
INTRODUÇÃO

 O  presente  trabalho  de  pesquisa  busca  analisar  como  o  tema 

Identidade Negra  é  veiculado  nos  manuais  didáticos  adotados  nas  escolas 

públicas,  em  Minas  Gerais,  após  a  divulgação,  em  1997,  dos  Parâmetros 

Curriculares Nacionais e, em 2003, das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. 

A escolha do tema e, a possibilidade de realizar esta pesquisa surgiu da 

minha experiência como professora de História, das minhas indagações sobre 

o  assunto, de leituras de alguns textos e, sobretudo, amadurecida pelo curso 

de pós-graduação em História de Minas, séculos XVIII e XIX.

Além disso,  as  determinações dos PCNs,  documento que “apresenta 

princípios, conceitos e orientações para professores incentivarem seus alunos 

a  realizarem  estudos,  pesquisas,  e  discussões  sobre  as  representações 

sociais,  da  natureza,  da  cultura,  do  trabalho  e  das  relações  de  poder,  em 

múltiplas dimensões temporais ...”  1 e a divulgação das Diretrizes trouxeram 

aos profissionais de História,professores e pesquisadores novas questões e 

1 Parâmetros curriculares nacionais.
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abordagens  sobre  o  tema.  “Visando  a  educação  e  a  transformação  das 

relações  étnico-raciais  e,  criando pedagogias  de  combate  ao  racismo e  às 

discriminações,  o  caminho  escolhido  pelas  Diretrizes  foi  a  valorização  da 

história e cultura afro-brasileiras e dos africanos”2.

Os princípios  e  novos  conceitos  propostos  tanto  pelos  PCNs quanto 

pelas  Diretrizes,  merecem  novas  políticas  educacionais  e  estratégias 

pedagógicas. O livro didático, instrumento fundamental na prática pedagógica 

do professor, deve apresentar e abordar de forma clara e significativa essas 

novas perspectivas  e  conceitos.  Discussões fundamentais  acerca de  temas 

que sustentam as propostas  dos PCNs e  das Diretrizes,  já  vêm ocorrendo 

desde a década de 80, quando a historiografia  que trata dos períodos colonial 

e  imperial  sofreu um processo de inovação seja nos temas, nas fontes,  na 

metodologia ou ainda, na releitura sobre alguns grandes temas da história do 

Brasil  nos períodos colonial  e imperial..  No que diz respeito  à historiografia 

mineira, a historiadora Júnia Ferreira Furtado, aponta que, “um dos temas que 

mais se renovaram foi o da escravidão e do universo escravo em Minas Gerais, 

que  se  libertou  das  análises  marxistas,  as  quais  imobilizaram os  escravos 

como  coisas  e  privilegiavam  seu  papel  econômico  no  interior  do  sistema 

produtivo. A partir da influência dos estudos anglo-saxões em história social, os 

novos estudos abordaram a multiplicidade de experiências da vida dos cativos 

e libertos no dia-a-dia das Minas Gerais”.

 No entanto, percebe-se que essas discussões, iniciadas na década de 

80  não  chegaram  de  forma  significativa  aos  manuais  escolares.,  sendo 

problemáticas inclusive na forma da lei. Os manuais ainda apresentam negro e 

africano como sinônimos de um povo cuja identidade é ter sido escravo. Em 

2 Abreu, Martha. História da cultura Afro-brasileira, Pesquisa e Ensino.
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consultas  e  análise  aos  livros  didáticos,  percebi  que a  escravidão e  o  seu 

legado, castigos, violência, discriminação .... se constituem em obstáculos para 

o conhecimento do cotidiano e de outros aspectos da história desse povo. A 

África e os africanos são, portanto, apresentados como desprovidos de uma 

identidade. “ A África é uma totalidade, não conseguimos imaginá-la como um 

continente  onde  habitam  povos  diferentes  com  culturas  diversas,  não 

conseguimos  imaginá-la  como  uma  região  marcada  por  uma  diversidade 

ecológica que exigiu de seus habitantes respostas diferentes para garantir sua 

integração e sobrevivência. A única imagem que temos dela é que de lá vieram 

os  negros  escravos  para  trabalhar  na  plantation  da  América”3.  Faz-se 

necessário e urgente ensinar “História da África aos alunos brasileiros, com os 

conflitos e contradições que lhe são próprios, como a todas as sociedades”4, 

isso permite um rompimento com a estrutura eurocêntrica. 

O desconhecimento e a desvalorização da identidade da África e de seu 

povo, contribuem para minimizar o papel do negro na formação da sociedade 

brasileira,  para  o  desconhecimento  de  sua  própria  história  para  além  da 

condição da escravidão e de suas formas de resistir  e de criar espaços de 

retenção  de  sua  identidade.  “A  associação  imediata  entre  africano  e 

escravidão, negro e escravismo conduziu a um imobilismo, como se todos os 

negros, por serem escravizados estivessem numa rede de poder maior e diante 

de um destino inexorável”5. Não podemos amenizar os horrores da escravidão, 

mas  devemos  devolver  ao  escravo  negro  sua  historicidade,  destruindo  os 

elementos negativos que fazem parte da construção da identidade negra no 

3 TEDESCO, Maria do Carmo Ferraz. In: África só produz escravos? Grupo de trabalho: currículo e 
práticas pedagógicas.
4 MATTOS, Hebe. O ensino da história e a luta contra a discriminação social no Brasil. In: Ensino de 
história: conceitos, temática e metodologia.
5 BITTENCOURT, CIRCE. Identidade Nacional e Ensino da História no Brasil.
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Brasil.Perceber como os livros didáticos constroem a idéia de identidade negra 

relacionando-a  com  a  existência  ou  sobrevivência  de  práticas  culturais 

africanas no continente americano ou como resposta ao racismo, constitui-se 

numa preocupação constante do presente trabalho. “Mais do que ser branco ou 

negro, é preciso compreender que essa caracterização de cor vem carregada 

de significações que foram sendo construídas ao longo da história. O negro é 

também o descendente do escravo, o dominado, o submisso, portanto, ao se 

considerar negro, todos esses elementos são trazidos juntos. Vários estudos 

vêm sendo realizados no sentido de compreender que as diferenças foram se 

estabelecendo ao longo da história e se dão em termos de acesso diferencial à 

educação, desigualdades de classe e status sócio-econômico; a comunidade 

negra  está  sistematicamente  exposta  a  desvantagens  sócio-econômicas  de 

qualidade de vida ao nascer, oportunidade de mobilização social, participação 

no mercado de trabalho e na distribuição de renda”6.

Para  analisar  estas  novas  temáticas  e  perspectivas  do  ensino  de 

história, serão utilizados como fonte de pesquisa, nove livros didáticos, sendo 

três de cada edição do PNLD, programa que, através do MEC, seleciona os 

manuais  escolares  utilizados  nas  escolas  públicas  do  país.  Os  capítulos 

relacionados  ao  escravismo  e  à  História  da  África,se  houver,  serão  meus 

objetos de análise. Como fonte, utilizarei a LDB, os PCNs , as Diretrizes e o 

revisionismo sobre a história da escravidão a partir da década de 80, além das 

novas concepções sobre raça, identidade negra, racismo, democracia racial, 

cultura negra, cultura afro-brasileira, pluralidade cultural e cultura nacional.

6 TEDESCO, Maria do Carmo Ferraz. In: África só produz escravos? Grupo de trabalho: currículo e 
práticas pedagógicas.
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O primeiro capítulo abordará a LDB e os documentos PCNs e Diretrizes 

que servirão de suporte e de objeto de crítica no presente trabalho. O segundo 

capítulo tratará da importância do livro didático como mercadoria e instrumento 

de prática pedagógica. O terceiro capítulo apresentará as análises dos livros 

didáticos selecionados através dos temas: A Identidade Negra: entre a África e 

o Brasil;  Cultura afro-brasileira,  entre o folclore e o conflito.  Posteriormente, 

virão as conclusões e a bibliografia..

Os livros didáticos utilizados como objeto de análise serão:

1) História e vida – Nelson Piletti e Claudino Piletti. 5a série – Editora Ática, 1997.

2) História e Reflexão – Gilberto Cotrim, vol. 2 – Editora Saraiva, 2000.

3) Encontros com a História – Vanise Ribeiro e Carla Anastásia. Brasil: Encontros 

com a História, vol. 1. Editora do Brasil, 2000.

4) História Passado e Presente – Sônia Irene do Carmo – Eliane Couto, vol. 2. Atual 

Editora, 2002.

5) Nas Trilhas da História – Kátia Correa Peixoto Alves e Regina Célia de Moura 

Gomide Belisário. Vol 2. Dimensão, 2002.

6) História – Marlene Ordeñez. 5a série. IBEP, 2002.

7) Saber e Fazer História – Gilberto Cotrim. Editora Saraiva, Vol 2. Editora Saraiva, 

2005.

8) Viver a História – Cláudio Vicentino, Vol 2. 6a série, 2005.

9) Nova História Crítica – Mário Schimidt. 6a série. Editora Nova Dimensão, 2005.
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CAPÍTULO 1

Os  documentos  LDB,  PCN  e  Diretrizes,  analisados  neste  capítulo, 

pertencem  a  um  contexto  que  merece  ser  caracterizado.  Trata-se  de 

entendermos a época em que tais documentos foram escritos, década de 90 e 

primeira década do ano 2000, quando já não se vivencia, no país, em regime 

autoritário e, sim, quando se inicia a imposição efetiva de um projeto neoliberal 

representado pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso. Durante o período 

militar,  a  história  ensinada  sofria  a  interferência,  pressões  e  interesses 

econômicos por parte de um Estado autoritário. Este, interferia, por exemplo, 

no conteúdo dos livros didáticos, o que pode ser observado na perspectiva de 

civismo presente na grande maioria das obras, e estimulava uma determinada 

forma  de  conduta  do  indivíduo  na  esfera  coletiva;  uma  conduta  acrítica, 

controlada  pelo  Estado  anti-democrático.  Assim  também  ocorria  com  o 

currículo.  Este  não  era  “um  elemento  inocente  e  neutro  de  transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações 

de poder, o currículo transmite visões sociais e particulares. O currículo não é 

um elemento transcendente e atemporal.  Ele  tem uma história,  vinculada a 

formas  específicas  e  contingentes  de  organização  da  sociedade  e  da 

educação”7.

A  análise  do  tema identidade  negra  sob  a  perspectiva  da  LDB,  dos 

PCNs e das Diretrizes não pode ocorrer fora da constituição social e histórica 

7 MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa e SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, Cultura e Sociedade. Cap. 1 
Sociologia e Teoria Crítica do Currículo: Uma Introdução. Editora Cortez, 1995. p. 78.
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desses documentos; pois estes, norteadores da educação no Brasil, interferem 

no  conhecimento  organizado  que  será  transmitido  nas  instituições 

educacionais; são portadores de uma ideologia que se quer impôr, ensinar. A 

educação  não  está,  portanto,  desinteressadamente  envolvida  com  a 

transmissão do  conhecimento,  ela  é  um dispositivo  através  do  qual  a  elite 

dominante  transmite  suas  idéias,  sua  visão  de  mundo,  garantindo  a 

manutenção de uma estrutura social que se quer justificar e legitimar.

Nesse  sentido,  falar  de  currículo,  de  documentos  que  norteiam  a 

educação implica levantar a questão da ideologia, sem deixar de compreender 

que currículo e educação estão profundamente envolvidos também em uma 

política  cultural.  “A  cultura  é  o  terreno  em  que  se  enfrentam  diferentes  e 

conflitantes concepções de vida social, é aquilo pelo qual se luta e não aquilo 

que  recebemos”8.  O  currículo  educacional  é  o  terreno  privilegiado  de 

manifestação desse conflito, é o processo de reprodução cultural e social das 

divisões dessa sociedade. Portanto, LDB, PCNs e Diretrizes não são veículos 

de algo a ser transmitido e passivamente absorvido, mas o terreno em que 

ativamente se criará  e produzirá  cultura.  Estão implicados em relações de 

poder, ou seja, o conhecimento corporificado no currículo é tanto o resultado de 

relações  de  poder  quanto  seu  constituidor.  No  entanto,  não  é  tarefa  fácil 

identificar  e  analisar  as  relações  de  poder  envolvidas  na  educação  e  no 

currículo.

Em relação à LDB, aos PCNs e às Diretrizes podemos inseri-los em um 

contexto neoliberal, onde o discurso é o da ineficácia do Estado e a tendência é 

a da expansão da privatização do setor  educacional;  é  o  de “internalizar  e 

8 SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Educação, História e Política in Contra o Consenso LDB,BCN, PCN 
enfocando o ensino
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introjetar na esfera pública valores de mercado, configurando a solidariedade 

social em um veículo da beneficência pública contra a concepção de garantia 

de direitos”9.

No que diz respeito á educação, as recomendações e orientações são 

no sentido de se “analisar  custo-benefício,  competitividade,  produtividade,  o 

individualismo e o assemelhamento da escola à empresa”10. Segundo Joana 

Neves,  “é  possível  visualizar  o  dedo  do  Banco  Mundial  nos  “pacotes 

educacionais” do governo em duas direções complementares: nas concepções 

e estratégias políticas para o setor e nos empréstimos concedidos ao Estado 

brasileiro para a área.”

 No tocante á LDB, por exemplo, são estabelecidos princípios, encargos 

do Estado,  organização dos diferentes  níveis  e  modalidade de educação e 

ensino, disposições sobre os profissionais de educação, recursos financeiros e 

disposições  gerais,  ou  seja,  linhas  de  ação  desse  modelo  neoliberal 

representado pelo Banco Mundial e colocado em prática pelo Governo Federal. 

Vejamos o documento:

1.1 SOBRE LDB

Em 23 de dezembro de 1996, foi publicado, no Diário Oficial da União, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394, sancionada pelo então 

Presidente  da  República  Fernando  Henrique  Cardoso.  Essa,  veio  em 

9 SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Educação, História e Política in Contra o Consenso LDB,BCN, PCN 
enfocando o ensino 
10 NEVES, Joana. A Anpuh/PB e os Parâmetros Curriculares Nacionais.
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substituição à  antiga  lei  de  Diretrizes  e  Bases de  1961,  número  4024 que 

eliminou a prescrição do currículo fixo e rígido para todo o território brasileiro 

permitindo  o  desenvolvimento  de  algumas  experiências  educacionais 

alternativas no país. Esta lei, valorizava o ensino técnico em detrimento da área 

de  humanas,  onde  História  e  Geografia  tiveram  suas  cargas  horárias 

reduzidas.  Em  1971,  a  Lei  4024  foi  modificada  pela  Lei  5692  onde,  “nas 

primeiras cinco séries do primeiro grau, o núcleo de Estudos Sociais assumia a 

forma de atividades de integração social,...Nas séries seguintes, passou a ser 

tratado como área de estudo, integrando conteúdos das ciências humanas”11. 

No  segundo  grau,  subdividia-se  nas  áreas  de  História,  Geografia  e  OSPB 

(Organização Social  e  Política  Brasileira).Com essa lei,  os  Estudos  Sociais 

enfraqueceram os conteúdos de História e Geografia, despolitizando-os. A Lei 

atual, 9394, vem em decorrência de discussões e questionamentos acerca dos 

conhecimentos escolares, iniciados na década de 80, quando o país passa por 

um processo de redemocratização. As alterações na vida real, em função das 

novas tecnologias e linguagens do mundo moderno, forçaram mudanças na 

educação formal.

A presente lei  se propôs a contribuir com a melhoria do processo de 

desenvolvimento da educação do povo brasileiro e, para tal, é apresentada em 

formas  de  artigos  onde  são  tratados  temas  como  os  princípios  e  fins  da 

educação,  o  direito  à  educação  e  o  dever  de  educar,  a  organização  da 

educação  nacional;  as  incumbências  dos  Estados,  municípios, 

estabelecimentos de ensino, docentes e sistemas de ensino no ato de educar; 

além de outros aspectos. Quanto ao tema do presente trabalho, alguns artigos 

11 LDB 9394
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foram escolhidos e serão transcritos para que possamos compreender como o 

tema Identidade Negra está presente na forma da lei:

“ART.10  Os Estados incumbir-se-ão de:

III-elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas 

ações e as dos seus municípios;

ART.  22-  A  educação  básica  tem  por  finalidades  desenvolver  o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir  no trabalho e em estudos 

posteriores.

ART.  26  &4  O  ensino  de  História  do  Brasil  levará  em  conta  a 

contribuição  das  diferentes  culturas  e  etnias  para  a  formação  do  povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia.

ART. 27  I A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 

direitos  e  deveres  dos  cidadãos,  de  respeito  ao  bem  comum  e  à  ordem 

democrática;

ART.  32   IV-  O  fortalecimento  dos  vínculos  de  família,dos  laços  de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca que assenta a vida social.”12

Esses artigos selecionados se relacionam de uma forma direta ou não, 

aos  documentos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  criado  em  1997  e  às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e  para o Ensino de História  e  Cultura Afro-Brasileira e  Africana,  criado em 

2003. Documentos que apresentam novos princípios, conceitos e orientações 

para a educação atualmente. Nota-se que a preocupação com a formação do 

12 LDB 9394
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cidadão  e  o  exercício  da  cidadania,  o  respeito  ás  diferenças  culturais  dos 

grupos que constituem o povo brasileiro, se fazem presente o tempo todo. 

1.2 SOBRE OS PCNs

A organização desse documento, que se propõe a orientar e apresentar 

princípios  para  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  na  educação  foi 

tumultuada.  No  que  diz  respeito  ao  item  Conhecimentos  Históricos  e 

Geográficos, várias discussões promovidas pela historiadora Circe Bittencourt, 

pela ANPUH e AGB (Associação dos Geógrafos Brasileiros) levaram o MEC a 

promover  encontros  para  a  discussão  dos  PCNs  com  o  objetivo  de  ouvir 

especialistas e interessados na questão dos parâmetros. É bom frisar que nem 

a ANPUH e nem a AGB haviam participado oficialmente dos processos de 

elaboração e de discussão das propostas de PCN. Desses encontros entre as 

duas entidades,  resultou  um documento  final  do Encontro  que se ateve a 

questões gerais.

Em  linhas  gerais  as  críticas  aos  PCNs  se  referem  à  ausência  de 

profissionais  da  educação  no  processo  de  elaboração  e  discussão  dos 

parâmetros  ,  ao caráter  autoritário  do  documento organizado de cima para 

baixo;  às  poucas  inovações  implementadas  por  ele  que  mais  parecem  os 

antigos guias curriculares; a inexistência de medidas efetivas para solucionar 

os  problemas  que  afetam a  educação  do  país;  e,  quanto  à  proposta  para 

conhecimentos históricos e geográficos,...”a presença não explícita e, por isso, 

não resolvida dos Estudos Sociais; a interferência moralizante e esvaziadora 

de conteúdos dos chamados temas transversais; o caráter assistencialista de 
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certos objetivos ( construir condições materiais de vida digna) que servem mais 

a políticas públicas do que do que à educação” 13

Vejamos, então, o conteúdo do documento. Em 1997, o Ministério da 

Educação e do Desporto, divulgou um documento, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), com o objetivo de apresentar princípios e orientações  para 

o processo de ensino-aprendizagem na educação. Este documento se propõe 

a  transformar  de forma positiva  o  sistema educativo  brasileiro  e  defende a 

importância  da construção da cidadania e  da formação do estudante como 

cidadão  como elementos  fundamentais  na  transformação de  uma realidade 

histórica  a  qual  pertence.”Os  temas  identidade  e  cidadania  ficaram  mais 

evidentes  nestes  novos  parâmetros,  se  comparados  com  os  currículos 

anteriores e tiveram como meta focalizar a formação da cidadania...”14

‘Segundo os PCNs, é dever do cidadão assumir formas de participação social , 

política e atitudes críticas diante de realidade atual. Para tanto, o documento se 

propõe  a  discutir  e  repensar  o  conceito  de  cidadania,  entendendo  a  sua 

capacidade de mudar no tempo e no espaço. Hoje, cidadania envolve outros 

temas e problemas que só podem ser compreendidos se historicizados. Dentre 

eles estariam questões como: desemprego, segregação étnica e religiosa, o 

reconhecimento  da  especificidade  cultural  indígena,  os  novos  movimentos 

sociais, a preservação do patrimônio Histórico-cultural etc. Segundo o texto do 

documento,  por  exemplo,  poderíamos citar  a luta pela  terra.  “As terras dos 

antigos quilombos estão em pleno debate. Do mesmo modo, é possível falar da 

longevidade e profundidade das questões étnicas construída por quatrocentos 

anos de escravidão e perpetuada pela desigualdade social e pelo preconceito 

13 NEVES, Joana. A anpuh/PB e os parâmetros curriculares nacionais. 
14 PCN.
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racial. Assim, tanto a exclusão como a luta em prol de direitos e igualdades 

marcam a questão de cidadania no Brasil.”15

Como  tema  transversal,  propõe  “pluralidade  cultural”.  Este  tema  é 

colocado como uma ferramenta importante na luta contra a discriminação racial 

no Brasil,  a  favor  do  respeito  às diferenças.  Isso é visível  já  nos objetivos 

traçados para o ensino fundamental onde os PCNs  esperam que os alunos 

sejam capazes de, dentre outras habilidades:

• “Compreender a cidadania como participação social e política, assim como o 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio ás injustiças, respeitando o 

outro e exigindo para si o mesmo respeito”.

• “Conhecer  características  fundamentais  do  Brasil  nas  dimensões  sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país.”

• “Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio cultural brasileiro, bem 

como aspectos sócio-  culturais,  de outros povos e nações,  posicionando-se 

contra  qualquer  discriminação  baseada  em  diferenças  culturais,de  classe 

social, de crenças, de sexo , de etnia ou outras características individuais ou 

sociais.”16

Como objetivos gerais da História, o documento espera que os alunos 

também sejam capazes de:

• “Conhecer  e  respeitar  o  modo  de  vida  de  diferentes  grupos,  em  diversos 

tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e 

15 PCN P.37
16 PCN P.43
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sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles, continuidades e 

descontinuidades, conflitos e contradições sociais;

• Questionar  sua  realidade,  identificando  problemas  e  possíveis  soluções, 

conhecendo formas político- institucionais e organizações da sociedade civil 

que possibilitem modos de atuação;

•  Valorizar  o  patrimônio  sócio-cultural  e  respeitar  a  diversidade  social, 

considerando critérios éticos;

•  Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos como 

condição de efetivo fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito às 

diferenças e a luta contra as desigualdades.”17

A  partir  desses  objetivos,  algumas  questões  devem  ser  levantadas: 

essas novas concepções representam um progresso efetivo do processo de 

ensino-aprendizagem,  porém,  cria  um  problema  para  os  docentes  na 

organização de programas partindo de novas abordagens. As instituições de 

ensino,  juntamente  com  os  docentes  devem  criar  estratégias,  ações  para 

implementar essas novas perspectivas propostas pelo documento. Ao difundir 

o  respeito  à  diferença,  devemos  nos  remeter  à  compreensão  do  eu,  à 

percepção  do  outro  (diferente)  e  de  nós  (semelhante).  Essa  não  é  uma 

discussão  simples.  O  documento  propõe  como  estratégia  pedagógica,  a 

construção,  junto  aos  alunos  de  “noções  de  diferença,  semelhança, 

transformação  e  permanência.  Essas  seriam  noções  que  auxiliariam  na 

identificação e na distinção do eu, do outro e de nós, no tempo...”18 Porém, 

para  que  diferença  e  identidade  não  sejam  naturalizadas,  cristalizadas, 

essencializadas, deveríamos, antes, segundo Stuart Hall, “ ter uma teoria sobre 

17 PCN P.43
18 PCN P. 34
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a produção da identidade e da diferença;(...) um currículo e uma pedagogia que 

não se limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas que buscassem 

problematizá-las.”19

Saber quais são os mecanismos e as instituições que estão envolvidos 

na  criação  da  identidade  e  de  sua  fixação  é  fundamental.  Para  além  das 

estratégias pedagógicas comuns, como estimular e cultivar bons sentimentos e 

boa vontade para com a diversidade cultural, devemos também questionar a 

sua produção.

O texto afirma ainda que, “a sociedade atual solicita que se enfrente a 

heterogeneidade  e  que  se  distinga  as  particularidades  dos  grupos  e  das 

culturas, seus valores, interesses e identidades.”20. O grande problema é fazer 

isso  sem  levar  a  pensar  em  uma  sociedade  brasileira  dividida  em  grupos 

culturalmente fechados,  que por  sua vez,  buscam algo  genuíno que,  numa 

sociedade plural já não existe mais. Isso reforça o que Ernesta Zamboni coloca 

em seu  artigo:  “  Neste  momento,  as  discussões  sobre  identidade  nacional 

passam pelo diferente, pelos antagonismos existentes entre os grupos sociais 

e a nação é concebida como algo em construção. Nas paradas militares e/ou 

escolares,  nas  comemorações  cívicas  são  colocadas  em  destaque  as 

identidades dos diversos grupos existentes. Os grupos são organizados em 

batalhões que desfilam pelas ruas dando visibilidade´`as suas características, 

as  suas  tradições  e  cada  um  deles  representa  no  corpo  e  nas  vestes 

determinados momentos da história nacional.Neste momento há um ritual em 

ação:  os  que  desfilam  e  os  que  assistem  estão  nas  calçadas  parados, 

aplaudindo a nação e os seus símbolos que passam sacralizando a memória 

19 HALL, Stuart. Identidade e diferença: A perspectiva dos estudos culturais.
20 PCN.
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nacional..”21.  Hoje,  há que se colocar a necessidade de  se estudar as três 

raças constituintes do povo brasileiro como portadoras de história, sem exaltar 

uma  etnia  como  superior.  No  que  diz  respeito  aos  negros,  é  necessário 

reconstruir sua história não apenas relacionando-a à escravidão ou abolição, 

mas também com situações relativas ao cotidiano,como participantes ativos do 

corpo social.

1.3Sobre as Diretrizes

Em junho de 2004,  foi  homologada pelo então Ministro da Educação 

Tarso  Genro,  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História da Cultura Afro-brasileira e 

Africana.  Este  documento,  elaborado  por  pedagogos,  sem  a  presença  de 

historiadores,  visa  debater,  discutir  e  contextualizar  conceitos  como  “raça, 

identidade  negra,  racismo,  democracia  racial,  cultura  negra,  cultura  afro-

brasileira, pluralidade cultural e cultura nacional”22, e nos acena com a urgência 

de discutirmos esses temas nas universidades, nas escolas com o intuito de 

serem  organizados  programas  partindo  de  novas  abordagens.É  preciso 

ressaltar que a sua produção e a conseqüente obrigatoriedade do Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos estabelecimentos de ensino 

desse país, constituem-se em um avanço promovido pela sociedade civil e, em 

especial, pelas diversas instâncias provenientes dos movimentos negros.

O documento vem a público como uma política afirmativa que valoriza a 

riqueza de nossa diversidade étnico-racial e cultural bem como se coloca como 

um  instrumento  de  afirmação  cidadã,  forjando  um  novo  modo  de 

21 ZAMBONI, Ernesta. Texto: Projeto Pedagógico dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
22 ABREU, Martha. História da Cultura Afro-brasileira, pesquisa e ensino.

20



desenvolvimento de inclusão. “Após a promulgação da constituição de 1988, o 

Brasil busca a efetivar a condição de um Estado democrático de direito com 

ênfase na cidadania , e na dignidade da pessoa humana, contudo, ainda possui 

uma realidade marcada por  posturas  subjetivas  e  objetivas  de  preconceito, 

racismo  e  discriminação  aos  afro-descendentes,  que,  historicamente, 

enfrentam dificuldades para o acesso e permanência nas escolas.”23

Segundo  ainda  o  documento,  ao  propor  políticas  de  reparações  e 

valorização de ações afirmativas, insiste na necessidade de reconhecimento 

que,  para  ele  “implica  justiça  e  iguais  direitos  sociais,  civis,  culturais  e 

econômicos, bem como a valorização da diversidade daquilo que distingue os 

negros dos outros grupos que compõem a população brasileira(...) , implica, 

ainda  em  adotar  políticas  educacionais  que  valorizem  a  diversidade; 

questionem  relações  étnico-raciais  preconceituosas  que  desqualificam  os 

negros(...), valorizar e respeitar as pessoas negras, sua descendência africana 

,  sua  cultura  e  sua  história.”24 Nesse  processo  de  reconhecimento  e  de 

reparações faz-se necessário aprofundar a discussão. Para além de denunciar 

e  ser  sensível  a  tudo  que lembre  a  escravidão e  seus desdobramentos,  é 

preciso, ao se estudar,  por exemplo, a composição da sociedade brasileira, 

reconstruir a história dos negros, não apenas relacionando-a à escravidão, mas 

resgatar seu cotidiano, sua participação no corpo social naquele período, assim 

como também de outras etnias, com a preocupação de não dar uma dimensão 

individualista ao brasileiro.Ver a identidade negra não de “uma forma simplista, 

mas  sim  ,  perceber  a  pluralidade  das  próprias  identidades  negras,  suas 

relações com os outros;” uma vez que esse processo é histórico, “que envolve 

23 Diretrizes Curriculares p.7
24 Diretrizes Curriculares p.12
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as trajetórias desses sujeitos seja com suas comunidades de origem, seja no 

Brasil.”25 Ao resgatar essa historicidade, devemos destacar a figura do mestiço, 

que é o encontro dessas trajetórias diversas e, não apenas fruto de um ato 

sexual entre diferentes.

A  obrigatoriedade  da  inclusão  de  História  e  Cultura  afro-brasileira  e 

africana  nos  currículos  de  Educação  Básica  levou  a  uma  necessidade  de 

ampliar os currículos escolares e preparar os docentes para tal tarefa. Para 

tanto,é  necessário  cobrar  das  autoridades,  dos  gestores  de  instituições  de 

ensino  para  fazer  da  iniciativa  da  lei  uma  realidade.  Significa  romper  com 

visões  equivocadas  sobre  a  África  que  a  associam  à  selvageria;  não 

produzindo  cultura  e  história;  como  um  continente  desprovido  de 

identidade.Região  exótica,primitiva,  regida  pelo  caos  e  geograficamente 

impenetrável.  A  História  da  África  está  sempre  vinculada  ao  período  de 

acumulação capitalista, ou seja aparece como o lugar de onde se retiravam os 

escravos  e,  posteriormente,  no  século  XIX,  local  da  expansão 

neocolonial.Outra  visão reforçada é a “idéia de que os africanos foram todo o 

tempo vítimas de um destino cruel  e não sujeitos envolvidos num processo 

histórico gerador e aprofundador de desigualdades.”26Essa visão carrega  em si 

um forte conteúdo de passividade, reforçando a idéia incorreta de que o negro 

é um ser incapaz de resistir, de atuar e de intervir na história.

Além do rompimento com essa forma idealizada, folclorizada e simplista 

de se trabalhar com o tema, é necessário devolver à África sua identidade, 

defender  sua  pluralidade,  a  diversidade  de  seu  desenvolvimento,  de  sua 

origem e de sua cultura. Valorizar, no Brasil, as histórias compartilhadas pelas 

25 PALHA, Cássia Rita Louro. Identidade Nacional, ensino de História e as Diretrizes para as relações 
étnico-raciais: “ O melhor do Brasil ainda é o brasileiro?”
26 LIMA, Mônica. O ensino da África e dos africanos no Brasil
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diversas etnias que para cá vieram, suas interações e trocas, suas estratégias 

de  sobrevivência.Resgatar  a  história  dos  africanos  para  além da  reação  à 

escravidão com o objetivo de elevar o orgulho de pertencer a ela.

CAPÍTULO 2

LIVRO DIDÁTICO: INSTRUMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
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O livro didático pode ser considerado como a principal fonte de estudo, 

como veículos de conhecimentos sistematizados, constituindo-se em suporte 

fundamental na mediação entre ensino e aprendizagem. Por ser considerado 

um  produto  da  indústria  cultural,  está  identificado,  juntamente  com  os 

paradidáticos, atlas, dicionários, apostilas, cadernos, além das produções de 

vídeos, CDs, DVDs, e materiais de computador (CDROMs, jogos etc.) como 

suporte informativo.

O  livro  didático  é  produzido  com a  intenção  de  ser  um portador  de 

conceitos, informações e linguagem específica de uma determinada disciplina. 

É  um  produto  utilizado  pela  escola  e,  para  tanto,  deve  obedecer  a 

determinados critérios quanto à idade, formato e vocabulário que facilitam o 

processo ensino-aprendizagem. No que diz respeito, especificamente ao livro 

didático de história, percebemos a sua sintonia com os currículos, assumindo a 

forma do saber nas escolas.

A partir da década de 60 e 70, paralelamente à massificação do ensino, 

houve a necessidade  de se aumentar e modernizar a produção de artigos 

educacionais e culturais. O Estado, então, passa a apoiar a produção de livros 

didáticos incentivando a indústria editorial brasileira. Esse livro passa a ser o 

porta-voz dos novos programas curriculares elaborados pelo Estado e é, ao 

longo  das  décadas  de  60  a  90,  algumas  vezes  isento  de  impostos,  seu 

processo  de  produção  renovado  tecnologicamente;  sofre  a  criação  de 

programas  subsidiados,  permitindo  a  distribuição  gratuita  dos  mesmos, 

possibilita  a  criação  do Programa Nacional  do  Livro  Didático  que,  além de 

distribuição  gratuita,  realizava  seminários  e  cursos  de  treinamento  de 

professores.
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Já  a  partir  dos  anos  80,  em  função  da  ampliação  do  campo  das 

pesquisas históricas, a indústria editorial percebe a necessidade de participar 

desse  debate  acadêmico,  incorporando  no  material  o  fruto  dessas  novas 

discussões.  O  livro  didático  sofre  um  processo  de  aperfeiçoamento,  de 

alterações na linguagem, na forma de apresentação, na utilização de fontes 

diversas escritas e iconográficas.

Em  1985,  foi  instituído  novamente  o  Programa  Nacional  do  Livro 

didático,  o  PNLD.  A  partir  desse  momento,  progressivamente  foram sendo 

incluídos no programa as distintas disciplinas componentes do currículo escolar 

e o programa foi  se delineando no sentido de incorporar os professores no 

processo de escolha. Somente a partir de 1996 é que iniciou-se efetivamente a 

avaliação pedagógica dos livros didáticos.  Estes,  para serem adotados nas 

escolas  públicas  do  país,  devem ser  inscritos  e  avaliados  previamente  por 

especialistas  que  os  classificam  para  a  publicação  do  guia.  Os  critérios 

utilizados na avaliação são e devem ser aprimorados ao longo dos PNLDs uma 

vez que a  preocupação central  da sociedade e do Estado é construir  uma 

educação  básica  de  qualidade.  A  política  empreendida  pelo  ministério  da 

educação através do PNLD deve avaliar  permanentemente a qualidade das 

obras e das coleções no sentido de poder oferecer às escolas, professores e 

alunos, um material de qualidade para qualquer que seja a realidade da escola.

Foram três, até agora, os processos de avaliação dos livros de História 

implementados pelo PNLD. Em 1999,  os volumes eram avaliados de forma 

unitária e independente frente à coleção; em 2002 a coleção didática passou a 

ser avaliada, sofrendo um procedimento classificatório e distintivo através de 

estrelas e menções; e em 2005, foi organizado um catálogo onde o professor 

25



tem acesso às obras aprovadas por  ordem alfabética.  Segundo Miranda,  a 

manutenção de uma política de aperfeiçoamento dos critérios e procedimentos 

de  avaliação  teve  efeitos  incontestáveis  na  forma  e  no  conteúdo  do  livro 

didático brasileiro.  “  Na área de história  é  patente a transformação:  de um 

cenário marcado pelo predomínio de obras que veiculavam, de modo explícito 

ou implícito, todo o tipo de estereótipo e/ou preconceitos, para um quadro em 

que  predominam  cuidados  evidentes,  por  parte  de  autores  e  editores  em 

relação aos critérios de exclusão de uma obra didática”27. A exclusão de uma 

obra permite que outras coleções sejam reformuladas, que editores e autores 

fiquem mais atentos quanto aos itens que são avaliados pelo PNLD. Para isso 

é  preciso  aprofundar  o  processo  de  avaliação  permanente  da  produção 

disponível no mercado.

Para além da caracterização do livro didático como mercadoria ligada ao 

mundo editorial e à lógica da indústria cultural do sistema capitalista, devemos 

analisar, também, neste capítulo, a sua condição de suporte de conhecimentos 

escolares propostos pelos currículos educacionais.

Os  conteúdos  expressos  pelo  livro  didático  são  fundamentais  na 

constituição dos saberes  escolares, pois, além do texto em si, contém métodos 

de ensino ao apresentar sugestões de filmes e livros sobre o tema, e formas de 

avaliação do conteúdo escolar.

A  interferência  do  Estado  em  sua  elaboração,  seja  por  meio  de 

subsídios, financiamentos ou através do MEC, e no processo de avaliação, 

permite que o livro didático seja “entendido como veículo de um sistema de 

valores, de ideologias, de uma cultura de determinada época e de determinada 

27 MIRANDA, Sônia Regina e LUCA, Tânia Regina de. O livra didático de história: um panorama a 
partir do PNLD>
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sociedade”28.  Por  isso,  é  um  tema  polêmico,  um  objeto  cultural  de  difícil 

definição.

Segundo Circe Bittencourt, no Brasil, os livros de História têm sido os 

mais  investigados  pelos  pesquisadores,  e  foram  igualmente  muito  comuns 

análises dos conteúdos escolares em uma perspectiva ideológica29. Além das 

abordagens ideológicas, outros aspectos também passaram a ser objetos de 

análise  como  o  próprio  conteúdo,  as  tendências  historiográficas  de  que  é 

portador  e  a  ausência  das  revisões  historiográficas  advindas  da  produção 

acadêmica  na  produção  escolar.  Daí  torna-se  possível  perceber  lacunas 

relativas  a  determinados  temas  e  até  mesmo identificar  a  permanência  de 

estereótipos sobre grupos étnicos. Nesse sentido, a análise das obras didáticas 

propostas por esse trabalho, sobre o tema Identidade Negra, possibilitará a 

confirmação ou não dessas lacunas ou da manutenção de estereótipos.

Enfim, quando pensamos em livro didático, devemos levar em conta a 

sua condição de mercadoria, cujo destinatário principal é o professor e tem no 

aluno,  seu  público  alvo,  seu  consumidor.  Ao  ser  produzido,  sofre  as 

interferências  do  poder  estatal  e  deve  seguir  as  regras  do  sistema  de 

avaliação. Sua importância reside no fato de ser depositário de determinado 

conhecimento  histórico  e  de  ser  peça  importante  no  processo  de  ensino-

aprendizagem, ao organizar e sistematizar o conteúdo a ser ministrado; além 

de permitir, nos alunos, a formação de habilidades pedagógicas.

28 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. Cortez Editora 
2005.
29  Idem.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS

Neste presente capítulo serão analisadas algumas obras didáticas,  já 

citadas na introdução, que passaram pelo Programa Nacional do Livro Didático 

e, portanto, foram aprovadas nos processos de inscrição, triagem e avaliação 

propostos  por  ele.  Criado  em  1985,este  projeto  de  avaliação,  permite  a 

compreensão a  respeito  de tendências  contemporâneas da História  que se 

quer  ensinar.  Norteado  pelos  PCN’s  e  pelas  Diretrizes,  esse  programa, 

colocado  em  prática  de  três  em  três  anos  possibilita,  segundo  Miranda  e 

Luca30,  a  avaliação  de  quatro  temáticas  centrais  nos  livros  didáticos:  a 

perspectiva quanto a visão de História que a obra apresenta; a relação com o 

processo de construção de conhecimento pelo aluno, ou seja, “considera-se 

genericamente uma base de saberes prévios dos alunos como ponto de partida 

para  uma  aprendizagem  significativa”;  a  orientação  curricular  e  a  relação 

genérica  com  o  desenvolvimento  da  historiografia.  Essa  última  temática, 

segundo a autora, é uma das mais complexas,  pois,  “Trata-se de inquirir  a 

respeito das relações que as coleções estabelecem com o desenvolvimento da 

30 MIRANDA , Sônia Regina de; LUCA, Tânia de. O livro didático de História hoje: um panorama a 
partir do PNLD.
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historiografia e do modo como incorporam ou não as revisões derivadas de 

estudos contemporâneos no campo da pesquisa histórica.”31 .

É  à  luz  de  documentos  como  a  LDB,  os  PCN’s,  as  Diretrizes  e,  o 

Programa Nacional do Livro Didático,  que irei analisar a abordagem sobre o 

tema Identidade Negra no manual didático. A escolha das obras, no que se 

refere ao título e autores, ocorreu de forma aleatória,não havendo, portanto, 

conhecimento prévio acerca de autores, bem como de editoras.

Algumas indagações particulares também me motivaram a analisar tal 

tema. A minha experiência como professora de História me levou a verificar 

que, infelizmente, por mais que os temas acerca da escravidão venham sendo 

lentamente revisionados pelo livro didático, o imaginário dos alunos ainda é 

povoado  por  preconceitos,  visões  maniqueístas.  CASTRO  a  esse  respeito 

afirma que:, “consolidou-se a idéia de que a escravidão no Brasil fora tão dura 

e  violenta  que  solapou  totalmente  as  condições  que  teriam  os  negros  de 

sobrevivência digna num mercado de trabalho livre. A violência da escravidão, 

teria  massacrado  os  negros  como  seres  humanos,  formando  um  grupo 

anômico,  patologicamente  comprometido  na  esfera  social,  que  não  foram 

capazes nem mesmo de forjar, enquanto homens livres, os laços básicos de 

todos  os  seres  humanos-  os  laços  familiares.”32 Não  se  trata,  aqui,  de 

minimizarmos o que representou a escravidão para os negros, mas sim, de 

desconstruir a idéia de passividade destes diante do sistema, não só utilizando 

formas  clássicas  de  resistência,  como  também  apontando  a  possibilidade, 

mesmo na condição de escravos, de terem criado e recriado laços culturais 

próprios, herdados de suas culturas africanas; ou seja, para além da coerção 

31 Idem pág. 140 e 141
32 FARIA, Sheila de Castro. O cotidiano dos negros no Brasil escravista. Pág. 3.

29



típica  do  sistema  escravista,  foram  possíveis  “adequações,  resistências, 

acomodações e barganhas.” 33

Para a execução desse trabalho incluiu-se, além dessas constatações, 

algumas  indagações  que  nortearam  a  análise  dos  livros  didáticos 

escolhidos:estariam  os  manuais  escolares,  analisados  nesse 

trabalho,preocupados  em  apenas  incentivar  a  tolerância  e  o  respeito  à 

diferença ou problematizam a produção da diferença? Ainda veiculam a idéia 

de democracia racial; idéia de cultura uniforme; dissolução do índio, do branco 

e do negro dando origem ao brasileiro? Incentivam a divisão da sociedade 

brasileira  em grupos culturalmente fechados,  reforçando a idéia de culturas 

essencializadas? Constroem a idéia de identidade negra positiva; relacionam-

na  com a  existência  ou  a  sobrevivência  de  práticas  culturais  africanas  no 

continente americano ou como resposta do racismo? Os africanos entram na 

história colonial apenas como força de trabalho? São considerados a partir de 

suas  culturas  de  origem?  Preocupam-se  em  fazer  referências  às 

especificidades  culturais  da  presença  africana  na  sociedade  colonial?  Os 

negros  são  valorizados  quanto  às  formas  de  negociação  e  resistência  que 

encontraram  para  reagir  contra  a  escravidão.  Sua  história,  para  além  da 

escravidão é abordada? Sua importância  na  formação do povo brasileiro  é 

levantada  para  além  de  suas  contribuições  no  campo  da  alimentação,  da 

dança, da linguagem?

Obter as respostas para tantas indagações não foi uma tarefa fácil, pois 

algumas obras avançam na abordagem histórica de alguns temas e, outras, se 

mantêm desatualizadas.

33 REIS, João José. SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito..
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No  processo  de  análise  dos  livros,  serão  trabalhados  os  temas 

identidade negra e cultura, embasados por uma discussão atual desenvolvida 

por alguns autores.; onde verifica-se que tanto a questão da identidade quanto 

a questão da cultura,  são além de complexas, pouco consensuais em suas 

matizes  dentro  das  ciências  humanas  e  sociais.No  que  diz  respeito  à 

identidade, ela faz parte de um caleidoscópio de situações que dizem respeito, 

tanto a pertencimento a um determinado grupo, comunidade ou nação, que em 

âmbito geral insere o eu no todo, quanto em contrapartida, molda a forma como 

nos  constituímos,  como  nos  apresentamos  e  nos  interpretamos  como 

indivíduos,  seja  perante os  outros,  seja  perante  nós mesmos.  Identidade e 

diferença são criações sociais e culturais. Só adquirem sentido se pensadas e 

compreendidas dentro de um sistema de significação, pois não são seres da 

natureza,  mas  da  cultura.  Nesse  sentido,  identidade  e  cultura  estão 

intimamente  relacionadas.  Porém,  na  análise  dos  livros  didáticos  a  seguir, 

estes temas estarão separados por mera questão didática.

 No subtítulo IDENTIDADE, serão abordados tópicos como: a mão-de-

obra negra,  a  vida dos escravos,  as formas de resistência,  a  África.  Já no 

subtítulo CULTURA, serão analisadas a presença cultural negra na colônia, a 

formação  da  sociedade  brasileira  e  a  discussão  atual  sobre  o  racismo,  o 

preconceito e a discriminação racial presentes no Brasil.

3.1 IDENTIDADE NEGRA: ENTRE A ÁFRICA E O BRASIL

Discussões  acerca  do  tema identidade  e  diferença tem mobilizado o 

meio  acadêmico.  HALL,  em  suas  análises  sobre  o  tema,  pontua  que  “as 

afirmações  sobre  diferença  só  fazem  sentido  se  compreendidas  em  sua 
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relação com as afirmações sobre identidade.”34 Ou seja, identidade e diferença 

são inseparáveis, são mutuamente determinadas. A afirmação da identidade só 

faz sentido na presença do outro; em relação ao outro. A tendência natural e, 

louvável da pedagogia atual expressas inclusive pelos PCNs, é a da tolerância 

e do respeito  para com a diversidade e a diferença.  No entanto,  é  preciso 

problematizar  a  questão.  “Na  perspectiva  da  diversidade,  a  diferença  e  a 

identidade  tendem  a  ser  naturalizadas,  cristalizadas,  e  essencializadas. 

Posição  social  aceita  e  pedagogicamente  recomendada  é  de  respeito  e 

tolerância para com a diversidade e a diferença35. No entanto, para além dessa 

prática, deveríamos ter um currículo e uma pedagogia que, além de celebrar a 

diferença e a identidade, buscasse compreender e apontar os mecanismos e 

as instituições que estão envolvidas em sua criação e fixação.. 

Outro  aspecto  a  se  considerar  sobre  a  questão  da  identidade  é  a 

necessidade de olharmos criticamente a respeito da tendência atual de reforço 

a cultura e identidades de origem, genuínas, autênticas como instrumento de 

defesa de um grupo social em contraponto a idéia da democracia racial,e a do 

branqueamento  da  raça.Esta,  criada  pelos  brancos  para  escamotear  o 

preconceito e a discriminação, dificultou ,inclusive, o desenvolvimento entre os 

negros de um senso de identidade como grupo. Por isso mesmo, vivemos hoje, 

por  parte  dos  negros,  a  insistência  em  dividir  a  sociedade  em  grupos 

culturalmente  fechados.  No  entanto,  isso  não  se  sustenta.  Primeiramente 

porque , no próprio deslocamento dos africanos para o Brasil, não podemos 

considerá-los como portadores de uma herança cultural generalizada, com uma 

“única cultura coletiva a transportar.” Uma vez ,no Brasil, os negros tiveram que 

34 HALL, Stuart. Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Editora Vozes, 2000.
35 Idem.
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criar,  a  partir  de suas experiências diversas e de sua nova condição,  a  de 

escravo,mecanismos que se mostrassem receptivas às necessidades da vida 

cotidiana.Essa historicidade não pode ser negada.  É necessário pensarmos “ a 

educação  para  a  compreensão  e  o  respeito  à  dinâmica  histórica  das 

identidades sócio-culturais efetivamente constituídas”36. Os autores dos PCNs 

enfatizam  o  perigo  de  dividirmos  a  sociedade  brasileira  em  grupos 

culturalmente fechados.

Nas  obras  didáticas  analisadas,  os  negros  são  apresentados  como 

“responsáveis  por  boa  parte  da  riqueza  acumulada  em  nosso  país.”37 

Executavam tarefas agrícolas, de mineração, domésticas, urbanas, reforçando 

o seu papel fundamental na geração de riquezas da colônia. Seu trabalho era 

marcado pela opressão de seus senhores ou de outros agentes, como feitores 

que os puniam quando necessário. Os autores relatam as agressões sofridas 

pelos negros, desde a separação de sua família, de seu grupo étnico, até a 

descrição pormenorizada dos castigos e instrumentos de tortura usadas contra 

eles.  No  livro  de  Gilberto  Cotrim,  38o  aluno  poderá  ter  noção  da  condição 

escrava através de  um texto de  época contando os  afazeres  de um feitor. 

Neste documento, Regimento de feitor-mor de engenho, de 1663, é possível 

conhecer os castigos impostos aos negros, as formas de castigo proibidos, a 

presença da religião e do ato de confissão imposta aos negros como forma de 

controle  social;  como era feito  o  controle  sobre o número de escravos e a 

obrigação de justificar junto ao senhor ou a alguém da fazenda a morte de 

algum negro. “Castigar os negros: o castigo que se fizer ao escravo não há de 

36 MATOS, Hebe. O ensino de história e a luta contra a discriminação social no Brasil. In: Ensino de 
história: conceitos, temática e metodologia.
37 PILLETI, Nelson; PILLETI, Claudino. História e Vida. Ed. Ática. 5ª série,1997.
38 COTRIM, Gilberto. Saber e fazer história (História Geral e do Brasil0 6ª série. Editora Saraiva – 2005
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ser  com pau  nem tirar-lhe  com pedras  nem tijolos  e  quando  o  merecer  o 

mandará botar sobre um carro e dar-se-lhe-á com um açoite seu castigo; e, 

depois de bem açoitado, o mandará picar com navalha ou faca que corte bem e 

dar-se-lhe-á  com  sal,  sumo  de  limão  e  urina  e  o  meterá  alguns  dias  na 

corrente...”.39

Dentre os vários tipos de trabalho executados pelos escravos, poucos 

autores abordaram que isso poderia conferir  distinção entre os cativos;  que 

maior valor era dado ao boçal do que ao ladino: “Tinha menos valor o escravo 

chamado  boçal,  recém  chegado  da  África,  que  desconhecia  a  língua 

portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o ladino, isto é, o escravo que 

entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho”40 Entre 

os recém chegados  havia uma preferência pelos sudaneses, entre os séculos 

XVII  e  XVIII,  que  mesmo  sendo  comprados  por  um  preço  maior,  eram 

considerados  pelos  senhores  como  mais  fortes  e  inteligentes.  A  partir  do 

momento  em que  observou-se  que  estes  negros,  originários  do  interior  da 

Guiné lideravam muitas revoltas, no século XIX, a preferência recai sobre os 

bantus,  considerados  mais  pacíficos  e  adaptados  ao  trabalho.  Essas 

informações  são  importantes  para  compreendermos  a  complexidade  das 

relações de trabalho no mundo escravista.

 Desde  junho  de  2004  o  documento  Diretrizes  Curriculares  Nacionais 

para  a  Educação  das  Relações  Étnico-sociais  para  o  ensino  da  História  e 

cultura afro-brasileira e africana determinam a obrigatoriedade da inclusão  de 

História e cultura afro-brasileira e africana nos currículos de Educação Básica. 

Nos  três  livros  aprovados  pelo  PNLD de  2005,  analisados  nesse  trabalho, 

39 JOÃO, Fernandes Vieira. Regimento de Feitor-mor de Engenho (1663). Citado por Gilberto Cotrim p. 
158.
40 COTRIM, Gilberto. Saber e fazer história (História Geral e do Brasil 6ª série. Editora Saraiva – 2005
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apenas um deles dedica um capítulo à África. No livro, Nova História Crítica de 

Mário Schimidt parte do pressuposto de que o Egito não foi a única grande 

civilização da África e sim que existiram muitas outras. Aproveita o mapa com 

os principais estados africanos até o século XIX e traça um panorama geral 

sobre os principais reinos da África ao longo da história. Sempre que possível 

associa a história de alguns reinos africanos com a remessa de escravos para 

o  Brasil  contextualizando,  dando  significação.  Enaltece  alguns  aspectos 

culturais desses povos valorizando sua história sem, portanto, problematizá-la. 

Reforça a divindade entre eles, a sua ligação com os europeus, asiáticos e 

árabes. Dá importância ao estudo da África ao afirmar que “muitos brasileiros 

de hoje descendem de povos africanos, por isso, conhecer a história da África 

nos faz conhecer melhor nossa própria história”41. Ao descrever, mesmo que 

sucintamente os reinos africanos de Gana, Reino Núbio e império Mali, o autor 

mostra que a África era um continente composto por várias etnias, identidades, 

desmistificando a recorrente idéia de que o continente não produzia cultura e 

história e que era povoado por africanos coisificados ou quase invisíveis no que 

diz respeito a suas identidades próprias. Hernandez cita em seu livro “ A África 

na sala de aula” a visão do filósofo Friedrich Hegel, entre os séculos XVIII e 

XIX,  em  que  ele  afirma  o  seguinte  sobre  a  porção  subsaariana  deste 

continente: “ não tem interesse histórico próprio, se não o de que os homens 

vivem  ali  na  barbárie  e  na  selvageria,  sem  fornecer  nenhum  elemento  a 

civilização. Por mais que retrocedamos na história,  acharemos que a África 

está  sempre  fechada  no  contato  com  o  resto  do  mundo,  é  um  Eldorado 

recolhido  em si  mesmo,  é  o  país  criança envolvido  na  escuridão da noite, 

41 SHIMIDT, Mário. Nova história crítica. Editora Nova Geração, 6a série 2005.
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aquém da luz da história consciente (...) Neste parte principal da África não 

pode haver história.”42

Cláudio  Vicentino  no  livro  Viver  a  História,  chega  a  afirmar  na 

“Introdução ao Estudo de História”  que iria aproveitar  “os capítulos sobre a 

história  da  América  por  meio  dos  quais  vamos  conhecer  um pouco  sobre 

alguns dos povos africanos. Isso porque um dos objetivos deste livro é discutir 

a relação entre o nosso passado e o de outros povos que dele fizeram parte.” 

Isso  porém  não  ocorre.  A  África  é  apresentada  apenas  como  continente 

fornecedor de “povos bantos e sudaneses” como mão-de-obra escrava. África 

e  América  portuguesa  integradas  na  empresa  de  colonização  e  no 

enriquecimento dos núcleos metropolitanos. Esse tipo de abordagem simplista 

permite  que  a  visão  divulgada  pelo  filósofo  Hegel,  citada  anteriormente, 

sobreviva. Além de ser estranho um autor afirmar que irá trabalhar os povos 

africanos no capítulo e não o fazer.

Os manuais didáticos de uma maneira geral, reforçam a construção de 

uma  identidade  negra  calcada  na  memória  da  escravidão.  Após  refletirem 

sobre as razões que levaram os portugueses a optarem pelo negro como mão-

de-obra escrava no Brasil, traçam o trajeto dos navios tumbeiros para o Brasil, 

imputando  à  África  somente  a  função  de  fornecedora  de  escravos,  não 

abordando,  porém, sua história.  Em todos os livros analisados,  existem um 

mapa identificando os locais, os portos de onde os negros eram buscados, os 

grupos de africanos que para cá vieram (Bantos e Sudaneses) e o destino 

deles; e ou uma imagem das condições de transporte dos negros nos navios 

tumbeiros.  Abordam,  na  maioria  das  vezes,  de  forma  superficial,  que  a 

escravidão já era conhecida na África naquela época e, que, chefes africanos 

42 HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula. P.20.
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foram coniventes e receberam produtos e objetos em troca do fornecimento de 

escravos. Se não aprofundam ou esclarecem as bases da escravidão africana, 

o autor pode levar os alunos a imaginarem que os negros africanos já estavam 

acostumados com a escravidão quando vieram para o Brasil.

A  respeito  das relações  estabelecidas  entre  o  negro  e  o  branco,  no 

processo  de  escravidão,  as  obras  são  unânimes  em abandonar  a  tese  da 

passividade e em abraçar a idéia da resistência. Porém é possível perceber, na 

grande maioria das obras analisadas, referências apenas às formas clássicas 

de  revolta  escrava;  fugas,  formação  de  quilombos,  suicídios  e 

abortos.ORDOÑEZ,afirma o seguinte: “Mesmo sem meios para reagir e lutar,os 

negros nunca se submeteram totalmente ao domínio do branco. Resistiram de 

várias  maneiras.  Individualmente,  com  a  prática  do  suicídio,  aborto,  fuga, 

roubos, assassinato de feitores, de capitães do mato, de senhores e de seus 

familiares.  Em  grupo,  faziam  sabotagens  nas  instalações  do  engenho, 

insurreições  armadas  ou  fugiam.  Nas  fugas  coletivas,  os  escravos  se 

escondiam em lugares de difícil  acesso, onde fundavam(...) os quilombos.”43 

Sabemos que durante muito tempo a escravidão foi tratada pela historiografia 

brasileira  como um sistema baseado na dicotomia  opressores  e  oprimidos. 

Segundo  essa  abordagem,  os  escravos  eram  apresentados  como  seres 

vitimizados, reificados, reservando-se a eles o papel de peça importante de 

uma engrenagem mercantilista  e  que,  em função dos castigos físicos e da 

própria  condição  de  serem  considerados  uma  mercadoria  agiam  como  tal, 

eventualmente se revoltando, fugindo ou formando quilombos. Porém, a reação 

escrava ao sistema tem sido revisada desde a década de 80, principalmente 

43 ORDOÑEZ, Marlene. História: Brasil: da chegada dos portugueses à independência política. Quinta 
série .IBEP. p.93
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através das obras de João José Reis e Eduardo Silva44 que se propõem a 

aprofundar a discussão sobre as relações escravistas no Brasil. Esses autores 

questionam  a  tese  de  que,  numa  visão  dicotômica,  opressores  seriam  os 

algozes, implacáveis que conseguiram com sucesso impor sua vontade sobre 

os cativos, utilizando-se para isso da força física, a destruição da cultura dos 

mesmos e da imposição de sua religião e costumes. Já os oprimidos, seriam os 

impossibilitados pela condição de cativos, de manifestarem sua vontade, de 

buscarem espaços de autonomia e liberdade. É bem verdade que os senhores 

utilizaram diversos artifícios para o processo de dominação sobre os negros, 

porém,  não  encontraram  pela  frente  seres  estáticos,  “considerados  como 

simples  feixes  de  músculos”,  desprovidos  de  qualquer  possibilidade  de 

resistência frente à sua condição. João José Reis e Eduardo Silva apresentam, 

além de formas clássicas de reação escrava,  outras formas de negociação 

utilizadas pelos escravos na relação com o seu senhor e com o sistema.

.Nos livros didáticos analisados, alguns elementos importantes sobre a 

vida cotidiana dos escravos foram tratados, de forma superficial,  não sendo 

problematizadas. Como exemplo, a permissão concedida pelos senhores aos 

escravos  da  prática  de  plantio  próprio  em  dias  santos  e  feriados.Essa 

concessão  significava uma possibilidade de controle social do senhor, sobre 

seus  trabalhadores,  retirava  das  costas  do  senhor  a  obrigatoriedade  de 

alimentar seu escravo, mas também dava ao negro, a sensação de conquista 

de  autonomia,  evitando  revoltas.A  abordagem  pelos  autores  das  obras 

analisadas de outras formas de resistência ficam comprometidas. Não se faz 

menção à permissão, de alguns senhores às festas e rituais escravos como 

uma maneira de minimizar os efeitos da escravidão; aos candomblés onde os 

44 REIS,João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito.
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escravos  tinham a possibilidade de vivenciarem sua cultura,  mantendo sua 

identidade; às fugas reivindicatórias, aquelas com tempo determinado, onde o 

escravo queria era manifestar uma insatisfação quanto ao tratamento recebido, 

ou a um compromisso estabelecido entre os dois que não havia sido cumprido. 

Outro aspecto pouco tratado pelos materiais didáticos analisados, são as 

formas de obtenção da alforria. Estas podem ser consideradas representativas 

de um processo de negociação. Houve escravos que conseguiram através de 

testamentos, a alforria; outros conseguiram a alforria através da coartação, ou 

seja, negociavam o pagamento da liberdade com o senhor e a pagavam em 

prestações durante 4,  5  ou  6  anos.  O autor  Mário  Schimidt,  no livro  Nova 

História Crítica, cita outras maneiras sutis de resistência como “ o escravo fazia 

corpo mole para trabalhar, fingia-se de doente.”45

Porém, ao tratar dos negros forros, generaliza-se a idéia dos cativos libertos 

não serem exatamente um homem livre, que se não continuassem trabalhando 

para  o  seu  senhor,  voltariam  a  ser  escravos.  SCHIMIDT  afirma:  “Muitos 

senhores  transformavam  seus  cativos  em  libertos  (também  chamados  de 

forros). O liberto não era mais um escravo, mas também não era exatamente 

um homem livre. Ele ficava numa espécie de liberdade condicional. Durante 

alguns  anos  deveria  continuar  trabalhando  para  seu  antigo  senhor, 

colaborando com tudo. Agora, veja só a situação: O liberto não era mais um 

escravo,  mas  dava  um  duro  danado  sem  reclamar  porque  sonhava  em 

conquistar a liberdade definitiva.”46 Ora, sabemos que nem todo negro forro 

voltou  à  condição  de  escravo!E  que  isso  poderia  ocorrer  sim,  com  mais 

freqüência  se  o  negro  conseguiu  sua  alforria  pelo  sistema  de  coartação. 

45 SCHIMIDT, Mário. Nova História Crítica. Editora Nova Geração. 2005
46 SCHIMIDT, Mário. Nova História Crítica p.213.
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Sistema não citado pelo autor no livro. Poderiam se transformar em negro de 

ganho, categoria a que o autor define como escravo de ganho. Sabemos que 

os negros de ganho, como, por exemplo, as negras quitandeiras, podiam ser 

forras ou não. Quando não o eram, negociavam com os seus senhores uma 

quantia pelo trabalho exercido ampliando, portanto, o seu espaço de atuação 

negociado ou tornando possível a compra da libertação. 

Em suma todos os autores analisados são unânimes em afirmar que, “os 

negros,  contudo  não  se  submetiam  facilmente  à  escravidão”  ou  ainda 

considerando  “a  idéia  de  que  os  negros  sempre  foram passivos  aceitando 

humildemente a sua situação não passa de um preconceito idiota.” Porém, não 

desenvolvem o tema resistência;  não levam em consideração que tanto no 

Brasil quanto em outras partes, os escravos negociaram mais do que lutaram 

abertamente contra o sistema; que eles defendiam padrões materiais de vida e 

uma  vida  espiritual  e  lúdica  autônomas,  ainda  que  houvesse  sincretismo. 

Apenas Gilberto Cotrim, em seu livro Saber e fazer História, aborda formas de 

negociação ao afirmar “muitos escravos cumpriam às exigências de obediência 

e trabalho em troca de um melhor padrão de sobrevivência e de conquista de 

espaço  para  expressar  sua  cultura,  organização  de  festas,  etc.”  Insere  o 

documento sobre o Engenho de Santana para trabalhar com as reivindicações 

escravas ao seu senhor.  Cita  João José Reis e  Eduardo Silva “autores de 

obras  mais  recentes  mostram  que  os  escravos,  na  medida  de  suas 

possibilidades, transformaram o seu tempo, ora promovendo uma luta aberta 

contra  a escravidão,  ora até  mesmo adaptando-se  ao  sistema para  reduzir 

seus aspectos mais perversos.”

3.2 CULTURA: Afro-brasileira; entre o folclore e o conflito.
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O conceito de cultura, além de controvertido, se constitui em uma arena 

de disputa de interesses. Alguns a relacionam ao folclore, ou seja, afirmam que 

a  cultura  popular  seria  o  conjunto  das  tradições  culturais  de  um  país  ou 

região;visão esta que a congela no tempo, tornando-a pura, cristalizada.

Outros já acreditam que num mundo globalizado como o de hoje, que 

valoriza a cultura de massa, a cultura popular se modernizou ou se rendeu aos 

grupos hegemônicos. Nestor Canclini ilustra bem essa última visão ao afirmar 

que “ se a cultura popular se moderniza, como de fato ocorre, isso é para os 

grupos hegemônicos uma confirmação de que seu tradicionalismo não tem 

saída; para os defensores das causas populares torna-se outra evidência da 

forma como a dominação os impede de ser eles mesmos”47. Na verdade, o que 

se verifica nessa perspectiva é a presença do conflito na cultura o que para 

Hall  representaria  “um  espaço  de  lutas  contínuas  marcadas  por  linhas 

complexas de resistência e também de superação onde não se obtém vitórias 

definitivas de grupos sociais...”48.

Martha Abreu, no texto “Cultura Popular; um conceito e várias histórias” 

chama  a  atenção,  principalmente  aos  profissionais  da  história,  para  a 

necessidade de pensarmos e historicizarmos o conceito  de cultura popular, 

uma vez que este,  recebeu significados  políticos  e  teóricos  construídos  ou 

inventados em seu próprio tempo. Sem querer descrever e analisar todas as 

construções  e  disputas  em  torno  do  conceito  de  cultura,  neste  presente 

trabalho,  uma  parece  estar  presente  nos  livros  didáticos  analisados:  a 

perspectiva  folclorista.  Esta,  no  Brasil,  surgiu  com o objetivo  de  resgatar  a 

identidade do passado, construída pelo povo de forma autêntica.  O folclore 
47 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. Edusp. 2000. p. 206.
48 STUART, Hall. A desconstrução do popular.
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valorizava “o tradicional e o que permanecia, com traços de uma identidade 

cultural e étnica, marcada pela integração cultural sincrética das três raças”49.

Nos  livros  didáticos  analisados  nesse  trabalho,  a  cultura  popular  no 

Brasil é vista como resultado da mistura de línguas, hábitos e valores do índio, 

do branco e do negro PILETTI, afirma o seguinte: “os negros trazidos para o 

Brasil como escravos foram obrigados a abandonar seus costumes africanos... 

Apesar disso exerceram enorme influência sobre a cultura popular brasileira. 

Vários pratos típicos da Bahia, resultaram da contribuição dos escravos. Muitas 

palavras  do  nosso  vocabulário  tem  origem  africana:  batuque,  cachaça, 

caçula...Instrumentos  musicais  ainda  hoje  utilizados  vieram  da  África...  Da 

mesma forma certos ritmos de dança e de música...”50 Esse tipo de abordagem 

reforça a visão folclorizada de cultura, não dá a ela a dimensão histórica que 

deve  ter,  valoriza  a  contribuição  cultural  pela  contribuição.  Não  permite  a 

compreensão  das  histórias  compartilhadas,  das  interações  e  das  trocas 

ocorridas entre os grupos étnicos formadores da sociedade brasileira. Sobre a 

vida  dos  negros,  para  além  da  escravidão,  pouco  é  abordado.  Nelson  e 

Claudino  Piletti  51afirmam que:  “  A  muito  custo  conseguiram (os  escravos) 

manter  algumas  tradições:  uma  dança,  algumas  palavras  de  sua  língua...” 

Ainda: “Enfim, de um momento para o outro, os africanos que chegavam ao 

Brasil    eram obrigados  a  modificar  totalmente  seu  modo  de  vida  e  seus 

costumes. Imagine o choque que isso representa. É como se você, de repente, 

fosse obrigado a viver entre os esquimós, forçado a vestir-se como eles, a 

comer o que eles comem, a seguir  a  religião deles,  a  trabalhar  como eles 

trabalham e assim por diante.”(p76). Por mais que o autor, a seguir levante as 

49 ABREU, Martha. Cultura Popular: um conceito e várias culturas.
50 PILETTI, Nelson. PILETTI, Claudino. História e Vida. Sexta série. P.63 e 64.
51  PILLETI, Claudino- História e Vida. 5ª série. Ática, 1997.
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formas clássicas de resistência escrava diante de uma realidade como essa, é 

necessário  ir  além.  Reforçar  a  idéia  de  que  houve;  por  parte  dos  negros, 

criação de espaços de autonomia. Os mesmos autores, no livro da 6ª série, 

falam de destruição da cultura africana, mas falam também da contribuição sob 

outro  ponto  de  vista.  Valorizando  os  conhecimentos  africanos  sobre  a 

mineração e a siderurgia. Citam como exemplo os iorubás que trabalhavam 

excepcionalmente o cobre e o estanho; em Gana e na Nigéria utilizavam-se as 

enxadas de ferro antes que os portugueses soubessem o que era isso.

Kátia Correa Peixoto Alves e Regina Célia de Moura Gomide Belisário52, 

reforçam que,“.mesmo  com todas  as  agruras,  de  alguma  forma  os  cativos 

mantiveram  suas  tradições,  ainda  que  mesclados  pelo  convívio  com  os 

senhores  brancos  e  pelas  trocas  e  influências  entre  os  diversos  grupos 

originários da África.”

O Brasil, nos manuais didáticos é apontado como o país da diversidade 

cultural.  Veja  o  que  Alves  e  Belisário  afirmam  em  sua  obra  didática: 

“convencidos  da  superioridade  da  cultura  branca  os  portugueses  tentaram 

sufocar as demais, mas tal não aconteceu porque somos hoje herdeiros de um 

mundo mestiço e é isso que faz a nossa diferença como povo”53.

Os autores de uma maneira geral repudiam a tese da democracia racial 

que preconiza que a predominância da miscigenação na constituição do povo 

brasileiro  leva  à  total  ausência  de  preconceitos  raciais  e  étnicos.  Gilberto 

Cotrim em História e Reflexão afirma que “cada povo tem sua cultura que é 

influenciada pela cultura de outros povos”. E define como cultura: “a cultura é 

52 ALVES, Kátia Correa Peixoto; BELISÁRIO, Regina Célia de Moura Gomide. Nas trilhas da História – 
6ª série – Editora Dimensão – 2001/2002
53 ALVES, Kátia Correa Peixoto; BELISÁRIO, Regina Célia de Moura Gomide. Nas Trilhas da História. 
Editora dimensão- 6a série 2001/2002.
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formada  das  coisas  que  aprendemos  e  aprendemos  em  contato  com  as 

pessoas que já sabem, que já aprenderam antes de nós”54. Nessa afirmativa, o 

autor apresenta a cultura como uma interação de sujeitos, mas não aprofunda 

os muitos lados dessa interação, não historiciza; considera a cultura somente 

como produção do passado. Se a cultura é histórica, é formada por diferentes 

sujeitos, no passado e no presente, que se relacionam de forma contraditória.

Observa-se, que os autores trabalham com a importância das três raças 

na  formação  do  povo  brasileiro  identificando-as  sem  aprofundar  as 

especificidades  dessas  identidades  sem,  contudo,  abrir  mão  de  que  elas 

formam   a  identidade  nacional.  O  discurso  divulgado  pelas  Diretrizes 

Curriculares  dá  ênfase  às  características  particulares  de  cada  identidade, 

buscando  na  origem,  sua  distinção  acima  da  identidade  nacional.  Por 

exemplo;os negros buscam sua identidade afro não a de brasileiros ou ainda 

se consideram como um etnia particular. Os manuais escolares enfatizam que 

o nosso povo é mestiço.

 Com  relação  às  discussões  atuais  sobre  racismo,  situações  de 

preconceito,, poucos autores se propõem a abordá-las.

Cláudio  Vicentino  em,  Viver  a  História,  abre  o  capítulo  “Economia  e 

sociedade canavieira na América Portuguesa “ com uma reportagem intitulada “ 

Racismo –  Rio  volta  a  escavar  cemitério  de  escravos “  segue com dados, 

imagens e indicadores de renda e escolaridade entre negros e brancos hoje; 

propondo a discussão sobre a política de exclusão desse enorme contingente 

de mulatos e negros do direito à educação. Mário Schimidt, em obra já citada, 

também discute o racismo como crime e traz à tona a discussão de que não 

existem raças humanas. As obras abordam pouco esse aspecto, quase não 

54 COTRIM, Gilberto. História e Reflexão. Vol 2. Editora Saraiva 2000.
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citam os movimentos negros, as lutas por mudanças na legislação, a discussão 

sobre o sistema de cotas para negros em universidades.

Essa  abordagem  crítica  sobre  as  situações  de  preconceito  e 

discriminação racial deveria estar presente em todas as obras didáticas. Ela 

possibilita o estabelecimento de uma ligação importante entre o presente e o 

passado, permitindo ao aluno compreender essa relação tão fundamental no 

ensino de história.Além disso, contribui para a superação da indiferença, da 

injustiça  e  desqualificação  com  que  determinadas  etnias  são  tratadas. 

Possibilita  a  formação  de  um aluno  mais  crítico,  que  compreenda  “  que  a 

sociedade  é  formada  por  pessoas  que  pertencem  a  grupos  étnicos-raciais 

distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que 

em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.”55

As  obras  didáticas  analisadas  neste  trabalho  confirmam  a  ausência 

ainda  de  grande  parte  de  novas  abordagens  historiográficas  sobre  a 

escravidão. Reforçam a tese de que o hiato entre a produção acadêmica e 

produção  de  livros  didáticos  ainda  se  faz  presente.  Comprovam  que  as 

determinações  de  um  documento  importante  como  as  Diretrizes  não  são 

abordados e muito menos questionados. Os avanços verificados no que diz 

respeito à idéia de que os negros não foram passivos poderia ser enriquecida 

pelas  novas  abordagens  e  utilizadas  na  divulgação  de  uma  outra  imagem 

desse povo, uma imagem positiva de uma etnia que, mesmo vivendo sob um 

sistema  escravista,  tinha  a  sua  história  de  luta,  resistência  e  negociação. 

Demonstra que o caminho para a construção de uma identidade negra positiva, 

ainda está longe de ser  alcançado se  não tratarmos de estudar  a  fundo o 

55 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro Brasileira e Africana p.18
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continente africano,  de trazermos esta história para os livros didáticos e de 

divulgarmos de forma mais clara a complexidade das relações escravistas no 

Brasil.
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CONCLUSÃO

As obras didáticas,  analisadas neste trabalho,  à  luz dos documentos 

LDB,  PCNs e  Diretrizes,  confirmam a ausência  ainda  de  grande  parte  das 

novas abordagens historiográficas sobre a escravidão. Reforçam a tese de que 

o hiato entre a produção acadêmica e produção de livros didáticos ainda se faz 

presente.Mesmo com as discussões que colocam a  história  e  o  ensino  de 

história como objeto das preocupações acadêmicas e do magistério em geral , 

a representação iconográfica e verbal sobre os negros, no livro didático ainda é 

dominada por concepções distantes da filosofia apregoada pelo PNLD e pelas 

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  que  determinam  a  obrigatoriedade  da 

inclusão  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Africana  nos  currículos  de 

educação básica.

A condição jurídica de cativos,imposta aos negros e seus descendentes, 

por  mais  de  350  anos,  deve  ser  apresentada  com  todos  os  recursos  de 

violência e dominação utilizados na época, porém , não pode se constituir em 

obstáculo  para  o  conhecimento  do  cotidiano  e  de  outros  aspectos  de  sua 

história..Por exemplo: Os avanços verificados no que diz respeito à idéia de 
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que  os  negros  não  foram  passivos  diante  da  escravidão,poderia  ser 

enriquecida pelas novas abordagens historiográficas e utilizadas na divulgação 

de  uma  outra  imagem  desse  povo  que,  mesmo  vivendo  sob  um  sistema 

escravista, tinha a sua história de luta, resistência e negociação. Demonstra 

que o caminho para a construção de uma outra identidade negra ainda está 

longe de ser  alcançado se  não  tratarmos de  estudar  a  fundo  o  continente 

africano, de trazermos esta história para os livros didáticos e de divulgarmos de 

forma mais  clara  a  complexidade  das  relações  escravistas  no  Brasil.  Além 

disso,  faz-se  necessário  um  aprofundamento  nas  discussões  acerca  do 

racismo, das situações de discriminação racial no sentido de entendermos  a 

origem desses problemas e contribuirmos para a superação da indiferença, da 

injustiça e desqualificação com que determinados grupos étnicos são tratados.
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