patriotas72

Negro da África

Pacíficos / Perigosos

Negro

Mais adiantado que o indígena

Escravos negros

Homens de grande inteligência73

Pobres desgraçados

Obediente, pacífico

Infelizes

-

Pobre gente

-

Criaturas humanas

-

Negros de Palmares

-

Negros Palmarenses

-

Vítimas

-

Escravos

-

Nossos irmãos negros

-

Fonte: Dados obtidos mediante análise do livro História do Brasil para crianças. Organizado por Sacramento
(2013).

3.7- Onde viviam os escravos refugiados

Os quilombos foram uma das formas de resistência à escravidão empreendidas pelos
escravos e se constituíram como verdadeiras fortificações ao longo do período escravocrata.
72

Novamente essa característica está associada a Henrique Dias lutando contra os holandeses que invadiram a Bahia
por volta de 1629.
73
Referência a José do Patrocínio e Luiz Gama no processo abolicionista.
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Munanga & Gomes (2006, p. 71) ressaltam que “a palavra kilombo é originária da língua banto
umbundo [...] que se refere a um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na África
Central”.
Neste sentido, os quilombos brasileiros foram, de certa forma, uma reconstrução de uma
espécie de agrupamento militar africano, no que diz respeito tanto à estrutura quanto à sua
finalidade. Embora muitos tenham sido os quilombos construídos no século XIX 74, o de maior
expressão no Brasil foi o Quilombo de Palmares. Segundo Ramos (2005, p. 127), “a
singularidade maior do Quilombo de Palmares reside, antes de tudo, no longo período de
resistência que sustentou, numa luta desigual, contra as forças repressoras mobilizadas pela
Coroa portuguesa”. O autor aponta que, inicialmente, Palmares estava organizado num pequeno
território próximo aos Estados de Alagoas e Pernambuco, liderado por escravos africanos de
pertencimento étnico diferenciado e considerados rebeldes por constantemente organizarem
fugas nas fazendas em que eram cativos. Para resistir às perseguições dos senhores de escravos,
foi necessário que sua localização se concentrasse em lugares isolados e que se estabelecesse
uma aliança entre os seus integrantes, que não se limitaram aos escravos, pois abarcavam todos
os homens oprimidos, tais como alforriados, indígenas e brancos marginalizados que viviam nas
redondezas.
Munanga & Gomes (2006, p. 72) não compreendem o quilombo como um simples
refúgio de escravos, mas como

uma reunião fraterna e livre, com laços de solidariedade e convivência
resultante do esforço dos negros escravizados de resgatar sua liberdade e
dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade
livre. Os quilombolas eram homens e mulheres que se recusavam viver sob o
regime da escravidão e desenvolviam ações de rebeldia e luta contra esse
sistema.

Ainda segundo os autores, Palmares teve dois líderes que se destacaram: Ganga Zumba75,
que fez do quilombo um Estado livre e foi seu líder até 1680, quando assinou um suposto tratado

74

Munanga & Gomes (2006) destacam o Quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, com aproximadamente dez mil
habitantes, destruído em 1746, e o Quilombo Grande Mineiro, que contava aproximadamente mil pessoas quando
foi atacado e destruído em 1759.
75
No livro didático de Viriato Corrêa, esse líder foi chamado de Gangazuma e essa grafia será mantida no momento
da análise.
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de paz76 com o governador da época, D. Pedro de Almeida, que desagradou a Zumbi e o fez
perder o prestígio, tendo de se retirar de Palmares com seus seguidores. E Zumbi, que, por
acreditar que um tratado não poderia beneficiar apenas alguns negros enquanto milhares
continuavam escravizados, lutou até a morte pela segurança dos quilombolas.
Munanga & Gomes (2006, p. 76) afirmam ainda que o quilombo de Palmares foi o
“primeiro Estado livre nas terras da América”, organizado internamente por um Conselho, que
consistia no agrupamento dos líderes dos vários “mocambos” que o formava. Os quilombolas
cultivavam a terra e trabalhavam em oficinas com forjas, nas olarias e nos teares, o que
configurava uma sociedade livre, cujo trabalho era coletivo e contrastava com a sociedade
escravista do período.
Por essa razão, a destruição de Palmares tornou-se o principal objetivo da Coroa
portuguesa. Durante quase um século (1595-1694), o quilombo de Palmares recebeu muitas
investidas de um agrupamento de homens, em sua maioria aventureiros e mercenários, com
características militares, quando finalmente foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge
Velho.
No livro didático Nossa Patria, os quilombos são descritos por Rocha Pombo como o
refúgio daqueles escravos que não suportavam o tratamento desumano de alguns senhores, por
estarem “cançados de seu infortunio” (POMBO, 1925, p. 54). O autor ressalta, entretanto, que
nem todos os senhores eram maus.
Tal infortúnio foi entendido como a rotina de trabalho destinada aos escravos que, logo
que chegavam ao Brasil “[...] iam para as fazendas, ou para os engenhos; e ahi, como se
estivessem fora do mundo, passavam a viver como um rebanho, debaixo da vontade do senhor”
(POMBO, 1925, p. 54-55). Embora indique essa dura rotina de trabalho, Rocha Pombo amenizou
essa situação ao afirmar que alguns senhores eram mais flexíveis.77
Essa condição de isolamento, segundo o autor, fez com que os escravos só mantivessem
comunicação com seus “irmãos de raça e de sina”; ou seja, se, por um lado, dificultou que os
escravos aprendessem o idioma com o qual conviviam, por outro possibilitou a continuidade de
muitas crenças e costumes africanos (POMBO, 1925, p. 56).
76

Segundo Munanga & Gomes (2006), o tratado consistia em libertar os negros nascidos em Palmares, doar terras
para aqueles que aceitassem o acordo de paz, tornando-os vassalos da Coroa e autorizar o comércio entre palmarinos
e povoados vizinhos.
77
Conforme será visto no item 3.10 (A visão sobre o trabalho).
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Assim, Rocha Pombo afirma que os escravos “fugiam dos engenhos, e mettiam-se como
bichos, pelas florestas, preferindo viver como as feras” (POMBO, 1925, p. 56). O autor
acrescentou ainda que, ao se reunirem no interior das matas, os escravos que fugiam passavam a
viver como no continente africano.
Os negros fugidos, a que se referiu o autor, reuniram-se em habitações que receberam o
nome de quilombos. Esses agrupamentos existiram em grande quantidade por todas as
capitanias; porém, o mais famoso foi Palmares, que colocou em perigo os colonos das
imediações em que se localizava e que levou muito tempo para ser destruído por Domingos
Jorge Velho.
Em resumo, ao fazer tais colocações, o autor reiterou a ideia de selvageria que perpassou
o capítulo em que apresentou os africanos, afirmando que nos quilombos os escravos viveriam
como feras selvagens.
Viriato Corrêa procurou ser mais descritivo no que diz respeito à história e à dinâmica de
organização do quilombo de Palmares. Para ele, “Palmares, o quilombo dos negros que fugiam
da escravidão, foi uma verdadeira nação dentro do Brasil. Durou mais de 50 anos. Durante mais
de 50 anos os fazendeiros e o próprio govêrno lutaram para destrui-lo” (CORRÊA, 1946, p. 112).
O autor destaca que o quilombo de Palmares era o resultado da união de vários outros,
considerados espécies de cidades, o que o caracterizava como um “verdadeiro país”. Sua
localização estava situada a 30 léguas78 da costa de Pernambuco, percorrendo o interior da mata,
numa região em que a vegetação era abundante, assim como rios e a caça.
Sua população, segundo Viriato Corrêa (1946), chegou a somar aproximadamente trinta
mil pessoas e era governada por um rei. Cada cidade tinha seu rei, mas havia ainda “o rei dos
reis” – Gangazuma –, que vivia na capital dos quilombos chamada Macacos, cercado pela corte
que era constituída por parentes e ministros.
Assim como Munanga & Gomes (2006) afirmariam muitos anos depois, Viriato Corrêa
(1946) também ressalta que “em Palmares havia disciplina, leis, ordem. Havia fortificações,

78

É importante ressaltar que a légua é uma medida antiga de valor variável. Por exemplo: a légua linear apresenta
medidas de 5.280m e 6.000m de acordo com o estado. Para este trabalho utilizou-se como referência o valor de
6.000 metros para uma légua linear, tendo em vista que é a medida mais frequente e utilizada na maior parte do país.
Assim, a distância em questão corresponde, atualmente, a aproximadamente 180.000 m ou 180 km. Disponível em:
<http://doc.brazilia.jor.br/HistDocs/Medidas-antigas-nao-decimais.shtml>;
<http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/TABELA_MEDIDA_AGRARIA_NAO_DECIMAL.pdf>. Acesso em: 24 de
janeiro de 2013.
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havia exército” e que o sustento dos habitantes era obtido via cultivo da terra. As roupas e outros
elementos úteis à sobrevivência eram comprados nas cidades próximas (p. 112).
O autor observa ainda que o objetivo dos negros ao se reunirem na mata era fugir da
escravidão e não atacar ou ameaçar outras pessoas, visto que eram pacíficos. No entanto, a
perseguição sofrida pelos brancos fez com que os mesmos se tornassem perigosos, uma vez que
foi investido muito dinheiro visando à destruição de Palmares. Destacou uma expedição
comandada por Gomes Carrilho, que ele considerou muito importante, haja vista que os negros
tiveram muitos generais e parentes de Gangazuma presos e perdas nas suas cidades. No entanto,
ao contrário do que pensou Carrilho ̶ de haver destruído o quilombo e por esse feito foram-lhe
promovidos festejos em Pernambuco –, Palmares resistiu e elegeu um novo rei. Esse rei, segundo
o autor, que era “mais valente que Gangazuma, surgia para levantar a coragem dos negros
palmarenses. Êsse novo rei era Zambí79. Zambí fortificou-se e desafiou as fôrças do govêrno”
(CORRÊA, 1946, p. 113). O surgimento de um novo governante em Palmares mostrou a
capacidade de organização e resistência do quilombo e, consequentemente, fez com que o
governo mandasse outra expedição com a finalidade de destruí-lo. Desta feita, foi o paulista
Domingos Jorge Velho quem deveria fazê-lo.
Viriato Corrêa relata que “à frente de um exército de 7.000 homens, Domingos Jorge
partiu para a região dos quilombos, e, durante 3 anos, bateu-se noite e dia contra os negros, sem
poder vencê-los”, e, graças à estrutura fortificada da capital de Palmares, esses ataques se
mostraram inúteis inicialmente. Uma alternativa encontrada por Domingos Jorge Velho foi
“comprar alguns dos generais de Zambí”, o que possibilitou que, um dia, as fortificações de
Palmares sucumbissem sem explicação aparente e as tropas do paulista adentrassem e
dominassem o quilombo (CORRÊA, 1946, p. 113). Ainda assim, de acordo com o autor, Zambí
lutou enquanto foi possível e, ao ver que a situação tornou-se insustentável, atirou-se de um
rochedo para que não fosse morto pelas mãos inimigas. Com o rei morto, Palmares deixou de
existir.
Foi possível perceber que Viriato Corrêa tentou mostrar como se dava a organização do
quilombo, qual sua função e por que ele existiu. O autor também enfatizou a figura de Zumbi,
que, segundo a historiografia atual, tornou-se o símbolo da luta negra contra a opressão.

79

Conforme grafia encontrada no livro.
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3.8- A abolição da escravatura

Pode-se considerar que a abolição da escravatura no Brasil foi um processo que teve seu
início nas primeiras décadas do século XIX, com a Lei de 7 de novembro de 1831, em que o
Brasil se comprometeu a acabar com o comércio negreiro, tornando livres os escravos que
entrassem no território brasileiro. No entanto, essa Lei não teve a eficácia esperada e um dos
motivos foi que os juízes encarregados de punir os infratores eram, ou estavam, em sua maioria,
ligados a fazendeiros escravagistas. Assim, até o ano de 1850 chegaram ao Brasil
“clandestinamente” cerca de 3,5 milhões de escravos africanos, o que levou à promulgação da
Lei nº. 581, de 4 de setembro de 1850, ou Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei procurou estabelecer
medidas para reprimir o tráfico, tais como apreender as embarcações que contivessem escravos a
bordo, ou não, mas que sugerissem essa finalidade, considerando-as importadoras de escravos;
reexportação de todos os escravos apreendidos para os portos de origem, por conta do Estado e
também processo e julgamento dos infratores por meio da Auditoria de Marinha e pelo Conselho
de Estado. Ainda que essa Lei fosse cumprida, o número de escravos permaneceu significativo,
porque os filhos de escravos ainda nasciam sob essa condição. Essa situação foi alterada com o
estabelecimento da Lei nº. 2040, de 28 de setembro de 1871, ou Lei do Ventre Livre, que
declarava livres os filhos de mulher escrava e tomava providências sobre o seu tratamento.
Dentre as medidas, pode-se destacar que esses filhos ficariam sob a autoridade dos senhores de
suas mães que teriam a obrigação de criá-los até os oito anos e, posteriormente, poderiam optar
por uma indenização do Estado ou por utilizar seus trabalhos até a idade de 21 anos.
A Lei que a sucedeu foi a Lei do Sexagenário, que libertou todos os negros que contavam
mais de 60 anos, com o objetivo de regular a extinção da escravidão. Ressalta-se, porém, que os
mesmos deveriam prestar serviços aos seus senhores por três anos a fim de indenizar a sua
alforria. Depois desse tempo, caso quisessem, eles continuariam na companhia de seus senhores
desempenhando atividades conforme sua condição e os mesmos deveriam alimentá-los, vesti-los
e cuidar deles em caso de doenças.
Essas Leis traduzem que no Brasil ocorreu um processo gradativo de abolição que, em 13
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de maio de 1888, culminou com a Lei nº 3.353, ou Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão
no Brasil80. Embora essa lei tenha expressado o desejo há muito manifestado pelos
abolicionistas, acredita-se que os ex-escravos negros, depois de obterem a liberdade,
encontraram-se em uma situação de abandono por parte do Governo.
De acordo com Munanga & Gomes (2006, p. 107),

O fato de serem libertados por força da lei não garantia aos negros os mesmos
direitos de fato e todas as oportunidades dadas aos brancos em nosso país,
sobretudo, às camadas mais ricas da população. Por isso, além da libertação
oficial, instituída na lei, os negros brasileiros após a abolição tiveram que
implementar um longo e árduo processo de construção e igualdade e de acesso
aos diversos setores sociais.

Segundo Barros (2009), essa situação pode ser entendida a partir dos conceitos de
“diferença”, que se encontra no âmbito da essência, ou seja, é algo inerente à diversidade dos
seres humanos, e “desigualdade”, que se insere no campo da circunstancialidade, podendo passar
por um processo de reversão. No caso brasileiro, a abolição fez com que os ex-escravos
passassem da desigualdade escrava81 para a desigualdade liberta, ou seja, ficaram sujeitos a um
tratamento desigual. Isso porque nenhuma medida foi tomada para que eles fossem inseridos na
sociedade e, por outro lado, até as primeiras décadas do século XX ainda persistia a ideia da
inferioridade negra.
No capítulo que se ocupou em apresentar os africanos, Rocha Pombo antecipou esse
tema, mencionando que, apesar do sofrimento que os mesmos sentiam por terem sido separados
de suas famílias, “a raça foi recompensada, pois os descendentes daquelles pobres escravos hoje
80

As Leis consultadas para elaboração desse tópico estão disponíveis nos seguintes endereços:

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-3353-13-maio-1888-533138-publicacaooriginal-16269pl.html>. Acesso em: 23 de janeiro de 2013.
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-3270-28-setembro-1885-543466-publicacaooriginal53780-pl.html>. Acesso em: 23 de janeiro de 2013.
<http://www2.icmc.usp.br/ambiente/saocarlos/?historia/o-processo-de-abolicao-e-a-vinda-dos-imigranteseuropeus>. Acesso em: 22 de janeiro de 2013.
81

Para Barros (2009), a escravidão é percebida no eixo das desigualdades, porque as pessoas envolvidas nesse
sistema podem, cedo ou tarde, recuperar a liberdade e, por outro lado, pode ser considerada no eixo das diferenças,
pelo fato de o escravo estar privado de qualquer direito formal e por ser considerado uma “propriedade de outro”.
No entanto, deve ser compreendida como desigualdade, ainda que radical, pois só dessa maneira é possível pensar
em propostas para sua extinção por meio de políticas sociais.
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são iguaes aos antigos senhores, e sem duvida muito mais felizes do que os parentes que ficaram
lá na Africa” (POMBO, 1925, p. 32-33).
Rocha Pombo parece sugerir que vir para o Brasil, ainda que na condição de escravos,
possibilitou uma nova expectativa de vida para os africanos e seus descendentes, já que num
momento anterior ele afirmara que os reis africanos eram muito cruéis, complementando que
“felizmente, a escravidão passou, e para sempre. Hoje, somos todos como irmãos” (POMBO,
1925, p. 33). Com essa afirmação, o autor sugeriu que a Lei Áurea teria conseguido o intento de
tornar os ex-escravos iguais a todos os brasileiros e favorecer uma convivência harmoniosa entre
os mesmos.
No capítulo que tratou da abolição da escravatura, especificamente, Rocha Pombo se
preocupou em fazer um breve histórico das leis que beneficiavam os escravos. O autor
considerou que essas leis foram “a maior das reformas que se fizeram naquelles tempos” já
pensadas desde a independência do Brasil e inviabilizadas devido ao poder dos senhores de
escravos (POMBO, 1925, p. 135).
Rocha Pombo destacou o trabalho de Euzébio de Queiróz, que, em meados do século
XIX, trabalhou pela extinção do tráfico negreiro e “de 1855, mais ou menos, por diante, não
entravam mais escravos” no país (POMBO, 1925, p. 136). No entanto, tal situação para o autor
não se mostrou eficiente, uma vez que os filhos nascidos de mãe escrava se tornavam, por
consequência, escravos também.
O autor salientou ainda que os maiores homens políticos da época procuraram entrar em
acordo com o Imperador a fim de acabar com o sistema escravista. Nesse sentido, Rocha Pombo
citou Visconde do Rio Branco, responsável pela Lei do Ventre Livre (28 de setembro de 1871),
que determinava que “ninguem mais nasceria escravo no Brasil”.

Embora essa lei fosse

considerada um grande passo, segundo o autor “logo se sentiu que também os escravos velhos
mereciam piedade; e decretou-se que todos esses tambem seriam livres depois que fizessem
sessenta annos. Nem assim ficou satisfeito o coração dos brasileiros” (POMBO, 1925, p. 135136).
O trecho acima permitiu verificar um discurso moral que, principalmente por meio do
enunciado “piedade”, pretendeu colocar o governo brasileiro como benevolente e reconhecedor
da humanidade dos escravos e, por essa razão, deveria incorporá-los à sociedade. No entanto,
cabe aqui questionar: Um escravo que estivesse submetido a rotinas árduas de trabalho
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conseguiria viver por sessenta anos? E se conseguisse viver por esse período de tempo, aos
sessenta anos teria condições de trabalhar com o mesmo rendimento de outros escravos com
menos idade? A Lei dos Sexagenários configurou-se como um ato de piedade por parte do
governo ou como um ato que buscava aliviar o ônus trazido por escravos que já não trabalhavam
e, na maior parte das vezes, eram sustentados pelos senhores?
Ao afirmar que o coração dos brasileiros ainda não estava satisfeito com a situação dos
escravos no país, o autor generalizou o desejo pela abolição e seguiu relatando que por todas as
províncias se exigiu “que ninguem mais fosse escravo num paiz livre como o nosso”, liberdade
essa certamente associada à Independência ocorrida em 1822 (POMBO, 1925, p. 137).
O autor prosseguiu, então, ressaltando que diante daquela insatisfação que perseguia o
coração dos brasileiros, “homens de talento e de coragem, como Patrocinio, Joaquim Nabuco,
Luiz Gama e tantos e tantos, foram clamando, pela imprensa e da tribuna”, que todos os homens
se tornassem livres (POMBO, 1925, p. 137). Assim, delineou-se um embate, haja vista que os
senhores de escravos temiam que a abolição significasse a falência de suas fazendas e engenhos,
levando posteriormente à pobreza do país. Porém, de acordo com Rocha Pombo, “os escravos
começaram a fugir das fazendas e dos engenhos, e os soldados do exercito não quizeram prendelos e a nação inteira gritava pela abolição” (POMBO, 1925, p. 137). E diante desses
acontecimentos, a Princesa Regente D.ª Isabel aboliu a escravidão em 13 de maio de 1888, após
João Alfredo levar a proposta da lei de abolição na Câmara, o que fez com que alma dos
brasileiros se sentisse “alliviada de um grande peso” (POMBO, 1925, p. 137).
Importa destacar que, após mencionar pessoas que considerou emblemáticas na
campanha abolicionista, Rocha Pombo procurou destacar também João Nabuco82, José do
Patrocínio83 e Luiz Gama84. Os dois últimos também foram apontados como homens de talento e
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Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (1849-1919) era pernambucano, foi político, diplomata, abolicionista
e favorável à monarquia. Utilizou-se das suas atividades políticas e literárias para lutar contra a escravidão,
fundando, por volta de 1879, a Sociedade Antiescravidão Brasileira, que teria influenciado a abolição em 1888 e
escrevendo, em 1883, o livro “O Abolicionismo”. Disponível em:
<http://www.historiabrasileira.com/biografias/joaquim-nabuco/>. Acesso em: 24 de janeiro de 2013.
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José do Patrocínio (1853-1905) era filho de um vigário e de uma escrava, foi criado em uma senzala e, aos 15
anos, fugiu para o Rio de Janeiro e conseguiu emprego na Santa Casa de Misericórdia, como “aprendiz e como
servente” na farmácia e de ajudante na enfermaria. Trabalhou também no jornal A República e na Gazeta de
Notícias e, nesse último particularmente, destacou-se como jornalista ao escrever artigos políticos incitando o
abolicionismo. Elegeu-se vereador no Rio de Janeiro, o que significou uma grande conquista para sua pregação antiescravagista, conseguindo angariar a simpatia de numerosos fazendeiros mineiros e paulistas que, sob a influência
de seus discursos, começaram paulatinamente a alforriar alguns escravos (MELO FILHO, 2003).
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coragem. Para a proposta desta pesquisa, importa salientar que ambos são negros e, apesar de
Rocha Pombo não mencionar essa informação, suas imagens foram divulgadas no livro.
Outro aspecto relevante foi a abordagem de Rocha Pombo no que diz respeito às
circunstâncias que teriam favorecido a promulgação da lei de 13 de maio de 1888. Segundo o
autor, os escravos começaram a fugir das fazendas e engenhos. Tal afirmação contrastou com o
discurso desenvolvido no capítulo que abordou os quilombos, em que o autor afirmou que os
escravos fugiam para as matas para viverem como feras. No entanto, o autor pareceu colocar
essa situação como um elemento fundamental no momento que precede à abolição,
acrescentando, ainda, que o exército não queria mais prendê-los. Essa afirmação sugeriu uma
autonomia do exército em relação ao governo da época, que se contradiz com a menção dos
investimentos anteriormente citados para perseguição constante de escravos fugitivos e
destruição de palmares.
Por outro lado, quando Rocha Pombo afirmou que a abolição era clamada por toda a
nação, pode-se indagar se essa nação estava reduzida à figura dos abolicionistas anteriormente
citados que continuamente lideravam campanhas em favor da liberdade dos escravos e dos
próprios escravos que, quando fugiam, demonstravam sua insatisfação com o sistema
estabelecido. Isso porque, segundo o próprio autor, os senhores que também faziam parte dessa
sociedade à qual ele se referiu temiam um país miserável após a libertação os escravos.
Finalmente, Rocha Pombo deixa entender, por meio de um discurso moral que pretendia
estender a toda sociedade um sentimento de alegria e alívio em face da abolição, que a
escravidão foi um grande peso retirado da alma dos brasileiros e, tendo dito isso, até o final do
livro, não foram identificados discursos sobre os negros direta nem indiretamente,
principalmente no sentido de comentar sobre a situação dos mesmos no período pós-abolição.
Viriato Corrêa associou a necessidade da abolição ao progresso brasileiro. Para ele, em
um país em evolução e que há muito tempo sonhava em ser livre, seria incoerente o sistema
escravocrata. Ele declarou que “o Brasil ia-se adiantando cada vez mais. [...] Já éramos um país
84

Luiz Gama (1830-1882) era filho de uma africana livre com um fidalgo português e chegou a ser vendido como
escravo em 1840. Na casa de seu segundo dono, aprendeu o ofício de copeiro, sapateiro, engomador, lavador e
costureiro. Em 1847 aprendeu a ler e contar para, em seguida, tornar-se praça da Polícia Militar e, desde 1858,
quando afiliou-se ao Partido Liberal, começou a atuar no combate à escravidão e à monarquia. Tornou-se um
autodidata e advogado, sendo muito temido nos tribunais paulistas e entregando-se completamente, a partir de 1850,
ao combate da escravidão. Utilizou suas habilidades de jornalista, orador e advogado para denunciar o sistema do
qual ele mesmo havia sido vitimado (NASCIMENTO, 1985).
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independente, governado por nós mesmos. Já tínhamos um govêrno constitucional” (CORRÊA,
1946, p. 216). Essa situação favorável, de acordo com ele, era consequência das lutas de
mártires brasileiros, tais como Tiradentes e Frei Caneca, que lutaram pela independência do país.
O autor apontou setores em que, para ele, os avanços eram mais evidentes, como as frotas
à vela e vapor, as locomotivas, as fábricas, a produção agrícola e a construção de escolas, que fez
com que, desde a Independência, o progresso fosse maior do que durante os séculos em que o
Brasil estava sob domínio português. Por essa razão, o autor afirmou que o Brasil merecia o
respeito dos outros países. No entanto, para um país que se dizia “civilizado” e “amante da
liberdade”, ainda pesava a “grande mancha” da escravidão negra. O autor prosseguiu afirmando
que “era preciso acabar com isso. A escravidão é uma vergonha. A natureza fez os homens
iguais. Ninguém tem o direito de subjugar o seu semelhante, nem tem o direito de explorar o
trabalho alheio” (CORRÊA, 1946, p. 216).
Viriato Corrêa defendia a igualdade natural entre os homens e se utilizou desse
argumento para se posicionar contra a escravidão em seu livro. Para o autor, a exploração do
trabalho escravo era inaceitável e deveria ser imediatamente suprimida do país. Nesse sentido, o
autor ressaltou que “compreendeu-se afinal em todo o país que se devia acabar com a escravidão.
E em todo o país se formaram associações e clubes para trabalhar a favor dos escravos.” Essas
associações, cuja finalidade era disseminar ideias contrárias ao sistema escravocrata vigente,
eram lideradas por “homens de grande inteligência como Rui Barbosa85, José do Patrocínio,
Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças86, José Mariano87 e outros” (CORRÊA, 1946, p.
85

Rui Barbosa (1849-1923) foi um homem público brasileiro e destacou-se como orador, jurista, jornalista e
abolicionista. Fundou a Academia Brasileira de Letras e, em sua carreira na tribuna e na imprensa, abraçou como
causa inicial a abolição da escravatura. Considerado um político radical, principalmente no que diz respeito à
criação e aprovação de uma lei que propunha a eliminação de todos os documentos que registravam a era da
escravidão no Brasil. Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/ABLRuiBa.html>. Acesso em: 24 de
janeiro de 2013.
86
André Rebouças (1838-1898) foi engenheiro civil, professor e deputado na Bahia, que concebeu a expressão
democracia rural, que originou a expressão reforma agrária. Filho do deputado negro Antônio Pereira Rebouças,
era monarquista convicto e participou ativamente da campanha abolicionista. Acreditava ainda que, após a abolição,
era urgente reestruturar a sociedade brasileira e, para tanto, vislumbrava a divisão da terra. Chegou a publicar
estudos sobre esse tema e a criar uma legislação que abordava a educação dos escravos libertos.
Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AndrePin.html>. Acesso em: 24 de janeiro de 2013.
87
José Mariano Carneiro da Cunha (1850- 1912) nasceu na casa-grande do engenho Caxangá, distrito de Ribeirão,
sendo muito influenciado por esse ambiente. Formou-se em Direito com Joaquim Nabuco e, posteriormente,
conheceu Rui Barbosa, o que o fez identificar-se com o movimento abolicionista e a colaborar em agremiações, em
jornais e revistas. Fundou o jornal A Provincia, que defendia a libertação dos escravos, e foi membro, assim como
Joaquim Nabuco, da associação emancipatória Clube do Cupim, que alforriava, defendia e protegia os escravos. Para
a opinião pública nacional, Joaquim Nabuco, José Mariano, José do Patrocínio e André Rebouças consagraram-se
como líderes da campanha redentora (VAINSENCHER, 2003).
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216-217). É importante salientar que nesse grupo de homens de grande inteligência foram
incluídos novamente José do Patrocínio e Luiz Gama, cuja atuação, juntamente com os demais
citados, dava-se principalmente por meio de seus discursos, fossem eles falados ou escritos,
numa apelação constante que visava a mostrar ao governo a necessidade da abolição. Assim,
Viriato Corrêa pontuou a necessidade de uma Lei que libertasse em definitivo os escravos. Para
isso, o autor citou os abolicionistas que, paulatinamente, entusiasmaram e/ou influenciaram
algumas regiões brasileiras, num processo que culminou com a abolição em todo o país. Prova
disso foi uma pequena narrativa que Viriato Corrêa (1946) inseriu em seu livro:

Era uma jangada que, no Ceará, se transportavam os escravos de terra para os
navios e dos navios para a terra. Um dia, em Fortaleza, à beira da praia, o
jangadeiro Francisco do Nascimento gritou que a sua jangada não transportaria
mais um só homem escravo. O grito do jangadeiro cearense ecoou por todo o
Brasil. Os abolicionistas (assim eram chamados os que trabalhavam pela
abolição), os abolicionistas fizeram grandes festas. O Ceará acabou com a
escravatura na sua terra. O mesmo fez o Amazonas. Só algumas zonas do RioGrande-do-Sul seguiram o exemplo do Amazonas e do Ceará. O resto do Brasil
não (CORRÊA, 1946, p. 217).

Conforme pode ser visto, o jangadeiro descrito já havia sido influenciado pelo discurso
abolicionista e, tornando-se simpatizante da causa, conseguiu também arrebatar outros
seguidores. Importa observar também a contradição existente no que diz respeito à amplitude das
ideias abolicionistas. Se, por um lado, a voz do jangadeiro ecoou por todo o país, por outro lado,
apenas dois estados são citados para exemplificar a implementação de atitudes favoráveis à
libertação dos escravos.
Ainda segundo o autor, no ano de 1888, Dom Pedro II embarcou adoentado para a
Europa e deixou no trono a princesa Isabel, que compreendeu “que o Brasil não podia mais
continuar com a mancha da escravidão. E então se fez a lei que acabou com os
escravos”(CORRÊA, 1946, p. 217). O autor ressaltou ainda a rapidez com a lei foi votada e as
comemorações realizadas, uma vez que, segundo ele, as festas começaram no dia em que a que a

Disponível em:
<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=382&Itemid=189>.
Acesso em: 24 de janeiro de 2013.
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lei seria votada e terminaram dez dias após a sua promulgação.88 Para Viriato Corrêa (1946, p.
217),

O dia 13 de maio, data em que a princesa assinou a grande lei da abolição, foi o
mais bonito dia de festa que já houve no Rio de Janeiro. Nunca se tinha visto
tanta alegria, tanta música e tantas flores. A cidade inteira veio para a rua
festejar a liberdade dos nossos irmãos negros. A cidade inteira iluminou-se e
embandeirou-se. Passeatas de manhã à noite, bandos e bandos de gente
cantando hinos pelas ruas. Os negros choravam de alegria diante da alegria do
povo.

O autor descreveu com detalhes, como se estivesse presente nos acontecimentos, as
atividades que ocorreram naquele dia, numa tentativa de fazer do dia da abolição um momento
em que todas as pessoas estavam radiantes de alegria, principalmente aquelas que não eram
escravas. Para tanto, ele disse que a emoção dos negros (ou o choro) era decorrente da alegria do
povo que veio às ruas festejar aquele momento.
Outra observação em destaque foi a utilização do enunciado “irmãos” para se referir aos
negros nesse capítulo, ao contrário do que vinha fazendo anteriormente. Tal posicionamento dá a
entender que a condição de livres, de certa forma, favoreceu a integração dos escravos, ao menos
na perspectiva desse autor. Ao que parece, antes da abolição, os escravos eram uma categoria
completamente apartada dos outros homens que conviviam na sociedade brasileira, mas, a partir
do momento em que se tornaram livres, ascenderam à condição de homens e, consequentemente,
irmãos, e assim a população da cidade inteira saiu para comemorar.
Embora tenha relatado com riqueza de detalhes o que provavelmente ocorreu naquele 13
de maio, Viriato Corrêa afirmou, por meio do personagem do vovô: “Não posso descrever o que
foi a solenidade. Há coisas que ninguém descreve. A praça e as ruas vizinhas do palácio estavam
assim de gente. Na sala ninguém podia mover-se. Ao terminar a assinatura, Isabel chegou à
janela do palácio” (CORRÊA, 1946, p. 219).
Nota-se que, ao mesmo tempo em que afirmava a impossibilidade de narrar aquele
acontecimento, ele insistiu em esboçar um panorama de algo que julgava saber. Nesse momento
é importante refletir sobre o desejo que o discurso desperta nos diferentes sujeitos, fazendo com
que os mesmos procurem elaborar um conjunto de conhecimentos que lhes propicie algum
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Segundo o autor, a princesa Isabel saiu de Petrópolis e foi até o lugar que a época da escrita do livro se
denominava Repartição dos Telégrafos para realizar a cerimônia.
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poder. Nesse caso, convém retomar o prestígio usufruído pelos intelectuais brasileiros que
produziam discursos sobre a História do Brasil cuja finalidade fosse a elaboração de livros
didáticos a serem adotados nas instituições escolares.
O vovô finalizou a sua narrativa afirmando: “Ao me lembrar disso sinto ainda os cabelos
arrepiados. A praça inteira, a uma só voz, aclamou o nome da princesa que acabava de tornar os
brasileiros todos iguais” (CORRÊA, 1946, p. 219). O primeiro aspecto observado foi que houve
uma imersão do autor no texto, ainda que esta imersão tenha ocorrido por meio do contador de
histórias, que supostamente teria participado deste evento. Essa postura pode ser entendida,
também, como uma estratégia do autor, que, utilizando-se da retórica, buscava convencer os
leitores da veracidade e/ou importância do acontecimento que ele relatava89.
Finalmente, parece que o discurso abolicionista foi deslocado para a figura da princesa
Isabel, deixando aos ex-escravos e aos abolicionistas anteriormente citados um papel secundário,
pois, ao assinar a Lei, a princesa instituiu aos negros uma igualdade em relação aos outros
brasileiros. Igualdade aqui entendida no sentido de liberdade. Tal abordagem é característica de
uma História Positivista, que enaltece grandes heróis, buscando enaltecer os acontecimentos
considerados importantes, ordenando-os de forma cronológica e linear. Isso porque os livros
didáticos analisados tinham uma perspectiva nacionalista, que atendia aos interesses políticos da
época, com vistas a consolidar a identidade nacional.

3.9 - Os negros na formação do povo e da cultura brasileira

Este tópico foi elaborado a partir da localização de elementos dos textos que permitiram
identificar o posicionamento dos autores em relação às contribuições dos negros para a formação
do povo e da cultura brasileira.
Antes de iniciar as análises, convém ressaltar que, conforme foi apresentado
anteriormente, a população brasileira foi constituída a partir da fusão de vários grupos étnicos e,
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A retórica é aqui compreendida como a “arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir
transmitir ideias com convicção”, permitindo ao orador “expressar ideias de forma mais eficaz e bonita, sendo
também responsável pelo aumento da capacidade de persuasão” (Grifos do autor). Disponível em: <
http://www.significados.com.br/retorica/>. Acesso em 20 de março de 2013.
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em função do número de escravos inseridos em seu território, o Brasil se tornou o país com a
maior população de origem africana fora da África.
Segundo Munanga & Gomes (2006), as contribuições africanas são de ordem econômica,
cultural e demográfica. Primeiramente, a força de trabalho desempenhada ao longo do sistema
escravista nas lavouras e na mineração possibilitou o acúmulo de riquezas e a construção da base
econômica do Brasil. No aspecto demográfico, conforme foi antecipado, o tráfico negreiro
introduziu no país milhões de africanos que, consequentemente, tornaram-se parte de sua
população. No âmbito cultural, a influência africana é marcante e manifesta-se cotidianamente na
vida dos brasileiros. Na música, o samba foi a influência mais marcante e fez do carnaval
brasileiro um evento mundialmente conhecido e, além dele, ainda há a Congada, o Maracatu, a
Cavalhada e o Moçambique. Na culinária, o vatapá, o acarajé e a cocada são exemplares do
alcance da influência africana na cozinha brasileira. A capoeira, hoje uma prática que varia entre
esporte e manifestação cultural, teve seu início como estratégia de defesa para aqueles escravos
que fugiam dos engenhos. Por muito tempo proibida, a capoeira foi reconhecida por Getúlio
Vargas em 1953 como o “único esporte verdadeiramente nacional”.
No aspecto religioso, destacam-se o Candomblé e a Umbanda, que, de acordo com
Nascimento (2010, p. 942), desenvolveram-se em nosso país como “práticas essenciais de
resistência africana no Brasil”, tendo em vista a necessidade dos afro-descendentes de
reelaborarem sua identidade social a partir das matrizes religiosas de origem africana. Embora os
escravos fossem batizados quando chegavam ao Brasil, suas religiões continuaram a ser
praticadas e ao longo do tempo se tornaram populares entre os brasileiros90.
O vocabulário, com palavras que não constavam no português original, como caçula,
quitute, banda, ginga e cafuné, são influências das culturas bantas e nagô (MUNANGA &
GOMES, 2006; THEODORO, 2005).
É nessa perspectiva que Gonçalves e Silva (2005, p. 155) ponderam que “feijoada,
samba, capoeira resultaram de criações dos africanos [...] bem como de seus descendentes, e
representam formas encontradas para sobreviver, para expressar um jeito de sentir, de construir a
vida”. Tal postura significa reconhecer que os negros no Brasil tiveram que readaptar seus
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Cultura nacional. Cultura afro-brasileira. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/culturabrasileira/cultura-afro-brasileira>. Acesso em: 25 de janeiro de 2013.
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costumes de forma a manter alguns de seus valores culturais ao mesmo tempo em que forjavam
uma nova identidade.
Rocha Pombo procurou enfatizar a contribuição dos negros na formação do homem
brasileiro. O autor destinou sequencialmente em seu livro um capítulo para cada raça formadora
do país: os índios, os negros91 e o europeu. O final do capítulo destinado aos europeus foi o
primeiro e único momento em que se abordou a combinação e/ou cruzamento de diferentes
sujeitos.
Embora não tenha incluído em seu livro o enunciado “mestiço” no que diz respeito às
características físicas ou possível branqueamento da população brasileira, Rocha Pombo
mencionou um discurso que trouxe a figura de um brasileiro que herdaria características morais
e/ou psicológicas dos três grupos formadores:

Vê-se, portanto, que a população do Brasil se formou dessas tres raças que
temos indicado: os indios, que já estavam aqui; os africanos, que vieram como
escravos; e os europeus, que tomaram conta do paiz. Por isso, o brasileiro tem
as qualidades mais notaveis dessas tres raças: - é altivo, amoroso e inteligente
(POMBO, 1925, p. 35).

Ao mencionar os grupos formadores da população brasileira, o autor utilizou o termo raça
no sentido de distingui-los enquanto grupos estanques e procurou fazê-lo situando-os em relação
a sua origem. Assim, Rocha Pombo estabeleceu quem eram e em que situações se encontravam
no Brasil. Em seguida, ao ressaltar a contribuição de cada um, atribuiu aos negros a amabilidade
do povo brasileiro. Quanto aos europeus, destacou sua contribuição à população com a
inteligência, separando o sentimento de um da racionalidade do outro. Um aspecto observado foi
que o autor selecionou apenas uma característica de cada grupo, segundo ele as mais nobres para
compor o povo brasileiro.
Essa postura vai de encontro às teorias raciais, que apregoavam que num caso de
mestiçagem, o fruto da relação herdaria não as melhores, mas as piores características de seus
genitores. O posicionamento de Rocha Pombo se aproximou dos teóricos de embasamento
monogenista, que apontavam para a possibilidade do “aprimoramento evolutivo” das raças ao
contrário dos poligenistas, que acreditavam em sua “imutabilidade” (SCHWARCZ, 1993). Esse
contraste sugere que os discursos que enfatizavam a identidade do brasileiro como fruto do
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Conforme afirmado anteriormente, o tema dos negros sucede o discurso sobre os indígenas.
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cruzamento das três raças não apresentava uma linearidade, uma vez que Rocha Pombo
apresentou uma versão positiva dos brasileiros num período em que as teorias raciais ainda eram
vigentes no país.
Viriato Corrêa, por sua vez, abordou a contribuição dos negros para a cultura brasileira.
Por dois momentos o autor mencionou a contribuição dos negros na formação dos costumes
brasileiros. Primeiramente, no capítulo “Os costumes dos nossos avós” (p.158-161), o autor
destacou:
O Brasil civilizado tem 300 anos de idade. Não é mais a terra dos tupis e dos
tapuias. Agora é uma mistura dos indígenas que aqui existiam, dos brancos que
vieram da Europa e dos negros que vieram da África. [...] Agora se vive como
vivem os civilizados, mas os costumes têm um pouquinho dos costumes de cada
uma daquelas três raças que nos formaram (CORRÊA, 1946, p. 158).

No trecho acima, o autor, que previamente em seu livro havia narrado o modo de vida
dos indígenas à época da chegada dos navegantes portugueses, destacou o que acreditava ser um
estilo civilizado de vida. Segundo ele, esse novo modo foi consequência da composição
diversificada da população que aqui vivia na época e, ao mencioná-la, associou os diferentes
grupos ao seu lugar de origem.
Essa mesma associação ocorreu quando os grupos acima citados foram mencionados por
Viriato Corrêa como responsáveis pelo caldeamento cultural no âmbito das festividades.
Segundo ele, “figuravam nas festividades várias dansas e entre elas o sapateado e o côco de
origem indígena, o fandango e a caninha verde de origem portuguesa, e a congada e o tambor
genuinamente africanas” (CORRÊA, 1946, p. 159. Grifos do autor).
Num segundo momento, Viriato Corrêa elaborou um capítulo intitulado “A mesa
brasileira” (p. 166-169), no qual almejou destacar as contribuições dos negros no que diz respeito
à influência cultural, mais especificamente, na culinária brasileira. O autor salientou que “o
Brasil […] é um país formado pela raça indígena, a branca e a negra. A cozinha brasileira dever
ser, portanto, um produto dessas três raças. Há pratos que nos foram trazidos pelo branco, pratos
que recebemos do negro, pratos que herdamos do selvagem” (CORRÊA, 1946, p. 167).
Nesse trecho, ele utilizou o enunciado raça para identificar os grupos formadores da
população brasileira e, na sequência, enfatizou a ideia de grupos humanos com características
diversificadas, o que inevitavelmente resultaria numa culinária igualmente diversa. E, nesse
sentido, o autor mencionou que “a cozinha portuguesa destaca-se pelas gorduras; a africana pelos
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azeites exquisitos e pelos apimentados e a selvagem, pelos caldos excitantes e perigosos para a
saúde” (CORRÊA, 1946, p. 167). Aqui se lê que – no contexto da época – a gordura era alimento
imprescindível para a boa saúde92 e, portanto, não precisou ser adjetivado. Já as outras
contribuições culinárias foram apresentadas, contendo os juízos de valor do autor, como
esquisitas e perigosas para a saúde. Mais uma vez se privilegiou as contribuições europeias em
detrimento de indígenas e negros.
Na sequência, o autor proferiu uma série de exemplos de pratos típicos da culinária
brasileira, associando-os à influência dos três grupos humanos responsáveis pela formação do
povo brasileiro93. Segundo ele, “o vatapá [...] é africano. [...] Várias comidas temperadas com
azeite de dendê (o dendê é uma palmeira da África) são de origem negra. O vatapá e o caruru são
as mais conhecidas. São também africanos os pratos em que se nota o gôsto picante da pimenta
malagueta” (CORRÊA, 1946, p. 167).
Percebeu-se que, ao citar os diferentes pratos e temperos, o autor alternou o tratamento
entre relacioná-los ao continente ou à cor dos sujeitos; ora ele disse “africano”, ora disse “origem
negra”, o que demonstrou que o continente africano era identificado, sobretudo, pela cor de seus
habitantes. Novamente o discurso reelaborado por Lineu foi retomado, associando a cor e a
origem dos negros. Outra possibilidade de análise apontou para a tentativa do autor em não se
utilizar do mesmo enunciado para se referir à temática e não tornar o texto repetitivo94.
Viriato Corrêa seguiu com uma lista de exemplos, afirmando que

negros são o mungunzá, o angu, o manue. Esses e todos os outros pratos
temperados com leite de côco. Aí estão a canjica e a pamonha. São
africanas. [...] Aí está o maxixe que muitos julgam ser rigorosamente
brasileiro. Não é. Entrou para a nossa cozinha pela mão do negro. O
feijão preto que hoje é a base da alimentação das nossas populações do
sul, é também africano. Africanos são o guando, o quiabo e o gergelim
(CORRÊA, 1946, p. 167).
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É preciso lembrar os concursos de robustez que praticamente exaltavam a gordura como sinal de força e saúde nas
décadas inicias do século XX. Frazão (2012, p. 51) enfatiza “o aspecto das crianças premiadas que eram, de fato,
bastante “robustas”, o que fica indicado pelas dobras em seus membros, tronco e pescoço.”
93
Para este trabalho foram tomados somente aqueles que diziam respeito à contribuição africana.
94
Tal possibilidade foi considerada pelo fato de o autor indicar, quando foi abordar os indígenas: “Índios, como eu
já disse, foi o nome que Colombo deu aos habitantes da primeira terra americana que pisou. De agora por diante
chamaremos aos habitantes da Pindorama índios, indígenas, selvícolas, isso para lhes não chamar ùnicamente
selvagens” (CORRÊA, 1946, p. 27).
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Por outro lado, chamou atenção deste trabalho o seguinte diálogo ocorrido entre os
personagens:
- A mais pobre das três cozinhas é a indígena, não é assim? Indagou a Quiquita.
- É.
- Eu pensava que era a negra, disse o Pedrinho.
- Pensou mal, disse o velho. A influência do negro na cozinha brasileira é
enorme. O negro quando chegou ao Brasil, estava muito mais adiantado que o
indígena. [...] E tanto mais atrasado é um povo quanto mais pobre é a sua
cozinha (CORRÊA, 1946, p. 169).

No diálogo reproduzido, um dos personagens questionou se a cozinha indígena seria
aquela que teria dado menos contribuições à culinária brasileira. A confirmação de seu
comentário desapontou Pedrinho, que supunha ser a negra a cozinha mais pobre. Ou seja, os
personagens em momento algum cogitaram a possibilidade da cozinha europeia ser a que menos
contribuiu, uma vez que a discussão girou em torno dos negros e indígenas.
Por outro lado, Viriato Corrêa ressaltou que os negros eram mais adiantados do que os
índios, ou seja, os negros foram comparados com os índios, ao passo que os europeus ficaram
isentos de qualquer comparação. O silêncio em relação aos europeus deixa entender que eles
estavam, na visão do autor, em um patamar de civilidade que os distinguia dos outros dois
grupos.
Para finalizar, Viriato Corrêa pontuou a feijoada, que segundo ele, é o prato tipicamente
brasileiro, pois “tem um pouco de cada raça: o feijão e a pimenta do negro, a farinha do índio, as
carnes do branco”(CORRÊA, 1946, p.169). Com essa abordagem, pode-se inferir que o autor
procurou demonstrar a diversidade brasileira em sua vertente cultural, ainda que tenha apontado
para diferenças entre a cozinha de um ou outro grupo, pois concluiu que, ainda assim, houve a
integração dos mesmos.

3.10- A visão sobre o trabalho

A análise dos livros didáticos revelou a crença dos autores na naturalidade da escravidão
para os negros em detrimento de outros aspectos mais esclarecedores a respeito de sua dinâmica
no continente africano. Embora os africanos tivessem uma história peculiar em seu continente de
origem, no Brasil a mesma teve início a partir de sua chegada como mão de obra escrava.
Importa ressaltar que a escravidão era uma prática já conhecida e utilizada em várias civilizações
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antigas95, inclusive na África. O que ocorre é que, no continente africano, ela apresentava outras
características, que, conforme será visto a seguir, foram alteradas significativamente por
influência europeia.
De acordo com Reis (1987), “a África pré-colonial conheceu basicamente dois tipos de
escravidão: um denominado escravidão doméstica ou escravidão de linhagem e outro que seria a
escravidão ampliada, propriamente dita. No primeiro caso, os escravos tinham finalidade
reprodutiva para determinada linhagem, que visava, mediante o aumento do número de seus
membros, obter prestígio e poder. Nesse sistema, as pessoas eram escravizadas como punição
judicial em função de crimes cometidos ou como garantia de pagamento de dívidas (penhora
humana). De maneira geral, os escravos eram bem tratados, tendo acesso à terra e podendo
mesmo se casar com pessoas livres. Em alguns casos, eram considerados membros da família do
seu senhor. Nesse sentido, Barros (2009, p. 124) pondera que “liberdade e escravidão são noções
sujeitas a contextos históricos, e que podem se transmudar. Não são, de modo algum, “termos
absolutos”, de significado único e trans-histórico”.
Por outro lado, mesmo as pessoas livres poderiam se sujeitar voluntariamente à
escravidão e faziam isso para ajudar seu grupo a superar alguma adversidade. Segundo Reis
(1987, p. 7), em Moçambique “vendiam-se pessoas a grupos vizinhos para se escapar da fome”.
A obtenção de escravos por meio de raptos e ataques a vilas também era praticada, porém com
menor frequência, uma vez que esse método só se desenvolveu quando houve a necessidade de
aumentar significativamente o número de escravos.
No segundo caso, de escravidão ampliada, os escravos foram utilizados em grande escala
na produção comercial e trabalhavam de modo semelhante ao que se presenciou nas terras
americanas. A população escrava era distinta e isso alterou as relações com os senhores, que se
dispuseram a produzir escravos para alimentar os mercados interno e estrangeiro, fazendo com
que surgissem sociedades especializadas em captura e negociação de cativos.
Reis (1987) afirma que a implementação desses sistemas se deve ao fato de que o
continente se defrontava com uma situação de abundância de terra em relação à mão de obra.
Isso fez com que houvesse uma disputa para controlar as pessoas, acarretando na sua posterior
transformação em mercadorias de troca. O mesmo pode ser aplicado à situação brasileira, uma
95

Barros (2009) cita as civilizações gregas e romanas, ao passo que Munanga & Gomes (2006) reiteram essas
civilizações e acrescentam a escravização de israelitas no Antigo Egito.
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vez que, segundo Almeida & Paula (2006), a necessidade de escravizar nativos e posteriormente
importar escravos para a América Portuguesa se deveu, sobretudo, a sua condição de grande
produtor de açúcar, em contraste com a ausência de mão de obra disponível. O autor ressalta
ainda que as potências europeias incentivavam constantemente essas práticas comerciais e que,
embora a escravidão já fosse realizada, os europeus “intensificaram a opressão e a exploração de
mulheres, crianças e homens, levando-as ao último requinte” (REIS, 1987, p. 5).
Como pode ser visto, a considerada “escravidão” que era praticada no continente africano
inicialmente não tinha finalidades comerciais, porque era realizada mediante circunstâncias
específicas e, em muitos casos, possuía caráter reversível. Nas palavras de Reis (1987, p. 5), “o
suprimento de cativos para o tráfico atlântico resultou na reorganização das funções de
sociedades inteiras e na reinvenção da própria escravidão africana”. É nesse sentido que
Munanga & Gomes (2006, p. 26) afirmam que
a escravidão como modo de exploração só pode existir se se constituir uma
classe distinta de indivíduos com um mesmo estatuto social. Essa classe
distinta, dita escrava, deve-se renovar de forma contínua e institucional, de tal
modo que as funções a ela destinadas possam ser garantidas de maneira
permanente e que as relações de exploração e a classe exploradora (dos
senhores) que delas se beneficiam possam também se reconstituir regular e
continuamente.

No que diz respeito à escravidão praticada no continente americano, Almeida & Paula
(2006, p. 255) destacam que a mesma possuía um caráter inédito, devido, principalmente, à sua
ligação a uma política de mercado que visava ao acúmulo de capital na Europa e ao “paradigma
do domínio racial em função de um suposto atraso cultural-religioso de negros e índios
americanos em relação ao conquistador europeu”.
Os autores ressaltam, ainda, que vigorava no século XVI a concepção de que os africanos
constituíam uma raça amaldiçoada por Deus e a cor de sua pele era a prova dessa maldição. Por
essa razão, a escravidão moderna foi considerada racializada, uma vez que, dentre outros fatores,
a cor da pele foi considerada um sinal de inferioridade e, consequentemente, um critério para a
escravidão. Nesse sentido, Wedderburn (2005, p. 138) pondera que

A singularidade do continente africano que teve a maior repercussão negativa
sobre o seu destino, determinando o que é a África de hoje, foi a de ter sido o
primeiro e único lugar do planeta onde seres humanos foram submetidos à
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experiência sistemática de escravidão racial e de tráfico humano transoceânico
em grande escala.

No Brasil, a despeito das narrativas da escravidão como um sistema fechado e rígido
geralmente apresentado pela historiografia, Cardoso (1982) chama atenção para o fato de que
nem todos os escravos tinham as suas possibilidades de existência enquanto seres humanos
esgotadas. De acordo com o autor, muitos deles puderam trabalhar para o próprio sustento e
proveito, nos dias de folga, visando à própria alforria e à de sua família. A essa prática ele
denomina “brecha camponesa”96 e explica que ela se constitui na “existência de atividades que,
nas colônias escravistas, escapavam ao sistema de plantation entendido em sentido estrito”
(CARDOSO, 1982, p. 133). Essa atividade poderia se efetivar de duas formas: a primeira era
desenvolvida de maneira independente por escravos refugiados em quilombos e a segunda forma
era consequência de uma negociação entre escravos não-domésticos com seu senhor, que lhes
concedia um lote de terra para ser cultivado em condição de usufruto.
Cardoso (1982) abordou a questão da “brecha camponesa” levantando, dentre outras, a
hipótese de que a autonomia concedida ao escravo de obter uma economia própria lhe era
importante econômica e psicologicamente, ao mesmo tempo em que, para os senhores, essa era
uma prática que poderia ser a qualquer tempo revogada, mas que vinculava o escravo à terra e
evitava sua fuga. E destaca que, em 1700, alguns senhores de escravos doarem um dia da semana
para seus escravos cultivarem as próprias terras. Ele afirma, ainda, citando Jacob Gorender, que
os portugueses já realizavam essa prática na Ilha de São Tomé, antes de colonizarem o Brasil.
Cardoso (2004) destacou também a possibilidade de uma prática de trabalho recíproco
entre os escravos de diferentes lotes em troca de dinheiro ou de modo alternar com seus pares na
lavoura para que eles tivessem tempo de vender seus excedentes e adquirir elementos básicos a
sua sobrevivência, como alimentação e roupas.
Em muitas propriedades açucareiras havia um sistema de cotas que, uma vez cumprido,
permitia que o escravo se dedicasse à sua lavoura no tempo restante. Esse sistema pode ser
entendido na perspectiva de um método de incentivo, haja vista que ao mesmo tempo em que
procuravam cumprir suas tarefas para se dedicarem a suas próprias plantações, os escravos
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Cardoso (1982) ressalta que essa expressão foi cunhada por Tadeusz Lepkowski e que sua prática foi mais
frequente nas colônias das Antilhas Britânicas e Francesas.

118

produziam parte do seu sustento, aliviando os gastos de seus senhores (SCHWARTZ, 1985 apud
CARDOSO, 2004).
Esse novo tipo de contato com a lavoura, de acordo com Almeida & Braga (2004), não se
limitava à necessidade do escravo em adquirir dinheiro, pois também o permitia ter a sensação de
liberdade e contato com as pessoas livres, re-significando continuamente o seu universo religioso
e cultural e, quando sentia esse direito ameaçado, rebelava-se de modo a obtê-lo novamente por
parte de seus senhores.
Conforme foi observado, ainda que não retirasse os escravos de sua condição
subserviente, a “brecha camponesa” lhe proporcionava uma alternativa de trabalho capaz de gerir
o próprio sustento e nutrir expectativas em relação a um futuro no qual pudesse adquirir sua
liberdade. Em sua pesquisa voltada para a escravidão no Rio de Janeiro nas últimas décadas do
século XIX, Chalhoub (2011) mostra que os escravos buscavam, cotidianamente, alterar sua
condição de “escravo-coisa” para uma condição “humana” por meio de atos de resistência e
rebeldia. O autor relata as experiências dos escravos diante do sistema escravocrata, ressaltando
suas atuações fosse no momento de compra e venda, fosse lutando na justiça por liberdade, fosse,
ainda, ressignificando seu lugar na sociedade mediante o sistema de trabalho de ganho. Essa
abordagem traz novas contribuições à temática da escravidão, pois permite refletir sobre
posições arraigadas ao longo do tempo que apresentavam os escravos como sujeitos submissos.
A pertinência desse tema na pesquisa se deve ao fato de que os autores dos livros
didáticos mencionaram uma quase naturalidade da escravidão no continente africano e essa foi a
justificativa para a introdução dos negros no Brasil. Durante a realização da pesquisa, o
enunciado trabalho e suas variações verbais foram largamente utilizados pelos autores em seus
livros didáticos, não só para registrar a atuação dos escravos como também para apontar as
atividades desenvolvidas por todos aqueles que se encontravam no Brasil durante o período em
que os mesmos narravam a história.
No entanto, como o foco deste trabalho é o discurso sobre os negros, deve-se ressaltar
que, embora os autores não tenham dedicado capítulos específicos para abordar essa questão, foi
possível perceber os diferentes posicionamentos assumidos por eles ao longo dos livros
didáticos.
De acordo com Rocha Pombo, desde que os africanos chegaram ao país, foi a
permanência na cidade que lhes possibilitou aprender o idioma dos brancos, e isso teria facilitado

119

o exercício de muitas atividades. Por essa razão, esses escravos que eram considerados ladinos
possuíam mais valor se comparados àqueles que não dominavam o idioma. As mulheres,
particularmente, foram encaminhadas em grande número para os serviços domésticos em
substituição às índias.
Por outro lado, o autor destacou que a grande maioria dos escravos, “assim que
chegavam, iam para as fazendas, ou para os engenhos; e ahi, como se estivessem fora do mundo,
passavam a viver como um rebanho, debaixo da vontade do senhor” (p. 54-55). Nesse trecho do
livro Rocha Pombo, além de sugerir alheamento ao que se passava fora de suas preocupações
imediatas de sobrevivência por parte dos escravos, destacou uma completa ausência de poder no
sentido concebido por Foucault, a ponto de comparar esses homens a um rebanho que se
restringe a seguir o que lhe foi imposto. Segundo o pensador francês,
O poder só se exerce sobre “sujeitos livres”, enquanto “livres” – entendendo-se
por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de
possibilidade onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de
comportamento podem acontecer. Não há relação de poder onde as
determinações estão saturadas – a escravidão não é uma relação de poder, pois o
homem está acorrentado (trata-se então de uma relação física de coação) – mas
apenas quando ele pode se deslocar e, no limite, escapar (FOUCAULT, 1995, p.
244).

A perspectiva Foucaultiana permite inferir que, no caso da escravidão, só poderia existir
uma relação de poder se os sujeitos conseguissem se libertar dela, ou seja, deixassem de ser
escravos, por exemplo, mediante a fuga. Isso porque o poder, enquanto uma ação que age sobre
as ações de outros, necessita da liberdade para se exercer. O poder se exerce constantemente
onde a liberdade está presente, permitindo a reação daqueles que estão sob o jugo da ação de
outrem. Logo, o sujeito que se encontra mantido sob escravidão não apresentaria condições de
estabelecer relações de poder, mas, sim, de resistência, uma vez que estaria estabelecida uma
“relação física de coação” (FOUCAULT, 1995, p. 289).
Neste sentido, é importante mencionar o trabalho de Ferrari (2005), que procurou
analisar, numa perspectiva foucaultiana, a fuga de escravos publicadas em anúncios de jornal de
Campinas – mais especificamente no jornal Gazeta de Campinas – entre os anos 1870 e 1880,
como uma possibilidade de resistência ao sistema escravista. De acordo com essa pesquisadora,
os escravos que circulavam pela cidade fugiam com frequência e suas fugas “podem ser
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entendidas como resistência que desarticula uma forma específica de poder através de um
exercício da liberdade” (p. 10). Assim como também pode ser entendido como resistência ao
sistema escravista o aborto realizado pelas escravas.
Foi possível identificar que, para Rocha Pombo, o trabalho escravo estava intimamente
relacionado ao progresso, pois, para o autor: “trabalhadores, obedientes e muito espertos, os
africanos fizeram muito pelo progresso do nosso paiz” (POMBO, 1925, p. 32). Ainda assim,
mesmo que o autor não tenha detalhado quais eram as atividades realizadas por eles, a rotina dos
mesmos foi assim descrita: “E então, a vida que levavam na senzala e no trabalho, de sol a sol,
era para os miseros uma continua amargura” (POMBO, 1925, p. 56). Tal situação era decorrente
do tratamento “desumano” dos senhores que os tratavam como animais e, por essa razão, a que o
autor denominou de “infortúnio”, os escravos fugiam para os quilombos a fim de se livrarem de
semelhante vida97.
Por outro lado, o autor destacou que esse tipo de tratamento não era algo que pudesse ser
generalizado. Rocha Pombo destacou que “nem todos os senhores eram maus. Muitos tratavam
até muito bem os escravos, dando-lhes descanço aos domingos, e consentindo que se divertissem
cantando as cantigas e dançando as danças usadas lá na patria que nunca mais veriam” (POMBO,
1925, p. 54).
Esse posicionamento do autor corrobora a concepção já apresentada por Ciro Flamarion
S. Cardoso (2004), a qual chamou de “brecha camponesa no sistema escravista” e aos “escravos
de ganho”. Conforme já foi explicitado, o termo diz respeito à prática de alguns senhores de
engenho em autorizar que os escravos praticassem cultivo em sua propriedade, a fim de suprir
seu próprio consumo e necessidades, já que podiam também vender o excedente de sua produção
e manter traços de sua cultura. O escravo tinha condições de trabalhar na cidade como engraxate,
barbeiro, dentre outras funções, arrecadando parte do dinheiro para si e outra para o seu dono.
Neste sentido, é importante destacar que tal postura não significava benevolência dos
senhores, mas, sim, uma suposta estratégia em que ele poderia desobrigar-se do compromisso de
alimentar e vestir os escravos – o que gerava ônus a eles – e, ao mesmo tempo, continuar a
usufruir dos seus trabalhos, haja vista que o escravo só estava autorizado a trabalhar para si
97

Importa ressaltar que essa perspectiva não se sustenta com os trabalhos mais atuais sobre a escravidão.
Wissenbach (1985), por exemplo, analisa as maneiras pelas quais os escravos se integravam ao mercado de trabalho
na área urbana e, ao mesmo tempo em que estavam cientes de suas limitações escravas, aprendiam e
desempenhavam ofícios de homens livres.
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mesmo nos momentos em que não estivesse comprometido com o trabalho dos proprietários das
monoculturas. Segundo o autor,

Em 1701, uma ordem do rei Pedro II, cujo original está no arquivo Público da
Bahia, estabeleceu – ouvido o Conselho Ultramarino e referindo-se a sugestões
do Conselho das Missões - que os senhores de engenho escolheriam entre duas
possibilidades: alimentar diretamente os seus escravos, ou, então, conceder-lhes
o sábado para cultivo de seus lotes de subsistência, já que assim os negros não
ficariam impedidos, como ocorria, de guardar domingos e festas religiosas
(CARDOSO, 2004, p. 93).

De modo geral, nos livros analisados, o trabalho não era uma exclusividade dos negros,
uma vez que o enunciado foi associado aos colonos, bandeirantes, jesuítas e ao próprio povo
brasileiro. Porém, o que pôde ser apreendido é que o trabalho dos negros era o único a ser
descrito e adjetivado.
Por outro lado, é possível constatar que, se o discurso do livro de Rocha Pombo não
enfatizou o negro trabalhando, o mesmo não pode ser afirmado em relação às imagens.
Conforme foi visto na Tabela IV, que demonstra em quais circunstâncias os negros eram
apresentados nos livros, de um total de 27 imagens em que eles foram retratados, em 14
(51,85%) estão desempenhando algum tipo de atividade laboral.
Em uma de suas descrições do modo de vida dos escravos, Rocha Pombo chegou a
apresentar um lado que pode ser considerado positivo para o trabalho que eles desempenhavam,
quando ele citou no capítulo intitulado “A vida nos sítios”:

Como as roçadas (cortes de matas) e outros preparativos para as plantações,
eram trabalhos muito pesados e não podiam ser feitos por um só homem,
aquelles lavradores entre si se ajudavam com muita alegria. Era bastante que
qualquer delles désse aviso aos outros de que precisava de um ajutorio para
fazer uma derrubada, e todos acudiam pronto; e o serviço era feito no mesmo
dia com grandes festas. Chamavam isso muxirão ou pixeirão (POMBO, 1925,
p. 53).

Pode-se observar que, nessa passagem do livro, o trabalho foi considerado como algo que
poderia também reunir vários homens ̶ lavradores pobres ‒ num gesto de solidariedade e festa.
O que contrasta muito com a abordagem escravista, uma vez que trabalho só foi visto como algo
que causava angústia e sofrimento quando direcionado aos negros. Ademais, o autor afirmava
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que essa situação os fazia se sentirem dessa maneira, o que configura juízo de valor, uma vez que
o mesmo não cita nenhuma fonte de onde possivelmente teria retirado essa informação.
Em relação ao livro de Viriato Corrêa, foi possível identificar que, ao discorrer sobre o
trabalho no cotidiano dos escravos, o autor assim se pronunciou: “Nas fazendas ou nas cidades o
martírio do negro continuava. Não tinha êle o direito de coisa nenhuma. Tinha apenas dever de
trabalhar noite e dia, sem sossego, sem descanso. À menor falta metiam-no no “tronco”
impiedosamente” (CORRÊA, 1946, p. 111).
No trecho acima, o trabalho foi apresentado como o tormento dos negros, como a única
atividade que lhes era permitido fazer e à qual estavam submetidos em qualquer lugar que
estivessem, ressaltando, assim, sua limitada condição de mão de obra. Convém destacar que, das
nove imagens que retratam os negros no livro, em quatro (44,44%) eles estão relacionadas ao
trabalho. Por outro lado, quando o autor mencionou o futuro do Brasil, em suas palavras finais
do livro, declarou que o trabalho era uma atividade que enobrecia o homem, o que pode ser
entendido como uma tentativa de valorização do trabalho e do trabalhador. Isso porque, num país
de tradição escravocrata como o Brasil, o trabalho era entendido como algo a ser desempenhado
por pessoas pertencentes a classes inferiores. Viriato Corrêa afirmou que, para amar nossa terra,
era preciso procurar engrandecê-la. E o engrandecimento se daria “trabalhando, estudando,
praticando belas ações. [...] O que engrandece os povos é o trabalho, a inteligência, o caráter, o
estudo” (CORRÊA, 1946, p. 227).
Como um dos balizamentos deste trabalho foi a criação da CNLD, deve-se relacionar a
época de sua criação – o período Vargas ̶ com a presença desse livro na lista recomendada para
a adoção nas escolas. E com isso deve-se levar em conta a ressignificação do trabalho durante o
governo daquele período, pois, se antes o trabalho era algo limitado aos escravos e aos pobres,
naquele momento começou a ser propagado como algo essencial ao povo brasileiro:

O governo Vargas procurou, sem dúvida, reconhecer a importância do
trabalhador, tendo em vista nossa tradição escravocrata que via no trabalho uma
atividade pouco nobre. [...] Getúlio valeu-se bem dessa característica
preconceituosa de nossa cultura em relação ao trabalho e consolidou sua
imagem popular como o político que o dignificava (D‟ARAÚJO, 1997, p. 81).

É importante ressaltar que Viriato Corrêa mencionou por várias vezes o trabalho de
bandeirantes e colonos, mas não o fez destacando seus aspectos negativos, assim como fez
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quando destacou a rotina ou martírio dos negros no Brasil. Assim, essa diferença de posturas –
que por um lado se apresenta como um martírio e por outro como algo dignificante ̶

pareceu

indicar uma oposição clara entre o trabalho braçal desempenhado pelos escravos, que seria um
tormento, e os diferentes trabalhos desenvolvidos por outros brasileiros ao longo da história e
que chegaram a ser citados pelo autor que destacou pintores, poetas, jornalistas e prosadores.

3.11 - Algumas aproximações e alguns distanciamentos

Após discorrer sobre as unidades de análise que dizem respeito a esta pesquisa, trata-se
agora de relacionar o que foi apreendido em cada uma delas, de modo a destacar convergências e
divergências entre os discursos dos livros didáticos pesquisados.
Primeiramente, ao analisar os enunciados organizados nos Quadros V e VI, que se
referem àqueles utilizados para definir e caracterizar os negros, foi possível perceber que eles,
muitas vezes, expõem o modo como os negros eram percebidos pelos autores dos livros didáticos
na perspectiva da situação de subserviência em que se encontravam. A utilização dos enunciados
“pobres desgraçados”, “vítimas”, “infelizes”, “míseros” e “descendentes daqueles pobres
escravos” pode indicar que os autores entendiam a condição de vida dos escravos como algo que
lhes proporcionava um sacrifício constante, digno da utilização de enunciados que assim o
ilustrasse.
Por vários momentos, o enunciado raça foi utilizado para se referir aos negros e seus
descendentes e para diferenciar os grupos formadores da população e cultura brasileira pelos dois
autores. Por outro lado, observou-se que o enunciado foi empregado indiscriminadamente para
determinar diversos sujeitos em diferentes circunstâncias. No momento em que houve
necessidade de os autores destacarem algum grupo específico, o enunciado foi utilizado, como,
por exemplo, “a grande raça dos paulistas” mencionada por Viriato Corrêa (1946, p. 47), e para
definir os indígenas, pois, segundo Rocha Pombo (1925, p. 26), quando os portugueses chegaram
ao Brasil “encontraram aqui populações de outras raças”. Essas colocações permitiram
considerar que os autores não optaram por priorizar a perspectiva biológica do enunciado, apesar
de destacarem, em alguns momentos, características específicas de cada um dos grupos
formadores da população brasileira.
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Se foi percebida uma tentativa por parte dos autores em hierarquizar os diferentes grupos
que no Brasil se encontraram, convém ressaltar que essa hierarquização, ao contrário das teorias
raciais que procuravam situar os negros abaixo de todos os outros, parece ter sido invertida na
perspectiva dos autores. Rocha Pombo, embora os compare em termos de selvageria, aponta a
existência da figura do rei no continente africano, ainda que este fosse um déspota, ao passo que
Viriato Corrêa chega a mencionar que os negros eram mais adiantados do que os indígenas no
que dizia respeito tanto à moradia quanto à culinária.
Um aspecto divergente entre os dois autores diz respeito à utilização do enunciado negro.
Enquanto Rocha Pombo o empregou apenas uma vez para caracterizar os escravos fugitivos,
Viriato Corrêa o mencionou constantemente ̶ 36 vezes ̶ , fosse para qualificar os escravos, fosse
para citar as raças formadoras do povo brasileiro. O que chamou atenção foi o fato de Rocha
Pombo escrever a primeira edição de seu livro em 1917, ou seja, 29 anos depois da abolição, e
Viriato Corrêa em 1934, num intervalo de 46 anos pós-abolição. Ou seja, a questão das
diferenças raciais estaria mais presente no momento em que o primeiro escrevia seu livro.
Foi possível perceber que os negros são descritos nos dois livros didáticos posteriormente
à apresentação feita sobre os índios, como se a escravidão fosse algo decorrente da
impossibilidade de fazer com que os nativos realizassem o trabalho que seria feito pelos escravos
africanos e seus descendentes por mais de três séculos.
O discurso dos dois autores, no que diz respeito à caracterização dos negros (escravos),
convergiu, dentre outros elementos, para o enunciado obediência; o que pode demonstrar que
esse discurso possui, conforme mostra Foucault (2008), relações com outro campo de saber. É
importante ressaltar que se a obediência é relatada pelos dois autores, pode-se ler nestes
discursos o indício de uma possível permanência das ideias disseminadas no século XVII pelo
naturalista Lineu, que apontou como característica do grupo negro africano a tendência a ser
governado por outros.
Nota-se que ambos os autores fizeram uma referência muito semelhante no que se refere
tanto à captura de negros como escravos como a sua posterior venda no Brasil, que os colocavam
numa situação muito próxima da animalidade. Ou seja, foi possível perceber que o tráfico de
escravos foi abordado por meio de uma comparação deliberada entre homens e animais. Pode-se
supor que o livro de Rocha Pombo, por sua antiga e longa presença na produção historiográfica
do começo do século XX, tenha sido lido por vários outros historiadores, inclusive Viriato
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Corrêa. Como não há uma referência direta deste último sobre o livro do primeiro, o indício que
aponta nessa direção é a utilização de enunciados semelhantes ou muito parecidos para retratar a
realidade do comércio de escravos em nosso país. Essa coincidência pode apontar para o fato de
que a permanência do discurso de Rocha Pombo nos livros didáticos conferisse a ele tamanha
credibilidade, no sentido de ser considerado um discurso verdadeiro, que possivelmente se
tornou referência para outros autores.
É importante ressaltar que ambos os autores mencionaram o suposto sofrimento dos
negros quando separados de suas famílias, fosse no Brasil, fosse na África, apontando para a
desumanidade em que se constituiu o tráfico negreiro e o processo escravocrata de modo geral.
Viriato Corrêa foi um pouco além, uma vez que ressaltou os aspectos degradantes do tráfico
transatlântico:

A viagem dos negros para o Brasil é um quadro horrível que não se descreve.
Os infelizes eram atirados aos grupos para os porões dos navios. [...] No espaço
em que 10 pessoas não podiam viver pela falta de ar e de comodidade,
amontoavam-se 50, 60, 100 escravos – homens, mulheres, crianças. [...] O enjôo
do mar, o cansaço, a fome, a falta de ar, as doenças faziam com que aqui só se
chegasse a têrça parte dos que embarcavam (CORRÊA, 1946, p. 109-111).

Mais uma vez o enunciado “infelizes” foi utilizado e pode ser compreendido não como
uma tentativa de atribuir uma característica negativa dos africanos, mas, sim, como consequência
da circunstância deflagrada. O autor considerou a situação de captura e transporte como algo
que poderia trazer infelicidade a ponto de estender essa caracterização àqueles que nela estavam
envolvidos.
Interessa observar também que, em momentos muito específicos, foram utilizados
enunciados que enalteciam a figura dos negros, tais como “grandes patriotas”, “heroes”,
“homens de talento e de coragem” e “homens de grande inteligência”. No entanto, essas
qualidades estavam restritas a alguns negros específicos da história brasileira. As duas primeiras
remetem a Henrique Dias, um escravo que conseguiu a alforria e se tornou uma espécie de herói
negro lutando contra os holandeses e até mesmo contra quilombos, ao lado de André Vidal de
Negreiros e Felipe Camarão98. As duas últimas qualidades se referem a José do Patrocínio e Luiz
Gama, que, segundo os dois autores, foram os responsáveis pelo movimento que mobilizou a
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Na batalha contra os holandeses, Rocha Pombo (1925) citou ainda João Fernandes Pinheiro.
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sociedade brasileira a favor da abolição da escravatura juntamente com Rui Barbosa e Joaquim
Nabuco.99
José do Patrocínio e Luiz Gama eram negros, tiveram suas imagens impressas nos livros,
mas não foram identificados como tal por nenhum dos autores. Ao que parece, a citação desses
homens nos livros didáticos deveu-se ao fato de diferenciavam-se dos demais graças às suas
trajetórias de vida, assim como ocorreu com Henrique Dias.
Conforme pode ser visto, a presença de habilidades diferenciadas por parte dos negros na
sociedade brasileira, tais como auxiliar o Governo em uma causa considerada patriótica, a
possibilidade de adentrar num sistema escolar e participar de instituições onde pudessem
manifestar suas opiniões, fez com que os mesmos se tornassem referências aos autores dos livros
didáticos.
No que diz respeito à abolição, nota-se que a liberdade dos negros escravos era, para
ambos os autores, algo extremamente necessário e, nesse sentido, Rocha Pombo afirma que a
escravidão era um peso a ser retirado da alma dos brasileiros, ao passo que Viriato Corrêa a
considerou uma prática que envergonhava o Brasil, uma mancha sobre os brasileiros. Os dois
autores utilizaram-se do recurso de opor a noção de escravidão à liberdade obtida pelo país em
relação a Portugal.
Interessante observar que, em momentos muito pontuais, os autores utilizam enunciados
que, quando relacionados, apontam para uma recorrência às mesmas perspectivas em relação aos
negros. O primeiro deles diz respeito ao enunciado irmãos. Rocha Pombo utilizou o termo
quando mencionou que a escravidão tinha acabado, sugerindo que na “atualidade” todos os
brasileiros viviam harmoniosamente, ou seja, todos se consideravam “irmãos”. Viriato Corrêa,
por sua vez, também lançou mão do enunciado quando descreveu o dia 13 de maio como um
99

Viriato Corrêa (1946) citou ainda os já apresentados André Rebouças e José Mariano. No entanto, se
considerarmos que o processo abolicionista teve seu início com a Lei que proibiu o tráfico de escravos, nomes como
Euzebio de Queiroz, Visconde do Rio Branco e João Alfredo também foram citados por Rocha Pombo (1925).
Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara (1812-1868) foi um magistrado e político brasileiro que,
na função de Ministro da Justiça do Brasil, foi autor da Lei que estabeleceu medidas de repressão do tráfico de
africanos e possibilitou a extinção dessa atividade no Brasil (1850).
Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/EuseQuei.html>. Acesso em: 24 de janeiro de 2013.
José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco (1819-1880), foi professor, diplomata e político
brasileiro. Responsável pela apresentação e aprovação da Lei do Ventre Livre.
Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/ViscoRBr.html>. Acesso em: 24 de janeiro de 2013.
João Alfredo Correia de Oliveira (1835-1915) foi juíz, promotor, deputado provincial do Pará, abolicionista
e monarquista. Colaborou com a elaboração da Lei do Ventre Livre (1871), que alforriava os filhos de escravos.
Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JoaoACOl.html>. Acesso em: 24 de janeiro de 2013.
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momento de grande euforia da sociedade brasileira, quando o povo foi às ruas festejar a
liberdade de seus “irmãos negros”.
Um segundo enunciado que irrompeu na mesma circunstância foi “sina”, utilizado em
momentos diferentes, porém, sugerindo aspectos semelhantes. Ao introduzir o tema dos
quilombos, Rocha Pombo disse que a comunicação dos escravos estava restrita aos seus irmãos
de raça e de sina, ou seja, limitada àqueles que estariam já determinados a sucumbir diante do
sistema escravocrata. Por outro lado, Viriato Corrêa afirmou que a sina do continente africano foi
fornecer escravos para o mundo. Assim, foi possível constatar que ambos pareciam compartilhar
da concepção de que África e africanos eram, respectivamente, o lugar e o povo que
invariavelmente passariam pela experiência da escravidão.
Os enunciados escravos e escravidão, em sua maioria, foram relacionados aos negros. No
entanto, é importante destacar que a observação de suas variações, como escravizar,
escravizados, escravizando, escravizassem, principalmente no discurso de Viriato Corrêa,
relacionava-se aos índios. Tal recorrência levou à compreensão de que os negros eram
“naturalmente” chamados de escravos, ou seja, o substantivo lhes atribuía quase uma condição
escrava natural, ao passo que o verbo que se direciona aos índios estabelece uma ação contra
outra pessoa, como algo que fugisse ao que era comum. Em outras palavras: o enunciado supõe
que os negros seriam escravos desde sempre, enquanto os índios necessitariam que o tentassem
escravizar, uma vez que sempre foram livres.
Por outro lado, conforme foi visto, a contribuição dos negros, seja na construção do país,
seja na formação da população ou cultura brasileiras, foi apresentada pelos dois autores com
perspectivas diferentes. Se, por um lado, Rocha Pombo não destinou um capítulo com essa
finalidade e enfatizou indiretamente a constituição moral/biológica/psicológica do brasileiro, por
outro Viriato Corrêa dedicou dois capítulos de seu livro à cultura brasileira como produto das
três raças, optando por abordá-la em seu aspecto cultural. Assim, foi possível detectar que esse
autor se referiu à mestiçagem brasileira sem usar o termo, mas destacando essa “mistura”. É
importante mencionar, ainda, que os dois autores não se preocuparam em considerar
características fenotípicas, ou seja, em momento algum mencionaram a possibilidade da
população brasileira tornar-se menos ou mais negra fisicamente.
Finalmente, foi curioso perceber que, após o capítulo que abordou a abolição nos dois
livros didáticos, houve um silenciamento em relação aos negros, pois não foi localizado nenhum
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discurso sobre os mesmos – como se a abolição fosse um acontecimento que, ao mesmo tempo
em que encerrou a escravidão, diluiu a presença dos negros no Brasil. Assim, pode-se entender
que, na visão desses autores, os negros fizeram parte da história do Brasil num período
simplesmente demarcado por eles que vai de sua chegada como mão de obra escrava até o
momento em que se tornaram livres.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É indispensável que os currículos e livros escolares estejam isentos de
qualquer conteúdo racista ou de intolerância. Mais do que isso. É
indispensável que reflitam, em sua plenitude, as contribuições dos
diversos grupos étnicos para a formação da nação e da cultura
brasileiras. Ignorar essas contribuições – ou não lhes dar o devido
reconhecimento – é também uma forma de discriminação racial.
(CARDOSO, 2005)

Após as análises dos discursos presentes nos livros, pode-se refletir sobre o que os livros
didáticos em análise diziam sobre os negros no início do século XX. É preciso considerar que os
mesmos foram construídos historicamente a partir da produção de “saberes” que ressaltavam
principalmente suas características físicas e, posteriormente, estenderam esses discursos aos seus
valores morais e culturais. Concorreram para isso os “saberes” do campo das ciências naturais,
como a Botânica, a Biologia e a Geologia, que produziram conceitos sobre os diferentes sujeitos
e, principalmente, sobre os negros, iniciando um processo que posteriormente possibilitaria
outros campos de conhecimento a também fazê-lo, tais como a Filosofia, o Direito e a Medicina.
Ao mesmo tempo, esses discursos buscavam apresentar uma determinada visão da
realidade social, uma vez que se fundamentavam na perspectiva de que o universo é regido por
leis naturais e o sujeito, por consequência, estaria sujeito a essas regras. Desta forma, esses
saberes adquiriram um estatuto de verdade ao longo da história e acabaram por influenciar as
relações sociais dos diferentes grupos humanos que se utilizavam de seus argumentos para
classificar, hierarquizar os diferentes sujeitos e, no caso dos africanos, justificar sua inferioridade
e a possibilidade de escravização.
Desta forma, os africanos tiveram suas identidades étnicas marcadas em função de seu
assujeitamento a uma classificação racial que indistintamente os definiu como negros, ao mesmo
tempo em que foram submetidos a uma série de discursos que os condenavam a uma posição
social inferior, tornando-os escravos.
No Brasil, inclusive em dicionários da época pesquisada, negros e escravos são
sinônimos, demonstrando que essa relação estava profundamente arraigada e legitimada
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socialmente. Do mesmo modo, os discursos produzidos nos Institutos Históricos, Museus e
Faculdades pelos intelectuais brasileiros também foram legitimados, posto que foram produzidos
por pessoas autorizadas a escrever a história do Brasil.
O interesse da pesquisa se voltou para as formas como Rocha Pombo e Viriato Corrêa
abordaram os sujeitos negros em seus livros didáticos, num momento em que os mesmos já não
integravam a categoria de escravos. O campo de conhecimento comum desses autores é a
história. Enquanto Rocha Pombo foi professor, Viriato Corrêa destacou-se como autor de
crônicas e livros infantis. Ainda que tenham se aventurado em outras carreiras, como jornalista e
poeta para o primeiro autor e teatrólogo e também jornalista para o segundo, ambos se
apresentaram na época pesquisada como sujeitos qualificados a narrar a história do Brasil.
Ao trazer dois autores de livros didáticos publicados na primeira metade do século XX
para a discussão de uma temática que está em voga no presente, teve-se o objetivo de colocar a
questão da formação escolar como fundamental na produção de imagens e conceitos que
parecem se perpetuar por muitas décadas. Sendo dois autores respeitados e utilizados largamente
nas escolas, por certo influenciaram e marcaram muitos brasileiros, de diversas gerações.
Ainda que os livros analisados tenham sido publicados num período anterior à instituição
da CNLD, é importante considerar que seus conteúdos não contrariavam o que era entendido
como recomendado por essa Comissão, uma vez que ambos foram autorizados por ela e
acabaram por ultrapassar a década de 1950.
É impossível afirmar se, conforme determinavam os Decretos apresentados neste
trabalho, os livros foram utilizados ao longo de todo o ano letivo ou substituídos por outros em
algum momento. No entanto, se for considerado o cumprimento da Lei, é possível inferir que
muitas gerações de alunos receberam sua formação de acordo com os “saberes” produzidos por
Rocha Pombo e Viriato Corrêa.
Os discursos analisados revelaram que os enunciados utilizados para descrever os negros
sempre estiveram relacionados a uma situação específica, que o tratavam ora como um grupo
diferenciado, ora como aqueles que também contribuíram para a formação da sociedade
brasileira. Importa ressaltar que os negros também foram qualificados com enunciados que o
exaltavam, porém esse tratamento ocorreu em casos muito específicos, para apresentar negros
que de algum modo se destacaram na sociedade brasileira, numa perspectiva positivista da
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História. Ainda assim, sua cor não era mencionada, embora suas imagens estivessem estampadas
nos livros na maior parte das vezes.
Dessa forma, foi possível perceber que, embora as abordagens realizadas nos livros não
enfatizassem as características físicas dos negros, a cor foi sistematicamente invocada para que
os autores se referissem a eles como “negros fugidos”, “negro”, “negro da África”, “negros de
Palmares”, “negros Palmarenses” e “nossos irmãos negros”.
No entanto, essa associação não está mais presente quando se aborda a população negra
após a abolição, o que remeteu à seguinte constatação: nos livros didáticos analisados, os
africanos e escravos eram negros, os brasileiros livres não, uma vez que os mesmos não possuem
“cor” específica para os autores, sendo tratados como um grupo homogêneo, herdeiro de valores
e culturas distintas. Isso permite afirmar que as abordagens priorizaram os elementos sociais e
históricos que os constituem e não os aspectos biológicos, uma vez que os brasileiros em questão
eram fruto de uma mistura e não foram mencionados no que diz respeito as suas características
físicas, havendo um “silenciamento” sobre a questão, amigo íntimo do preconceito.
Nesta perspectiva, pode-se considerar que os negros, para Rocha Pombo e Viriato Corrêa,
eram os escravos, única e exclusivamente. Pois a liberdade, concretizada pela abolição da
escravatura, teoricamente fez com que os escravos/negros africanos e seus descendentes
transcendessem a um patamar na qual sua cor não era mencionada e ao mesmo tempo tornava-os
irmãos de todos os outros grupos, sob a comum designação de brasileiros. A abolição permitiu a
transição de sua condição de “gente da África” para “nossos irmãos” ̶ que foi essencial para
definir o título deste trabalho. Ainda assim, essa transição foi entendida como fruto da
necessidade de se atender ao que era exigido naquele momento histórico: integrar todos aqueles
que se encontravam no Brasil, independentemente de seu pertencimento racial, ainda que tal
postura não estivesse livre de tensões sociais.
Neste sentido, a análise demonstrou também que, conforme aponta Foucault, a
descontinuidade ou permanências e rupturas é algo constante na História do Pensamento, pois
Rocha Pombo, particularmente, referiu-se ao brasileiro, já em 1917, data da primeira edição de
Nossa Patria, como um sujeito possuidor das melhores qualidades de seus antepassados e, ao
mesmo tempo, sugeriu uma convivência menos hierarquizada que antecipa a perspectiva de
Gilberto Freyre na década de 1930.
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Enfim, os autores apresentam informações por muitas vezes semelhantes em relação à
temática africana e afro-brasileira, o que pode apontar para a permanência de um discurso
reconhecido como verdadeiro dentro de um campo do saber. Por outro lado, os contrastes
observados em alguns momentos ̶ aqui denominados distanciamentos ‒, tais como a definição
elaborada para quilombos, a qual Rocha Pombo entende como um retorno à selvageria enquanto
Viriato Corrêa explicita que se tratou de um estado organizado pelos negros no Brasil,
demonstram que nenhum discurso está fadado a perpetuar-se, uma vez que os objetos dos quais
falamos frequentemente são construções histórico-sociais e, por essa razão, podem alterar-se
indefinidamente. Nesse sentido, se os discursos veiculados sobre os negros ao longo da história
apresentavam, em sua maioria, homens selvagens, inferiores e sem cultura, é possível acreditar
que esses discursos possam ser reelaborados de modo a desconstruir esses aspectos negativos e
apresentar novas abordagens a respeito.
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