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RESUMO

SANTOS, Aline Dias dos. Iconografia e Representação Feminina: as mulheres negras nos
Livros didáticos de História Pós-Lei 10.639/2003. 2017. 197 f. Dissertação (Mestrado em
História) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.
O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir as imagens que representam mulheres
negras em livros didáticos de História para o Ensino Médio nas Coleções Ser Protagonista e
Novo Olhar História, ambas do Programa Nacional do Livro Didático 2015. Compreende-se os
livros didáticos enquanto objetos portadores de um sistema de valores, que veiculam ideias,
culturas e representações e, por isso, tornam-se objeto ideal para verificar as imagens das
mulheres negras, posicionando a pesquisa em favor de uma luta por uma educação antirracista.
O estudo se insere no campo da História do Tempo Presente e da Educação. O referencial
teórico é interdisciplinar composto por autoras de Gênero, Educação, História da Arte e
História, inseridos no campo dos estudos Pós-Coloniais e Estudos Culturais. A pesquisa pautase na análise qualitativa dos livros didáticos. Do ponto de vista do primeiro, foram encontradas
poucas representações de mulheres negras nestes materiais, em comparação com as mulheres e
homens brancos, evidenciando a permanência da branquitude e colonialidade. Em relação às
análises qualitativas, predominam as representações de mulheres negras em maior número no
contexto da escravidão; além disso, nos conteúdos de História do Brasil, fora do período
colonial e imperial, não há menção sobre as contribuições intelectuais, culturais, sociais ou
políticas das mulheres negras brasileiras.
Palavras-Chave: História. Ensino de História. Livro Didático. Mulheres Negras. História do
Tempo presente.

ABSTRACT

SANTOS, Aline Dias dos. Iconografia e Representação Feminina: as mulheres negras nos
Livros didáticos de História Pós-Lei 10.639/2003. 2017. 197 f. Dissertação (Mestrado em
História) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

The present work aims to analyze and discuss the images that represent black women present
in the textbooks of History for High School in the Protagonist and New Look History
collections, both of the National Textbook Program 2015. Understand textbooks as Objects that
carry a value system that convey ideas, cultures and representations and, therefore, become an
ideal object to verify the representations of black women, positioning research in favor of a
fight for an antiracist education. The study falls within the field of the History of Present Time
and Education. The theoretical reference is interdisciplinary composed by authors of Gender,
Education, History of Art and History, inserted in the field of Postcolonial Studies and Cultural
Studies. The research is based on the quantitative and qualitative analysis of textbooks. From
the point of view of the former, few representations of black women in these materials were
evidenced in comparison with white women and men, evidencing the permanence of whiteness
and coloniality. In relation to the qualitative analyzes, these evidenced the predominance of
representations of black women in greater numbers in the context of slavery; Moreover, in the
contents of History of Brazil, outside the colonial and imperial period, there is no mention of
the intellectual, cultural, social or political contributions of Brazilian black women.
Keywords: History. Teaching History. Textbook. Black Women. History of the present time.
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1

PRÓLOGO
Este texto inicial discorre sobre questões que perpassam minha trajetória pessoal e

acadêmica, ligando minha vida como mulher lésbica negra às escolhas profissionais que me
trazem até esta dissertação. Para realizar esse intento, optei por usar nestas palavras iniciais a
primeira pessoa no singular, diferententemente do restante da dissertação. Minha experiência
acadêmica foi exclusivamente em universidades particulares, cresci e amadureci ouvindo que
as universidades públicas não eram lugar para uma pessoa como eu, cria do Capão Redondo,
região periférica de São Paulo. Que eu me lembre, nunca sonhei em ter uma profissão
específica, mas sempre dizia à minha mãe que seria doutora, esse sempre foi o sonho. Por ser a
área da saúde muito bem vista e respeitada nas periferias, em busca do respeito de quem veste
branco, cursei enfermagem padrão onde, por metade do curso, eu era a única aluna negra do
período da manhã, dentre todos os cursos. Como moradora de periferia, onde a maioria é negra,
comecei a compreender algumas violências que eu sofria naquela instituição. Ainda que
naquele momento eu não soubesse nomear, sentia duros golpes nas minhas raízes. Contudo,
não me formei. A vontade de estudar era muito maior do que a condição de pagar uma
universidade referência na área da saúde.
Numa viagem a Ouro Preto, Minas Gerais, emocionada de, em tão pouco tempo ver,
sentir e aprender tanto sobre o período colonial e sobre as pessoas africanas e negras que por
ali passaram e imprimiram suas experiências e sabedorias, me senti instigada, pois cada lugar
novo que me era revelado tinha uma História de tristeza e outras cinco sobre resistência. Porque
será que na escola apenas os conteúdos de sofrimento estavam presentes? Porque os livros
didáticos não me ensinaram sobre estas resistências? Naquela cidade, as minhas raízes se
reidrataram, foram sete dias que mudaram completamente os meus caminhos, dias que foram
conduzidos pelo senhor Geraldo, guia que me acompanhou. Ele fazia questão de me mostrar
fotos, documentos e lugares não comuns a turistas, e sempre me questionando: Tem certeza que
você é enfermeira? Você não é Historiadora? E eu sempre respondia negativamente com um
sorriso. Já no último dia, depois de ter sido indagada sobre isso a semana inteira, eu finalmente
perguntei por que ele achava que eu era Historiadora. Na minha cabeça, o questionamento dele
não tinha sentido algum, pois na minha cabeça uma Historiadora se ocupava em estudar o Egito,
o passado, coisas ligadas a Arqueologia, e eu estava naquele lugar, conhecendo o passado, mas
querendo saber sobre como estes fatos interferem hoje. Eu estava ali me procurando no passado,
acreditando que era uma sensação e um compromisso pessoal. Eu estava realmente curiosa e
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querendo muito passar aquele conhecimento a outras pessoas. A resposta dele foi que as
perguntas que eu fazia eram iguais às perguntas que os Historiadores faziam a ele, e que eu
deveria repensar a minha carreira. Voltei para São Paulo, olhei a grade de disciplinas do curso
de História de algumas universidades particulares, me encantei, olhei os preços e logo mudei
para o curso de História. Novamente, me encontrava em um bioma, cujo funcionamento eu
desconhecia. Mas ali havia diversidade de pessoas, pensamentos e, algo que eu desconhecia
completamente, a política.
O ano era 2009, ouvi falar pela primeira vez em Karl Marx, Lênin e tantos outros. Fui
abraçada com muito carinho por militantes do movimento negro do ABC paulista, conheci
Carlos Moore, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e, com a ajuda dos
colegas Aline Elisabeth e Eduardo Rosa, aprendi que eu podia ser negra, que isso não era um
problema e eu só precisava aprender a lidar com o racismo. No fim deste ano, num profundo
processo de autoconhecimento, muitas conversas, muitos afro abraços, raspei os meus cabelos
alisados, e iniciei uma trajetória com um novo posicionamento no mundo. Alguns galhos se
quebraram, frutos morreram sem amadurecer, mas, com as raízes saudáveis, o tempo se
encarrega de fazer florescer novamente, tudo se renova. Fez parte desse processo de renovação
trocar de universidade algumas vezes, numa destas trocas encontrei a professora Heloísa
Aguiar, que numa disciplina sobre livros didáticos e ensino de História, parou um pouco o
conteúdo programado da aula para nos incentivar a sonhar com a pesquisa, e nos convidou para
participar da Iniciação Científica.
Candidatei-me, nesse mesmo período e iniciei como bolsista no Projeto Escola da
Família, atuando como Educadora Universitária na Escola Estadual Oscar Blois, situada no
bairro do Jaraguá em São Paulo e, como todas as coisas estão conectadas, em sala de aula
sempre foi marcante a empatia das estudantes negras comigo. Era frequente a curiosidade delas
sobre o meu cabelo, e normalmente as conversas terminavam com elas acariciando os meus
cabelos, e passei a ser a “tia do black”. As experiências no Programa Escola da Família me
marcaram muito porque, apesar de ser militante, nesse período, junto com a Uneafro Brasil, eu
não tinha passado por esta experiência no âmbito profissional. Sabendo que eu era professora,
algumas vezes os estudantes que participavam da escola aos finais de semana comentavam
comigo sobre as aulas de História, e os livros didáticos frequentemente eram lembrados. Estas
vivências se transformaram em interesse acadêmico quando numa aula do meu estágio, numa
classe do 6º ano, uma aluna me trouxe o livro didático que a turma estava trabalhando, aberto
numa imagem e me perguntou: “Tia, porque o cabelo das escravas não aparece nos livros? Meu
amigo disse que é porque é cabelo ruim, piolhento, igual o meu”, eu não tive tempo de explicar

25

muita coisa para ela, pois a aula estava seguindo, e eu não devia interferir, e também não fazia
ideia do que dizer. Fiquei completamente sem ação.
Nesta e em outras aulas percebi que os conteúdos dos livros didáticos viravam piadas
entre os estudantes. Quanto mais os estudantes - principalmente as meninas - se pareciam
fisicamente com algum personagem do livro, mais eram vítimas das piadas relacionadas à cor
da pele delas ou de suas mães. Esta relação de apontar feiura e inadequação às estudantes do
sexo feminino e às suas mães me chamou atenção, pois esta narrativa era provocada naquele
momento a partir da representação das mulheres presentes nos livros didáticos que eles
receberam como material oficial da escola. Assim nasceu minha primeira pesquisa em História,
me inscrevi na Iniciação científica com um projeto intitulado: “Iconografia e representação
feminina negra: a construção das mulheres negras nos livros didáticos de História pós lei
10.639/2003”. Infelizmente o projeto foi rejeitado, o que me fez entrar num processo longo de
auto boicote que me fez acreditar que a pesquisa e a sala de aula não eram lugares para mim.
Tranquei o curso, voltei a trabalhar no telemarketing e passei por um período muito complicado
de inadequação no mundo. Assim, eu me guardava do mundo e me projetava nas redes sociais,
escrevendo textos sobre o que eu sentia e observava do mundo. Dentro dessa energia, conheci
virtualmente em grupos feministas muitas mulheres que trabalham coletivamente incentivando
mulheres a seguirem carreiras e a refletir profundamente sobre seus lugares no mundo.
A maioria eram de feministas brancas heterossexuais, apesar disso consegui
compreender que meu lugar como mulher deveria ser conquistado, e a partir disso conheci
feministas negras, indígenas, lésbicas incríveis e aos poucos a palavra representatividade
tomava sentido na minha vida, eu podia existir intelectualmente sendo eu mesma, e contribuir
para que outras iguais a mim possam ser elas mesmas também. A partir dessas vivências
coletivas, minhas sementes foram adubadas e regadas com muito amor das amigas, em especial
a Historiadora Juliana Paiva, que me incentiva, empurra e me tira do lugar onde o racismo me
colocou e namorada da época, Jéssica Ipolito, que me amou em momentos que só o amor é
capaz de segurar, mesmo quando é inevitável cair. Com muita dificuldade terminei o curso de
História em 2014. Finalmente eu era professora!
Mudei-me para Florianópolis, como fuga das violências aumentadas que eu vivia numa
das maiores cidades da América Latina, e apaixonada por uma mulher incrível, acreditando que
nesta Ilha poderia, sem grandes ambições, lecionar e viver tranquila com amor e plantas.
Reconectei-me com as plantas, passava os dias cuidando de uma horta caseira que fiz em vasos,
e aquelas plantas que perfumavam o meu quintal e me presenteavam com frutos maravilhosos
me permitiram sonhar em continuar estudando, pensei assim em fazer uma nova graduação em
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geografia, porque eu não acreditava mesmo que eu poderia ser uma pesquisadora. Me inscrevi
para o vestibular da UFSC turma 2015, passei dias ansiosa pois a universidade pública agora
com cotas raciais, poderia ser um lugar para mim. Será?
Nem as minhas amigas, nem minha namorada concordaram com esta decisão de iniciar
uma nova graduação, todas consideraram uma grande perda de tempo. Reconsiderei sobre o
vestibular e acreditei ser possível lançar as sementes no mestrado. Buscando informações sobre
universidades sulistas, encontrei o NEAB - Núcleo de estudos Afro-brasileiros da Universidade
do Estado de Santa Catarina - UDESC, como um terreno preparado para receber estas sementes.
Em 2015, iniciei o percurso no mestrado, depois de ser adubada pela força, sabedoria e a
persistência de muitas mulheres, segura pelas minhas raízes e tronco, representadas pela minha
mãe - ainda que não seja vista é sentida durante todo esse processo - e me ensinando as medidas
certas para manter-me forte em períodos de escassez. Além disso, minha mãe me ensina que
não adianta ter condições favoráveis ao crescimento, sem amor. A técnica pode fazer com que
uma árvore gere frutos, porém quando há o amor presente desde as raízes, os bons frutos
vingam, e mesmo com condições mínimas as folhas se renovam num processo ininterrupto, e
sem chamar atenção.
Assim, sem condições ideais, porém com amor e em bons ventos, cheguei até esta
dissertação. Os ventos que me sopraram até aqui, têm muitos nomes, destaco aqui os ventos
que fizeram e fazem o furacão girar: Ruana Piber, namorada e companheira, me acolhia em
seus braços como uma brisa quente depois de um longo inverno, e lia os textos para mim
enquanto eu chorava acreditando que nunca iria entendê-los. Melissa Freitas, a primeira defesa
de mestrado que eu assisti, passa por mim feito um vento forte que levanta a areia do chão e cai
nos olhos, e depois que a gente esfrega parece que o mundo fica diferente, mais limpo. Bianca
Vieira, filha de Oyá, é o próprio vento. Anunciou diversas tempestades que enfrentei, com seus
raios iluminou caminhos, com seus redemoinhos que bagunçam os caminhos, me fizeram
mesmo na confusão, saber por onde seguir. Senhor Geraldo, que deu o sopro inicial lá em Minas
Gerais. Muitas professoras que dispuseram do seu tempo pessoal para me ajudar a seguir meu
caminho. As ventanias e ventos me trouxeram até aqui, e este “aqui” ainda é desconhecido e
completamente relativo, porém é permeável. Entre permanências e rupturas, acredito que todas
as experiências foram se somando e assim, eu vi na Educação uma possibilidade de
transformação para questões que me afetaram enquanto mulher negra, lésbica, pobre e filha de
mãe solteira, faxineira, ou seja, figura ilustrativa da exclusão educacional, tornando minha
trajetória pessoal e política.
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2

INTRODUÇÃO
Esta dissertação resulta de uma longa jornada de encontros, desencontros, sabedorias,

oportunidades e coletividade que vivi entre variados grupos principalmente de mulheres e
lésbicas, dentro e fora do ambiente acadêmico. Ela será apresentada num conjunto de três
capítulos que podem ser lidos de maneira independente, mas se originam de uma mesma raiz.
Podem ser lidos como: início, meio e fim. Porém, não há aqui início nem fim. Os capítulos aqui
discutidos podem ser reconhecidos como uma árvore, com raiz, caule, seiva, folhas, frutos,
certamente sombra. Cada qual sendo uma criatura específica, com aparência, formato, textura,
gosto, cor, som, cheiro diferente, onde nenhuma parte é mais importante que a outra, e todas as
partes colaboram entre si para se conectar a algo maior.
O presente estudo tem como grande tema o racismo nos livros didáticos, o qual não é
inédito, já que as primeiras pesquisas relacionadas à temática datam da década de 1950 e
adentram o século XXI, ainda com muitos desafios acerca de uma pedagogia antirracista, pois
o racismo ainda sequer é compreendido minimamente em todas as esferas educacionais. As
pesquisas sobre a questão encontram-se na confluência de vários campos de estudos e recortes
disciplinares, sendo a educação a área de conhecimento que mais se destaca com trabalhos de
pesquisa debruçados a entender as relações raciais e o racismo 1. O estudo de Rosemberg, Bazilli
e Silva (2003), por exemplo, oferece um panorama importante a respeito das pesquisas que
desde a década de 1950 vêm investigando o discurso racista em livros didáticos. Embora as
discussões sejam referentes a materiais didáticos voltados ao Ensino Fundamental, suas análises
contribuem para pensar esta pesquisa na medida em que estão focadas nos textos e ilustrações.
O autor aponta que se na década 50, os livros didáticos apresentam uma concepção de que o
racismo se expressa em proposições de hostilidade racial que defendiam a inferioridade natural
dos negros. Ainda entre as décadas de 1980 e 1990 havia um discurso sistemático e depreciativo
da população negra sendo expresso de forma implícita nos materiais didáticos. Em período
posterior, os estudos de Ana Célia da Silva 2, apresentam dados sobre as representações de
mulheres negras nos materiais escolares, e apontamentos sobre a lei 10.639/2003 introduzindoa como motivo para a mudança nas representações imagéticas da população negra. A autora
1

Racismo aqui é entendido como a doutrina que defende a superioridade de certos grupos raciais e étnicos. É um
modo hierárquico de classificação dos seres humanos que os distingue com base nas propriedades físicas e nos
marcos culturais (SOUZA; CROSO, 2007, p. 19).
2
Ana Célia da Silva, nasceu na Bahia, Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia Atualmente é
professora da Universidade do Estado da Bahia no Departamento de Educação. Eleita Membro Titular do Conselho
Estadual de Cultura, referendada pela Assembleia Legislativa em 18 de outubro de 2007, para compor a Câmara
de Política Sócio Cultural. Ana Célia da Silva desenvolve sobre questão racial e educação, desde os anos 80.
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analisa livros didáticos de língua portuguesa para o Ensino Fundamental que circularam na
década de 1990, e compara a presença da imagem do negro nas publicações didáticas com as
de sua pesquisa da década anterior. E destaca que de 15 livros de Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental da década de 1990, apenas cinco revelaram mudanças significativas à
representação do negro nos textos e imagens em comparação com a década anterior 3. As
reflexões apontadas anteriormente, advindas das pesquisas citadas, contribuíram para pensar a
investigação que desenvolvo nesta pesquisa, na qual a representação imagética das mulheres
negras4 é foco. Neste sentido, com o objetivo de contribuir com a temática, esta pesquisa trata
especificamente do racismo direcionado às mulheres negras, e parte da seguinte questão: Após
dez anos da aprovação da Lei 10.639/2003 e da publicação das Diretrizes Curriculares
Nacionais Parecer CNE/CP nº3/20045, como os Livros didáticos de História para o Ensino
Médio estão apresentando as mulheres negras nas imagens?
A noção de representação é importante porque está ligada à produção das identidades e
das diferenças, “quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a
identidade” (SILVA, 2000, p. 91), especialmente o que estipula as Diretrizes 6 de 2004, em
relação a representação positivada pois estas pedagogias de combate ao racismo fortalecem
entre os negros e despertam entre os brancos a consciência negra, bem como fazem parte de
“um processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da escola, da dívida social
que têm em relação ao segmento negro da população, possibilitando uma tomada de posição
explícita contra o racismo” (BRASIL, 2004, p. 16-17).

3

“Representação social do negro no livro didático: o que mudou? Por que mudou?” Baseado em sua tese de
doutorado intitulada “As transformações da representação social do Negro no Livro didático e seus determinantes”,
defendida em 2001 na universidade Federal da Bahia.
4
Compreende-se aqui mulheres negras, aquelas que descendem das populações africanas e constituíram-se na
diáspora e em diversas partes do mundo, bem como as africanas nascidas no continente africano. Embora tenha
presente que estas mulheres não podem ser tomadas como um grupo homogêneo, devido aos processos históricos
diversos experienciados que as diferenciam socialmente e culturalmente, compreendo que ambas se torna
representação negra nos Livros Didáticos Distribuídos no Brasil a partir do PNLD, por conta da experiência do
racismo e sexismo como estruturantes da nossa cultura. Neste sentido, a categoria mulheres negras neste trabalho
se refere às representações de mulheres que, a mesmo com suas especificidades, fazem parte da narrativa da
violência racial devido a insígnia da cor, tornando-se Representação.
5
O Parecer CNE/CP n.º 3, foi aprovado em março de 2004 e homologado pelo Ministério da Educação (MEC)
em junho do mesmo ano. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são
normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de
ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
6
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento,
execução e avaliação da Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no
seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à
construção de nação democrática (BRASIL, 2004, p. 31)
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A escolha em considerar o recorte temporal para a pesquisa se deu a partir dos dez anos
completados em 2013 da lei nº 10.639, quando foram organizadas diversas mesas-redondas,
seminários, encontros, lançamento de publicações e apresentações de pesquisas com vistas à
realização de um “balanço dos dez anos da lei7”, sendo possível verificar que este dispositivo
legal tem efeito direto na valorização da História e cultura africana e afro-brasileira, e
redimensionou as discussões sobre racismo no país, pois os dispositivos legais levaram as
escolas a promover na sociedade uma auto-reflexão sobre as pessoas negras e não negras e
principalmente sobre o racismo e suas implicações em nossa sociedade.
É sabido que o conceito de raça tem seu campo semântico, dimensão temporal e
espacial, como qualquer conceito, neste trabalho, o conceito de “raça” usado é o de “raça
social”, conforme teorizou Guimarães (1999)8, nos dizendo que o conceito de raça nada mais é
do que uma construção social e um conceito analítico fundamental para a compreensão de
desigualdades que estruturam a sociedade brasileira, que utiliza tal conceito para construir,
manter e reproduzir diferenças e privilégios 9. Assim, é necessário evidenciar que a categoria
“raça” na contemporaneidade, ainda que, ser negro ou branco não signifique a mesma coisa no
Brasil, Estados Unidos da América ou África, produz discursos racistas, atrelados ainda, a ideia
de raça produzida pela ciência moderna nos séculos XIX e XX10, fazendo com que o conceito
de raça seja válido se encarado dentro de um processo político-ideológico, determinado pela
estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam11, e relacionado ao
combate ao racismo que determina espaços sociais e não no sentido biológico de diferenciação
e hierarquização. Desta maneira, a formação racial dos indivíduos ocorre dentro de campos de
disputas de poder que opera num sistema de estrutura racializada onde estas tensões alimentam
o racismo que naturalizado, enraiza as imagens construídas e mantidas sobre o “ser negro” e
“ser branco” na sociedade brasileira 12.
As fontes a serem analisadas neste trabalho se constituem de livros didáticos publicados
a partir de 2015 para o Ensino Médio pois trata-se da primeira seleção de Livros depois da
comemoração de dez anos da referida lei e dos aportes teóricos que a acompanham. Os livros
7

Revista da ABPN, 2013; Revista TEIAS, 2013.
Professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo - USP, pesquisa identidades raciais,
nacionais e de classe; movimentos sociais negros; ações afirmativas; e intelectuais negros.
9
GUIMARÃES, 1999, p.153.
10
SCHUCMAN, 2010, p.47
11
Para profundar as questões de percurso sócio-históricas em torno do conceito de raça indico a leitura do artigo:
Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia produzido pelo Prof. Dr. Kabengele
Munanga e o livro Na casa de meu pai do autor Kwame Anthony Appiah, principalmente o capítulo I de A invenção
da África.
12
MUNANGA; GOMES, 2006, p. 174
8
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selecionados fazem parte das Quinze coleções examinadas e aprovadas pelo Ministério da
Educação (MEC), através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para a disciplina
de História do PNLD 2015, são eles: Novo Olhar História, editora FTD; e a coleção Ser
Protagonista, da editora SM. A escolha dessas coleções se deu a partir dos seguintes critérios:
a disponibilidade e o acesso à coleção completa e que fossem de editoras diferentes. A escolha
pelo livro didático como objeto desta pesquisa se dá porque é o principal material de trabalho
utilizado no processo educativo 13.
Se esta pesquisa se justifica pela pertinência no campo da historiografia, é preciso
também considerar uma questão mais ampla, mas também central que se encontra indissociável
do meu papel político. Decidi por investigar a situação das mulheres negras, pois é constatada
uma trajetória coletiva de exclusão social desse grupo, que se confirma ao encarar dados oficiais
sobre a situação educacional entre mulheres brancas e negras. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres representam 52,2% na taxa de frequência escolar
líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos de idade 14.
Numa análise geral sobre a permanência de mulheres na escola, as mulheres brancas
possuem em média 9,7 anos de estudos e mulheres negras 7,815. Por sua vez, o mapa da
violência de 2015 revelou que na década de 2003-2013 houve aumento de 54,2% no homicídio
de mulheres negras, e a violência contra este grupo que não se concretizou como homicídio
cresceu 190,9% na década analisada, é necessário evidenciar que nesse período, também houve
um aumento entre a população de mulheres que se auto declara negra. A vitimização desse
grupo era de 22,9% em 2003, e saltou 66,7% em 2015. No mesmo período, a violência contra
mulheres brancas diminuiu16. É possível então concluir que a incômoda 5ª posição que o Brasil
ocupa no ranking global de homicídios de mulheres, entre 83 países elencados pela Organização
das Nações Unidas (ONU) 17, é principalmente causada pelo assassinato e abandono social
vivido pelas mulheres negras. Tais dados oficiais despertaram o entendimento que além das
diferenças entre homens e mulheres, há também uma diferença importante entre mulheres.
Desta forma, é imperativo pensar a situação social que interfere diretamente na educação e nos
processos de aprendizagem de todos os estudantes.

13

Cf. SOUZA, 2001.
Ver (http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv88941.pdf).
15
Ver (http://www.ipea.gov.br/retrato/infograficos_educacao.html).
16
Ver (http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf).
17
Ver(http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2015/11/mulheres-negras-sao-mais-assassinadas-comviolencia-no-brasil).
14
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Nascer mulher e negra implica potencialmente ser violentada socialmente pelo menos
através de duas maneiras estruturais, o racismo e a misoginia 18. E isso é refletido numa
permanência menor na escola que desemboca em subempregos e desemprego, distanciamento
do ensino superior que se eleva ao patamar de sonho a ascensão social, posicionando este grupo
de mulheres na mira de diversas violências físicas e psicológicas. Diversos fatores colaboram
para que estes índices relacionados às mulheres sejam problemáticos, porém se a cor é
determinante para estas condições, o racismo deve ser colocado no centro destas análises, pois
é algo que está afetando o desempenho destas mulheres, tornando estas trajetórias um tema
político e não um acidente social. Diante destas questões, que reiteram que o pessoal é
político19, a sensação que tive depois de condensar esses dados e cruzá-los com as experiências
que expus, foi a de que “eu tenho algo a dizer, e precisa ser dito”. O que virá depois, que seja
pensado depois. Assim justifica-se o foco em compreender especificamente como as mulheres
negras são apresentadas e historicizadas pelos livros didáticos escolhidos.
Entre permanências e rupturas, acredito que todas as experiências foram se somando e
assim, eu vi na Educação uma possibilidade de transformação para questões que me afetaram
enquanto mulher negra, lésbica e pobre, ou seja, figura ilustrativa da exclusão educacional,
traduzindo minha trajetória em pessoal e política. Junto a isso as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, que surgiu como aporte teórico para a implementação da Lei
10.639/2003, reconhece o racismo como estrutural no sistema de ensino, abrindo possibilidades
de caminhos para que estas representações pelas imagens sejam modificadas. Antes da Lei e
seus aportes, a leitura que os livros didáticos davam para as populações negras por meio das
iconografias20 era a representação do corpo negro caracterizado pela violência física e

18

Compreende-se aqui misoginia como a repulsa e ódio contra as mulheres enquanto classe sexual. O Machismo
como intrínseco a crença da inferioridade das mulheres e o androcentrismo caracterizado pela desconsideração
tácita com relação às experiências das mulheres. Esta forma de aversão é central para compreender o machismo e
o androcentrismo e assim localizar as mulheres na esfera política de representatividade. Ver SAFFIOTI, H. I. B.
A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade. Petrópolis, Editora Vozes, 1976. Ver também SAFFIOTI,
H. I. B. O Poder do Macho. São Paulo, Moderna, 1987 e SAFFIOTI, H. I. B. Gênero Patriarcado e violência São
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
19
“O pessoal é político” é o título de um manifesto feminista proferido por Carol Hanish em 1969. Ao fazer esta
afirmação, o feminismo traz para o espaço da discussão política as questões até então vistas e tratadas como
específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado, base de todo o pensamento liberal sobre as
especificidades da política e do poder político. O movimento ressignificou o poder político e a forma de entender
a política ao colocar novos espaços no privado e no doméstico (ALVAREZ, 1990, p. 23).
20
Refere-se a representações por meio de imagens e ícones. A iconografia abrange o estudo de trabalhos
imagéticos como estátuas, pinturas, gravuras, retratos, fotografias e etc. Segundo Eduardo França Paiva (2006, p.
14), iconografia significa “a imagem registrada e a representação por meio da imagem”. Tal conceito será
aprofundado no desenvolver desta dissertação.
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acorrentado, sendo as mulheres negras utilizadas para construir narrativas de subalternidade 21.
Quando falamos em livros didáticos de História, soma-se o peso de ser nestes livros que a
História é apresentada aos estudantes. São eles, na maioria das vezes, os responsáveis pela
formação de uma memória histórica 22.

Todos os especialistas estão de acordo em que o livro didático é a ferramenta mais
importante no ensino de História. Por isso, este recebe uma ampla atenção inclusive
por parte daqueles que se interessam pelo ensino de História na escola e pelo seu
significado para a cultura política (RÜSEN, 2010, p. 109).

Sendo os livros didáticos de História materiais tão importantes, capazes de interferir na
percepção do corpo social, cultural e político, é imperativo que as estudantes sejam
representadas de maneira coerente com suas trajetórias culturais e políticas, pois também são
sujeitos históricos. Em levantamento bibliográfico, constatei que a maioria dos estudos em
livros didáticos em torno das iconografias que que envolvem a Lei 10.639/2003, são realizadas
na área da Educação, e no Ensino Fundamental. Sendo que o foco é na população negra,
cabendo às mulheres apenas análises pontuais. Desta forma, o ensino médio foi escolhido por
existirem poucas pesquisas com esse recorte e por ser compreendido como um período em que
os livros didáticos expõem conteúdos de forma mais complexa, fazendo ligações entre outras
disciplinas, e aprofundando questões sobre História do Brasil e História mundial. Também são
conteúdos passados num período escolar no qual a identidade é marcante para as relações
sociais extraclasse, envolvendo as relações afetivas e de trabalho. Trato aqui de História das
Mulheres, sobre trajetórias de mulheres africanas e negras da diáspora, que ainda no século XXI
tem suas existências presas nas análises biológicas, corpóreas e sexualizadas, denunciando que
ainda não alcançaram o status de mulher dentro da narrativa da sociedade, e é evidente,
reverberando nas relações escolares e nos materiais didáticos.
Contudo, ao tratar de seções que se encontram em duas coleções didáticas que circulam
atualmente na rede de ensino pública e privada – válidas para o triênio 2015 a 2017, em
consonância com o último Guia dos Livros Didáticos publicado para o Ensino Médio - essa
investigação trata ainda do livro didático enquanto documento situado no tempo presente. Por
21

Cf. CAVALLEIRO, 2001; MUNANGA, 2005; SILVA, A. 1995, 2001, 2003, 2005.
A memória histórica faz parte da consciência histórica, tais conceitos têm uma importante função cultural, pois
elas formam e expressam identidade. A memória histórica faz uma distinção entre o papel das representações
históricas na orientação cultural e na vida prática e os procedimentos racionais do pensamento histórico pelos quais
o conhecimento do que realmente aconteceu é conquistado. Ela está interessada em revelar todos os modos de
fazer e manter o passado presente; não está muito preocupado com a inter-relação estrutural entre memória e
expectativa por isso ignora o papel relevante que as intenções orientadas ao futuro jogam na representação do
passado (RÜSEN, 2009, p.163-164).
22
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essa razão, os livros didáticos selecionados se caracterizam ainda por serem materiais inscritos
na vivência escolar da atualidade, marcados “por experiências ainda vivas, com tensões e
repercussões de curto prazo” (DELGADO; FERREIRA, 2012, p. 25), e por se organizarem
enquanto documentos “inseridos nos processos de transformação em curso” (DELGADO;
FERREIRA, 2012, p. 25).
A presente pesquisa é de natureza qualitativa concentrando-se em analisar as imagens
nas quais haja alguma representação de mulheres negras nas coleções didáticas escolhidas. Os
procedimentos metodológicos contemplam três momentos distintos. No aspecto quantitativo,
houve uma coleta e tabulação das imagens encontradas, a fim de saber quantas existem com a
presença de mulheres negras, africanas, indígenas, brancas, homens negros, africanos,
indígenas e brancos. Incluímos na quantificação tais representações, a fim de pensar o simbólico
destas aparições no que se refere a visibilidade em sua relação com a presença de mulheres.
Tendo em vista que “uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo
quando esse outro somos nós mesmos (JOLY, 1994, p. 55). A quantificação levou em
consideração todas as imagens que apresentavam rostos, silhuetas, desenhos ou pinturas, sem
focar num marco temporal ou tema específico.
No aspecto qualitativo, a pesquisa preocupou-se em verificar a forma como as imagens
são utilizadas nos livros didáticos buscando uma compreensão dos encaixes destas construções
iconográficas junto ao projeto gráfico e escolha didática no uso das iconografias nas unidades
dos livros. Intencionou-se, dessa forma, identificar a função que a imagem ocupa em relação
aos textos que lhe são correspondentes, se elas vêm acompanhadas de algum tipo de atividade
proposta, se induzem à reflexão, se são essenciais ou somente figurativas no contexto em que
se encontram inseridas; de acordo com as categorias criadas. E por fim, interpretação e
contextualização das imagens, relacionando e quantificando as aparições de mulheres negras,
africanas e brancas, numa análise das imagens, buscando compreender o que estas estão
dizendo por elas mesmas, ou seja, o que dizem quando separadas dos textos? Neste sentido,
nos afastamos da ideia de que as imagens numa obra didática só cabem o papel de ilustrações,
apêndice de texto, ao mesmo tempo em que reflete a visibilidade fora do sentido estético de
estar, mas investigando o sentido político que dá significado a essa presença feminina, o
discurso imagético que estas ilustrações produzem e falam quando estão lá apresentadas.
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O conceito de imagem aqui empregado é definido por Martine Joly23 como algo que,
embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer
modo depende da produção de um sujeito, sendo ela imaginária ou concreta, passa por alguém
que a produz e alguém que a reconhece (JOLY, 1996). Textos e legendas que as acompanham
também serão analisados como plano de fundo destas iconografias.
No percurso desta pesquisa foram utilizados dois procedimentos que se complementam.
O método de análise de imagens do Históriador da arte, Didi-Huberman24 que apresenta a
compreensão de imagem através da dialética do olhar e busca a constituição de uma
metodologia baseada em três categorias do visual: 1) visível: como a dúvida fenomenológica
da objetividade da visão; 2) legível: relacionado à prática anacrônica; 3) invisível: como
correspondente ao conceito de virtualidade. A partir dessas categorias, as imagens são
encaradas como objetos montados, que comportam simultaneamente múltiplas temporalidades
e que tem significados que estão ausentes aos olhos, mas que podem ser explicados a partir do
contexto, dos signos e significados virtuais que são ativados na relação da materialidade e
objetividade da visão. Esses três processos só podem ser interpretados se houver uma alteração
da relação sujeito-objeto, que ao reconhecer a possibilidade das imagens abrirem diferentes
rumos temporais realiza uma rachadura no discurso de verdade absoluta creditado as imagens,
ao mesmo tempo que permite a análise de memórias em conjunto com a materialidade do que
se observa numa imagem, ou seja, o que não é visível aos olhos, também traz contribuições a
serem consideradas no uso e interpretação de uma imagem dentro da história crítica.
Neste sentido, compreendendo que a imagem é a própria História representada por esta
imagem, rompendo com a postura epistemológica de distanciamento entre sujeito e objeto 25.
Acredito que para este trabalho a metodologia dialética para análise de imagens trazida por
Didi-Huberman é mais adequada, pois desenvolve-se com a compreensão de que

Uma imagem, toda imagem, resulta dos movimentos provisoriamente sedimentados
ou cristalizados nela. Esses movimentos a atravessam de fora a fora, e cada qual tem
uma trajetória histórica, antropológica, psicológica, que parte de longe e continua
23

Professora na Universidade Michel de Montaigne - Bordeaux III, é responsável pela formação de ofícios da
produção audiovisual do Instituto Francês de Ciências de Informação e da Comunicação. Contribui e participa na
elaboração de numerosos estudos sobre a imagem e o audiovisual.
24
Georges Didi-Huberman, nascido na cidade francesa Saint-Étienne, em 1953. Filósofo e Históriador da arte, é
um dos grandes intelectuais franceses de sua geração. Leciona Antropologia Visual, na École des Hautes Études
en Sciences Sociales, em Paris, seus temas de eleição cobrem uma gama que vai da filosofia da imagem à História
da arte, passando pelo cinema e pela literatura.
25
Diferenciando da metodologia proposta por Panofsky, uma das mais utilizadas no trato das imagens, mas que
segundo Didi-Huberman, sua proposta racionalista não permite a dialética necessária. Ao nos conscientizar dessa
dialética, temos que nos habilitar a ver o possível e o impossível da imagem, compreender a imagem e as suas
dialéticas. (DIDI-HUBERMAN, 1990, p.16).
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além dela. E nós ficamos diante da imagem como diante de um tempo complexo, o
tempo provisoriamente configurado, dinâmico, desses próprios movimentos.
(HUBERMAN, 1990)

Tais experiências se fundem com a percepção de Jörn Rüsen (2010) segundo o qual, o
livro didático de História “ideal” deve produzir consciência histórica, isto é, uma consciência
do passado que possui uma relação estrutural com a interpretação do presente e com a
expectativa e o projeto de futuro. E “fazer compreender aos estudantes a singularidade e o
diferente do passado em comparação com a experiência do presente e apresentar a direção de
uma compreensão interpretativa 26”, no sentido de incorporar às suas vidas cotidianas o que
leram e aprenderam no livro didático, tomando este como instrumento da cultura histórica que
intenciona ser uma fonte de conhecimento e contribuir no desenvolvimento das capacidades de
perceber, interpretar, orientar e construir as identidades dos estudantes.
Mobilizar os conceitos de consciência e memória histórica é fundamental pois uma
seleção de imagens para compor uma coleção didática pode trazer consigo uma série de
significados e significantes construídos ao longo de diversas trajetórias percorridas por estas
imagens em outros suportes, como museus, Televisão e revistas e que, ao fazerem parte de uma
obra didática, constroem uma outra narrativa imagética com significados específicos. Estar
diante da pintura de sua árvore preferida, num museu, certamente despertará sensações e
lembranças diferentes do que encontrar a fotografia desta mesma árvore numa prova de
concurso ilustrando uma questão, ou ainda, encontrar por acaso uma fotografia de um ente
querido que já se foi, aos pés da árvore. Por estas aproximações teóricas de interpretação e
análise de imagens e sobre o ensino de História a partir dos materiais didáticos é que relaciono
Didi- Hubermam e Jörn Rüsen.
A leitura dos capítulos aqui propostos tenciona uma quebra na linearidade entre o que
nós olhamos e o que nós vemos, abrindo espaço para que as coisas que enxergamos nos olhem
de volta. Nossos olhos enxergam o que a luz permite, nós enxergamos o que as construções
sociais e culturais a nossa volta nos ensinam. O que nos olha de volta é tudo o que está fora do
nosso campo de visão, mas que ainda está lá, como o ar e as moléculas, que não enxergamos,
mas estão presentes em todos os momentos. Desta maneira, nossas visões de mundo são
pautadas pelas experiências que temos, e assim também se constroem as escolhas e justificativas
acadêmicas.

26

RÜSEN, 1997, p. 87.
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Tornando importante a questão do lugar de fala, pois como desenvolve Grosfoguel
(2010), uma vez que o lugar do(a) sujeito(a) da enunciação está oculto ou escondido, a estratégia
de dominação surte efeito pois efetiva hierarquias de conhecimento e vai delineando quem está
no centro e nas periferias da produção de conhecimento. E, uma vez que o conhecimento é
situado, pelo lugar de enunciação, e este não faz parte da epistemologia dominante, possibilitam
“uma visão privilegiada da realidade e um conhecimento potente para a construção de mundos
menos organizados por eixos de dominação” (HARAWAY, 1995, p. 24). Consequentemente
questionando a teoria corpo-política27 explicada por Grosfoguel (2010) e reconhecendo que as
perspectivas epistêmicas dos grupos oprimidos acabam por gerar um pensamento crítico do
conhecimento hegemônico e das estruturas de poder no momento em que afirma que

todo o conhecimento se situa, epistemicamente, ou no lado dominante, ou no lado
subalterno das relações de poder, e isto tem a ver com a geopolítica e a corpo-política
do conhecimento. A neutralidade e a objetividade desinserida e não-situada do ego
política do conhecimento é um mito ocidental (GROSFOGUEL, 2010, p. 46).

A dissertação está estruturada da seguinte maneira. No primeiro capítulo, intitulado
“Livros Didáticos de História: territórios de disputas e representação”, são apresentadas
questões em torno da educação e do ensino de História. Os conceitos de cultura escolar e cultura
da escola são apresentados como relevantes para analisar os Livros didáticos. A trajetória e as
ações dos movimentos negros é apresentada como imbricada nessas relações desembocando
em mudanças significativas na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e, consequentemente, nos
rumos do ensino básico brasileiro. Neste capítulo ainda, apresento as coleções analisadas neste
trabalho.
No segundo capítulo intitulado “Para além do Visível e Invisível: as mulheres negras
no centro do debate, foram explicitadas as abordagens em torno dos conceitos de imagem
escolhidos para esta pesquisa, as problematizações em torno do uso de imagens nos Livros
didáticos de História, e a responsabilidade das imagens no que se refere a veiculação de
estereótipos, preconceitos e racismo. Ainda nesta parte, o que os Livros didáticos escreveram
sobre as mulheres negras é colocado como plano de fundo para compreendermos o que está
sendo dito, e em quais temas, capítulos estas personagens se tornam visíveis. Logo após,

27

A corpo-política do conhecimento diz respeito à epistemes hegemônicas do Norte constituídas por meio da
superioridade de gênero, de raça, de classe e de sexualidade, visto que estabelece como sujeito produtor de
epistemologias válidas o homem, branco, burguês, heterossexual e cristão. (SARTORE; SANTOS; SILVA 2016
p. 95)
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apresentaremos análises aprofundadas em torno das Representações de Mulheres negras, a fim
de compreender as construções que estas imagens estão propiciando em relação a estas.
No terceiro e último capítulo, “Da violência: as reminiscências racistas que nos olham”,
é apresentado um panorama geral sobre como os Livros Didáticos selecionados apresentam
imageticamente as famílias, as crianças e os homens negros, a fim de traçar um panorama sobre
estas representações. As mulheres negras que aparecem nestas famílias, tem suas análises
aprofundadas nesta sessão. Neste capítulo ainda, apresento uma reflexão em torno da trajetória
acadêmica das mulheres juntamente com as discussões de gênero que permeiam os materiais
didáticos de História e, consequentemente, o ensino a fim de impulsionar o debate em torno da
categoria Gênero e seu uso para os estudos sobre as mulheres negras. Em seguida, baseados nas
questões e nos dados levantados anteriormente, são apresentadas as considerações finais.
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3

CAPÍTULO I - LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA TERRITÓRIOS DE
DISPUTAS E REPRESENTAÇÃO

Quando eu era menina o meu sonho era ser homem para defender
o Brasil porque eu lia a História do Brasil e ficava sabendo que
existia guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da
pátria.
Carolina Maria de Jesus

Este capítulo discute os livros didáticos de História: sua estrutura e modos de difusão
empregadas no Brasil, bem como compreender as transformações destes relacionando com os
processos de demandas colocadas pela sociedade, pelos movimentos sociais, e pelo campo de
pesquisa e ensino de História. Estas discussões se desenvolverão pela ótica da História do
Tempo Presente, especificamente, a partir das demandas ocorridas após a promulgação da lei
10.639/2003, resultado do reconhecimento oficial de duas características fundantes da
sociedade brasileira: o racismo estrutural e a permanência da falácia da democracia racial, bem
como as modificações que tais discussões têm causado nos currículos, consequentemente nos
materiais didáticos e na cultura escolar. Por fim, serão apresentadas as coleções que fazem parte
do Corpus Documental desta pesquisa.
3.1

LIVROS DIDÁTICOS NO CONTEXTO DA CULTURA ESCOLAR: UMA
APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA
Os livros didáticos (LD) são compêndios especificamente organizados para fins de

educação escolar, sendo distribuídos para os estudantes e para os professores como material
indicado para estudo e produção das aulas. Contrariando a apreensão predominante entre
pessoas do senso comum, que definem os livros didáticos apenas como um guia para as aulas,
compreendo estes como um produto cultural complexo que circula extrapolando sua função
normativa e vinculam-se a múltiplas possibilidades de didatização do saber histórico, sendo que
sua utilização pode ensejar práticas de leituras muito diversas 28. Além disso Gatti Junior29

28

CHARTIER, 1996; BITTENCOURT 2013.
Décio Gatti Júnior é graduado em História e em Pedagogia. Mestre e Doutor em Educação: História e Filosofia
da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Titular de História da Educação da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, na qual: coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas
em História e Historiografia da Educação; Atua na área de Educação, principalmente nos seguintes temas: História
das Instituições Educacionais, História Disciplinar, Ensino de História e Livro Didático.
29
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(2004, p. 32), argumenta que os livros didáticos são objetos da cultura escolar e, a partir da
posição de diversos escritores que se ocuparam em analisar o tema 30, afirma que podemos
defini-los como:

material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo
de aprendizagem ou formação; materiais caracterizados pela seriação dos conteúdos;
mercadoria; depositário de conteúdos educacionais; instrumento pedagógico; portador
de um sistema de valores; suportes na formação de uma História Nacional; fontes de
registros de experiências e de relações pedagógicas ligados a políticas pedagógicas da
época; e ainda como materiais reveladores de ângulos do cotidiano escolar e do fazerse da cultura nacional. (GATTI JUNIOR, 2004, p. 34-35)

Assim, é necessário levar em consideração a cultura escolar e a cultura da escola, como
chaves que trabalhadas em conjunto com outras diretrizes e conceitos, possibilitam uma melhor
aproximação com o lugar onde esses livros serão distribuídos, lidos e interpretados favorecendo
assim uma compreensão mais aproximada dos conteúdos presentes nos Lds e seus reflexos,
sociais e políticos. Sendo historicamente tributária de uma relação, principalmente entre as
áreas da História e Sociologia, a investigação da cultura escolar se constitui na intersecção entre
o individual e o social, percebendo a complexidade das relações que ocorrem no espaço escolar
e trazendo estas complexidades para o debate que une a cultura e a escola. O conceito de cultura
escolar foi trazido para a área da educação na década de 1970 e, ainda que não haja um consenso
conceitual entre seus estudiosos, tais conceitos têm contribuído de maneira significativa na
compreensão da disciplina de História e do papel dos Historiadores, pois a partir das junções
que o conceito aborda, novos olhares são lançados para as escolas, modificando diretamente a
maneira que o ensino de História é pensado suscitando na problematização de novas fontes,
objetos e interpretações na construção do conhecimento histórico 31. É nesse contexto que a
História passa a reconhecer a educação e a teoria da História como campos dependentes um do
outro, com suas especificidades.Viñao Frago (2000) define a cultura escolar como aquele
conjunto de práticas, ideias e procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar o

30

Pesquisadores como Julia (2001) e Vidal (2005), evidenciaram a importância de se estudar a “cultura escolar”
construída a partir das intersecções que se estabelecem no interior das instituições de ensino, afastando-se da
concepção de que as escolas são apenas reprodutoras de uma cultura exterior.
31
Tais contribuições são resultados de discussões iniciadas na década de 1970 pelos estudos marxistas e pela nova
História cultural que passaram a questionar os estudos culturais. O primeiro, propondo entender a educação
partindo de abordagens macroscópicas pautadas nas condições econômicas das sociedades. Já a Nova História
Cultural teve como importância às suas novas possibilidades de pesquisa, no qual se estenderam as fontes e os
olhares dos Historiadores, no sentido de investigarem temas pouco privilegiados no interior da própria História da
Educação, trazendo à tona novos sujeitos que passaram de coadjuvantes à protagonistas (PEIXOTO, 2013).
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cotidiano da escola. O autor também aponta que a cultura escolar tem sido entendida como uma
das “caixas pretas”32 da historiografia educacional interpreta que

esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos,
ações – amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e
interiorizados, servem a uns e a outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender
o mundo acadêmico-educativo e fazer frente tanto às mudanças ou reformas como às
exigências de outros membros da instituição, de outros grupos e, em especial, dos
reformadores, gestores e inspetores (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100).

O conceito de cultura escolar e cultura da escola se aproximam, pois, compreendem o
espaço escolar como uma estrutura com formas próprias de atuação criadas e recriadas a partir
de conflitos presentes nas intersecções tanto internas quanto externas a ela. A cultura da escola
constitui-se a partir de elementos de improvisação, construídos a partir das experiências no
espaço físico escolar, enquanto a cultura escolar é alimentada pelo quadro formal, burocrático,
organizado por uma pedagogia específica, definida pela homogeneidade e pela socialização das
crianças e jovens marcadas pela autoridade. Na perspectiva desses estudos, fica evidente que a
escola não é um lugar de transmissão de conhecimentos, sendo necessário introduzir reflexões
sobre a cultura escolar para dimensionar o contexto onde os livros didáticos são manuseados.
Pois estes “são os instrumentos de trabalho integrantes da ‘tradição escolar’ de professores e
estudantes, mais utilizados, e fazem parte do cotidiano escolar há pelo menos dois séculos”
(BITTENCOURT, 2011, p. 299).
Nesse processo de compreensão de uma cultura própria para o ambiente escolar, não
podemos esquecer que os conflitos e contradições presentes na sociedade como um todo, irão
não só aparecer, mas se retroalimentar dentro da cultura da escola. Desta maneira, “o racismo,
a discriminação racial e de gênero, que fazem parte da cultura e da estrutura da sociedade
brasileira, estão presentes nas relações entre educadores e educandos” 33, que por sua vez são
atravessadas e mediadas pelos textos e imagens contidas nos materiais didáticos utilizados em
sala de aula, portanto devem ser tratadas dentro dessas culturas escolares, com intervenções
legislativas e pedagógicas sendo absorvidas para dentro destas culturas causando movimentos
de modificação. A cultura escolar permite que olhemos para a escola não como um espaço
neutro, mas assim como em outros espaços sociais, como um território de tensões e disputas,
que são estimuladas por diversos processos políticos, principalmente quando pensamos em

32

Expressão utilizada pelo autor. A historiografia da educação costuma utilizar a metáfora da “caixa preta” para
referir-se à dificuldade de investigar o que ocorre nas salas de aula.
33
Cf. GOMES, 1996, p. 69.
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escolas públicas34, pois está faz parte da socialização de todos os estudantes, e abrigam a maior
parte das estudantes negras que serão socializadas dentro dessa cultura.
Considerando tais reflexões, pontuo que os livros didáticos se caracterizam também pela
interferência de vários sujeitos em sua produção, circulação e consumo, sendo impossível não
lidar com estas diversas interseções quando estes materiais estão em discussão. A preocupação
do Estado brasileiro com a presença de manuais educacionais de maneira mais abrangente
remonta da década de 1930, onde se encontra o primeiro registro de preocupação oficial com o
livro didático no país. Até então os livros adotados eram importados de Portugal. Circe
Bittencourt (1993), fala de como os políticos liberais começaram a reivindicar, através de um
discurso nacionalista, uma produção nacional de livros didáticos35.
A partir desse pontapé inicial mudanças sistemáticas ocorreram na legislação e,
consequentemente, na sistematização dos Lds para chegarmos às políticas que existem hoje no
Brasil em torno destes materiais. Segundo Silva (2008), as modificações mais significativas no
processo de produção de livros didáticos no Brasil ocorreram no final da década de 1960, com
a vigência de um acordo que subsidiou a produção de livros didáticos para incremento de
programas assistenciais com financiamento internacional, o que salvou editoras naquele
período. Gatti Junior (2004) aponta que

Entre as décadas de 1970 e 1990 ocorreu a passagem do autor individual para a
existência de uma equipe técnica responsável, sendo que também foi nesse período
que o consumo de livros didáticos cresceu vertiginosamente, alcançando o primeiro
lugar em vendagem no mercado”. Deste modo, entre as décadas de 1970 e 1990,
passou-se de uma produção praticamente artesanal a uma produção em escala
industrial, com a implementação de uma poderosa indústria editorial (GATTI
JUNIOR, 2004, p. 43-44).

Em 1985 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e a partir de então
o trajeto legislativo entorno destes materiais começa a se desenhar para a dimensão que este
programa apresenta hoje. O PNLD é uma das políticas públicas mais expressivas tanto na esfera
do ensino, quanto na esfera econômica, e a “indústria do livro brasileira tem no livro didático

34

Indico a leitura do livro “Currículo, território em disputa”, escrito pelo sociólogo, educador e professor emérito
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Miguel Arroyo publicado pela editora Vozes, 2011. No livro
o autor traça um panorama sobre o debate em torno das disputas curriculares, e aponta que os currículos escolares
na contemporaneidade estão cada vez mais pressionados por coletivos populares que exigem o protagonismo de
suas narrativas no currículo oficial do ensino, e que tal compreensão é fundamental para construir novas didáticas
de ensino.
35
Relação que começou com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL), Decreto nº 93, de 1937; e com a
Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), Decreto nº 1.006, de 1938.

43

seu principal segmento36” tanto no número de exemplares quanto em faturamento, que gira em
torno de milhões. No ensino público, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o responsável pela
aquisição e distribuição dos livros. O PNLD, se coloca como um condicionante à produção e
edição de livros didáticos, tornando-se produto central de algumas editoras, que se organizam
para adequar-se às regras dos editais lançados pelo PNLD. Ser selecionado significa para as
editoras terem seus livros adquiridos pelo maior comprador de livros didáticos no país, o MEC.
E, o PNLD também, torna-se um referencial de pesquisa, pois decide não apenas os livros que
serão utilizados nas escolas, mas também os discursos aprovados para serem levados á estas do
país inteiro através destes livros, pois o PNLD
Faz a mediação entre as editoras e o público-alvo (docentes e discentes das escolas
públicas) e, a partir de 1996, quando se instituiu o sistema de avaliação prévia dos
livros, intervém diretamente na oferta de livros, estabelecendo-lhes os critérios pelos
quais possam ser apresentados à escolha dos professores. (MUNAKATA, 2012,
p.188).

Segundo o site da FNDE/MEC37, até chegar nas escolas, há um processo que inicia com
as escolas estaduais, municipais e institutos federais manifestando interesse em participar do
programa de distribuição de livros didáticos. Em seguida é lançado um edital, que estabelece
as regras para a inscrição das editoras e dos livros didáticos, que determina o prazo e os
regulamentos para a habilitação e a inscrição das obras pelas empresas detentoras de direitos
autorais. Depois desse processo é realizada uma triagem, a fim de verificar se as obras inscritas
pelas editoras se enquadram nas exigências técnicas e físicas do edital, realizada pelo Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Os livros selecionados são
encaminhados à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), responsável pela avaliação
pedagógica. O Ministério da Educação (MEC), através do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) tem como objetivo auxiliar o trabalho pedagógico dos professores por meio
da distribuição de coleções de livros didáticos na educação básica.
A SEB escolhe os especialistas para analisar as obras, conforme critérios divulgados em
edital. Esses especialistas elaboram as resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o
guia de livros didáticos38 que é disponibilizado pelo FNDE em seu portal na internet e enviado
impresso às escolas cadastradas no censo escolar. O guia orientará a escolha dos livros a serem
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adotados pelas escolas. O procedimento indicado é que estas recebam o guia, que será lido pelos
professores que farão a escolha dos livros e então o pedido será formalizado. Assim, inicia-se
o processo de produção, que finaliza com a Análise da qualidade física dos livros, realizada
pelo IPT, verificando normas técnicas como ABNT e ISO, em seguida é realizada a distribuição
dos materiais nas escolas39. Porém ocorre que muitas vezes na prática, como observei nas
escolas em que lecionei ou estagiei, ouvi em participação de eventos da área e em conversas
com professores, os LDs são escolhidos pela direção das escolas, causando descontentamento
dos professores com os conteúdos, fazendo com que os livros muitas vezes não sejam
trabalhados nas disciplinas40.
O Programa Nacional do Livro Didático foi expandido para o Ensino Médio por meio
da Resolução nº 38, de 25 de outubro de 2003, como parte da política educacional de ampliação
das ações voltadas para a distribuição de material didático aos estudantes da educação básica
das escolas públicas pelo Estado brasileiro 41. A avaliação de livros didáticos para o Ensino
Médio teve início em 2004, com a criação do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio
(PNLEM)42, sendo que a distribuição dos livros de História dentro deste programa ocorreu
apenas na edição de 2008. Quanto aos papéis desempenhados pelo LD destinado ao Ensino
Médio, este pode ser considerado tanto do ponto de vista dos estudantes quanto do professor:

O livro destinado ao ensino médio tem múltiplos papéis, entre os quais se destacam:
I- favorecer a ampliação dos conhecimentos adquiridos ao longo do ensino
fundamental; II- oferecer informações capazes de contribuir para a inserção dos
estudantes no mercado de trabalho, o que implica a capacidade desse estudante em
buscar novos conhecimentos de forma autônoma e reflexiva; e III oferecer
informações atualizadas, de forma a apoiar a formação continuada dos professores, na
maioria das vezes impossibilitados, pela demanda de trabalho, de atualizar-se em
sua área específica (BRASIL, 2009, p. 16).
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O Ensino Médio representa os três últimos anos da educação básica, mas dentro do bojo
das discussões sobre o sistema educacional brasileiro, esta etapa acaba provocando debates
intensos e controversos e se configura como um espaço de disputas políticas intensas. A
Constituição Federal de 1988 reconheceu somente o Ensino Fundamental enquanto direito
público subjetivo, não estendendo ao ensino secundário a mesma prerrogativa. Com a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, o ensino secundário
recebeu a denominação de Ensino Médio, não obrigatório, destinado aos jovens de 15 a 17 anos
egressos do ensino fundamental, e passou a contar com uma estrutura curricular única em todo
o território nacional, e desde então esteve em expansão. Nos termos da lei, o Ensino Médio tem
por objetivo a formação geral do estudante visando, sobretudo, prepará-lo para o mundo do
trabalho e o exercício da cidadania, por isso em alguns momentos da educação brasileira, o
Ensino Médio é conduzido ao ensino técnico, que direciona a aprendizagem de alguma
profissão, hora ocupa, ainda que em menor escala, comparando com estudantes da rede privada,
uma posição preocupada com o ingresso dos estudantes nas universidades.
A década de 1990 inaugurou uma expansão significativa do Ensino Médio, porém não
se caracteriza ainda como uma democratização do ensino, devido aos altos índices de evasão e
reprovação, culminando em elevadas porcentagens de jovens que permanecem fora da escola43.
Nesse sentido, destaco alguns avanços no ensino médio ocorridos durante o governo Lula e
Dilma, pois nesse período, foi iniciado um processo de institucionalização das Políticas para a
Juventude no Brasil, que passou pelo aumento de escolas técnicas. Porém os avanços têm uma
dimensão mais profunda, destaco aqui a criação: da Secretaria e do Conselho Nacional de
Juventude (2005), do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação
Comunitária (PROJOVEM 2006), do Programa Universidade para Todos (PROUNI 2005) e
ainda os Pontos de Cultura. Tais programas, atendem majoritariamente jovens brasileiros que
moram nas periferias do Brasil, normalmente jovens acometidos com maior frequência a
violência policial, desemprego, defasagem escolar e acesso restrito a diversidade de culturas e
acesso as universidades. Tal situação os empurra para diversos tipos de exclusão social 44. Os
avanços citados anteriormente, deixaram de obter investimentos e estão sendo desmantelados
o que gera preocupação, pois o percurso escolar de muito jovens, sobretudo das jovens negras,
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“são marcadas por reprovações e interrupções confirmando que as desigualdades raciais
compõem o cenário dos processos de escolarização e de vida da população negra45”.
A falta de identificação, tanto com os conteúdos escritos quanto com os imagéticos,
aliados a comportamentos racistas, provocados também pela ausência de uma educação plural,
podem provocar reações, sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer. Portanto um
conteúdo, desprovido de estereótipos, fazem a diferença na educação de jovens brasileiros. O
que faz com que o Ensino Médio seja um campo pertinente para a pesquisa, com recorte racial
e de gênero. Refletir sobre a estrutura desse ensino faz com que pensemos diretamente em quais
estudantes estão se beneficiando dessa estrutura pedagógica conflituosa, onde há uma tensão
permanente entre quais seriam os objetivos do ensino médio dividindo estes em lados opostos:
de um lado a formação profissional e de outro, a preparação para entrada na universidade. Tal
dicotomia se apresenta problemática pois

Com dois ou três anos incompletos de escolaridade, estudantes negros e pobres são
“expulsos” e inseridos no mercado de trabalho precocemente. As “saídas da escola para
trabalhar” também são naturalizadas, assim como o trabalho infantil; afinal, o lugar
dessas crianças não é a escola, seu destino é o de trabalhadores desqualificados. No
imaginário construído socialmente, oportunidades e sucesso escolar não estão para o
horizonte dos jovens negros e sim dos não-negros, o que vai influenciar as expectativas
dos estudantes negros no processo de aprendizagem, as decisões sobre a permanência
ou não na escola e os seus planos em relação ao futuro (PASSOS, 2006, p. 6).

Assim, é possível compreender que a relação entre juventude negra e a escola é
problemática, pois elas se afastam da escola quando chegam no Ensino Médio, se a escola é um
lugar onde se propaga racismo, ao retirar a participação da escola de sua rotina, é uma
experiência a menos de violência racial na vida de cada estudante. Desse modo, é necessário
avançarmos nas respostas para melhor compreender as realidades mais comuns desse período
escolar do país. É preciso se pensar em uma educação que seja capaz de instigar a participação,
de uma escola que deve acolher e respeitar as diversidades de classe, raça, gênero, geração e
sexualidade, mas que ainda não existe para todos. Assim como aponta as Orientações e Ações
para a Educação das Relações Étnico-Raciais46:

A materialização desse modelo obriga a repensar o Projeto Político-Pedagógico, a
organização curricular e as formas de organizar e de conviver nas escolas de Ensino
Médio. É fundamental conceber um projeto para e com os jovens homens e as jovens
mulheres que têm direito à escola, reinventando modos e maneiras de gestão escolar
e buscando formas de estabelecer alianças entre profissionais da educação e
45
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comunidade escolar, com olhos voltados também para fora da escola (BRASIL, 2006,
p.86).

É preciso apontar que “a discriminação racial e de gênero, que fazem parte da cultura e
da estrutura da sociedade brasileira, estão presentes nas relações entre educadores/as e
educandos/as”47 e devem ser tratadas dentro dessas culturas escolares com intervenções
legislativas e pedagógicas, causando movimentos de modificação. Um sistema educacional
eurocêntrico48 e monocultural que escamoteia as contribuições das populações negras, parte
fundante da História da construção do Brasil e do mundo ocidental, expõe seus estudantes a
uma violência simbólica, pois os impede de ter acesso a versões mais abrangentes do conteúdo
histórico-cultural que os rodeia, e a uma violência rizomática 49 que os afeta em todos as etapas
da vida.
O racismo entre outros significados, é uma visão histórica que se reestrutura
constantemente de acordo com a consciência da sociedade e sua experiência causa diversos
danos psíquicos e interfere na memória histórica coletiva construída em torno das populações
negras50. O assunto se agrava ainda mais quando as estudantes negras são o alvo destas
violências em questão, pois sofrem racismo dos colegas brancos e são preteridas pelos colegas
negros, pois os modelos de beleza e afetividade que vigoram na sociedade, são brancos,
processo que ocorre por conta da ideologia do branqueamento. Frantz Fanon (2008) em sua
obra Pele negra, máscaras brancas, explica que a ideologia do branqueamento se dá justamente
no momento em que o negro passa a internalizar uma autoimagem negativa de si e uma imagem
positiva do branco, o que provoca a auto-rejeição e a busca de assemelhar-se ao indivíduo
estereotipado tido como modelo de perfeição. No Brasil, essa negação está intrínseca ao
processo de escravidão, no qual as populações negras e africanas escravizadas eram vistas como
coisas, e tal contradição entre ser coisa e ser pessoa constituía a vivência desta população
durante toda a sua existência (GOMES, 2006, p. 153). Nos dias de hoje, Gomes (2006, p. 162)
ressalta que o negro se constrói como sujeito em uma tensão entre uma imagem socialmente
construída em um processo de dominação e a luta pela construção de uma autoimagem positiva.
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Dentro dessa realidade, as imagens com ideais racistas presentes nos livros didáticos
servem como imagens representativas para o desenrolar atual destas violências. A junção de
racismo e sexismo na vida destas jovens mulheres, provoca “sequelas emocionais com danos à
saúde mental, rebaixamento da autoestima; culminando numa expectativa menor de vida, em
cinco anos, em relação às mulheres brancas” (CARNEIRO, 2000, p.5)51. Sexismo é um
conjunto de ideias que proclama, justifica ou pressupõe a supremacia do sexo masculino sobre
o feminino, “sexismo e racismo seriam variações de um mesmo tema mais geral que tem nas
diferenças biológicas o ponto de partida para o estabelecimento de ideologias de dominação”
(BAIRROS, 2006, p. 55).
Os livros didáticos são definidos e interpretados de maneiras bastante diversas por
diferentes autores que se debruçam em analisá-los, o que configura uma pluralidade conceitual
em torno destes objetos. Chamo atenção para a Historiadora Circe Bittencourt, que em sua obra,
“O saber histórico em sala de aula 2004”, afirma que os livro didáticos são formados pela ideia
de sociedade unificada, branca, e ao serem empregados em sala de aula, produzem construções
e representações tanto através de textos quanto a partir de imagens, transmitindo valores
culturais estereotipados em consonância com estas idéias universalizantes 52, que operam na
dinâmica do racismo e sexismo, entre outras homogeneizações possíveis.
Tendo em vista que os livros didáticos podem difundir discursos ideológicos, pois
fornecem subsídios para sobreposição de um grupo sobre o outro, contribuindo para propagar
os efeitos do racismo seja em produção/manutenção de estereótipos ou a partir de ausências e
silenciamentos, compreendo que livros didáticos também podem estimular modificações de
práticas de ensino, se enfatizarem a superação do preconceito racial, e de sexo/gênero, pois
esses materiais explicitam a proposta teórica e metodológica para o professor e aproximam o
universo da sala de aula com o exterior da escola - introduzindo novas temáticas e abordagens
historiográficas, como a recente História do tempo presente53.
Quando os assuntos desenvolvidos envolvem questões raciais, a preocupação se torna
mais efetiva, pois a discussão em torno da temática ainda é muito frágil quando empenhada
pela população civil que conta mais com o auxílio das mídias e suas experiências vividas e já
enraizadas, cujas as conclusões giram em torno do “silêncio natural” sobre raça e racismo e
desse silêncio enraizado acaba emergindo o consenso de que falar sobre racismo é o que gera
um problema racial. Nesse sentido, Guimarães é assertivo ao afirmar que mesmo as raças sendo
51
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abolidas dos discursos sociais no Brasil, num período entre 1930 e 1970, ainda assim, cresceram
as desigualdades e as queixas de discriminação atribuídas a cor nesse mesmo período
(GUIMARÃES, 2002 apud SILVA, 2008, p. 65). Não posso deixar de pontuar que nos últimos
cinco anos, acredito que motivada pelas leis 10.639/2003 e 11.645, bem como a ampliação do
acesso a internet pela população pobre54, e a apreensão desse recurso por movimentos sociais,
pessoas de diversas áreas de estudo e, principalmente, pessoas que tem muito a dizer sobre suas
experiências pessoais com racismo, tem movimentado o debate em torno dos estereótipos que
aprisionam a população negra construídos a partir de um imaginário racista. Sem dúvida, tais
movimentações redimensionam os efeitos das leis afirmativas e agem pedagogicamente para
uma educação antirracista, considerando aqui que educação não é apenas aprendida dentro da
sala de aula.
Com relação especificamente à disciplina de História, a presença do livro didático no
cotidiano escolar é de extrema importância, uma vez que estes materiais são considerados o
mais usado instrumento de popularização do conhecimento histórico 55. Quanto mais funções o
livro didático assume, maior a centralidade desse objeto na sala de aula porque, muitas vezes,
esse material é o único recurso didático disponível para obter conhecimento histórico 56. Nesse
sentido, a preocupação com a permanência do mito da democracia racial nos conteúdos da
disciplina de História, por exemplo, se constitui como um desafio a ser rompido, sobre isso,
Gomes (2011, p. 116) é enfática ao afirmar que

a lei e as diretrizes entram em confronto com as práticas e com o imaginário racial
presentes na estrutura e funcionamento da educação brasileira, tais como o mito da
democracia racial, o racismo ambíguo, a ideologia do branqueamento e a
naturalização das desigualdades sociais.

A Democracia racial é a crença na existência de relações harmoniosas entre os
diferentes grupos étnico raciais do nosso país, fruto da relação do colonizador português com
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os povos por ele dominados, arraigado no imaginário social brasileiro, sobretudo na educação
escolar (GOMES, 2011, p. 137-138). Sobre isso, Cavalleiro comenta que
Essa ideologia, embora se tenha fundamentado nos primórdios da colonização e tenha
servido para proporcionar a toda a sociedade brasileira o orgulho de ser vista no
mundo inteiro como sociedade pacífica, persiste fortemente na atualidade, mantendo
os conflitos étnicos fora do palco das discussões. Embora ainda exerça muita
influência na sociedade, ouço contribui para melhorar concretamente a situação dos
negros. Representa uma falácia que serve para encobrir as práticas racistas existentes
no território nacional e isentar o grupo branco de uma reflexão sobre si mesmo.
(CAVALLEIRO, 2000, p. 28-29)

A Democracia Racial está pautada em preceitos Iluministas, para os quais, os seres
humanos são livres e iguais, essa ideia de nação harmoniosa, ainda que esteja em alguma
medida sendo problematizada e colocada em cheque a partir dos estudos da branquitude, ainda
é defendida por intelectuais no campo das Ciências Humanas em geral, e da História em
particular, tal mito sobrevive no discurso do e isso se deve ao forte impacto que algumas obras
literárias e sociológicas tiveram na estrutura da sociedade. Antes da aprovação da lei
10.639/2003, houveram movimentações dos movimentos sociais negros dentro e fora dos meios
acadêmicos, juntamente com outros intelectuais que se dedicaram a denunciar e discutir e os
impactos negativos causados por imagens veiculadas em materiais didáticos que traziam em
suas páginas representações da população negra de maneira estereotipada 57. Estes impactos
foram observados por tais estudiosos, como entraves na formação das identidades dos
estudantes.
Por conta desse debate exaustivo, algumas imagens já são conhecidas entre professores
e estudiosos do tema, por terem sido apontadas como de utilização inadequada, tornando-se
problemáticas por representarem conceitos racistas, no desenvolver desta dissertação nos
encontraremos com algumas destas imagens. Na disciplina de História, o livro didático ganha
uma amplitude a ser considerada pois carrega uma série de narrativas que aproximam os
estudantes de diversos assuntos que impactam direta ou indiretamente em suas participações
sociais. Em suas páginas, os LDs abordam temas que ao serem confrontados com outras mídias
como, a televisão e a internet - veículos frequentemente denunciados por disseminarem
preconceitos raciais58, ganham novas dimensões de participação social. Os LDs são materiais
produzidos para serem manuseados dentro destas contradições, e trazem consigo diversas
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representações sociais, culturais e políticas que estão em constantes disputas na sociedade,
portanto sendo também uma ferramenta para reforçar relações de poder e estando condicionado
a operar como veículo ideológico a serviço das conjunturas políticas 59.
Assim, escolhi o livro didático de Ensino Médio por acreditar que seja o período no qual
as jovens farão suas escolhas profissionais, e irão lidar com as diferenças raciais na dinâmica
do mercado de trabalho. Cedo, começam a trabalhar como faxineiras nas casas de terceiros, e
também vinculadas a outros tipos de trabalhos informais 60. Também devo pontuar que o
afastamento da escola não está dissociado aos altos índices de casamento infantil, prostituição
de adolescentes e adultas, gravidez precoce e também violência doméstica, onde as mulheres
negras aparecem como maioria absoluta. Levantamento recente do Banco Mundial revela que
o Brasil tem o maior número de casos de casamento infantil da América Latina e o quarto no
mundo. O estudo destaca ainda que o casamento infantil responde por 30% da evasão escolar
feminina no Ensino Médio e é um facilitador para o abuso sexual e violência doméstica61.Tais
realidades estão imbricadas no processo de ensino aprendizagem e, no reconhecimento da
pertinência dos materiais didáticos, entre textos e imagens.
Como visto anteriormente, alguns autores demonstram que os estudos sobre livros
didáticos têm se ampliado nos últimos anos62, porém o Ensino Médio não está sob foco da
maioria das pesquisas, que parte disso, acredito, se deve a não existência de materiais didáticos
específicos para este período escolar nas escolas públicas, em período anterior a lei, pois
somente a partir de 2004, através do PNLEM, os livros didáticos começaram a ser distribuídos
para esta etapa do ensino público, e também pelos conflitos causados pelo não lugar do ensino
médio brasileiro. Os livros didáticos organizados para o Ensino Médio escolar, que são objetos
da minha análise, se constituem em três volumes, um específico para cada série, configurando
assim uma coleção, que acompanha os estudantes nos três anos do Ensino Médio, ou seja, um
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Cf. MISTURA; CAIMI, 2015, p. 233.
De acordo com dados de 2013, divulgados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 93% das
crianças e dos adolescentes envolvidos em trabalho doméstico no Brasil são meninas negras.
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Para informações detalhadas, ver documento: Fechando a brexa: Melhorando as leis de proteção à mulher
contra
a
violência.
Disponível
em:
<https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2017/03/WBL_PortugueseNote_PRINT_11-29-watermark.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017. E
“Brasil tem maior número de casamentos infantis da América Latina e o 4º mais alto do mundo”. Disponível em:
<https://nacoesunidas.org/brasil-tem-maior-numero-de-casamentos-infantis-da-america-latina-e-o-4o-mais-altodo-mundo/>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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Entre as décadas de 1970 e 1980 o número de trabalhos acadêmicos publicados sobre o tema não passava de 50
títulos, entre, 2001 e 2011 esse número subiu para aproximadamente 800 trabalhos publicados. A maior parte das
pesquisas concentram-se na área da educação, e tais estudos focalizam, em maioria, livros didáticos para o ensino
fundamental (MUNAKATA, 2013, p. 179).
60
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tempo razoável para que a narrativa pensada por uma coleção específica seja absorvida pelos
estudantes.
Ainda que os estudantes tenham outras formas de adquirir conteúdos históricos, como a
internet, por exemplo, os livros didáticos e as discussões em sala de aula são representantes do
saber e do discurso oficial, colocando a instituição escolar num lugar de destaque nestas
relações de poder, e os livros didáticos como um veículo de transmissão de saberes selecionados
e sistematizados, a partir de objetivos determinados fora do âmbito escolar. A escola é um
espaço importante na socialização das jovens estudantes, estejam elas em qualquer etapa do
processo escolar porque favorecem experiências fundamentais para a construção social destas
estudantes como lembra Eliane Cavalleiro:

A socialização torna possível à criança a compreensão do mundo por meio das
experiências vividas, ocorrendo paulatinamente à necessária interiorização das regras
afirmadas pela sociedade. Neste início de vida a família e a escola serão os mediadores
primordiais, apresentando/significando o mundo social (CAVALLEIRO 2006, p.16).

Portanto, a socialização é parte importante do processo de formação de identidades,
sobretudo a identidade negra. Existem diferentes abordagens sobre o conceito de identidades,
entretanto estou de acordo com os estudos de Stuart Hall63, que se diferenciando do conceito
sociológico e iluminista, desarticula as estabilidades demonstrando que as identidades não vêm
com o nascimento das pessoas, mas são construídas socialmente por meio de representações
culturais. Segundo o autor, não há identidade sem sujeito e também não existe sujeito sem
discurso (HALL, 2001). Porém é importante ressaltar que ainda que as identidades sejam frutos
de uma interação social, “o sujeito ainda tem um núcleo interior que é o ‘eu real’ construído e
modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que
esses mundos oferecem” (HALL, 2006, p.11). No que se refere a construção da identidade
negra, Gomes (2006, p. 21), afirma que para entender o 'tornar-se negro' em um contexto de
discriminação, é preciso compreender como essa identidade é construída no plano simbólico".
Portanto, compreende-se aqui a identidade negra, como uma construção social,
histórica, cultural e plural. Assim, é possível pensar que quando o discurso imagético, ou seja,
o que é dito através de imagens trabalha com um conjunto reduzido de possibilidades de
identidades negras, há um apagamento da alteridade desses grupos que são empurrados
adequar-se ao modelo eurocêntrico imposto. Desta forma, os livros didáticos podem ser
63

Importante teórico dos estudos culturais, Stuart Hall (Kingston, 1932 - Londres 2014) foi um teórico cultural e
sociólogo jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir de 1951.
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compreendidos como um dos suportes da colonialidade 64, pois inúmeras vezes operam de
maneira estratégica através da dominação epistêmica, dentro de um espaço de discursos
racistas, sexistas e, consequentemente, misóginos introjetados numa ideia hegemônica oficial
que se anuncia neutra, porém age de maneira objetiva e subjetiva na formação e na vida destas
estudantes65. Discursos através do qual o poder colonial opera, criando estereótipos a fim de
fixar alguns sentidos e eliminar outros, empurrando as contradições para fora do espaço escolar,
consequentemente, dos livros didáticos. Esta relação sistemática é um tipo de poder.
Compreende-se aqui por colonialidade aquilo que transcende as particularidades do
colonialismo histórico e que não desaparece com a independência ou descolonização dos países
anteriormente colonizados. Essa distinção entre colonialidade e colonialismo permite, portanto,
explicar a continuidade das formas coloniais de dominação e exploração, mesmo após o fim
das administrações coloniais. Essa formulação é uma tentativa de explicar a modernidade como
um processo intrinsecamente vinculado à experiência colonial, que confere aos sujeitos
colonizados um lugar específico na sociedade e, em tudo que é produzido por ela, não sendo
possível deslocar-se desta epistemologia66. O padrão colonial moderno retrata uma estratégia
de proteção dos privilégios da branquitude enquanto identidade racial das pessoas brancas, se
realiza67. Branquitude, segundo Cardoso (2011), é “um lugar de privilégios simbólicos,
subjetivos e materiais palpáveis que colaboram para reprodução do preconceito racial,
discriminação racial “injusta” e o do racismo 68”.
Se o espaço escolar é um dos lugares por onde esse poder opera, podemos acionar neste
momento um dos conceitos em torno dos livros didáticos que o insere como um objeto "portador
de um sistema de valores” 69, e os valores inseridos nas obras didáticas, principalmente para
disciplina de História, são pensados também para transmitir os ideais que o Estado brasileiro
considera adequados para a sociedade, através de leis e orientações que são modificadas de
acordo com as mudanças internas de governo, ou seja são construídos através de um processo
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De acordo com Quijano (2005), o fim do período colonial como exploração, não significou o fim de suas ideias
de hierarquização, mas sim uma reestruturação destas práticas coloniais na modernidade. A Colonialidade segundo
este autor é um processo arbitrário de dominação que penetra tanto na dimensão material quanto na dimensão
subjetiva dos povos subjugados e demonstra que essa estrutura de poder e subordinação passou a ser reproduzidas
pelos mecanismos do sistema-mundo capitalista colonial-moderno.
65
Tais evidencias podem ser observadas a partir de estudos como os da Doutora em educação Ana Célia da silva
em; A representação do negro no livro didático: o que mudou? Salvador: EDUFBA, 2011 e desconstruindo a
discriminação do negro no livro didático.
66
Para Quijano, há três eixos da Colonialidade que devem ser observados: do Poder, do Saber e do Ser. Maria
Lugones acrescenta a colonialidade de Gênero.
67
GOMES, 2010, p. 508
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CARDOSO, 2011, p. 81.
69
Cf. BITTENCOURT, 2005, p. 72.
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heterogêneo. Desta forma, é preciso questionar epistemologicamente o modo de representação
da alteridade da população negra, assim como os modos de diferenciação e hierarquização que
permanecem coloniais mesmo com os significativos avanços com a inclusão de conteúdos que
legitimam o reconhecimento da diversidade étnica existente no país. Tal epistemologia 70 opera
a partir da branquitude como modelo central, colocando as demais representações raciais e
étnicas como “os outros”, em assuntos demarcados com fronteiras sociais e culturais bem
definidas.
Assim, como horizonte para estes entraves, sobretudo epistêmicos que envolvem os
livros didáticos, acredito que a consolidação de uma educação intercultural, que tem tido nos
últimos anos no continente latino-americano um amplo desenvolvimento, tanto do ponto de
vista dos movimentos sociais quanto das políticas públicas e da produção acadêmica, deve nos
aproximar de um tensionamento da colonialidade e, consequentemente, da branquitude, pois a
partir do Pensamento de Vera Candau71 2016,
A interculturalidade quer ser uma proposta epistemológica, ética e política orientada
à construção de sociedades democráticas que articulem igualdade e reconhecimento
das diferenças culturais, assim como a propor alternativas ao caráter monocultural e
ocidentalizante dominante na maioria dos países do continente. (CANDAU, 2016, p.
10)

Assim, acredito que a interculturalidade é um conceito interessante para ser expandido
no interior da educação, pois considero tal conceito adequado para a construção de sociedades,
democráticas e inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade 72.
3.2

O PENSAMENTO NEGRO DO SÉCULO XXI NA EDUCAÇÃO

Quando remetemos às políticas educacionais do Brasil, devemos nos situar
historicamente numa proposta não eurocêntrica que por muito tempo domina a História oficial,
para compreender porque é importante eleger demandas específicas para a população negra no
70

“Epistemologia é toda a noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento”
(SANTOS, 1986).
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Vera Maria Ferrão Candau, Graduou-se em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
e Doutorado e Pós-doutorado em Educação pela Universidad Complutense de Madrid. Realizou também estudos
no nível de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain (Bélgica) Assessora experiências e projetos
socioeducativos no país e no âmbito internacional, particularmente em países latino-americanos. Tem ampla
experiência de ensino desde a escola básica aos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado. É coordenadora do
grupo de Pesquisas sobre Cotidiano, Educação e Cultura(s), através do qual tem desenvolvido sistematicamente
pesquisas sobre as relações entre educação e cultura(s). Suas principais áreas de atuação são: educação
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Informações retiradas do Currículo Lattes da autora.
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campo educacional, e porque estas, mesmo sendo direcionadas a incluir um grupo específico,
trazem benefícios a todos os escolarizados brasileiros, principalmente os vinculados à rede
pública. Assim, acredito que é importante trazer tal discussão de maneira destacada dentro desta
pesquisa.
Em 2003 foi promulgada a Lei Federal 10.639/200373, tornando obrigatório o ensino de
História e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de ensino. No ano seguinte foram
publicadas as diretrizes que orientam as bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e
dá outras providências importantes para a implementação da lei 74.
A partir da promulgação das referidas leis, o racismo e as questões das populações
negras tiveram seus debates ampliados no interior da educação brasileira, e extrapolaram
ocupando diversos meios de comunicações, sendo que os movimentos negros75 têm papel
central neste redimensionamento que interfere de maneira direta ou indireta em diversos níveis
da organização escolar.
Compreendo que a Lei Federal 10.639/2003 76 faz parte de um conjunto de ações
históricas articuladas durante um longo período, sobretudo pelo Movimento Negro Brasileiro.
Não se pretende, aqui, realizar uma cronologia das ações desenvolvidas pelo movimento negro
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Lei 10.639/2003, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da 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. § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e
de Literatura e História Brasileiras. Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia
Nacional da Consciência Negra’. (Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília, 9 de janeiro de 2003).
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Em 2004, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 são aprovados pelo Conselho Nacional
de Educação. Ambos regulamentam e instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em 2009, é lançado pelo Ministério
da Educação e pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Plano Nacional de
Implementação das referidas diretrizes curriculares. Por sua vez outra alteração foi feita no ano de 2008 através da
lei 11.645/08, incorporando a cultura e Histórias dos povos indígenas e a última alteração até o momento foi
realizada em 2013 onde foi acrescido o inciso XIII, ao artigo 3º da Lei de Diretrizes e bases da educação nacional.
75
Compreende-se Movimento Negro aqui como: (...) a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas
na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais, que os
marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Para o movimento negro,
a “raça”, e, por conseguinte, a identidade étnico-racial, é utilizada não só como elemento de mobilização, mas
também de mediação das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a “raça” é o fator
determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de ação. Domingues (2007, p. 102). Está
no plural para frisar que há diversidade dentro da unidade.
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A referida lei altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Por sua vez, outra alteração foi feita no ano de
2008 através da lei 11.645/08, incorporando a cultura e História dos povos indígenas e a última alteração até o
momento foi realizada em 2013, onde foi acrescido o inciso XIII, ao artigo 3º da Lei de Diretrizes e bases da
educação nacional.
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em prol da educação77, mas trazer alguns apontamentos históricos que possibilitem a
compreensão de que as populações e movimentações negras atuam como sujeitos na construção
histórica e social do país e estão atuantes na área da educação, e muitas vezes essas trajetórias
não aparecem nas disciplinas e planos de aula oficiais, não fazendo parte assim da historiografia
oficial da educação, e sim como processo a parte, como se fora descolado dos processos oficiais
ou inexistente, ficando a responsabilidade de incluir tais temas aos professores engajados na
luta antirracista78, e tal abordagem não é coerente com a História do Brasil, onde maior parte
da população é negra e desde que aqui presentes, contribuem para a construção do país em todos
os âmbitos.
No que tange o interesse dos Movimentos Negros, pela busca por melhores condições
de vida e inserção social para a população negra por meio da educação, a historiografia tem
mostrado que desde o pós-Abolição da Escravatura [1888] e a Proclamação da República
[1889], o acesso à educação tornou-se reivindicação prioritária 79, e de que a educação já era
compreendida como necessária para a inserção social e trabalhista e, também, como privilégio.
A historiografia registra diversas organizações e irmandades negras 80 que muitas vezes não
tinham a educação como foco, mas que passava por ela para atingir o objetivo de incluir pessoas
negras na sociedade. Nesse sentido, torna-se imperativo retomar o papel da Frente Negra
Brasileira - FNB (1931-1937) e do Teatro Experimental do Negro - TEN (1944-1968), estas
duas entidades são referências na promoção de educação e entretenimento de seus membros.
Foram pioneiras na criação e manutenção de escolas preocupando-se com a alfabetização de
crianças, jovens e adultos, com a inserção social de maneira integral da população negra. Além
de alfabetizar seus participantes que eram em maioria pessoas sem profissão definida,
mantinham o jornal Quilombo (1948-1950) no qual reivindicavam o combate ao racismo com
base em medidas culturais e de ensino 81. Nesse período, os movimentos negros já haviam
constatado a falência do projeto de educação pretendida pelo Estado brasileiro, que se
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Cf. GOMES, 2011; 2009; GONÇALVES, 2011; LIMA, 2010; DOMINGUES, 2007; CRUZ, 2005;
GONÇALVES E SILVA, 2000.
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Tal afirmação faço com base na aprovação da Lei Federal 10.639/2003 e nas DCNERER, que obriga a inclusão
das contribuições afro brasileiros, reconhecendo a necessidade desta normativa para adequar o sistema de ensino
as contribuições das pessoas afro-brasileiras.
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Cf. DOMINGUES, 2008.
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As organizações criadas por negros e negras ao longo da História da sociedade brasileira apresentam formas
diferenciadas de expressão, trajetórias e experiências educativas, entre elas destacamos os quilombos, os terreiros,
as insurreições urbanas (Alfaiates, Balaiada, Cabanagens, Farroupilha, Revolta dos Búzios, Chibata etc.), as
irmandades, os grupos culturais, as associações beneficentes e recreativas, as sociedades carnavalescas, as
organizações políticas e a imprensa negra. (PASSOS, 2005, p. 165 et. seq.).
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(NASCIMENTO, 2004). Sem dúvida, as influências pan-africanistas de Aimé Césaire, Senghor, Léon Damas,
Langst, ajudavam no combate aos preconceitos baseados na cor e na raça (CUTI; 1992, p. 167).
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apresentava monocultural, eurocêntrico e colonial e, sendo assim, não garantia efetivamente a
inclusão escolar com dignidade para uma parcela significativa da população brasileira.
Assim, a via acadêmica e legislativa passou a ser cada vez mais um campo de disputa
para apresentar tais constatações e exigir um posicionamento do Estado brasileiro para que
reconhecesse o racismo na educação como um problema presente na estrutura educacional e
através de políticas públicas realizar modificações. Nesse sentido, no início do século XX a
inclusão dos negros nas escolas públicas e nas universidades tornava-se uma reivindicação cada
vez mais presente nas reuniões dos movimentos negros.
A questão educacional era tema central destes encontros. Aliás, desde a década de
1970, os movimentos negros passaram a enfatizá-la em seus discursos, tendo em vista
o diagnóstico de uma situação que apontava o baixo rendimento do negro no sistema
escolar, a veiculação explícita dos livros didáticos do ideal do branqueamento, a forma
claramente racista de como o negro era tratado e a omissão nos conteúdos escolares
da participação do negro no desenvolvimento do país. Assim, desde essa época,
passou-se a reivindicar uma política educacional que reconhecesse e valorizasse a
História dos afrodescendentes e respeitasse a diversidade (JESUS, 2010, p.3)

Na medida em que foram se criando as condições históricas de superação do Regime
militar, os movimentos sociais se articulam e é criado o Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública (FNDEP)82, para discutir as possíveis soluções em torno da educação, porém “as
questões étnicas passaram distante destes movimentos sociais. Embora fértil, as questões
apontadas pelos movimentos negros não foram levadas em consideração 83”. Nesse período a
preocupação dominante girava em torno de uma Base Nacional Comum Curricular, o que
desviava o foco das abordagens de inclusão das epistemologias indígenas e negras. No ano de
2015 a implementação de uma Base Nacional Comum Curricular 84 teve seu debate reacendido,
e com isso, uma das pautas mais discutidas foram a inserção de temas sobre História e cultura
afro-brasileiras, que na visão de muitos intelectuais envolvidos nesse processo, é prejudicial
pois elimina tópicos como História Antiga, Medieval e Moderna para priorizar a História do
Brasil, das Américas e da África. A BNCC foi aprovada levando em consideração os
82

Criado para debater e acompanhar os trâmites da Constituição de 1988 e permaneceram articulados para
acompanhar a tramitação do projeto das diretrizes educacionais. A proposta do fórum foi discutida em diversos
eventos educacionais e, depois de sistematizada, foi apresentada ao parlamento pelo então deputado Otávio Elísio,
na intenção de promover um debate democrático sobre o tema. Na proposta é defendido um conceito amplo de
educação, de trabalho, e de qualificação do trabalhador docente, visando como principal objetivo a formação do
cidadão. O FNDEP nesse período era formado por 26 entidades - científicas, sindicais e estudantis, de especialistas,
de educação, de secretários estaduais e dirigentes municipais de educação (ROMÃO, 2014, p.30).
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Cf. ROMÃO, 2014, p. 31.
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Conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, redes públicas e privadas de ensino de
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crianças e jovens em cada etapa da Educação Básica em todo país.
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apontamentos da Lei 10.639/2003, porém, com muitos pontos criticados por Historiadores
comprometidos com o ensino de História 85. Os debates em torno dos conteúdos que devem ou
não ser ensinados sobre História da África, acredito que,
estudar a história da África faz parte do conhecimento geral, universal. É como estudar
história da América, da Europa e da Ásia. É preciso estudar a África como um todo
para entender, por exemplo, que o estudo da História da África nos períodos recuados
não se reduz ao estudo da escravidão. O período da escravidão atlântica é um pequeno
espaço, de um pouco de mais de três séculos, na história milenar de um continente.
Um estudo dessa monta não considera somente pessoas que atravessaram oceanos,
mas que com elas vieram idéias, modo de pensar e estar no mundo. (PANTOJA, 2004,
p.21)

As representações e estereótipos sobre a África, os africanos, os negros brasileiros e sua
cultura foram construídos histórica e socialmente nos processos de dominação, colonização e
escravidão86, baseadas justamente na não compreensão da História das Áfricas87 e dos povos
africanos. Os primeiros estudos acadêmicos articulando raça/cor com a educação e reafirmando
o campo educacional como mais uma esfera onde as desigualdades raciais são sistemáticas
surgiram entre as décadas de 1980 e 199088. A partir da consolidação das articulações políticas,
desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade cultural, assim
como de identidades e relações étnico-raciais, começaram a se fazer presentes nas
normatizações estabelecidas pelo MEC com o objetivo de regular o exercício do
ensino fundamental e médio, especialmente na área de história. Isso não aconteceu
por acaso. É na verdade um dos sinais mais significativos de um novo lugar político e
social conquistado pelos chamados movimentos negros e anti-racistas no processo
político brasileiro, e no campo educacional em especial. (MATTOS, 2008, p. 6):

A partir desses estudos acadêmicos, os livros didáticos, logo entraram para as pesquisas
acadêmicas com o enfoque na população negra, e tais estudos são fundamentais, pois é sabido
que esses materiais ocupam um lugar de destaque no ensino das escolas públicas, em muitos
casos estes materiais são a única fonte de leitura para os estudantes89. No âmbito político, a
85

A Associação Nacional dos Professores Universitários de História- ANPUH, em sua página na internet, publicou
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povos indígenas, afro-brasileiros e africanos nos objetivos dos anos iniciais, do documento da BNCC e os
conteúdos inseridos sobre esses povos para o ensino médio está dentro da lógica da escravidão. Como a proposta
da BNCC, não faz qualquer menção às sociedades africanas anteriores ao século XVI, as Histórias africanas
continuam sendo percebidas como mero apêndice da História europeia.
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GOMES, 2012.
87
A expressão Áfricas remete a compreensão de que o continente africano é marcado pela multiplicidade e
diversidade de culturas e sociedades, no presente e no passado. Essa perspectiva pretende contribuir para a
desmistificação da visão homogeneizadora ainda predominante, acerca do continente e de suas sociedades que
acaba por resultar em visões simplistas acerca dos seus processos históricos (MORTARI, 2013 p. 13 apud SILVA
2015, p. 02).
88
Cf. ROSEMBERG, 1984; SILVA, 1988; GONZÁLEZ; HASENBALG, 1982.
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Cf. SILVA, 2005; SILVA, 2000.
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chegada de Benedita da Silva ao Senado, bem como a Marcha para Zumbi dos Palmares, na
qual mais de 30 mil pessoas reuniram-se em frente ao Congresso Nacional reivindicando
sobretudo, uma educação que incluísse as temáticas afro brasileiras nos currículos escolares,
são simbólicos na luta. Uma de suas propostas foi feita através do projeto de lei nº18 de 1995,
que propunha a obrigatoriedade do ensino de História das populações Negras do Brasil 90.
A marcha ocorreu durante a implementação da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais,
porém não foi o suficiente para que houvesse um reconhecimento pleno da necessidade de
reconhecer as contribuições das populações negras. Porém, na elaboração dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, ainda em 1995, parte das reivindicações foram levadas em
consideração pelo Governo Federal e foram discutidos temas referentes às populações negras,
sendo foi aprovado o tema transversal “Pluralidade Cultural”, na qual as questões da
diversidade foram contempladas, ainda dentro de uma perspectiva universalista de educação 91.
Ainda na década de 1990, destaco dois marcos importantes para a educação, o Seminário
Multiculturalismo e Racismo: O papel das ações afirmativas nos Estados democráticos
Contemporâneos, que aprofundou os debates sobre educação, iniciando as discussões a respeito
das cotas raciais nas universidades públicas e a publicação do livro “Superando o Racismo na
Escola”, do antropólogo Kabengele Munanga. O livro é escrito com foco nos professores do
Ensino Fundamental, e ainda hoje é referência no combate ao racismo nas escolas.
Desta maneira, houve um percurso longo com diversas tentativas e pressões, até que a
conquista da Lei 10.639/200392 fosse alcançada. Ligada diretamente à lei, estão as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e africana (DCNERER).93Ainda que tenhamos conquistas recentes
que regulamentam as questões raciais nos LDs, as primeiras pesquisas acadêmicas sobre o
assunto relacionado com as questões raciais, ocorrem na área da psicologia comportamental na
década de 1950 com a pesquisa de Dante Moreira Leite (1950): "Preconceito racial e
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Tais propostas foram negadas em nome da construção de uma base comum curricular. Outras propostas similares
foram apresentadas em diferentes períodos como os projetos da deputada federal Esther Grossi (RS) e o deputado
Ben Hur Ferreira (MT) que apresentaram em 1999, um projeto de lei de número 259, propondo a obrigatoriedade
do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas (ROMÃO, op. cit., p. 33).
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PAULA, 2009
92
Até a aprovação da Lei 10.639/2003, alguns estados e municípios já haviam tomado a iniciativa semelhante e
tornaram obrigatório o ensino de conteúdos afro-brasileiros e africanos nas escolas. Ex: Belém, Aracajú, São Paulo.
Em Santa Catarina, antes da Lei Federal, já haviam sancionado leis nos municípios de Itajaí, Florianópolis e
Criciúma.
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Foram nomeadas pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer parte do Conselho
Federal de Educação, por indicação dos movimentos negros a professora doutora Petronilha Beatriz Gonçalves e
Silva, Professora Francisca Novantino Pinto de Ângelo, da etnia Pereci, que assumiu a cadeira indicada pelo
movimento indígena.
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patriotismo em seis livros didáticos primários brasileiros"; seguido por dois trabalhos: "Valores
e estereótipos em livros de leitura" de Bazzanella (1957) e a pesquisa “Estereótipos e valores
nos compêndios de História” destinados ao curso secundário brasileiro 94, ambos integrando um
projeto patrocinado pela Unesco. Porém, o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000
marcam os estudos massivos de intelectuais que se debruçam a compreender os reflexos do
racismo na escola de uma maneira geral. E estas pesquisas, que colocam a escola no centro do
debate antirracista, ampliaram os olhares de pesquisadores inicialmente da área da educação
para que se debruçassem sobre os livros didáticos a fim de investigarem o tipo de racismo que
opera nestes materiais. Tais pesquisas denunciaram que, nos LDs há costumeiramente, uma
melhor representação de pessoas brancas em relação às negras, sendo conferida àquelas uma
importância maior do que aos negros. Ou seja, os LDs passam a ter papel fundamental na
reprodução de ideologias, uma vez que expandem visões estereotipadas dos segmentos
oprimidos da sociedade.
Em 1987, entidades negras de Brasília pressionaram a Fundação de Assistência ao
Estudante (FAE) para que fossem adotadas medidas eficazes de combate ao racismo nos livros
didáticos. A FAE, por intermédio da Diretoria do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) convidou representantes de organizações negras de todo o país para participar de um
evento no qual se fez um balanço dos problemas de discriminação que afetam os livros
didáticos. Do evento participaram técnicos das Secretarias Estaduais de Educação envolvidos
no PNLD. Na ocasião, militantes, técnicos e pesquisadores avaliaram a importância da medida,
uma vez que a FAE fazia circular nos sistemas de ensino em torno de 60 milhões de livros
didáticos95.
Deste modo, desde a década de 1990, diversas iniciativas de professoras e professores,
comprometidos com mudanças na Educação Básica ocorrem intensamente em todo o Brasil a
favor da afirmação da identidade negra, consequentemente, muitos pesquisadores acirraram
uma reivindicação antiga para que o Brasil assumisse um compromisso com ações antirracistas
promovidas pelo Estado e que interferissem diretamente na educação, por conta dos resultados
negativos apresentados pelos pesquisadores. Em resposta a essa mobilização social o governo
federal criou, no mesmo ano, o Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População
Negra, com a “incumbência de propor ações integradas de combate à discriminação racial e de
recomendar e promover políticas de ‘consolidação da cidadania da população negra” (SILVA
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ROSEMBERG; BAZILLI; SILVA, 2003
Quanto aos resultados desse encontro, cf. Mello & Coelho (1988) e Gonçalves e Silva (2000).
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et al, 2009, p. 33). A pressão para que o Brasil interferisse na educação com políticas públicas
específicas para superar o racismo na escola se torna mais acirrada e começa a se fazer presentes
em conferências nacionais e internacionais contra o racismo. Estas denunciavam fortemente a
emergência de intervenções do Estado, já com uma preocupação sobre os efeitos da educação
sobre as mulheres negras, como nos diz a Doutora em Educação Sueli Carneiro:
Antes da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em setembro de 2001, na África do Sul,
as organizações de mulheres negras brasileiras produziram uma Declaração na qual
constatava-se que a conjugação do racismo com o sexismo produz sobre as mulheres
negras uma espécie de asfixia social com desdobramentos negativos sobre todas as
dimensões da vida. Esses se manifestam em sequelas emocionais com danos à saúde
mental, rebaixamento da autoestima; numa expectativa menor de vida, em cinco anos,
em relação às mulheres brancas; Essas práticas discriminatórias consubstanciam o
matriarcado da miséria que caracteriza as condições de vida das mulheres negras no
Brasil (CARNEIRO, 2004, p. 76).

Dessa forma, os movimentos negros são sujeitos, produtores e produto de experiências
coletivas e individuais que reconfiguram a questão racial no decorrer dos processos históricos
que envolvem a educação no Brasil. No entanto, tais contribuições são escamoteadas do
discurso oficial sobre “História da Educação” no Brasil, enquanto disciplina aplicada às
licenciaturas do país, fazendo com que muitos estudantes universitários ao questionarem os
professores desta cadeira, sobre tais contribuições, ouçam que “isso é outra História” ou “ isso
não é História, isso é coisa de militante”, “não há tempo para tratar dessa parte, então pesquise
a parte”, como ouvi inúmeras vezes durante a minha licenciatura, e é experiência comum de
estudantes de diferentes épocas de formação que se preocuparam em questionar sobre as
contribuições das populações e Movimentos negros. Nessa perspectiva, Gonçalves e Silva 2000
afirmam: “(...) sem esse ator coletivo jamais teríamos pautado o tema do racismo e da
discriminação étnico-racial nas agendas políticas e da justiça brasileira” 96.
Com a aprovação da lei 10.639/03 e seu conjunto de normas legais há um
reconhecimento

da

importância

na

desconstrução

do

imaginário

preconceituoso

frequentemente construído e reproduzido em ambiente escolar, como apontam os estudiosos
Kabengele Munanga (2003, 2005, 2010) e Eliane Cavalleiro (2003, 2005, 2011), e sinalizam
para um momento de voltar os olhares para a população negra entendendo sua diversidade e
exigindo um olhar atento para os processos históricos antes não valorizados pelo ensino. O
amplo movimento que resultou nas propostas trazidas pela Lei 10.639/2003 sustentam-se na
mudança de perspectiva do olhar que o ensino de História apresentou às populações negras e
96

Cf. GONÇALVES; DIAS, 2000, p. 105.
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africanas, que foram caracterizadas somente pela escravidão atlântica: pautada sempre na visão
europeia que exotiza o continente africano e seus descendentes, colocando esses povos apenas
nos aspectos folclóricos e culturais. A alteração feita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei 10.639/2003, foi um primeiro passo oficial do Estado brasileiro para uma
educação antirracista e é fundamental observar que

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a
reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da História dos
negros brasileiros depende necessariamente de condições físicas, materiais,
intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para aprendizagens; em outras
palavras, todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores, precisam
sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da
reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como
relações étnico-raciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre
processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as
mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se
limitam à escola (BRASIL, 2004, p. 5).

Tal alteração teve desdobramentos na política dos livros didáticos brasileiros: a partir
do edital do PNLD de 2005, onde ficou estabelecido que tais livros também devem observar a
Lei 10.639/200397. As editoras tiveram o tempo de dois anos para adequarem suas publicações
a esta, pois como já mencionado, os editais do PNLD são um mercado atraente para as editoras,
fazendo que seja interessante fazer as adequações necessárias para manter-se dentro desse
mercado específico. Isso significa que a escola, tomada como mercado determina usos
específicos dos LDs, também mediados pela sua materialidade 98. Com base nestes estudos, é
central verificar como estes livros avançaram junto com a sociedade na questão racial e de
gênero nos anos finais do ensino.
Destacadas as ações do Movimento Negro em prol da educação, acredito que os aportes
teóricos em torno da lei 10.639/2003 causam deslocamentos epistêmicos importantes, abrindo
caminhos para descentralizar o pensamento hegemônico, e contribui para pensarmos que falar
sobre relações raciais, não constitui um problema, e menos ainda, um problema das pessoas
negras. Sobre isso a professora Jeruse Romão é assertiva ao dizer que

A prática militante do movimento por educação, seja ela “popular ou não formal”,
“pública e popular”, indica que, ora negada ora supostamente aceita, a contribuição
dos negros à construção do processo democrático brasileiro é efetivamente um
patrimônio não só deles, mas de todos os que teimam em querer transformar nossa
sociedade num espaço igualitário. (ROMÃO, 1999, p. 57).
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Cf. PAIXÃO; CARVANO; ROSSETTO; MONTOVANELE, 2010.
Cf. MUNAKATA, 2013, p. 183.
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A compreensão de que o ensino da História da Cultura africana e afro-brasileira nas
escolas, é importante para a sociedade brasileira como um todo, oferece novas perspectivas para
que haja um desprendimento do discurso colonial que cristaliza os conceitos de representação,
identidades e culturas que cercam as populações negras. O ato de representar pouco tem a ver
com “quem somos nós”, interpretados por meio de uma representação fixa, e está mais próxima
da abordagem “quem nós podemos nos tornar”, que se constrói a partir dos meios como esses
“nós” é representado, pois estas representações afetam nosso reflexo no espelho e o que
podemos dizer sobre nós mesmos 99. Nesse caso, as representações estão diretamente atreladas
a formação de identidade das pessoas,
Um entendimento amplo do conceito de identidade, altera os modelos culturais de
classe, gênero, raça e outros marcadores identitários, configurando um processo de
descentralização do sujeito e dentro desta reconfiguração, as representações não podem ser
encaradas como estáticas, pois assim tornam-se estereótipos. De acordo com Hall (2014),
estereotipar significa reduzir, essencializar, naturalizar e fixar as diferenças. É o processo de
reter características simples, associadas, sobretudo, a traços físicos, o que reduz a pessoa a estes
traços, exagera-os e os simplifica, como por exemplo, a representação única das mulheres
negras no carnaval, que acaba por veicular o estereótipo de que todas as mulheres negras
sambam. De tal maneira, sob a luz da lei a adequação destas representações da população negra,
sobre tudo sobre as mulheres negras, se tornaram imperativas devido às novas aberturas e
exigências que a própria realidade social cria. Diante dessa afirmação, é preciso atentar-se sobre
quais são essas relações, ora dialéticas, ora excludentes, que permeiam a identidade dos povos
africanos e da diáspora, dimensionando as possibilidades de reflexão que interseccionam, por
exemplo, identidade negra, sexo, gênero e sexualidade, articulação pouco aprofundada, mas
que o pensamento negro contemporâneo, parece ter se apropriado. Afirmo isso pelo surgimento
de diversos blogs, vlogs e trabalhos acadêmicos que vem surgindo com esse recorte, e
impulsionando diversos debates que ampliam as possibilidades de representação do “ ser
negra”, que ao deixar de ser retratada como um bloco hegemônico, suas especificidades passam
a aprofundar os olhares e sistematizar as novas ações 100.
99

HALL, 2000, p. 108-109.
Não se trata aqui de dizer que, o Movimento Negro não levava em consideração as reivindicações específicas
das mulheres, homens e crianças negras, mas sim evidenciar que os espaços dedicados a falar da população negra
sempre foram escassos e por estratégias, muitas vezes generalizantes, foram ocupados com temáticas mais urgentes
em cada etapa do percurso histórico das populações negras brasileiras. Assim pontuo que a branquitude e a
hegemonia cultural colonial é que representou a população negra como um bloco hegemônico, ao ceder pouco ou
nenhum espaço no que consideram seus núcleos de poder. Dentro do percurso dos Movimentos Negros, muitas
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O protagonismo negro contemporâneo é herdeiro de uma tradição de lutas de
organizações sociais, marcado por uma historicidade alicerçada na memória. Sobretudo,
organizações negras que tiveram suas experiências assinaladas por um relativo silêncio
historiográfico, que ecoa como um alerta para nos atentarmos à trajetória desse protagonismo
que vem se caracterizando pela elaboração e reelaboração de diversas estratégias de
mobilização pela equidade racial no âmbito educacional. A História afro-brasileira como está
se desenhando a partir da promulgação da Lei 10.639/2003 faz parte do horizonte de expectativa
dos Movimentos Sociais Negros e se configura hoje como um processo inacabado entre tempos
históricos, onde

A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e
podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto
as formas inconscientes de comportamento, que não estão mais, que não precisam
estar mais presentes no conhecimento. Além disso, na experiência de cada um,
transmitida por gerações e instituições, sempre está contida e é preservada uma
experiência alheia. Neste sentido, também a história é desde sempre concebida como
conhecimento de experiências alheias” (KOSELLECK, 2006, p. 309-310).

Assim a partir das leis afirmativas 101, é imperativo se debruçar para entender os novos
processos de investigação histórica para além de modelos prontos, que incorrem num fazer
historiográfico teleológico, para o mergulho a partir de olhares ainda não encaixotados em
epistemologias já demarcadas. Com isso, quero dizer que, a partir do reconhecimento da
História da África, podemos conhecer o Brasil, os brasileiros e afinar o nosso olhar para as
experiências afro-brasileiras e nossas experiências na Afro- América. Nesse sentido, acredito
que um dos desafios da História do tempo presente está em ultrapassar o conforto ocidental e
eurocêntrico e abarcar a necessidade de reflexões para construir outras conexões deixando o
fazer historiográfico livre de pré determinismos.
3.3

AS COLEÇÕES ANALISADAS: SER PROTAGONISTA E NOVO OLHAR
HISTÓRIA

As coleções analisadas nesta pesquisa fazem parte do PNLD 2015 - Plano Nacional do
Livro Didático e são elas: Ser Protagonista e Novo Olhar História. Serão analisadas as coleções

mulheres foram e são protagonistas de ações voltadas para comunidade negra e para mulheres especificamente.
Ver artigo Mulheres Negras brasileiras: De Bertioga a Beijing, da Assistente social e ativista feminista, Matilde
Ribeiro.
101
Leis Federais: 10.639/2003 e 11.645/2011.
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impressas referente ao livro do estudante102. O PNLD de 2015 traz dois tipos de coleções, as
obras multimídia, composta de livros digitais e os livros impressos, confeccionados para que
possam ser utilizados por três anos consecutivos, beneficiando mais de um estudante. São,
portanto, reutilizáveis, devendo ser devolvidos ao final do ano letivo. As coleções têm três
livros para os estudantes, um para cada série correspondente, e três manuais do professor 103. A
avaliação das obras ocorreu durante o ano de 2013, tendo sido concluída com a divulgação do
Guia em 2014.
Segundo o Edital PNLD 2015 para o ensino Médio, a avaliação do componente
curricular de História, acontece juntamente com as demais disciplinas que compõem a área das
Ciências Humanas104 pois, segundo o mesmo documento, este eixo de ensino tem o mesmo
objeto comum de estudos “as sociedades humanas em suas múltiplas relações”. Para História,
o edital sinaliza que foram observados três eixos que corroboram com a renovação
historiográfica que vem se desenrolando nas últimas décadas como critério de avaliação 105. Para
a disciplina de História, foram inscritas 21 coleções, sendo que destas 19 obras foram aprovadas
no processo de avaliação. Dessas 19, duas submeteram-se à avaliação do Ensino Médio pela
primeira vez e 17 já haviam participado da edição anterior do PNLD. Foram elaborados seis
critérios de avaliação para análise das obras, sendo que para o livro do estudante são eles 106:
Quadro 1 – Síntese dos critérios da História para a avaliação para análise dos livros didáticos
do Ensino Médio para o livro do aluno segundo o Guia PNLD, 2015.
Utilizar a produção de conhecimento nas áreas da História e da Pedagogia, elaborada nos últimos anos,

1 considerando-a efetivamente como ponto de reflexão e de discussão no conjunto da abordagem.
2

102

Orientar os alunos a pensarem historicamente, a reconhecerem as diferentes experiências históricas das
sociedades e, a partir desse entendimento, compreenderem as situações reais da sua vida cotidiana e do
seu tempo.

Compreende-se por coleção o conjunto organizado em volumes, inscrita sob o único e mesmo título, ordenado
em torno de uma proposta pedagógica única e de uma progressão didática articulada com o componente curricular
do ensino médio Edital PNLD Ensino Médio 2015.
103
O PNLD de 2015 diz que os livros impressos deverão ser apresentados com limite de páginas. Em História, o
cada livro do estudante deve ter no máximo 288 páginas, e o manual do professor máximo de 400 páginas cada
livro. Dentre todas as disciplinas ministradas nas escolas públicas, as disciplinas de História, Geografia e Espanhol
estão empatadas com a menor quantidade de páginas. Fonte: Edital PNLD, 2015 - Ensino Médio.
104
Constituída no ensino Médio pelas disciplinas de Geografia, História, Filosofia e sociologia.
105
São eles: 1-desestruturar perspectivas históricas eurocêntricas, etnocêntricas, monocausais e cronológicolineares; 2-superar métodos e práticas pautados na memorização e verbalismo e na expectativa de dar conta de um
vasto repositório de conteúdos factuais; 3-avançar para além da chamada falsa renovação que apenas dá nova
roupagem a antigas e obsoletas práticas, com a incorporação superficial de diferentes linguagens. Ver Edital PNLD
2015.
106
BRASIL, 2015b, p. 12.
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3

Estimular os alunos para a historicidade das experiências sociais, trabalhando conceitos, habilidades e
atitudes, com vista à construção da cidadania.

4

Contribuir para o aprofundamento dos conceitos estruturantes da disciplina, tais como história, fonte,
historiografia, memória, acontecimento, sequência, duração, sucessão, periodização, fato, processo,
simultaneidade, ritmos de tempo, medidas de tempo, sujeito histórico, espaço, historicidade, trabalho,
cultura, identidade, semelhança, diferença, contradição, permanência, mudança, evidência, causalidade,
multicausalidade, ficção, narrativa.

5

Desenvolver abordagens qualificadas sobre a História da África, história e cultura dos afrodescendentes
e dos povos indígenas.

6

Incorporar possibilidades efetivas de trabalho interdisciplinar e de integração da reflexão histórica com
outros componentes curriculares das Ciências Humanas e também com outras áreas do conhecimento.

Fonte: Quadro 1 foi realizado a partir das informações retiradas do Guia do Livro didático PNLD 2015 História.

Todos os livros de História analisados têm acabamento em brochura, em relação a capa,
trazem o código e ano correspondente ao PNLD, nome do autor, o nome da editora, a série e a
disciplina correspondente a esta pesquisa, conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2 que
serão apresentadas a seguir.
Figura 1 - Capas da Coleção Ser Protagonista, coleções SM- PNLD 2015.

Fonte: A coleção faz parte do acervo pessoal da autora107.

A coleção “Ser Protagonista”, para a disciplina de História, é uma obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM, e a editora responsável é a professora de
História para o Ensino Fundamental e especialista em linguagens visuais, Valéria Vaz108.
Presente no Brasil desde 2004, Edições SM é uma das empresas do Grupo SM e atua na
publicação de livros didáticos, paradidáticos entre outros. Está coleção ocupa a sexta posição
das coleções mais distribuídas deste PNLD, segundo o documento divulgado no portal [digital

107

A referência “Manual do Professor” descrita na capa, indica que ao término do Livro do aluno, está acoplado
o manual do professor.
108
Mestra em Artes Visuais e com Especialização em Linguagens Visuais pela Faculdade Santa Marcelina
(FASM). Licenciada em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp).
Professora do Ensino Fundamental. Editora de livros didáticos.
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ou on line] FNDE da internet 109. Destaco que, a partir das informações técnicas presentes no
verso da primeira página do livro, foi possível identificar a participação de mulheres na feitura
da coleção. Sendo que na produção de conteúdo, dos cinco responsáveis, há uma mulher 110. Os
cargos de direção editorial, gerência de processos editoriais, coordenação de área, edição,
projeto gráfico, coordenação de design, são lideradas por mulheres e no que se refere a outros
espaços na produção dos livros, como gerência editorial, apoio editorial, preparação e revisão,
edição de arte e tratamento de imagem há uma presença equilibrada entre homens e mulheres.
A ilustração da capa dos três livros que formam a coleção retoma símbolos e figuras, porém
não há legenda explicativa das ilustrações da capa em nenhuma parte dos livros.
Na apresentação, a equipe editorial expressa sua concepção de história " O estudo da
história nos ajuda a entender nosso tempo, nossa realidade e nosso lugar no mundo 111". A
organização dos volumes enfoca a História Geral, permeada por capítulos de História do Brasil,
da América, da África e da Ásia. A coleção é acompanhada de um manual do professor que por
sua vez discute aspectos gerais relativos ao papel do ensino e aprendizagem da História no
Ensino Médio. Os conteúdos relativos à História da África, História e cultura dos
afrodescendentes são desenvolvidos em seções específicas, denominadas Dossiês que abordam
realidades do passado e situações atuais. Em seu conjunto, a coleção é permeada por elementos
textuais e não textuais. O uso de elementos visuais e cartográficos é abrangente. O uso das
imagens é frequente na coleção, em geral há pelo menos uma imagem em cada página, todas
com uma boa resolução. Recomendada pelo PNLD/2015, segundo a resenha do Guia

No que se refere à proposta pedagógica, as estratégias favorecem o debate no qual os
alunos são chamados a se expressar e a interagir com os colegas, os professores e a
comunidade. Os conteúdos são associados a aspectos do cotidiano e das lutas sociais,
e as atividades com documentos iconográfcos aproximam os processos do passado
com as problemáticas do presente, apresentando temas para debates e orientações para
projetos comunitários. (BRASIL, 2014, p. 115)

Na coleção, os conteúdos estão distribuídos em unidades e estas em capítulos. Os
capítulos trazem títulos e subtítulos dividindo o texto principal. As seções aparecem que
aparecem nos capítulos são: Ação e cidadania, com temas ligados à formação cidadã; Conheça
melhor, Hoje em dia, sobre aspectos do tempo presente relacionados com o tema;
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PNLD 2015 - Coleções mais distribuídas por componente curricular. Disponível em
<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos>. Acesso em: 17 jun. 2016.
110
Débora Yumi Motooka é bacharela em História pela faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo- USP e licenciada pela mesma instituição.
111
VAZ, 2013, p. 03.
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Interdisciplinar: História e..., Além disso, as Atividades, ao final dos capítulos, têm duas seções:
Verifique o que aprendeu, que revisa a temática estudada; e Leia e interprete, que trabalha
fontes escritas e iconográficas ou fragmentos de obras historiográficas. Ao analisar os volumes,
percebi que há um grande número de imagens que variam bastante entre os tipos, predominando
fotografias de pessoas em variadas situações e reproduções de pinturas. Algumas fotografias
têm um tamanho pequeno e pouca nitidez, dificultando a análise das mesmas. No geral, a
coleção apresenta as fotografias como outra forma de texto e seu uso como fonte histórica é
estimulado. Os capítulos também trazem recursos complementares nas seções específicas Leia,
Assista e Navegue. Ao final das unidades, a seção Vestibular e ENEM apresenta questões de
processos seletivos no Brasil e uma bibliografia referente aos assuntos abordados.

Figura 2 - Capas da coleção Novo Olhar História, editora FTD - PNLD 2015

Fonte: A coleção faz parte do acervo pessoal da autora112

No PNLD 2015 a editora FTD apresenta a coleção Novo Olhar História em sua segunda
edição, com os autores Adriana Machado Dias113, Keila Grinberg114 e Marco César Pelegrini115.
O trio possui formação inicial em História, sendo que o autor Marco César e Adriana Machado
têm também especialização em História Social e em Ensino de História, respectivamente. No
112

A Referência ao “manual do professor”, indica que ao final do Livro do aluno, está acoplado o manual do
professor.
113
Professora graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Especializada em História
Social e Ensino de História na mesma instituição. Tem experiência nas áreas de Edição e Produção Editorial. É
autora de livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
114
Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Professora do Departamento de História
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), com pós-doutorado pela Universidade de
Michigan (2011-2012). É membro do conselho editorial da Hispanic American Historical Review (2015-2020).
Seus principais campos de estudo são História do Brasil Imperial, Escravidão no Brasil e no Mundo Atlântico,
História do Direito e das Instituições e Ensino de História.
115
Professor graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Editor de livros na área de
ensino de História. Coordena e gerencia a produção e edição de materiais educacionais diversificados. Atua
principalmente nas áreas de História e Educação.
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que se refere ao recorte de sexo na participação dos processos de feitura dos livros, observouse uma participação grande de mulheres. São representados apenas por mulheres os cargos de
diretora geral, editora, editora adjunta, assistente de produção, supervisora de preparação e
revisão de textos, preparadora, edição de arte, sendo que as outras profissões envolvidas
equilibram a participação de mulheres e homens. Chamo atenção para um detalhe, quando a
responsabilidade do cargo é composto apenas por mulheres, a coleção optou por escrever no
gênero feminino, como no caso “diretora, supervisora”, e não “diretor, supervisor” não como é
de costume, colocando de maneira normativa no masculino ou em gênero neutro, como “direção
ou supervisão” por exemplo.
A editora FTD116 possui um catálogo amplo de livros didáticos para todos os níveis da
educação básica. Fundada em 1902, é uma das mais antigas editoras brasileiras e, a primeira
editora a cobrir todas as áreas de ensino. A editora FTD aparece na lista das 54 maiores editoras
em faturamento do mundo, segundo o ranking da consultoria Rüdiger Wischenbart Content and
Consulting.117. E a partir dos documentos disponíveis no portal do FNDE, a coleção Novo Olhar
História, editora FTD; ocupa a oitava coleção mais distribuída do PNLD2015118.
A coleção aborda os conteúdos históricos em sequências cronológicas lineares,
intercalando capítulos de História da Europa, da Ásia, da América, da África e do Brasil. No
componente curricular História, “a proposta da coleção é se alinhar à Nova História, enfocando
a cultura de diferentes povos e a História das classes oprimidas” 119. No que se refere a proposta
pedagógica, a coleção utiliza recursos como documentos escritos, fragmento de textos, relatos
e poemas, para a construção de conceitos históricos. Os conteúdos de História da África,
História e cultura dos afrodescendentes aparecem em todos os volumes da coleção. Concordo
com a resenha do Guia do Livro Didático ao perceber que
Os textos mostram a diversidade desses povos, contemplando aspectos políticos,
econômicos, sociais e culturais, assim como evidenciam como suas formas de
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As iniciais da Editora FTD são uma homenagem a Frère Théophane Durand, Irmão Superior-Geral do Instituto
Marista de 1883 a 1907. Em sua gestão, incentivou os Irmãos a escrever livros escolares para as demais disciplinas.
Esses livros, escritos numa linguagem pedagogicamente qualificada, passaram a integrar a coleção que recebeu o
título de Coleção de Livros Didáticos FTD. A sigla FTD foi registrada como marca comercial no momento em
que houve necessidade de abrir uma empresa editorial, por volta de 1890. Essas iniciais passaram a figurar em
todas as capas dos livros publicados pelos Irmãos Maristas. Informações retiradas do portal: https://ftd.com.br/aftd/a-História/.
117
A lista traz as companhias da indústria de livros que vendem mais de 150 milhões de euros por ano. A maioria
com vendas de livros didáticos. Ver (http://exame.abril.com.br/negocios/as-54-maiores-editoras-do-mundo-e-asbrasileiras-entre-elas/).
118
PNLD 2015 - Coleções mais distribuídas por componente curricular ver em
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
119
Ver BRASIL. Guia do Livro Didático de História. Brasília, DF: imprensa nacional, 2015, p .94.
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organização original se desestruturaram com o impacto causado pelo contato com os
europeus, gerando diferentes formas de exclusão. (BRASIL, 2015b, p. 94).

Além de separar capítulos específicos para trabalhar os povos antigos de diversas
regiões, o livro apresenta quadros mostrando acontecimentos simultâneos em diferentes partes
do globo, desnaturalizando a realidade e reforçando a ideia de que a História não é estática.
Destaco aqui, que a coleção de uma maneira geral, é recheada de iconografias nos seus variados
temas. Além disso, é evidente a preocupação com as imagens em retratar as populações
africanas e da diáspora em diversos processos históricos, sobretudo na contemporaneidade por
meio de gravuras, fotografias, pinturas e outras técnicas. O projeto gráfico da coleção é bem
definido, com uma variedade de ilustrações distribuídas pelos boxes com glossário e notas
explicativas. A coleção oferece grande destaque às imagens, e estas são grandes, nítidas,
coloridas, facilitando o uso das mesmas enquanto fontes históricas. Dentre os estilos mais
usados, estão as fotografias de xilogravuras, reproduções fotográficas de pinturas e fotografias
de pessoas. Percebe-se que há uma preocupação com a autoria das reproduções imagéticas,
todas fotos incluem autoria e lugar de onde foram retiradas as reproduções.
Quando consideramos o livro didático como fonte de pesquisa documental, no âmbito
da pesquisa histórica, há uma possibilidade enorme de análises, escolhas, recortes, caminhos,
documentos a serem seguidos e utilizados. Nesse sentido, a cultura da escola e a cultura escolar
acredito que contribuem para a compreensão do cenário de disputas políticas que os Lds estão
inseridos. No próximo capítulo serão abordadas teorias da imagem buscando a compreensão
sobre o papel e a importância das imagens e como elas colaboram para a construção de sentidos
e representações.
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4

CAPÍTULO II - PARA ALÉM DO VISÍVEL E INVISÍVEL: AS MULHERES
NEGRAS NO CENTRO DO DEBATE

Neste capítulo, em um primeiro momento, apresento uma discussão em torno das
escolhas teóricas para a análise de imagens, engendrando numa discussão sobre as
metodologias mais adequadas para interpretação das mesmas no ensino de História e as
implicações nas suas escolhas, no que se refere ao projeto gráfico de um Livro Didático. Em
seguida busco perceber como as coleções didáticas “Ser Protagonista” e “Novo Olhar História”,
representam por meio de imagens e textos as mulheres negras, buscando responder
objetivamente a questão específica geradora desta pesquisa: Como os Livros Didáticos de
História para o Ensino Médio estão representando as Mulheres Negras por meio de imagens? E
por fim, análises das iconografias, problematizando os conteúdos que acompanham as imagens.

“ Quando eu era menina o meu sonho era ser homem para defender o Brasil porque
eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só li os nomes
masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia para a minha mãe:
— Porque a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia:
— Se você passar por debaixo do arco-íris você vira homem.
Quando o arco-íris surgia eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava
sempre distanciando”.
(Carolina Maria de Jesus, 1960 p.48)

4.1

A METÁFORA DA IMAGEM: POR UMA TOMADA DE POSIÇÃO IMAGÉTICA
NO ENSINO DE HISTÓRIA
Experienciamos atualmente uma sociedade extremamente visual com intensas

modificações tecnológicas que nos trazem avalanches de imagens que atravessam nosso
cotidiano estando presente em nossas relações sociais. As imagens fazem parte do percurso
histórico dos seres humanos. Por todos os lugares em que andamos, encontramos imagens que
formam sentidos e criam significados individuais e coletivos simultaneamente. Tal situação
pode favorecer a naturalização de alguns conteúdos presente nas imagens, o que implica numa
utilização pouco frutífera destas no contexto escolar, assim, argumento que esse quadro deve
ser modificado, pois as imagens expressam valores políticos, sociais, culturais e religiosos, que
devem ser lidos de forma crítica e não como verdades naturais e inquestionáveis.
Nos Livros Didáticos, as imagens têm funções pedagógicas, muitas vezes uma imagem
carrega mais de uma função na mesma página, e desvendar tais funções nos ajuda a
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compreender qual o tratamento dado às imagens em determinada coleção. As relações entre
texto e imagem, estão se tornando temas centrais nas discussões acerca do ensino de História
na contemporaneidade e, cada vez mais, é reconhecida a importância de observar os conteúdos
passados pelas imagens de maneira independente dos textos. Contudo, é preciso assinalar que
muitas sociedades se constituíram principalmente através de imagens, como assevera Martine
Joly,
No começo havia a imagem. Para onde quer que nos voltemos, há imagem. “Por toda
parte no mundo o homem deixou vestígios de suas faculdades imaginativas sob a
forma de desenhos, nas pedras, dos tempos mais remotos do paleolítico à época
moderna”. Esses desenhos destinavam-se a comunicar mensagens, e muitos deles
constituíram o que se chamou “os precursores da escrita” (JOLY, 1996, p. 17).

Segundo Paiva, por iconografia 120 compreende-se uma forma de linguagem para
representar um objeto por meio de registros históricos: “ de imagens pintadas, desenhadas,
impressas ou imaginadas e, ainda, esculpidas, gravadas em material fotográfico 121”, tal
conceito, aproxima-se da definição de Martine Joly, que afirma que as imagens são como algo
que se assemelha a outra coisa, podendo ser material ou imaterial, visual ou não, natural ou
fabricada, e por depender da produção de um sujeito, necessitam passar por alguém que as
produzam e as reconheçam (JOLY, 1996). A partir desta compreensão, Joly acrescenta que se
as imagens se assemelham a algo, é porque não são verdadeiramente esse algo no qual se
assemelham, assim, uma de suas funções é a de representar 122, tornando-se um signo, podendo
produzir uma ideia e gerar atitudes interpretativas nos leitores. França Paiva (2006) pensa as
imagens a partir do ensino de História, e Joly a partir da História da Arte. Apesar de serem de
áreas de conhecimento, diferentes, ambas definições contribuem igualmente para a construção
desta dissertação que visa um diálogo entre tais áreas de conhecimento. Tal aproximação
acredito, contribui para desvendar as metáforas das imagens que serão interpretadas na sala de
aula.
As imagens têm função metafórica e que precisam ser observadas, compreendidas,
interpretadas, e ao serem inseridas nos livros didáticos, são constituídas de uma dialética
temporal composta por montagens entre-tempos. Tais montagens, por sua vez ao utilizarem
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O termo iconografia esteve relacionado estritamente à história da arte até as décadas de 1920 e 1930 e, remete
ao estudo da origem e formação das imagens.Segundo o historiador Peter Burke, a iconografia precisa ser utilizada
em conjunto da iconologia para que seja realizada uma interpretação profunda das imagens. Para aprofundar-se do
conceito, indico a leitura do Livro “ Testemunha ocular da história”, do historiador Peter Burke (2004).
121
PAIVA, 2006, p. 17.
122
Joly utiliza a abordagem Semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914), fundador do Pragmatismo e da
Ciência dos Signos, a Semiótica.
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pinturas, fotografias e os diversos tipos de imagens históricas, se constituem no tempo presente.
Onde fora de seus suportes originais, essas imagens ganham outras dimensões, por exemplo,
uma obra de arte criada para um acervo pessoal, ganha um status diferente quando passa a
compor o acervo de uma biblioteca pública, pois alguma marca histórica a fez percorrer este
caminho, a mesma obra, ao ser fotografada e incluída numa revista de arte, em 2017 tem outro
significado, bem como adquire uma nova roupagem, se está passa a fazer parte de uma narrativa
didática em escolas públicas.
Tornar visível esse processo percorrido por uma imagem, significa desvendar o tempo,
o que constitui uma dialética temporal. No momento em que fazemos esse exercício segundo o
historiador da arte Didi-huberman, o que vemos, nas imagens: sua parte estética, as cores e
formas, a intenção do autor, é atingido e transformado por aquilo que nos olha: o percurso
histórico carregado por elas ao percorrer estas dimensões históricas. Para Didi-Huberman o que
vemos só vale pelo que nos olha, e devemos evitar escolher entre uma maneira ou outra de
experiência com as imagens123 para que possamos ir além da superfície e adentrar as brechas
que habitam as mesmas124, pois
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de
evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a
pares de olhos que se apoderam unilateralmente do ‘dom visual’ para se satisfazer
unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito.
Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta,
agitada, aberta. Entre aquele que olha e aquilo que é olhado (DIDI-HUBERMAN,
1998, p. 77).

Assim, compreendo as imagens presentes nos livros didáticos como o passado em
dialética na pretensão de um futuro, e desse conflito, surge o presente emergente 125”, que não
está confinado numa ordem temporal fixa, mas que carrega consigo marcas simbólicas de um
passado reminiscente, “quero dizer que a imagem é ‘atemporal’, ’absoluta’, ’eterna’, que
escapa, por essência à historicidade 126”, mas se constitui histórica ao compor uma narrativa no
presente. A historiadora Circe Bittencourt afirma que o uso de imagens iconográficas no ensino
de História tornou-se comum a partir da década de 1980, quando esse debate foi aprofundado
no Brasil, abrindo uma reflexão em torno das funções das iconografias, fazendo com que não
fosse mais desejável que estas fossem utilizadas no ensino de História apenas como
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DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 77.
DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 87.
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DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 151.
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DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 29
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ilustração127, no sentido de decorar as páginas, mas como expressões da sociedade que a gerou,
iniciando uma modificação no lugar ocupado pelas imagens no ensino de História. Ao
estabelecermos uma conexão entre iconografia e ensino de História, é necessário
A iconografia é tomada agora como registro histórico realizado por meio de ícones,
de imagens pintadas, desenhadas, impressas ou imaginadas (...). São registros com os
quais os historiadores e os professores de História devem estabelecer um diálogo
contínuo. É preciso saber indagá-los e deles escutar as respostas. (PAIVA, 2006, p.
17)

Dessa maneira, o trabalho com as imagens em sala de aula deve ocorrer no sentido da
desnaturalização dessas fontes visuais e da verdade imagética 128. Pesquisadores que se
debruçaram a compreende-las e sua relação com a educação, concordam que as imagens visuais
são portadoras de significados, e possibilitam a realização diversas relações diretas e indiretas
com valores culturais introjetados de maneira subjetiva ou não, a partir da cultura em que estes
leitores estão inseridos. Acontece que, embora o debate tenha iniciado na década de 1980, no
processo de aproximação com os Lds, encontrei muitas edições com usos iconográficos apenas
com efeito de ilustração, adequadas à diagramação do livro, sem proposta pedagógica, apenas
pensando em encaixá-las no projeto gráfico editorial dos LDs.
As imagens são uma possibilidade de criação de novas relações com o conhecimento
histórico e o imaginário coletivo. É evidente que colocada apenas de maneira ilustrativa, tendo
ela relação com o texto ou não, será observada em algum momento pelos estudantes, e com isso
há de se investigar e questionar porque ela está compondo essa narrativa. Porém, como defende
a historiadora Ana Maria Mauad (2004), quando utilizadas apenas como ilustração dos textos,
as iconografias não são usadas de forma crítica, pois acabam não sendo incluídas na narrativa
histórica das aulas, sendo essa forma de utilização não adequada para o ensino de História.
Assim, para fazer uso de maneira crítica, há de realizar uma educação do olhar, num processo
que envolve percepção e interpretação.
As imagens fora do conceito de ilustração fomentam análises, geram questionamentos,
debates, e reflexões a partir de múltiplas perspectivas, permitindo que os estudantes
compreendam que um mesmo acontecimento pode ser interpretado de diferentes maneiras,
rompendo assim com a História estática e da verdade única, resquício da História positivista
oitocentista. Além de todo esse debate, que reflete a utilização de maneira crítica das imagens
nos livros didáticos, é necessário compreender que a maneira com que o livro é montado, tem
127
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BITTENCOURT, 2013, p. 360.
Desnaturalizar a ideia de que as imagens são representações fieis ao real e a verdade inquestionável.
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efeito central na pedagogia imagética que poderá ser aplicada na sala de aula. Pois além da
reflexão pedagógica, nesse processo, há de pensar e adequar toda a teoria epistemológica ao
custo final do livro.
Segundo Collaro, a diagramação de um livro consiste em aliar todo conhecimento
estético e técnico ao custo (COLLARO, 1987, p. 45), o que faz com que as escolhas realizadas
pelo editor tenham que ser compatíveis com o orçamento previsto para o LD. Assim, o processo
de produção da primeira edição de um livro didático, inicia com a seleção do texto original do
autor, e a partir disso é elaborado um projeto gráfico editorial que começa a adequar o texto
original dentro de questões práticas, como custo de copyright para as imagens, público alvo etc.
Será planejado de maneira técnica desde a seleção das imagens o tamanho das fontes
tipográficas, a posição de títulos, retículas, boxes, fios, enfim, todos os elementos visuais devem
ser adequadamente posicionados com o objetivo de atender a uma necessidade editorial. Este
processo é coordenado e executado pelos editores e por outros agentes sob sua responsabilidade,
como designers, ilustradores, diagramadores etc. O projeto gráfico-editorial resulta na
configuração visual dos LDs e também no seu conteúdo final, preparado, revisado e alterado a
partir dos originais do autor. Marsaro (2010) aponta que tais intervenções acabam
reorganizando a proposta autoral dos LDs e, por vezes, comprimindo a proposta pedagógica do
autor, causando conflitos entre as exigências do mercado editorial e os propósitos do ensinoaprendizagem129. É importante ressaltar que,
Não por acaso, esse tipo de colaborador é requisitado geralmente nas atividades
referentes ao projeto gráfico do livro que, como já citamos aqui, é visto de maneira
dissociada do projeto pedagógico. Assim, a pesquisa iconográfica e a elaboração da
mise-en-page do LDP ficam a cargo, em grande parte das vezes, de profissionais que
são estritamente designers que, como a profª Roberta fez questão de ressaltar, não
possuem formação complementar em Letras ou Pedagogia, por exemplo.
(MARSARO, 2010, p. 10)

No que se refere ao projeto gráfico e tratamento de imagens, estão expressos no edital
de convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras para o Programa Nacional do
Livro Didático PNLD 2015 para o ensino médio, uma imensidão de critérios técnicos aos quais
os editores devem atentar-se, tais especificações, em sua maioria, têm o intuito de estabelecer
um padrão de produção do LD. Dentre os critérios eliminatórios específicos para o componente
curricular História foram observadas se as obras:

oferecem imagens acompanhadas de atividades de leitura e interpretação,
129

MARSARO, 2010, p.13.
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referenciando, sempre que houver pertinência, sua condição de fonte para a produção
do conhecimento histórico; contém informações complementares e orientações que
possibilitem a condução das atividades de leitura das imagens, sobretudo, como fontes
para o estudo da História, extrapolando sua utilização como elemento meramente
ilustrativo e/ou comprobatório. (BRASIL, 2015a).

Considerando assim, que todas as obras aprovadas estão de acordo com esses critérios.
Em editoras de livros didáticos, o processo de escolha das imagens é realizado em conjunto
pelos pesquisadores iconográficos, editores e/ou autores (MORINAGA, 2015 p. 53) e é
permeada pela legislação, que impacta diretamente nestas escolhas. Além de leis que versam
sobre os direitos autorais130. Com a Lei 10.639/2003, as editoras precisaram atentar-se à
obrigatoriedade de conteúdos que mostrassem e representassem a História e cultura afrobrasileira e africana, inclusive na forma de imagens. Assim, acredito que esses profissionais
precisam passar por um letramento racial131, pois estes lidam em consonância com decisões de
ordem prática com relação às imagens que compõem os LDs e compreendo que o sentido de
construir uma educação antirracista parte também do reconhecimento da branquitude e da
colonialidade como formadoras dos olhares e decisões nos espaços de poder.
Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais sugerem o questionamento em torno
da colonialidade e da branquitude presentes na sociedade brasileira e no sistema educacional,
onde as editoras que produzem LDs fazem parte, bem como a descolonização do poder, por
meio do aprofundamento dos debates de raça e racismo, visto que “[...]. Ainda persiste em nosso
país um imaginário étnico racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes
européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a indígena, a
africana, a asiática” (BRASIL, 2004, p.14)
No caso das imagens nos LDs estas precisam ser interpretadas em suas diversas
dimensões: estética, social, ideológica, econômica e política. Portanto, elas não podem ser
vistas como neutras e isentas em relação às redes de poder que permeiam as relações sociais,
por isso não deve haver uma separação entre adequação técnica, financeira e proposta
pedagógica. Considero que apenas a compreensão das DCNERER como um dispositivo legalpedagógico e sua efetiva implementação permitirão um caminho para o trato da
interculturalidade no âmbito escolar e um rompimento com a colonialidade.
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No que se refere ao projeto gráfico sobre a coleção Ser Protagonista, o Guia do Livro
Didático afirma que:
O projeto gráfico resulta em uma obra atraente, devido à boa qualidade da
diagramação e à riqueza de imagens. Estas são adequadas às temáticas e exploradas
em sua condição de fonte para compreensão das realidades históricas, podendo ser
exploradas em sala de aula. (BRASIL, 2015b, p.112)

No que se refere ao recorte temático, a abordagem da coleção coloca majoritariamente
as imagens em relação com alguma informação trazida na narrativa escrita, exemplificando por
meio da imagem um traje típico de uma etnia, ou uma época, ritos religiosos, facilitando a
compreensão das realidades históricas, como aponta o guia do livro didático. Na coleção, são
realizadas poucas vezes o exercício de observar a imagem e partir dela responder questões, e
das vezes onde foi realizado este exercício, foram para responder questões referente a
escravidão e os papéis sociais relacionados ao período. Sobre a coleção Novo Olhar História,
no que diz respeito ao projeto gráfico-editorial, o Guia do Livro Didático afirma que:

a coleção segue um padrão bem definido, caracterizado pelas páginas duplas de
abertura, pela riqueza e variedade de ilustrações, pelos boxes com glossário e notas
explicativas, pelas sugestões de sites, filmes e leitura complementar, além da
concentração de exercícios e atividades na parte final dos capítulos. (BRASIL, 2015b,
p. 95)

A coleção aposta em imagens grandes, facilitando a análise dos detalhes, há um grande
número de fotografias contemporâneas permitindo uma aproximação das discussões com a vida
dos jovens. Com relação ao recorte desta pesquisa, frequentemente as legendas apresentam a
palavra “representação”, o que demonstra ser uma compreensão sobre o significado das
imagens presentes na coleção. Em grande parte das imagens, é realizada alguma provocação
que as insere ao contexto do texto. É frequente na coleção indicações como “observe a
imagem”, “Observe a imagem e responda”, fazendo com que a observação das imagens faça
parte da leitura.
Nas duas coleções analisadas, o padrão de distribuição das imagens é bem parecido. Há
um número grande de imagens, predominam reproduções de quadros de pintores consagrados,
fotografias contemporâneas e gravuras. Em alguns momentos observo que tratadas como
ilustração, as imagens nas duas coleções, de maneira geral, têm a função de quebrar o ritmo
cansativo de uma leitura mais extensa, porém, grande parte das imagens, ainda que ilustrativas,
apresentam alguma discussão indireta que as relaciona com os textos. Apenas algumas
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iconografias apresentam metodologia de análise, como apresento logo a seguir um exemplo
retirado da coleção Novo Olhar História, que em diversos momentos provoca o olhar crítico as
imagens, sobretudo aquelas relativas às populações africanas e afro-brasileiras. A seguir
reproduzo a imagem das páginas dezesseis e dezessete do livro indicado para o 1º ano de
História, onde é realizada uma apresentação passo a passo de como deve ser realizada a análise
de uma imagem, bem como sua importância. Nestas páginas, o livro é didático ao elucidar o
significado de fonte iconográfica e também situar o documento analisado como fonte histórica
que abre portas para múltiplas interpretações e não como verdade única. Tal preocupação é
essencial para uma análise imagética crítica e preocupada em gerar reflexões questionadoras de
padrões impostos.

Figura 3 - A análise de uma imagem - Reprodução das págs. 16 e 17 - Novo Olhar História 1.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem sugerida para análise é a reprodução da aquarela feita pelo artista holandês
Frans Post, em 1640. Está colocada em duas páginas do livro, de modo a facilitar a visualização
de detalhes pelos estudantes. Do lado esquerdo da foto, podemos observar que no canto superior
esquerdo, há um pequeno boxe onde há a seguinte informação “Fonte iconográfica” imagem
que pode ser utilizada como fonte histórica. Entre as fontes iconográficas estão as pinturas,
fotografias, filmes e anúncios publicitários”. Ao lado desse boxe, há um pequeno texto
intitulado “ Análise de uma imagem”, no qual é colocado que “as gravuras e as pinturas
produzidas por artistas estrangeiros que vieram para o Brasil durante o Período colonial são
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importantes fontes iconográficas para o estudo desse período histórico”. E então é apresentada
a aquarela, dizendo que “ nela o artista procurou mostrar os principais elementos de uma casa
de engenho”. Logo após é indicado que os estudantes observem alguns elementos na fonte
histórica. E por fim, o livro orienta os estudantes a analisarem a imagem, a partir de uma
metodologia. Na página 16, são descritos três passos metodológicos. São eles:
1. Por meio da análise desta fonte, é possível ter uma ideia de como eram os carros de
boi utilizados para transportar a cana-de-açúcar do campo até a casa de engenho.
2. Aqui, Frans Post representou como era o trabalho dos escravos responsáveis por
recolher e organizar a casa descarregada do carro de boi
3. Ao observar esse detalhe percebe-se como os escravos realizavam a moagem da canade açúcar para extrair seu caldo.

Figura 4 - A análise de uma imagem - Página 17- Novo Olhar História 1.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na página 17, é apresentado um fragmento do texto “História & Imagem, do historiador
Eduardo França Paiva, com o título “A iconografia como fonte histórica”, e então são descritas
mais duas etapas de análise de imagem, são elas:
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4. Neste Engenho a moenda era movida por roda d’água, o que pressupõe a necessidade
de canalização das águas de um rio próximo ao engenho.
5. Nessa fonte, também foi apresentado o feitor encarregado de fiscalizar o trabalho dos
escravos. Ao se observar seus trajes é possível perceber que ele ocupava uma posição
social superior à dos escravos.

Figura 5 - A análise de uma imagem - Página 17- Novo Olhar História 1

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Destaquei tal metodologia apresentada pelo livro didático, pois para a prática
educacional é de grande importância que recursos visuais sejam utilizados com metodologias
próprias, no sentido de estranhar as imagens, pois o simples ato da observação ao folhear os
livros, ou enquanto descansa os olhos de uma leitura, não é suficiente para dar conta de todas
as particularidades necessárias para o entendimento do que elas expressam ou dos conceitos,
valores ou aspectos culturais que desvelam. Sobre isso, Bittencourt escreve que

[...] para introduzir o aluno na leitura de imagens dos livros didáticos, é importante
inicialmente buscar separar a ilustração do texto, isolando-o para iniciar uma
observação “impressionista”, sem interferências iniciais da interpretação do professor
ou das legendas escritas. Trata-se do momento em que o aluno fará uma leitura geral
da ilustração, deixando fluir as relações que estabelece entre o que está vendo e as
outras imagens. (BITTENCOURT, 2006, p. 86-87)
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Portanto, uma análise minuciosa das imagens auxilia na compreensão das ideias que são
veiculadas nestas realizando uma leitura que coloque as imagens como um documento, que é
também sujeito, articulando a leitura da imagem com a do livro didático como um todo. Esa
metodologia utilizada em algumas imagens pela coleção Novo Olhar História, é adequada para
a aproximação dos estudantes das interpretações de imagens. Nesse sentido, o Guia do Livro
Didático PNLD 2015 indica para que professores aprofundem as possibilidades oferecidas pelas
coleções, principalmente no desenvolvimento das habilidades de analisar imagens para
aproximar-se do mundo dos jovens, apontado como ponto fraco das coleções aprovadas, a
composição da coleção Novo Olhar História me parece um pouco mais próxima desse debate,
favorecendo a aplicação da sugestão feita pelo Guia do Livro Didático.
Ao abordar a questão da leitura de fontes visuais na sala de aula, Molina 2006 afirma
que os professores, apesar de reconhecerem as potencialidades das imagens como ferramenta
pedagógica, utilizam estas como forma de transmitir e não mediar o conhecimento, ou seja, ao
invés de trabalhar didaticamente a imagem, simplesmente a apresentam como objeto “pronto”
ou como algo ilustrativo, na tentativa de motivar os estudantes em um momento de
aprendizagem, captar a atenção ou estabelecer conexões com os temas apresentados. Neste
caso, a imagem trabalhada como o exemplo colocado anteriormente, realmente chama atenção
para que em sala de aula seja realizada uma leitura imagética atenta. É importante que os LDs
tragam as imagens dentro de uma proposta que enseje o aprofundamento das análises, para
tentar diminuir o uso das imagens como ilustração.
Dentre os estudos sobre o uso da imagem no ensino de História, um trabalho importante
é o da professora Circe Bittencourt 2004, no qual a autora faz uma reflexão sobre as diversas
ilustrações presentes nos livros didáticos de História e a possibilidade de trabalhá-las de
maneira crítica, contribuindo para a construção do conhecimento por parte dos estudantes e não
apenas como forma ilustrativa para deixar o texto e as páginas dos livros mais atraentes. As
muitas mãos especializadas responsáveis pela confecção dos livros didáticos, fazem com que o
autor perca um pouco da autonomia sobre o texto. Quanto às imagens muitas vezes nem mesmo
é este que faz a seleção. O historiador Roger Chartier (2002) é assertivo ao dizer que não são
os autores que fazem livros e, sim, os editores, pois há uma pluralidade de intervenções. Os
autores apenas escrevem textos132.
Assim, é importante reconhecer que os autores de livros didáticos não detêm de poder
suficiente para definir todos os detalhes dos mesmos, principalmente no que se refere às
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iconografias, que muitas vezes estão sujeitas a direitos autorais, que por sua vez encarece o
produto final que deve adequar-se ao mercado. As imagens quando compõem um livro didático,
muitas vezes são reproduções impressas de outras que possuem origens, suportes e técnicas
diferentes. Ou seja, são pinturas, fotografias ou desenhos alterados, seja no tamanho ou
coloração para se adequar ao projeto gráfico dos Lds ou produzidos por ilustradores ou outros
profissionais envolvidos nesse processo de adapta-las ao suporte didático. Além disso, é
importante ressaltar que as iconografias que originaram as reproduções impressas dos livros
didáticos foram produzidas por um autor, como as pinturas por exemplo, num determinado
tempo e espaço e com uma dada intencionalidade, que originalmente não foi feito para compor
uma obra didática.
4.2

O QUE OS LIVROS DIDÁTICOS ESTÃO ESCREVENDO SOBRE AS MULHERES
NEGRAS?
A linguagem textual está onipresente na educação, e na prática, muitas vezes, são os

textos que determinam as impressões de verdade ou falsidade sobre uma imagem visual. Essa
certificação é realizada, por exemplo, através da legenda que acompanha a imagem, e através
de textos que direcionam os olhares em torno da imagem.Nesse caso, uma imagem é certificada
não pelo que ela representa, mas pelo que nos é dito sobre essa representação 133. Portanto,
acredito que deve fazer parte do corpo desta análise, compreender o que as imagens
representando mulheres negras estão dizendo por elas mesmas, pois as imagens são textos em
si, mas também investigar o que está sendo indicado que ela represente através dos textos,
estejam eles acompanhados ou não de imagens, porque acredito que palavras, produzem
imagens, ainda que mentais, pois estão o tempo todo se relacionando com elas.
Por exemplo, ao utilizar a palavra “mulher” em qualquer suporte escrito, imediatamente
é construída uma imagem mental do que isso significa, e tal concepção varia de acordo com as
experiências acumuladas do leitor. As imagens engendram palavras que engendram imagens,
num movimento sem fim134, ou seja, as imagens transformam os textos, e os textos transformam
as imagens. Nesse sentido, segue abaixo um mapeamento com informações sobre em quais
momentos foram utilizados os termos: mulher negra, mulher africana, mulher afrodescendente,
em textos.
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A coleção Novo Olhar História optou por não utilizar o conceito de “negro” no
desenvolvimento de suas narrativas, utilizando as palavras: afrodescendente, afro brasileira e
africana, para referir-se às mulheres que nesta pesquisa analiso na categoria negro. No
desenrolar da coleção, em apenas uma passagem é utilizada a o conceito de negro, ao referir-se
a uma mulher negra, tal discussão será aprofundada no decorrer da discussão. A discussão sobre
relações raciais no Brasil é permeada por uma diversidade de termos e conceitos. O uso destes,
muitas vezes causa discordâncias entre autores, intelectuais e militantes com perspectivas
teóricas e ideológicas diferentes135. Assim, muitas vezes negro e afrodescendente são utilizadas
como sinônimo, e de fato, representam o mesmo grupo de pessoas, porém há um debate em
torno desses conceitos, que funciona como um divisor de caminhos epistêmicos.
O conceito de “negro” é marcado pelas raízes históricas socioculturais e políticas que
marcam a formação do Brasil no contexto da escravidão. O termo negro, no contexto do século
XVIII e XIX, remetia à condição de escravo e como sinônimo de raça 136, principalmente no
sentido de inferiorização, e ao longo do período, diversas construções racistas foram realizadas
em torno dos negros. Porém, o sentido aplicado hoje ao conceito, é no sentido político.

No final do XIX e ao longo do século XX tal categoria vai acabar sendo incorporada,
resignificada e recolocada se constituindo enquanto um conceito político nascido entre
os afro-americanos e estudantes africanos, que tinham como objetivo estabelecer uma
solidariedade racial entre os negros. Assim, tal ideia foi incorporada pelo Movimento
Pan-Africanista, na diáspora, objetivando dar um caráter de luta política e de
solidariedade na luta dos negros contra a discriminação. Em África, tal movimento de
solidariedade foi um dos responsáveis pela luta por libertação do domínio colonial
(MALAVOTA; VIEIRA, 2013, p.110)

A ressignificação do conceito de negro tem sido fundamental na luta contra o racismo e
no alargamento de conquistas políticas por meio de ações afirmativas, que utiliza ainda hoje a
solidariedade racial presente no conceito para promoção de políticas públicas. O conceito de
afrodescendente, parte da ideia de alguns intelectuais que acreditam que desprender-se do
conceito criado a partir do colonizador, é etapa fundamental no processo de emancipação das
populações afrodescendentes, principalmente no que se refere às propostas educacionais. Sobre
isso, o Doutor em história, Paulino Cardoso salienta,

O que se propõe é uma educação aberta à diversidade humana, atenta as desigualdades
e disposta a construir novos parâmetros de cidadania onde a diferença não seja
percebida como alicerce da desigualdade. Acreditamos que tais avanços e sintonia
135
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com o debate internacional correm riscos se uma determinada percepção de natureza
racialista, essencialista e nacionalista se impuser no processo de implementação da
Lei 10.639/03 e das Diretrizes137.

Os intelectuais que se alinham a esse pensamento, acreditam que afrodescendente é um
conceito mais adequado, pois não se pressupõe ser racialista, mas amparar-se numa forma
cosmovisão que remete às culturas africanas ressignificadas na diáspora. Em síntese, a
população brasileira é descendente de africanos trazidos para o Brasil, tornando-se então,
afrodescendentes, e que esse pertencimento cultural não precisa ter a escravidão como eixo
estruturante. Esse campo de estudo é uma vertente que trabalha diretamente com bases na
ancestralidade africana, e distancia-se também do que já está enraizado no imaginário popular,
sobre o que é ser negro. A opção teórica das autoras, me parece ter sido em consonância com
esse conceito de “afrodescendente”, que carrega consigo, a intenção de abandonar a
nomenclatura dada pelos colonizadores e dimensionar a política afro brasileira a caminho da
equidade, porém em parte nenhuma da coleção a escolha epistemológica está exposta. A
coleção Ser Protagonista utiliza o conceito de negro, utilizando-se dele para apontar a presença
de mulheres negras em seus conteúdos. As maneiras diferentes de apresentar a população negra
ou afrodescendente revela não só um avanço na teorização sobre a temática racial, resultado de
diversos debates, mas também que as diferentes interpretações da sociedade brasileira
redefinem e redimensionam a questão social e racial nos Lds, dando-lhe uma dimensão e
interpretação políticas.
A primeira menção às mulheres negras na coleção Ser Protagonista se dá no livro
voltado para o 2 ano do ensino médio, no capítulo 6 intitulado “Escravizados e senhores na
América Portuguesa”. O capítulo trata da economia açucareira, o engenho, a sociedade colonial,
o processo de urbanização e religião e desenvolvimento cultural. No desenvolvimento do tema,
sob o título “A sociedade do açúcar: Casa Grande e Senzala, aparece a primeira menção à
mulher negra, falando sobre a diversidade étnica formada pela miscigenação”.
Na colônia portuguesa houve uma tolerância com a diversidade étnica que não existia
na Europa, até porque os colonizadores que vieram para a América eram
majoritariamente homens e formaram suas famílias unindo-se as mulheres indígenas,
negras ou mestiças”. (VAZ, 2013, p. 69).
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O desenvolvimento do texto apenas cita que havia uniões entre homens brancos e
mulheres negras, no que se refere às mulheres brancas, o texto é incisivo ao evidenciar que
muitas comandaram engenhos e tiveram importantes atividades comerciais, e que reagiam a
violência assinalando que muitas conseguiam relativa independência

Às mulheres da elite colonial era reservado o papel doméstico, de submissão e
reclusão ao lar. Contudo, não faltaram mulheres que comandaram engenhos e
importantes atividades comerciais. Mesmo as que viviam sob opressão patriarcal
reagiam à violência, iniciando processos de divórcio. Muitas dessas mulheres
conseguiram conquistar relativa independência, vivendo de costura, da fiação ou do
tingimento de tecidos. (Vaz, 2013, p. 69).

A colocação acerca do protagonismo feminino é importantíssima, porém, seria
interessante, seguindo essa mesma linha, evidenciar que as mulheres negras do período eram
mais que escravizadas e mulheres que formavam família com homens brancos. Ainda no
mesmo capítulo, há uma explicação sobre a sociedade colonial, onde a família era a base social.
O Ld explica que com o advento das atividades açucareiras várias famílias surgiram, a dos
escravizados, de origem africana, a das mulheres que sustentavam sozinhas a casa, e os filhos,
e a de alguns padres com suas concubinas e a família patriarcal, dos senhores de engenho, sendo
estas legitimadas pela igreja. Seria interessante neste momento evidenciar quais mulheres
sustentavam sozinhas as casas, para que ficasse evidente de quais mulheres o texto fala. Até
aqui podemos observar que as representações construídas acerca das mulheres negras, vem se
desenhando ainda em lugares específicos transitando entre a escravidão e o tráfico atlântico,
evidenciando a marca da colonialidade advinda da modernidade presente no modo de
organização dos temas.
Um pouco mais à frente, no final da página 71, há uma citação direta sobre as mulheres
negras exercendo uma função comercial, na sessão “conheça melhor”, onde há um pequeno
texto discorrendo sobre a importância dos chafarizes: “As mulheres negras escravizadas ou
libertas dominavam a venda de produtos perecíveis e circulavam por toda a cidade oferecendo
seus quitutes em vários bairros, principalmente perto dos chafarizes” (VAZ, 2013, p. 71).
Tal discussão, importantíssima para o rompimento do estigma comum de que mulheres
negras no período colonial eram apenas escravas domésticas que realizavam trocas sexuais para
sobrevivência. Porém, a reflexão é curta e não faz parte dos textos principais do livro. O
capítulo segue falando sobre as várias etnias africanas, relacionadas à escravidão, e no subtítulo
nomeado “hierarquia”, falam sobre algumas classificações de escravos. Assim, não é
mencionado em nenhum momento mulher negra ou africana. A nomenclatura utilizada é
“pessoas escravizadas” ou “mulheres e homens escravizados”, para se referir a pessoas que
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trabalhavam em lavouras de açúcar. Também é utilizado o termo “homens e mulheres
escravizados138” ao falar sobre resistência à escravidão. Ao tratar as pessoas como escravizados,
e não como “escravos”, como era comum antes da lei, o Ld demonstra que a escravidão foi uma
condição a que pessoas foram submetidas, e não uma identidade, uma condição naturalizada,
tem sentido epistemológico importante. Porém, em alguns momentos, estes serão evidenciados,
ao tratar as mulheres como escravizadas do período, sem outras informações que seja possível
reconhecer outras características além desta, o sentido da identidade como marca das pessoas
do período acaba tornando-se presente novamente.
O livro trata de maneira didática a questão patriarcal, importante conceito para
compreender o modo de agir com as mulheres do período, porém se evidenciasse a participação
das mulheres negras, ficaria mais interessante responder às questões propostas no final do
capítulo, onde há uma questão que implica uma reflexão sobre o tema: “5. Avalie o
funcionamento da família patriarcal e o papel desempenhado pelas mulheres na sociedade
colonial”. Para responder a esta questão, os estudantes irão voltar aos textos, e as informações
que eles têm sobre as mulheres negras dentro do contexto de família patriarcal é que estas eram
ótimas vendedoras, pois dominavam a venda de quitutes e podiam ser esposas. Uma hipótese
possível sobre os motivos que levaram a equipe do Ld não evidenciar as mulheres negras na
estrutura patriarcal, em conjunto com as mulheres brancas, é que talvez a equipe não
compreendo as mulheres escravizadas como sujeitadas a esta estrutura.
Outro ponto importante para as mulheres, que o livro aborda, é em torno da Lei Maria
da Penha139. Na seção transversal “ História e sociologia”, o livro introduz o assunto a partir de
um pequeno texto intitulado “Questões de Gênero”, informando que

As sociedades criam ideias e valores a respeito do que significa ser homem ou mulher.
Trata-se das representações de gênero, que estabelecem regras que nem sempre
promovem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Leia a seguir dois textos
sobre a condição social das mulheres em momentos bem distintos” (VAZ, 2003, p.
170).

As discussões em torno das questões de gênero são realizadas ao longo de duas páginas.
Depois de introduzir o tema, logo abaixo segue um texto de duas colunas, intitulado “A
participação feminina na Revolução francesa”, o texto ocupa quase a totalidade uma página. Na
página seguinte, num texto que ocupa toda a página, dividindo espaço com uma imagem de
138

“Homens e mulheres escravizados sempre resistiram à escravidão, por meio por exemplo de fugas e da
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tamanho médio, é contextualizada e introduzida a Lei Maria da Penha. O texto apresenta em
detalhes a tentativa de assassinato sofrida por Maria da Penha pelo seu marido, deixando
evidente que houve uma batalha judicial internacional que pressionou o governo brasileiro a
tomar uma posição contra a violência doméstica.

O Estado foi responsabilizado pela demora no processo e convidado a tomar medidas
para prevenir a violência doméstica - um delito que até então dificilmente seria punido
com prisão. Isso leva a aprovação em 2006 da Lei Maria da Penha, que combate a
violência doméstica com punições mais duras para os agressores, como a
possibilidade de prisão preventiva e o impedimento da imposição de penas
alternativas. (VAZ, 2013, p. 171)

Logo após a discussão sobre a Lei Maria da Penha, há um questionário com quatro
perguntas,
1-Qual era a concepção dos iluministas em relação ao papel das mulheres na
sociedade? 2-Que contribuição as mulheres deram a Revolução francesa? 3- A partir
dos textos lidos na seção, indique que problemas sociais evidenciam a desigualdade
de direitos entre homens e mulheres no passado e no presente.4-Com o auxílio do
professor, promova com seus colegas um debate para relatar as informações noticiadas
pela mídia a respeito da violência contra a mulher. Ao final, em grupo elaborem um
folheto sobre o tema. (VAZ, 2013, p.171).

Aqui é possível perceber que as mulheres estão sendo retratadas de maneira
hegemônica. Bem como acontece em outra passagem da coleção, na sessão “ontem e hoje”, pág
156, é realizada uma discussão sobre as mulheres e o mercado de trabalho. A discussão se
desenvolve sob o título “Trabalho feminino”, e discorre sobre períodos diversos como por
exemplo, o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho na década de
1950. Fala sobre ser comum na época as mulheres serem do lar e traz dados do PNAD2011
referente à renda das mulheres ser menor do que a dos homens e termina apontando melhoras
significativas nas condições de trabalho. Apesar da imagem que ilustra o tema ser de uma
mulher negra, não é mencionado em nenhuma parte do texto as condições de trabalho desse
grupo de mulheres. Uma vez que os materiais didáticos, pautados por um poder colonial,
hierarquizam em algum nível os homens e mulheres. Desta forma, as mulheres racializadas,
negras africanas e indígenas, acabam sendo quase ausentes da narrativa didática.
Seria pertinente abordar a situação das mulheres negras dentro destas questões pois, de
acordo com o Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos
Sociais, o número de mulheres negras mortas cresceu 54% em 10 anos (de 2003 a 2013),
enquanto que o número de mulheres brancas assassinadas caiu 10% no mesmo período, é
necessário levar em consideração que o número de mulheres que se declaram negras nesse
período sofreu um aumento, devido principalmente a ação das políticas de ação afirmativa, e
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também a maneira de coletas de dados também sofreu modificações nos últimos anos, isso
modifica o olhar acerca desse aumento, porém, esse grupo de constitui as maiores vítimas de
violência doméstica.
Jurema Werneck, em entrevista para o jornal El País, 140 afirma que “uma política
pública justa e democrática precisa ser destinada a grupos específicos”, assim, tratar as
mulheres de forma homogênea sem levar em conta os contextos diferentes que as mulheres
brancas e negras enfrentam há uma tendência “a privilegiar grupos privilegiados, e prejudicar
grupos marginalizados”. Nessa perspectiva o Livro da coleção Ser Protagonista, ao abordar a
Lei Maria da Penha, se de alguma maneira trouxesse o recorte racial, estaria redimensionando
e aproximando a questão dos estudantes porque, ainda segundo Werneck, “a mulher negra tem
dificuldade de acessar não apenas a rede de proteção contra a violência, mas todas as outras” e,
nesse sentido a representação do grupo das mulheres negras dentro desta discussão agiria de
forma aproximá-las dos direitos que dispõe a Lei, e saber que também as representam pois,
como Werneck insere, “muitas delas têm medo de recorrer ao Estado em casos de violência
porque sabem que é o Estado que mata os homens negros, logo ela não confia nele.” Além
disso, é necessário pontuar que o Estado também mata mulheres negras através de diversas
formas de violência. Visibilizar a violência contemporânea que afeta as mulheres negras, é abrir
o debate para questionar, porque esse grupo é mais violentado.
Em se tratando dos conteúdos de História da África, a coleção evidencia a existência de
sacerdotes, nobres, escribas, soldados, artesãos, faraós, e outras personalidades masculinas
presentes no Egito antigo. Entretanto, a primeira vez que uma mulher é citada neste conteúdo,
é no texto de meia página intitulado “A lenda de Osíris”, nele, é explicado que a lenda de Osíris
explica as origens da prática da mumificação, e da crença na vida após a morte. Logo em
seguida, segue um texto intitulado “ Os faraós”, onde já na primeira linha é colocado que “ os
maiores e mais importantes túmulos egípcios pertenciam aos faraós141”. Num outro momento
do livro, ao discutir as especificidades do Reino Cuxe, as mulheres aparecem novamente. Vale
pontuar que em nenhum dos momentos citados acima, o livro faz qualquer referência a origem
africana destas mulheres, sendo denominadas de forma generalizada apenas como “ mulheres”.
Na discussão sobre o Reino de Cuxe, o título de abertura onde fala-se das mulheres é “ Mulheres
no poder: sacerdotisas e Candaces”. O texto fala sobre as tradições matrilineares, comuns às
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diversas sociedades africanas, e informa que as mulheres da família real podiam ocupar cargos
de liderança e ainda,
Como sacerdotisas, algumas princesas também se tornavam líderes espirituaisdeviam dedicar-se ao celibato e eram responsáveis pelo culto ao Deus Amon,
considerado a divindade mais importante. Os cuxitas foram governados por algumas
mulheres que recebiam o título de candace, cujo o significado é rainha mãe (VAZ,
2013, p.57).

O livro termina o assunto apontando que, “a liderança política, econômica e militar das
Candaces, inspirou a produção de representações sociais das soberanas rainhas do carnaval”,
Em 2007, no Rio de Janeiro, a escola de samba Salgueiro elegeu como tema de desfile,
as líderes cuxitas, o samba enredo estabeleceu em seu discurso uma associação das
candaces com as mães de santo e as mães do samba que exercem ações solidárias,
obtendo respeito de diferentes comunidades negras brasileiras. No ano seguinte o
bloco Ilê Ayiê, do bairro Liberdade, de Salvador, escolheu destacar no enredo o papel
das mulheres que defendem a consolidação dos movimentos negros e os direitos das
mulheres negras. (VAZ, 2013, p. 57)

Na página 212 No rodapé da página, num texto intitulado” A participação das mulheres
nas sociedades africanas”, na sessão “ Ação e cidadania”, há uma explicação de que as mulheres
exerciam diferentes papéis nas sociedades da África, e isso é evidenciado a partir de um trecho
do estudioso brasileiro Alberto da Costa e Silva 142, onde ele diz que

A condição feminina variava de cultura para cultura. Aqui e ali, a mulher geria suas
roças e seus haveres, era senhora de sua casa (construída com ajuda do marido, mas
onde este entrava quase como visitante) e podia ter a iniciativa do divórcio, e participar
da escolha das outras esposas que tomassem o seu homem, e exercer posições de
autoridade (chefe, rainha, rainha-mãe, irmã do rei, regente, líder das pessoas de seu
sexo, sacerdotisa ou alta funcionária do palácio). Em algumas regiões, havia um quase
perfeito equilíbrio, entre os sexos e noutras, o papel político das mulheres era decisivo,
impedindo que as estruturas de mando fossem exclusivamente masculinas. Não só
podia ela exercer a chefia direta, como participava ativamente dos conselhos [...] Mas,
acolá, a mulher podia não ter voz ou ser obrigada a falar baixinho, estar sujeita a
infibulação ou a excisão clitoriana, ou viver reclusa no afin de um obá ou num serralho
muçulmano (COSTA E SILVA, 2006, p. 272).

Esta parte do texto não é discutida ou problematizada, está em caráter informativo, em
parte separada dos textos principais. O texto traz informações que seriam muito ricas se
incluídas nos textos principais, ou ainda se incluída nas análises propostas pelo Ld. como não
é um texto principal, não aparece citado nas atividades, e só irá provocar debate em sala de aula
a depender dos professores. Na página seguinte, o livro inicia uma discussão sobre a escravidão
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nas sociedades africanas, e logo depois apresenta brevemente alguns reinos como por exemplo:
Reino do Congo, Monomotapa e os reinos do Congo e Benin. Em seguida, já na página 218143,
são discutidas as práticas religiosas africanas. No espaço de uma página, o Ld traz em quatro
tópicos: As religiões, Os monoteísmos na África, As práticas religiosas africanas, Os griôs,
guardiões da memória; algumas questões por exemplo, a existência do cristianismo, judaísmo
e islamismo em território africano e destaca que “ é importante conhecer a diversidade religiosa
do continente africano, pois o aspecto sobrenatural é fundamental para entender a história
africana”. Em seguida, o Livro trata sobre o que nomeia de “ crenças tradicionais”, informando
que “ esta expressão designa as práticas religiosas, principalmente ao sul do Saara, que
apresentam semelhanças nas formas como se relacionam com o mundo sobrenatural”. Dentro
dessa parte, destaco o tópico
A ideia de que o homem é formado por três partes: o corpo, o princípio espiritual
personalizado (uma espécie de alma), e o princípio sensitivo, que proporciona a vida
(uma espécie de energia vital), a morte significa o fim do corpo e a privação da energia
vital (VAZ, 2013, p. 218).

O texto encerra dizendo que nas culturas tradicionais africanas, as organizações religiosa
e social giram em torno de adivinhos e curandeiros, que são responsáveis pelo contato com o
mundo sobrenatural. No trecho destacado, “homem”, é utilizado como sinônimo de
humanidade, uma humanidade sem sexo, cor, identidade, cultura. Além disso, não é
mencionada a participação das mulheres nas religiões africanas, de maneira a ocultar seus
importantes papéis sociais e religiosos, ainda que para ilustrar o texto, tenha sido selecionada a
imagem de mulheres em meio a uma cerimônia de Vodu em Uidá, Benin 144.
Na página seguinte, é realizada uma discussão sobre as famílias linguísticas africanas, e
em seguida o livro inicia uma discussão sobre religiosidade indígena, evidenciando as
influências religiosas indígenas, de índios brasileiros, na religiosidade do povo brasileiro. Em
seguida, o texto volta a tratar do continente africano. Em nenhum dos trechos analisados, as
mulheres africanas ou negras são mencionadas, além disso, tratar as religiões africanas e
indígenas juntas, mencionando apenas as contribuições indígenas nas religiosidades brasileiras,
é ocultar as contribuições principalmente das mulheres nas práticas religiosas no Brasil, como
por exemplo na umbanda, candomblé e outras religiões de matriz africana praticadas em
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território brasileiro, além de também ocultar a trajetória, as experiências e sabedorias das
mulheres africanas.
As mulheres africanas aparecem poucas vezes na narrativa escrita da coleção, não há
um trabalho textual que coloque estas personagens como protagonistas de episódios políticos,
culturais e sociais. Antes da promulgação da referida lei, a presença da História da África nos
livros escolares era insignificante, e associada apenas ao tráfico de africanos escravizados, aos
processos históricos do Imperialismo, Colonialismo e das Independências na África 145. Nesse
sentido, é possível observar avanços, estão presentes capítulos com conteúdos de História da
África146, porém estes ainda não estão comprometidos com a pluralidade africana, nem
reconhece a História afro-brasileira como componente sine qua non para a educação brasileira,
tornando a implementação efetiva da Lei, um desafio a ser compreendido e superado 147. As
discussões acerca da religião e de matrizes culturais estão presentes, porém descritos ainda
partindo da Europa como centro, evidenciando que a branquitude se posiciona na seleção de
imagens, textos se colocando como entrave para os avanços de epistemologias não centradas
na Europa.
A coleção Novo Olhar história, optou por não fazer muitas marcações de gênero, a
maioria dos textos, trata dos afrodescendentes, dos escravizados. Tornando a análise sobre a
inclusão das mulheres negras e africanas por meio da escrita, inviável, pois todas as vezes que
um texto trata de mulheres, não diz a palavra mulher e o texto está sempre atrelado a uma
imagem, e estas serão aprofundadas a seguir. Um exemplo disso, é a discussão que ocorre na
página 54 do volume III, em torno do exercício onze.
O texto fala sobre a identidade nacional do Brasil, e ao final da discussão, os estudantes
são orientados a observar a imagem do quadro A Redenção de Cã, onde estão representadas
duas mulheres negras, porém o texto não trata do papel das

mulheres em torno do

branqueamento, o texto apenas diz que “ o negro se integra à nação através da miscigenação,
mas não encontra lugar na construção ideológica da identidade brasileira”, nesse caso, é
também a única vez que o Ld refere-se a população negra, como negra, em qualquer outra parte
do livro é utilizado o termo “afrodescendente”. Outro exemplo possível, é que ao falar da
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personagem Harriet, apresentada em foto, o Ld diz que ela se tornou símbolo da luta dos
afroamericanos, mas em momento algum informa que ela é negra ou afrodescendente. Acredito
que seja importante fazer essa marcação textual, mesmo com a presença da imagem nos
indicando que ela é uma mulher negra, para frisar sua identidade e com isso aprofundar os laços
de representação para as estudantes.
O mesmo acontece quando o Ld fala sobre as africanas, que são inseridas na narrativa,
porém não são nomeadas como mulheres africanas, com exceção da passagem abaixo:
Em grande parte das sociedades africanas, as mulheres e os homens mais velhos
exerciam grande autoridade pois a experiência de vida era considerada de grande
importância. no Reino do Benin, por exemplo, a mãe do Obá era tratada com grande
respeito e admiração, pois além de ser a mãe do rei, era mais velha, e por isso, mas
sábia. (PELLEGRINI, 2013, p. 58.)

Não inscrever as mulheres negras, afrodescendentes e africanas como mulheres nos
textos, não interfere no reconhecimento e, portanto, na representação porque o Ld traz muitas
imagens que permitem que haja essa interação e compreensão destas mulheres como sujeitos
da história, porém friso que inserir essas mulheres na escrita, permite ocupar um lugar
importante na narrativa histórica, que é a categoria da diferença. “A Categoria da diferença não
deve ser simplesmente reconhecida, mas definida relacionalmente em termos de práticas
antirracistas, anti patriarcais, multicêntricas e ecológicas, fundamentais para o conceito da
comunidade democrática148”.
4.3

QUANDO AS IMAGENS TOCAM O REAL: ANÁLISE DAS IMAGENS

O conceito de representação é polissêmico, oferecendo inúmeras possibilidades de
abordagens, e os debates em torno desse conceito tem tido inúmeros avanços no âmbito dos
estudos culturais. As representações são signos construídos historicamente, servindo para
organizar a vida social de indivíduos e grupos. Segundo Hall (2014), a representação se
expressa nas linguagens que fazem parte de cada cultura, de modo que sem elas seria impossível
dizer algo com sentido sobre o mundo ou representá-lo significativamente para outras pessoas.
Assim, a representação é ambivalente e serve tanto para criar imagens positivas e/ou negativas
sobre algo ou alguém, além de como enfatiza Giroux (1999, p. 82, 83), “a representação
expressa relações de conhecimento/poder, legitimadas no discurso da ciência e da objetividade,
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para silenciar, marginalizar e representar inadequadamente as mulheres”. As imagens são um
conjunto de decisões tomadas que irão agir como representação, configurando uma ideia, uma
proposta que está além do que a imagem passa. Por isso, cada seleção de imagem, é parte de
um projeto. E também, cada análise de imagem, é uma tradução de pensamentos, filosofias e
projetos políticos. Uma tradução pessoal e coletiva em interação ininterrupta.
Antes de adentrar as análises, é necessário pontuar que ambas coleções apresentam as
mulheres africanas, afrodescendentes e negras de maneiras muito diferentes em suas imagens.
Assim, acredito que analisar as iconografias por coleção seja mais interessante para que
consigamos acompanhar as narrativas que constroem as representações em torno das mulheres
negras apresentadas por elas. Com exceção de dois momentos, onde junto imagens, uma
presente em cada coleção para realizar uma análise comparativa. Ressalto que, neste trabalho,
as mulheres africanas e da diáspora, são compreendidas como negras, porém na quantificação
destas, acredito ser necessário separá-las em duas categorias diferentes, para que possamos
compreender os lugares de enunciação das representações, e para demarcar que não há
homogeneização entre as mulheres da diáspora e as africanas. São trajetórias diferentes,
experiências diferentes, estigmas diferentes que se encontram em alguns momentos interligadas
por causa da epistemologia colonial, que as posiciona de maneira racializada em locais
demarcados historicamente. A História enquanto ciência humana também tem lugares
demarcados. E ainda que “africanos” seja um termo generalizante para lidar com uma
diversidade imensa de pessoas, assim como os termos negro e branco, é necessário evidenciar
que ser africano tem um significado social, e para tanto é importante evidenciar a categoria,
pois afinal, de quais africanas a História trata?
No que se refere a quantificação, as mulheres brancas foram inseridas, para que
possamos fazer um comparativo, pois este grupo configura a representação oficial da categoria
mulher. As mulheres indígenas foram inseridas por posicionamento político, a lei 11.645/2008
(BRASIL, 2008) estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena, sendo
importante quantificar as mulheres indígenas apresentadas na coleção, para compor um quadro
analítico em relação aos outros grupos de mulheres.
4.4

COLEÇÃO SER PROTAGONISTA

Segundo a apresentação da coleção, o objetivo dos autores é
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situar historicamente os educandos na comunidade em que fazem parte, levando os a
conhecer os diversos agentes que participam ativamente da construção da história,
fazendo com que se reconheça no presente o resultado dos processos originados no
passado149

O nome da coleção, nos remete a pensar em “personagens principais”, e os objetivos
apresentados pelos autores se entrelaça nesse significado, evidenciando que a coleção procura
mostrar a diversidade nos processos históricos. Assim, para buscar compreender o
protagonismo através das representações por imagens, foi realizada uma quantificação. O
primeiro registro, trata-se da comparação apenas entre mulheres, o segundo registro, uma
comparação entre as mulheres, brancas, indígenas, africanas entre os homens negros e brancos.
Gráfico 1 - Relativo à quantidade de iconografias (desenhos, charges, fotografias, pinturas,
litografia e etc.) onde aparecem Mulheres, sozinhas ou em grupo, na coleção Ser Protagonista.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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Gráfico 2 - Relativo à quantidade de iconografias (desenhos, charges, fotografias, pinturas,
litografia e etc.) onde aparecem Mulheres, sozinhas ou em grupo e homens, sozinhos ou em
grupo.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Os dados acima expostos, evidenciam que há diversidade numérica de mulheres no
corpo da coleção, as mulheres africanas e negras não estão excluídas da narrativa imagética. No
entanto, as representações imagéticas das mulheres brancas são maiores ainda que somadas
todas as outras representações de mulheres que compõem a narrativa imagética da coleção. O
grupo mulheres brancas, representa 65,4% das imagens relativa a todas as mulheres que
compõem a coleção, e são representadas imageticamente em todas as unidades dos livros, em
profissões como professoras, presidentas, em papéis sociais como mães, filhas, ativistas,
heterossexuais, lésbicas e estão presentes em assuntos relacionados aos avanços tecnológicos,
como por exemplo revolução industrial, fabricação de tecidos.
A representação numérica das mulheres brancas, me permite afirmar que há uma
maioria de mulheres brancas na coleção. Porém, ao incluir os dados referente a presença de
homens brancos representados por imagem, percebemos que a figura que está presente em
representações, são os homens brancos. A partir desses dados, é possível concluir que o
protagonismo imagético da coleção, numericamente prioriza as pessoas brancas, sejam elas
homens ou mulheres. Nesse sentido, é preciso evidenciar que a presença numérica em maior
número, das mulheres brancas, em comparação aos outros grupos de mulheres, não garante uma
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representação adequada destas mulheres, apenas evidencia que a branquitude garante espaço
para estas mulheres.
As mulheres indígenas aparecem retratadas dentro dos temas relativos aos povos
indígenas no passado e no presente. As mulheres que denominei na quantificação como outras,
tratam-se de chinesas, japonesas e indianas. Segundo Candau150, “o modo como os sujeitos se
posicionam e são posicionados nos discursos [...] tem um papel fundamental para a
(re)construção de suas identidades”, dessa maneira, acredito ser importante compreendermos
em quais temas as mulheres africanas e negras estão representadas na coleção. Observemos o
quadro abaixo:
Quadro 2 - Relativo aos capítulos onde estão representadas imagéticamente mulheres negras e
mulheres africanas na coleção Ser Protagonista.
Capítulos onde Mulheres Negras são representadas imagéticamente

Coleção Ser
Protagonista

1º ano: Capítulo 14 O Renascimento cultural
2º ano: Síntese da unidade 5; Capítulo 6 Escravizados e senhores na América
portuguesa; 8 A exploração do ouro na América portuguesa; 18 Primeiro
Reinado e Regência no Brasil; 19 O segundo Reinado no Brasil; 20
Nacionalismo e Imperialismo.
3º ano: Capítulo 5 A crise do Imperialismo, 9 Duas superpotências disputam o
mundo; 11- O Brasil e o populismo.
Capítulos onde Mulheres Africanas são representadas imagéticamente

Coleção Ser
Protagonista

1º ano: Introdução: O trabalho do historiador; 3 África antiga, 16 Sociedades da
África
2º ano: Capítulo 8 Exploração do ouro na América portuguesa,18 Primeiro
Reinado e Regência no Brasil;
3º ano: Capítulo 9 Duas potências disputam o mundo; 15 A reação democrática;
18 Em busca de uma nova ordem;

Fonte: Coleção Ser protagonista PNLD2015.

Somando as mulheres africanas e negras, A coleção Ser protagonista traz um total de
22,1% de imagens representando esse grupo, e estas mulheres como podemos observar no
quadro acima, estão distribuídas em capítulos emblemáticos, assim interrogaremos as
150

CANDAU, 2008, p. 58.
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iconografias pois estas “podem ser interpretadas como imagem registrada e como representação
por meio da imagem151 , para compreendermos as representações imagéticas das mulheres africanas
e negras, e ainda com apoio das reflexões de Margareth Rago, aponto que,

[...] a capacidade criativa das mulheres enquanto sujeitos sociais capazes de fazerem
a História, de investirem contra as múltiplas manifestações do poder, e enquanto
elaboradoras de iniciativas, de formas de percepção e de experiências que merecem
ocupar lugar na memória social (RAGO, 1995, p. 85).

A análise das imagens não segue necessariamente a ordem de inclusão nos livros da
coleção. A primeira imagem que lhes apresento, é a única imagem representando uma mulher
negra que compõe o Livro indicado para o 1º ano do Ensino Médio.

Figura 6 - Nova Lei da Cultura.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem está sendo reproduzida dentro do capítulo 14, Renascimento Cultural, na
sessão “ ontem e hoje152”, Dentro da discussão sobre macetado, num texto que informa sobre

151
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PAIVA, 2004, p. 15.
PELLEGRINI, 2013, p. 196, Livro 1.
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patrocínio cultural a artistas. A imagem é um cartaz de divulgação da Nova Lei de incentivo
cultural brasileira, a Lei Rouanet, 2011.
O cenário da imagem se passa ao ar livre, é montado uma releitura de uma roda de
capoeira. No centro da imagem uma mulher negra e um homem jogando capoeira, e em volta
deles, em roda músicos, fotógrafos e dançarinos. A imagem é pequena, e não tem muita nitidez,
tem as cores borradas, não é possível perceber se é intencional da carta ou se em alguma etapa
do livro acabou ocorrendo essa distorção.
A mulher negra posicionada ao centro da imagem, está trajando roupas brancas, calça e
top, é possível observar músculos em sua barriga, e ela olha para o seu oponente de maneira
séria, compenetrada. Olhar uma imagem é sempre uma operação de sujeito, “portanto uma
operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que olha e aquilo que é olhado 153”, e
ao observar esta imagem, o fenômeno da representação, comunica diversas mensagens, uma
delas é a mensagem direta do cartaz, ao se ver ali, as mulheres negras podem compreender que
elas sendo artistas, podem concorrer a um financiamento.
Além disso, podemos a partir dessa ilustração154, perceber que são capazes de lutar,
podem ter um corpo forte. As mulheres negras carecem de ilustrações que as inclua em
narrativas diversas para que estas se compreendam como sujeitas, e criem sensação de
pertencimento social, histórico e político. Outro ponto importante, o tema no qual a imagem
está inserida. Esta representação de mulher negra não está sendo utilizada para ilustrar
narrativas de dor, sofrimento, não está em posição inferior, não está diretamente ligada a
contextos de resistência e nem ocupando lugares demarcados como espaços femininos.
A representação traz a mulher negra em posição de destaque, numa luta com um
oponente homem, mais alto, aparentemente mais forte. Se a identidade é uma construção
simbólica e imaginada155, faz necessário o uso da representação para imaginar-se nos espaços,
nos lugares, sendo esta a maior contribuição desta imagem. Assim como a imagem apresentada
na página 156 do Volume II, que inclui as mulheres negras também são colocadas para ilustrar
uma discussão sobre o mercado de trabalho.

Figura 7 - Mulher Negra Caminhoneira.

153

DIDI-HUBERMAN, 1998, p.77
Utilizei aqui o termo ilustração porque a imagem não faz parte de nenhuma discussão, está apenas enfeitando
a página.
155
HALL, 2014, p. 15.
154
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem está localizada dentro do Capitulo 11 O Brasil e o populismo, na seção ontem
e hoje, “trabalho feminino 156”. Na imagem, uma mulher negra com cabelos presos, trajando
calça e camisa polo, está sentada dirigindo um caminhão. Sua feição é tranquila, e faz menção
a um sorriso. Ilustrar assuntos como trabalho feminino é importante para que não sejam criadas
narrativas imagéticas que posicionem as mulheres em papéis demarcados, como por exemplo
mãe, esposa e dona de casa. Além disso, incluir referências de representação de mulheres negras
no mercado de trabalho contemporâneo, contribui para que este grupo não seja visualizado
apenas no contexto da escravidão, e trabalhos domésticos. A profissão que a imagem sugere,
motorista de caminhão, marca de alguma maneira, o empoderamento das mulheres, pois tal
profissão por muitos é vinculada como profissão de homens.
Nesse sentido, uma possível mensagem passada por essa representação construída pela
pela imagem é “ Eu posso”. E esse “ Eu”, que conversa diretamente com as mulheres negras,
conversa com outras mulheres, ao passo que é um rompimento com o “lugar de mulher”,
marcado pelo patriarcado. Assim, se antes da implementação da lei, “ quase sem exceção a
população negra aparece nesses materiais apenas para ilustrar o período em que o Brasil era
Colônia ou, então, para ilustrar situações de subserviência ou de desprestígio social 157”,
podemos observar que alguns lugares fora desse eixo, começam a ser ocupados, configurando
uma mudança nas representações das mulheres.
Em cumprimento a DCNERER, que nas ações educativas em combate ao racismo
dispõe em seus princípios que no 20 de novembro será celebrado o Dia Nacional da Consciência
156
157

PELLEGRINI, 2013, p.156, livro 2.
CAVALHEIRO, 2005, p. 96.
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Negra158, a coleção incorporou em sua narrativa, as comemorações dessa data, na seção
chamada “ dossiê”, que estimula os estudantes a pesquisarem sobre temas indicados. Para
ilustrar a discussão, a imagem abaixo foi anexada:
Figura 8 - Mulheres Negras em Comemoração ao Dia da Consciência Negra.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A imagem está sendo utilizada dentro do capítulo 6, escravizadores e senhores na
América portuguesa, dentro de uma sessão chamada “Dossiê 159”. A imagem retrata a
comemoração do dia da Consciência Negra no Rio de Janeiro, e aparece logo depois de ser
discutido sobre quilombos, atrelada a um pequeno texto chamado “ A história revisitada”. A
imagem trata-se da reprodução de uma fotografia tirada numa manifestação pública, o cenário
é ao ar livre. Quatorze pessoas estão perfiladas, atrás delas está a estátua da cabeça de Zumbi
dos Palmares, e quatro bandeiras hasteadas. As pessoas são adultas, homens e mulheres negros.
A imagem sugere que eles estão cantando. A foto foi tirada em 2012, e logo abaixo dela há uma
discussão sobre o texto, onde é indicado que os estudantes pesquisem sobre a construção de
Zumbi ao longo do tempo. Assim, a imagem está sendo utilizada apenas como ilustração.
No contexto anterior a lei, Gomes (1995) apontou que:
O aluno negro, ao ingressar na escola, além de encontrar a história de sua raça
trabalhada de maneira folclorizada, ainda encontra reforços por parte do corpo docente
no que diz respeito à negação de sua origem racial (…). (GOMES, 1995, p. 89)
158
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BRASIL, 2004, p. 21.
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Nesse sentido, houve uma quebra na antiga prática discriminatória, pois além da imagem
estar lá, registrando a presença das pessoas negras no presente, manifestando-se, a imagem
presente no Ld trata de uma estátua, quem ganha a representação de uma estátua? Alguém que
foi uma figura importante. E ainda, não foi entregue uma versão pronta e acabada sobre o dia
20 de novembro, os estudantes ao realizarem a pesquisa indicada pelo Ld, terão a possibilidade
de descobrir uma diversidade de informações em torno do tema, inclusive poderão tomar
contato com a figura de Dandara dos palmares, e uma infinidade de mulheres negras, podendo
as estudantes a partir da imagem do Ld, reconhecerem-se nesse lugar de manifestação política,
afastando a discussão histórica de uma versão incompleta, com personagens folclorizados,
escravizados e submissos comumente perpetuada antes da implementação da Lei. 160.
Em relação às reproduções de pinturas, litografias, gravuras, e outras obras de arte,
diversas informações são trazidas ao leitor, desde dados mais básicos sobre as obras, como
autor, título e técnica, até a decodificação simbólica da própria imagem. No que se refere ao
recorte deste trabalho, as reproduções estão majoritariamente vinculadas ao período colonial e
imperial. Nos assuntos referentes ao período colonial, aparecem algumas, obras de autoria deo
pintor Jean Baptiste Debret e de Johann Moritz Rugendas, provenientes do livro Viagem
pitoresca e histórica pelo Brasil 1834/39. Estas imagens desvendam, um acervo criado com base
num projeto de mundo eurocêntrico registrado a partir dos olhares desses artistas europeus161,
e a luz da Lei 10.639/2003 necessitam ser inseridas, devido ao seu valor histórico, porém tais
imagens precisam estar cercadas de cuidados, sobretudo metodológicos para que não interfiram
de maneira inadequada na produção de identidades e representações para as populações negras.
As mulheres negras têm papel de destaque nas obras de Rugendas que compunham a
coleção. Abaixo, encontra-se a reprodução da Imagem que representa o cotidiano das cidades.
A imagem está sendo utilizada como ilustração para o assunto que se desenvolve dentro do
capítulo 18 intitulado “primeiro reinado e Regência no Brasil”. A imagem ocupa a parte inferior
da página 221, onde desenvolve-se o assunto sobre “as guerras de independência e a
constituição de 1824”. A ilustração não é citada em nenhum momento no texto, e também não
conversa com o assunto discutido na página posterior, que trata da confederação do Equador.
A imagem é apenas adicionada à página do LD junto com a legenda “Venda no Recife. Gravura
de Johann Moritz Rugendas representando o cotidiano da cidade, com escravos de ganho
vendendo frutas e outras mercadorias em c.1830”. (PELLEGRINI, 2013, p. 221).
160
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Figura 9 - Mulheres escravizadas em mercado - Mortiz Rugendas.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Na imagem acima, temos a representação do cotidiano da cidade, com pessoas
escravizadas, vendendo mercadorias, através dos olhos do Pintor Mortiz Rugendas. O cenário
da tela se desenvolve em frente a uma construção com portas grandes, aparentando ser um
mercado ou uma venda, pois há a presença de inúmeras sacas e objetos pendurados. Dentro do
mercado há alguns homens brancos debruçados em algo que aparenta ser um balcão, uma
criança negra interage com os homens que estão dentro do mercado. Na entrada do mercado,
há dois graus baixos, nele, do lado direito de quem olha, uma mulher branca desmaiada e sendo
acudida por uma criança negra, que traja apenas bermudas. Ao lado de fora do mercado, do
lado direito de quem observa a tela, há uma árvore e algumas plantas, um muro baixo, onde está
encostado um homem negro, ao lado de algumas cestas com frutas.
Do lado esquerdo de quem observa a imagem, é possível observar algumas mulheres
negras caminhando pelas ruas, com cestas nas mãos, como se oferecessem algo as pessoas,
sugerindo que são vendedoras. Há também algumas mulheres negras ajoelhadas no chão, junto
a elas há um homem branco, a imagem sugere que as mulheres estão a mostrar algo a ele. Em
frente ao mercado, e no centro da imagem, há uma aglomeração de pessoas. Um homem branco,
usando vestes marrom, chapéu, e segurando uma espécie de cajado está posicionado como se
tivesse olhando um objeto que está sendo carregado por uma mulher negra com um bebê nas
costas, e por um homem negro. Próximo a eles está uma mulher negra com roupas coloridas,
cabeça coberta por um adorno amarelo, e equilibrando uma cesta cheia de coisas, e atrás dela
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há outra mulher negra, que está caminhando para fora do mercado e acenando para a criança
negra que está ajudando a mulher branca, como se estivesse chamando. Há ainda alguns
cachorros que aparecem como se tivessem comendo algo que caiu no chão.
A imagem não é colocada no centro de nenhum questionamento, estranhamento ou
reflexão, assim, acredito que foi incluída apenas para quebrar o ritmo de leitura dos estudantes.
Nesse sentido existe um ponto importante, pois o livro traz informações básicas sobre a obra
artística, mas não permite aos estudantes saberem o contexto produção do quadro. “A
iconografia é, certamente, uma fonte histórica das mais ricas, que traz embutida as escolhas do
produtor e todo o contexto no qual foi concebida, idealizada, forjada ou inventada 162”, e os
estudantes precisam ter a chance de ampliar a narrativa do período utilizando a imagem
oferecida pelo Ld para redimensionar os saberes.
Sem dúvida as imagens produzidas por Rugendas e Debret são importantíssimas para
interpretar a sociedade oitocentista, mas não se pode perder de vista que tanto as fontes textuais
e verbais, quanto as visuais são expressões complementares da vida social, assim, a intenção
não é que se retire as imagens históricas problemáticas, mas que se a proposta pedagógica do
livro acha importante manter a pintura, que se faça uma análise que seja condizente com uma
proposta que favoreça o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de uma
historicidade negada ou distorcida como orienta a DCNERER. As obras de Jean Baptiste
Debret, fazem parte de um conjunto de observações hegemônicas eurocentradas, mas num
movimento temporal, “contribuem, decisivamente na materialização do passado vivido
projetando um futuro idealizado, que é cristalizado, evidentemente, no presente 163”, e podem
fazer parte de uma discussão produtiva, porém se são utilizadas como representação única
dentro de uma composição visual, pode trazer consequências contrárias ao que demanda a
legislação.
A figura 9 faz referência às mulheres negras vendedoras, quitandeiras, e poderiam ter
sido explorados assuntos em torno desta função, pois estas mulheres realizavam um trabalho
que não era bem visto, a possibilidade de circular livremente pelas cidades constituía-se “numa
grande preocupação para as autoridades que viam na sua presença pública um perigo ou
ameaça” (DEL PRIORE, 2000, p. 20), que viam a circulação destas trabalhadoras como
possibilidade de se organizarem e se rebelarem, ou seja, uma forma de resistência ao regime
escravocrata. As quitandeiras seguiam como a imagem sugere, espalhadas por diversas áreas
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das cidades, percorriam ruas e vielas não só anunciando os mais variados produtos, como
também propagando ideias (SCHUMAHER; BRAZIL, 2013, p. 38).
O trabalho com imagens deve possibilitar discussões sobre as condições de produção
daquela imagem, ou seja, o contexto social, temporal e espacial em que foi produzida. Assim
podem-se perceber seus significados, tanto para a época e sociedade em que foi produzida como
para outras sociedades, em outros períodos e contextos históricos. Em outra parte do LD, a
representação de uma vendedora é trazida novamente, desta vez com uma abordagem centrada
na imagem, fazendo com que ela faça parte da narrativa, como veremos em seguida.
A imagem é de uma aquarela representando uma mulher negra vendedora, dentro de
uma discussão sobre a identidade das mulheres escravizadas. O recorte apresentado abaixo, está
localizado na parte inferior da página 91, dentro do capítulo 8 intitulado “A exploração do ouro
na América Portuguesa”. Neste capítulo, a população negra é introduzida apenas na condição
de números. Não há uma discussão que evidencie práticas culturais, práticas de resistência ou
estratégias. Os autores limitam-se a falar sobre os trajes da mulher negra nesse período, e tal
discussão é realizada num texto de três parágrafos.
Figura 10 - A identidade das escravizadas africanas.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
O título do texto que acompanha a imagem refere-se a ela como “africana” e no
desenrolar do texto, refere-se como “mulheres negras”. Esses encontros entre a identidade
africana e identidade negra são perpassadas por uma rede rizomática, no sentido de Deleuze e
Guattari (2011)164, onde não é possível traçar de maneira linear o início ou fim dessa ligação, e
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Rizoma, conceito da botânica que se remete à estrutura de algumas plantas cujos brotos podem ramificar-se
em qualquer ponto, criando redes, na qual o rizoma pode funcionar como raiz, ramo, talo, etc e onde não há como
localizar o início nem o fim, mas onde todas as ramificações estão em relação umas com as outras
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só é possível identificar que as ramificações culturais, políticas e sociais destas identidades
estão em relação umas com as outras. Cada ramificação desta rede rizomática no Atlântico
Negro (GILROY, 2001) representaria uma negra que tem em seu corpo uma experiência
compartilhada.
O texto que acompanha a imagem, sugere uma análise pertinente sobre a composição
visual da vendedora, porém instiga a imaginação quando é para entrar na materialidade da
contribuição das mulheres africanas e negras, ao dizer que “Podemos imaginar se não teriam
sido as mulheres a ostentar, sobre suas peles - em situações festivas ou cotidianas, as heranças
e (raízes) africanas no Novo Mundo”.
O texto que acompanha a imagem, tem uma função didática, e pode partir para a
materialidade e ser enfático ao apontar a contribuição destas mulheres, que “ em solo brasileiro,
influenciaram a fé, o falar, o andar, o vestir, o comer, o festejar, assim como trouxeram cores,
sabores e saberes que moldaram a maneira de ser do Brasil 165”. Novamente a representação de
uma quitandeira é utilizada como ilustração da síntese da Unidade 5, capítulo 19. A ilustração
não traz consigo nenhuma legenda explicativa sobre seu significado. A imagem apresenta uma
mulher negra, sentada debaixo de um guarda-sol, trajando vestido longo branco, turbante,
fumando cachimbo, e olhando para o artista. Em volta dela, há uma diversidade de frutas,
legumes e canas de açúcar organizadas em fileiras.

Figura 11 - Mulher Negra sentada sob guarda sol.

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Quem é essa mulher? Onde ela está? O que faz? Porque foi escolhida para ilustrar a
síntese do capítulo? Quem a registrou? Porque? Estas questões ficaram sem resposta, pois o
165
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livro apresenta apenas na lateral das imagens, informações como o nome do autor e o nome do
instituto de onde a imagem foi retirada 166, os nomes estão em alemão, o que dificulta a
compreensão da imagem por parte dos estudantes.
A presença de mulheres como as que está retratada na ilustração, bem como as outras
que ilustram quitandeiras, carregam em si a representação de mulheres que com suas maneiras
de ser e estar no mundo carregam formas de inscrição não só na cultura, mas na política, e na
formação da sociedade. Estas mulheres participaram ativamente dos processos de resistência
com estratégias que contribuíram para o desenrolar da História dos negros no Brasil, inclusive
no que se refere às religiosidades expressas ainda hoje no país, pois as práticas das mulheres
negras quitandeiras carregavam também as “ligações com o mundo sagrado e religioso”
implícitas nas estratégias de sobrevivência 167. A imagem nos passa a representação de uma
mulher parada, sentada, observando. Nenhuma informação sobre ela é incluída, sendo que há
muito a ser dito. A ação das quitandeiras contribuiu de maneira incisiva nos processos de
resistência principalmente no período pós abolição. Destaco aqui o livro Quotidiano e poder em
São Paulo no século XIX da historiadora, de Maria Odila da Silva Dias, referência para
compreender a situação do trabalho e do cotidiano das mulheres pobres. Neste trabalho, Dias
historiciza as experiências das vendedoras, lavadeiras, quitandeiras sendo possível reconhecer
as estratégias protagonizadas por estas mulheres. Tais ligações entre as imagens figurativas e
os contextos de produção da obra e das experiências das mulheres, bem como suas
contribuições, poderiam ter sido incluídas e não apenas deixado a sugestão de que
“imaginássemos”, uma realidade para estas mulheres.
O livro ao ocultar suas trajetórias, negligenciando saberes e vivências protagonizadas
por mulheres negras; será que de alguma maneira não contribui para a manutenção da
epistemologia colonial? Que necessita que saberes e trajetórias sejam ocultadas para continuar
reproduzindo um saber hegemônico produzido pela branquitude. Ocultação esta que carrega
numa face os estereótipos e na outra, o genocídio de diversas populações, no que se refere ao
Brasil, populações negras, africanas e indígenas. Provocando um epistemicídio em relação ao
saber dessas mulheres. Estas estão presentes, como demanda a lei. Não estão em condições
inadequadas, estereotipadas, porém suas Histórias e trajetórias poderiam ter sido incluídas na
narrativa histórica.
166
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No que se refere ao período pós-colonial, a coleção apresenta uma imagem onde está
representada uma mulher negra, está foi problematizada na página x por estar inserida no
contexto da família. Duas páginas depois da discussão sobre a assinatura da Lei áurea, está uma
iconografia que representa uma propaganda inglesa de uma marca sabão da década de 1890,
que ilustra, conforme diz a legenda, “A suposição de que os brancos promoviam a higiene entre
outras etnias”. A imagem está dentro do capítulo 20, que trata do Nacionalismo e imperialismo,
e aparece depois de serem discutidos assuntos como Neocolonialismo e está logo abaixo do
texto intitulado “Dominação e legitimação ideológica”, o texto explica que os países
imperialistas tentaram legitimar a dominação neocolonial baseando-se no etnocentrismo, e

No discurso imperialista, os brancos ocidentais “civilizados” sofriam com o clima
quente dos países ”atrasados”, com doenças tropicais, com ataques de insetos e de
animais selvagens e, principalmente, com a incompreensão dos povos “primitivos”,
que muitas vezes rebelavam-se e mascaravam seus “salvadores”. Os imperialistas
consideravam essa pretensa missão “ o fardo do homem branco. sob a justificativa
desse fardo fictício, as sociedades ocidentais lançaram-se a exploração econômica e a
dominação política de vastas regiões da Ásia e África”. (Pellegrini, 2013, p. 262)

Logo depois desse texto, é apresentada a imagem abaixo.
Figura 12 - Mulher Negra em Propaganda de Sabão inglês (1890)

Fonte: Dados de Pesquisa, 2016.
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A legenda que acompanha a imagem diz: “Propaganda de sabão da década de 1890, da
Inglaterra, que ilustra a suposição de que os brancos promoviam a higiene de outras etnias 168”.
Em nenhum momento é sugerido que os estudantes observem a imagem. No questionário ao
final do capítulo, o assunto sequer é mencionado, indicando que a imagem ela está ali apenas
para ilustrar o que está sendo dito pelo texto.
Fanon (1982) é enfático ao dizer que o racismo desumaniza o negro por meio da
violência física e simbólica perpetrada no corpo, na imagem, na linguagem, na auto-estima e
na afetividade. As imagens, enquanto formas de linguagem, precisam ser interpretadas em suas
diversas dimensões: estética, social, ideológica, econômica e política. A utilização da imagem
acima dentro da narrativa do livro, sem nenhum trabalho metodológico de análise, apenas como
ilustração, curiosidade e adequação ao modelo gráfico editorial, contribui de uma maneira
negativa. A mensagem apreendida pela imagem, está mais para a afirmação do que o texto nega,
do que numa contribuição para que a ideia de limpeza étnica seja desfeita. Dessa maneira,
É necessária a desconstrução de concepções negativas sobre as mulheres negras por
meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias,
comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, que tanto mal fazem a
negros e brancos (BRASIL, 2004, p. 19).

A coleção Ser Protagonista ao tratar das mulheres negras da diáspora, não apresenta
personagens históricas em destaque na História do Brasil, não há diversidade nos papéis
atribuídos as mulheres negras nos processos históricos mundiais, estando estas representadas
apenas em assuntos relacionados ao racismo, e ainda a imagem não acompanha uma análise
metodológica. Tal escolha, contribui para reforçar estereótipos negativos, em torno das
representações imagéticas destas mulheres, ainda que os textos que acompanhem as imagens
sejam pertinentes. As DCNERER, dá as diretrizes sobre como incluir os conteúdos necessários
para que haja uma equidade de saberes, práticas e representações sobre as populações africanas
e negras no ensino. Nas ações educativas para o combate ao racismo e a discriminação, o
documento aponta que

O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, far-se-á por diferentes meios,
inclusive a realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com
vista à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em
episódios da História do Brasil, na construção econômica, social e cultural da nação,
destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação
profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza
Mahin, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João Cândido, André
Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Antonieta de
168

VAZ, 2013, p. 262, livro 2.
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Barros, Edison Carneiro, Lélia González, Beatriz Nascimento, Milton Santos,
Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique Antunes Cunha,
Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos,
entre outros). (BRASIL, 2004, p. 22)

Ainda que a citação acima não se refira diretamente aos materiais didáticos, mas para
apontar para caminhos possíveis para o combate ao racismo, são apontamentos que permeiam
a criação dos Lds. As imagens também são um tipo de discurso, sendo assim, esta perspectiva
nos direciona para a “descolonizar” os discursos imagéticos reconhecendo a diversidade dos
sujeitos da História, que hoje estão imersos numa perspectiva colonial, branca, masculina. ao
que estamos acompanhando,
Sobre as representações das mulheres africanas, estas têm demandas específicas pois,
normalmente são estigmatizadas por que são compreendidas na cultura ocidental como negras,
e ainda porque são africanas, recaindo sobre elas o preconceito de pertencer a um continente
conhecido quase que unicamente por seus processos conflituosos, onde pouco é mencionado
sobre a riqueza cultural, política e social, e pouco é dito sobre as contribuições positivas do
continente africano para o Brasil. As imagens que virão a seguir estão sendo discutidas no
capítulo 18 Em busca de uma nova ordem. A primeira imagem, da página 254, traz a
representação de pessoas africanas com reunidas ao ar livre. Em destaque na foto estão duas
mulheres trazendo bebês guardados por panos e colocados em suas costas, como podemos ver
a seguir:
Figura 13 - Mulheres Hutu

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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A imagem, segundo a legenda, representa refugiados ruandeses da etnia hutu
aguardando a distribuição de alimentos em campo de refugiados instalado no Congo. A imagem
ilustra o assunto “ conflitos étnicos, religiosos e políticos. Já na página 261 na discussão
“Ruanda e a invenção das etnias”, a imagem abaixo é utilizada para ilustrar o assunto:

Figura 14 - Ruanda e as invenções das etnias

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, observamos uma maioria de homens, há apenas uma criança menina e uma
mulher negra a esquerda de quem olha. As duas imagens são semelhantes no sentido de ilustrar
situações de conflito. Além disso, na narrativa do Ld, não há outras imagens desses lugares,
fazendo com que estas sejam narrativas únicas. Segundo Chartier (1991), as representações nos
fazem perceber as ausências, aquilo que não está sendo representado169, desta maneira, no Ld,
o sofrimento e as violências a que algumas mulheres africanas estão submetidas, estão
representadas, mas as resistências não aparecem imageticamente. Ressalto que estas imagens
estão separadas por poucas páginas apenas, e são as únicas imagens onde pessoas são
representadas. A partir desta versão única, qual a representação possível de ser construída no
imaginário dos estudantes? Acredito que uma estratégia possível, é equilibrar as reproduções
imagéticas de conflitos, com as contribuições políticas e exemplos de resistência que emerge
destas populações.

169

CHARTIER, 1991, p. 184.
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Entre estas duas imagens, está uma discussão sobre “A América Latina no século XXI”.
Onde são discutidos ao longo de uma página, temas como: movimento zapatista no México,
Colombia: As Farcs e o Narcotráfico, A Argentina em crise. Taís títulos estão sendo
reproduzidos aqui, como foram apresentados no Ld. Ao final da discussão do texto sobre a
Argentina, segue a imagem que podemos observar abaixo:

Figura 15 - Menina haitiana

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, observamos uma fila de crianças negras, em fila. A imagem sugere que a
fila é para receber comida. No centro da imagem está uma menina negra, recebendo um prato
de sopa das mãos de uma mulher branca, trajando roupas militares. A legenda que acompanha
a imagem informa que:
Após o fim de 30 anos de ditadura, em 1986, o Haiti sofreu uma série de golpes de
estado e a ação de milícias paramilitares. Em 2010, com o devastador terremoto que
vitimou milhões de haitianos, esse quadro se agravou. Dias dos problemas sociais, as
forças da ONU ampliaram sua atuação para garantir a segurança e organizar
assistência humanitária aos cidadãos haitianos. Na imagem, a soldado brasileira
auxilia na distribuição de refeições a população carente da capital Porto Príncipe
(VAZ, 2013, p. 258)

A imagem da criança haitiana, aparece representando um cenário de conflito. O país não
foi apresentado, sabe-se apenas, pelo recorte de temas tratado na página, que é um país que fica
na América, erroneamente colocado dentro das discussões que envolvem a América Latina,
podendo causar confusões aos estudantes que frequentemente já não sabem a localização
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correta do Haiti, sendo frequentemente incluído como pertencente ao continente africano. A
criança menina na imagem, não representa apenas o Haiti, mas representa também outras
crianças negras, que podem se identificar com a imagem por conta da insígnia da cor, que une
não só está menina haitiana, mas as duas representações acima, de mulheres africanas. Essas
evidências, tornam estas representações problemáticas na forma que estão sendo apresentadas.
A partir de experiências minhas, é frequente ouvir colegas professores dizerem que é muito
comum os jovens não sabem onde fica geograficamente o Haiti, e por isso, associam a cor tanto
dos haitianas a cor das africanas, as histórias únicas que recebem desses lugares, como lugares
pobres, cheios de problemas e conflitos e concluem que o Haiti fica no continente africano. A
representação acima, serve para reforçar essas ideias.
Por muito tempo foi veiculada uma verdade única sobre o continente africano, e numa
obediência epistêmica, o ensino de História foi utilizado para a disseminação dessa História
única. As imagens acima e a forma de organização do Ld, me faz lembrar um discurso proferido
pela escritora Chimamanda Adichie, chamado o “Perigo de uma História única”, ela realiza
uma reflexão sobre a História e a literatura nigeriana, e chama atenção da necessidade de contar
o que Chimamanda chamaria de “outras Histórias” ocultadas ou distorcidas pelos séculos de
racismo presentes na sociedade ocidentais. Num determinado momento do vídeo Chimamanda
diz
Tínhamos como era normal, empregada doméstica que frequentemente vinha das
aldeias rurais próximas. Então quando eu fiz 8 anos, arranjamos um menino pra casa,
seu nome era Fidé. A única coisa que a minha mãe nos disse sobre ele, é que sua
família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas
para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar minha mãe dizia: Termine sua
comida! Não sabe que pessoas como a família de Fidé não tem nada? Então eu sentia
uma enorme pena da família de Fidé. Num sábado fomos visitar a aldeia dele, e a mãe
dele nos mostrou um cesto com um padrão lindo, feito de ráfia seca por seu irmão. Eu
fiquei atônita, nunca havia pensado que alguém na família dele pudesse realmente
criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido falar sobre eles era de como eram pobres.
Assim, havia se tornado impossível pra mim ve-los como alguma coisa, além de
pobres. Sua pobreza era minha História única sobre eles. (ADICHIE, 2009)

A partir da imagem 11, além de carente, o que mais pode-se dizer sobre as meninas
negras do Haiti? Mais adiante no vídeo, Chimamanda menciona que é impossível falar sobre a
construção de uma história única sem mencionar o poder. E a isso acrescento que, a
colonialidade do saber define como as narrativas são contadas, quem as conta, quando e quantas
Histórias serão contadas, assim, acredito que, as forças que estão no poder determinam os rumos
que a narrativa histórica irá ter nos LDs.
As mulheres africanas estão representadas para construir outras narrativas, por exemplo,
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no capítulo 16 Sociedades da África, entretanto, assim como as outras imagens apresentadas
até o momento, a utilização da mesma neste livro foi condicionada como ilustração. Na
imagem, seis mulheres utilizando roupas estampadas. Todas são carecas e usam uma espécie
de faixa na cabeça. A imagem sugere que elas estão dançando, segundo a legenda elas estão
participando de uma “ cerimônia de Vodu”. Os textos que acompanham a imagem foram
problematizados na página 100.
Figura 16 - Mulheres africanas em cerimônia de Vodu

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem por ela mesma, permite que percebamos as roupas dessas mulheres, e a partir
disso é possível indicar que são africanas. A imagem poderia ter sido explorada pelo Ld, de
modo a incentivar os estudantes a pesquisarem o simbolismo presente nas cores e desenhos dos
tecidos utilizados por elas. A partir disso, diversos aspectos da cultura poderiam ser acionados.
A escolha didática do Ld em emudecer a imagem, limita a contribuição representativa,
que poderia ser estendida desde ao rito religioso que elas estão participando, respondendo por
exemplo a questionamentos como, qual o papel destas mulheres neste rito? até trazer
informações políticas e sociais no país em que elas vivem. Tal abordagem permitirá que a
imagem falasse de maneira audível, uma mesma narrativa indicativa para as estudantes. Da
maneira como está sendo utilizada a imagem, acaba por permitir que se reforce o pensamento
que as mulheres africanas são diferentes no vestir.
Para exemplificar a diversidade étnica do continente africano, a coleção traz duas
imagens de mulheres. As imagens estão na mesma página, posicionadas lado a lado, para
ilustrar a discussão, conforme observamos a seguir.
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Figura 17 - Mulheres representando a diversidade étnica africana.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, observamos duas mulheres em idades diferentes, aparentam não pertencer
ao mesmo grupo étnico e cultural. A presença destas imagens, são importantes representações
para possibilitar o diálogo entre as várias culturas, e “propiciar aos sujeitos da educação a
oportunidade de conhecer e se aproximar da riqueza cultural existente nesse ambiente é
construir uma educação cidadã” 170. Acredito que propiciar aos estudantes conhecer a
diversidade étnica do continente africano, é importantíssimo, para que desmistifique a ideia de
que africanos são todos iguais, e nada melhor que uma imagem para fazer essa rápida
comunicação. Porém relacionando as imagens 16 e 17, as representações construídas em torno
dessa etnicidade não foram aprofundadas, ficando marcadas mais as diferenças do que as
riquezas culturais, as contribuições e as relações entre os diversos povos, incluindo o Brasil.

170

GOMES, 2001, p .91.
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Das representações ligadas ao pertencimento étnico das mulheres africanas, sigamos
para a representação de uma mulher contemporânea. A imagem a seguir é utilizada como
ilustração no Capítulo 15 A Reação democrática. A imagem está localizada na parte inferior da
página onde discutiu-se a instalação o desenvolvimento e o fim do apartheid. Na página
seguinte, estão disponíveis algumas atividades, a imagem não é mencionada, mas dentre as 23
questões, uma relaciona-se com o tema.

Figura 18 - Graça Machel ilustrada como esposa.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, vemos uma mulher negra, cabelos curtos, usa óculos. Ela sorri e acena para
alguém. Ao seu lado um homem negro, usa chapéu, mas é possível observar seus cabelos
brancos, o homem também sorri. A legenda informa “Nelson Mandela e sua esposa Graça
Machel, durante cerimônia de encerramento da copa do mundo em Johannesburgo, foto de
2010”.
O foco tanto da narrativa textual, quanto da representação imagética, é Nelson Mandela,
por ele ser figura histórica fundamental para o fim do apartheid e para o desenvolvimento da
África do Sul depois desse período. Porém, há uma mulher representada na imagem. Além de
esposa de Nelson Mandela, quem é ela? Antes de responder a esta questão, acredito ser
importante conectar algumas informações. A edição do livro para participar do PNLD 2015,
traz a imagem de Nelson Mandela com Graça Machel, ilustrada como sua esposa, conforme
observamos acima. No fim do livro, na síntese do capítulo, é utilizada uma imagem para ilustrar
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a discussão do capitulo. Nesta seção é colocada a reprodução de uma foto de Nelson Mandela
com Winnie Mandela. Como podemos ver a seguir:

Figura 19 - Winnie Mandela ilustrando a síntese do capítulo.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Esta imagem que ilustra a síntese do Capítulo 15, tem uma importância histórica
profunda, pois trata-se do momento em que Nelson Mandela é libertado da prisão. Além disso,
a imagem é permeada de diversos signos de representação importantes para a população negra.
Por exemplo, levantar o braço para o alto e cerrar os punhos, assim como os dois personagens
centrais desta imagem, é uma ação mundialmente conhecida por ser expressão de força, união
e luta dos povos negros por emancipação política 171.Outra marcação histórica da imagem, é o
corte de cabelo da Winnie, que expressa uma prática de resistência onde as mulheres foram
protagonistas, o movimento “black is beautiful”, em português, “ negro é lindo”. Que através
dos cabelos naturais, rompia com o padrão eurocêntrico de beleza que obrigava as mulheres
negras a manter os cabelos alisados. Tal representação histórica, comunica visualmente
diretamente com os estudantes e dá profundidade ao tema discutido.

171

O efeito dos punhos cerrados para o alto atingiu proporções políticas mundiais expressivas a partir de diversos
fatos históricos, por exemplo quando dois atletas afro-americanos medalhistas, Tommie Smith e John Carlos,
fizeram no pódio dos Jogos Olímpicos de 1968, no México, o Gesto de elevar os braços e cerrar os punhos.
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Além desses gestos simbólicos, a presença de Winnie Mandela é simbólica pois ela
representou papéis fundamentais para os processos políticos desenrolados na África do Sul. Seu
protagonismo político é reconhecido em diversas esferas, inclusive nas produções
cinematográficas realizadas em torno da figura de Nelson Mandela 172. A representatividade de
Winnie era gigantesca na África do Sul, pois ela representava as ações práticas e Nelson
Mandela a esperança, assim os sul-africanos tratavam Winnie por “Mama Wetu" (mãe da
nação). Porque utilizar uma imagem tão profunda, apenas para ilustrar a síntese do capitulo?
Porque retirá-la do centro do debate? Dito isso, verifiquei que esta imagem foi utilizada para
ilustrar a discussão na edição do PNLD 2012, conforme podemos observar abaixo.

Figura 20 - Reprodução das páginas do PNLD 2015 e PNLD 2012, respetivamente.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

O Livro para o 3º ano da coleção ser protagonista, substituiu a foto, provavelmente
porque a foto de Nelson Mandela com Graça Machel, é um dos últimos registros de Nelson
Mandela vivo, tornando-se histórica. Porém, ao fazer isso, o livro ignorou completamente a
importância histórica da primeira imagem, e a representatividade da mesma, que aprofunda o
conhecimento sobre o período. Além disso fica evidente que as duas mulheres figuram um papel
apenas de esposas, sendo que ambas têm uma trajetória política. Não há nenhum problema em
ser representada como esposa, aliás, a imagem da Graça Machel representa muito bem esse
papel, que também é importante representação para as mulheres negras, que carecem de
representações que envolvem afeto, formação de família. O que insisto em pontuar, é que

172

Indico o filme: Winnie, a produção canadense do diretor, Darrell James Roodt foi lançada no Brasil em 2013.
E o documentário, Shall Never Lose Hope com entrevistas de membros da família de Winnie Mandela.
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Winnie Mandela e Graça Machel, possuem uma trajetória política, que poderia ser trazida em
outro momento do Ld, Graça Poderia ser figura política ao tratar de Moçambique, onde ela
desenvolve papéis importantes na luta pelas mulheres e pelas crianças, no que se refere a
educação e direitos173, que poderia ser utilizada como representação positiva, incluindo as
mulheres negras nas narrativas de luta política. Como o próprio Ld faz ao destacar mulheres
como ganhadoras do prêmio Nobel, com uma imagem simbólica desse evento, conforme vemos
abaixo:
Figura 21 - Vencedoras do Nobel da Paz de 2011.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem é discutida dentro do capítulo 9 Duas superpotências disputam o mundo,
numa seção chamada “ Ontem e hoje”. O texto que acompanha a imagem informa que desde a
criação do prêmio Nobel em 1901, o prêmio foi entregue a 121 pessoas e dessas apenas 12 eram
mulheres. O texto então apresenta as ganhadoras do Nobel, destacando suas participações
políticas e a importância de seus trabalhos enquanto mulheres. A imagem é a reprodução de
uma fotografia tirada em 2011.
Observamos três mulheres em destaque na foto, todas estão de pé, de frente para a
pessoa que fotografou. As mulheres aparentam ter idades diferentes, a que está a direita de
173

Graça Machel tem uma trajetória política importante desenvolvida principalmente em Moçambique, onde é
referência na luta pelos direitos das crianças e mulheres africanas. Ver:
http://agenciaaids.com.br/home/noticias/volta_item/26098

119

quem olha, aparenta ser a mais velha. Tal imagem é importante, não apenas para afirmar
visualmente que as ganhadoras são mulheres, mas também para comunicar a partir da imagem,
que duas mulheres negras ganham um prêmio muito importante, até hoje cedido a poucas
mulheres. Além da imagem, os exercícios ao fim da página, indicam que os estudantes
destaquem no texto, onde é indicado a desigualdade entre homens e mulheres com relação a
premiação do Nobel da Paz e formulem hipóteses que justifiquem os motivos para tal diferença,
reforçando ainda mais a representação da imagem.
A Representação de mulheres sendo premiadas faz com que se crie a imagem mental de
ser reconhecida por um trabalho social, político, ou de outra natureza. Pode ser incluída dentro
de debates que aproximem as jovens da possibilidade de terem seus trabalhos reconhecidos, e
além disso, pode contribuir para modificar o olhar para os trabalhos das associações de bairro
e projetos sociais, por exemplo. As representações apresentadas acima, ao serem destacadas,
possibilitam problematizações aprofundadas sobre quem são as mulheres negras que estão
sendo incluídas nas narrativas dos Lds, e nos permite avaliar com maior responsabilidade estas
representações e também reavaliar nossos olhares diante das imagens utilizadas no ensino de
história, a fim de quebrar com a colonialidade imersa nestas relações.
4.5

COLEÇÃO NOVO OLHAR HISTÓRIA.

Os autores da coleção ao fazer a apresentação, informam que para eles estudar história
é importante porque “nos permite conhecer as transformações que ocorreram nas sociedades
humanas ao longo do tempo 174”, e que tal conhecimento, ainda segundo os autores “ nos ajuda
a compreender as raízes históricas da realidade atual e desenvolve em nós uma visão mais crítica
da sociedade175”. E ainda sobre os motivos de estudar história,
Os estudos históricos também são importantes para desnaturalizar a realidade, ou seja,
para compreender que ela não é resultado de um processo “natural”. A sociedade em
que vivemos foi construída por meio da ação dos homens e das mulheres que viveram
antes de nós. Assim, podemos perceber que a realidade no passado, era diferente, da
realidade de hoje. Do mesmo modo, o mundo de amanhã poderá ser diferente do
mundo de hoje. (PELLEGRINI et al, 2013 p. 03).

Na apresentação da coleção, as mulheres são indicadas como participantes dos
processos históricos, assim, vamos analisar em que medida estas representações estão presentes

174
175

PELLEGRINI et al, 2013, p.03
PELLEGRINI et al, 2013, p.03
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no corpo da coleção. Seguindo as mesmas etapas de análise da coleção anterior, apresento
estatísticas quantitativas, primeiro no que diz respeito a representações imagéticas de mulheres,
e em seguida, um comparativo entre mulheres, brancas, africanas e negras com homens brancos
e negros.
Gráfico 3 - Relativo à quantidade de iconografias (desenhos, charges, fotografias, pinturas,
litografia e etc.) onde aparecem Mulheres, sozinhas ou em grupo, na coleção Novo Olhar
História PNLD 2015.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Gráfico 4 - Relativo à quantidade de iconografias (desenhos, charges, fotografias, pinturas,
litografia e etc) onde aparecem Mulheres, sozinhas ou em grupo e homens, sozinhos ou em
grupo. Coleção Novo Olhar História PNLD 2015.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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Quadro 3 - Relativo às Unidades onde estão representadas imageticamente mulheres negras e
mulheres africanas na coleção Novo Olhar História.
Unidades onde Mulheres Negras são representadas imagéticamente

Coleção
Novo Olhar
História

1º ano: 1 Construindo a História
2º ano: 5 A conquista e a colonização portuguesa na América, 6 A expansão das
fronteiras da colônia, 8 A Revolução Americana, 12 O Império do Brasil.
3º ano: 2 A primeira República
Unidades onde Mulheres Africanas são representadas imagéticamente

Coleção
Novo Olhar
História

1º ano:4 Povos Antigos da África, 12 Reinos e Impérios da África.
2º ano: 5 A conquista e a colonização portuguesa na América, 12 O Império do
Brasil.
3º ano: 1A industrialização e a expansão imperialista, Unidade 8 Movimentos de
independência na África, 11 O mundo contemporâneo.

Fonte: Coleção Novo Olhar História PNLD 2015.

A quantificação das imagens, bem como a visualização dos capítulos, nos dá indícios
sobre as imagens que serão interrogadas. Como dito anteriormente, a análise das imagens não
segue necessariamente a ordem de inclusão nos livros da coleção. Coleção Novo Olhar História,
tem uma proposta diferente de legendar suas imagens, pois as iconografias trazidas no período
da escravidão, são legendadas como “escravizadas”, e não como mulheres negras, africanas ou
afro descendentes.
E ainda que haja uma diferenciação nas legendas, as imagens no contexto da escravidão
estão em número menor em comparação com a coleção Ser Protagonista. Observei também
que a coleção Novo Olhar História trabalha com a questão das religiões de matriz africana no
Brasil, e nesse sentido há uma representação imagéticas de mulheres, porém as imagens não
fazem menção a nenhum pertencimento racial, das personagens representadas, assim não as
inclui no corpo de análise. A primeira imagem, que traz a representação de uma mulher negra,
é apresentada na página 23 do livro 1, e é a reprodução de uma litografia de Jean-Baptiste
Debret.
A imagem é grande, e ocupa parte importante da página, e está colocada logo que é
realizada uma discussão sobre as imagens como fontes históricas, debate que é realizado duas
vezes pela coleção, demonstrando que há uma preocupação com as imagens. O texto está
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colocado na sessão “Ampliando seus conhecimentos”, e informa sobre a importância histórica
das imagens e que ao analisá-las podemos perceber, por exemplo, como os artistas viam as
sociedades em que viviam, apontando que uma imagem é produto de sua época, e partir do
trecho de um texto do historiador Eduardo França Paiva, informa que as imagens precisam ser
analisadas com cuidado, pois são pontes para o passado e não a verdade sobre esse passado.
Após isso, o texto apresenta a imagem, e não nenhum caminho metodológico com os
estudantes, porém na página 17, já foi ensinada uma metodologia de análise. O Livro não faz
nenhum apontamento sobre as mulheres retratadas na imagem, logo, não fala sobre
pertencimento racial, étnico ou geográfico das personagens.

Figura 22- Representação de mulheres negras Rio de Janeiro (1835)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
Na imagem, observamos que o cenário é ao ar livre, existem muitas pessoas circulando,
homens brancos com roupas indicando sua posição social homens negros escravizados e duas
mulheres negras em primeiro plano, com vestidos longos carregando tachos e jarros, oferecendo
seus produtos aos homens brancos. A imagem é utilizada dentro de um debate sobre imagens,
porém não é realizado um debate em torno dela, aprofundando em seus significados, como foi
realizado por exemplo, quando o livro realiza uma discussão sobre a sociedade colonial urbana.
Depois de discutir sobre os conceitos de pessoas livres e pessoas escravas, em destaque no livro,
está a imagem abaixo, e junto a ela acompanha um texto intitulado “As mulheres na sociedade
colonial”.
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Figura 23 - As mulheres na sociedade colonial.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

O texto fala sobre “mulheres”, não atribuindo nenhum pertencimento racial, étnico as
sujeitas da narrativa, porém ao incluir a imagem de mulheres fora do padrão hegemônico,
realiza uma quebra mental no padrão de mulher, sem precisar detalhar no corpo do texto.
Apenas na legenda, o leitor é informado que as mulheres que o texto se referia, são
mulheres brasileiras de origem africana. A maneira com que as informações foram colocadas
no livro, é muito interessante para a quebra de hegemonias, porque ao mesmo tempo que inclui
as mulheres negras no grupo “mulheres”, afirma a africanidade, recurso importante para a
representação. O Ld informa na legenda que a imagem representa “barraca de comércio de
produtos alimentícios, no Rio de Janeiro, cuja proprietária era uma mulher brasileira de origem
africana. Nesse caso, acredito que a imagem comunica o suficiente para servir de representação
para as estudantes negras, porque a imagem deixa evidente de que brasileiras se trata. Além
disso, evidencia que mulheres descendentes de africanas eram proprietárias, ou seja, que não
apenas seguiam ordens, mas que tinham agência.
A representação de mulheres escravizadas, porém representadas como comerciantes, e
sendo construídas imageticamente distante das imagens tristes, enfatizam a capacidade de
resistência das mulheres negras, e de uma maneira positiva, representa um período conflituoso.
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Evidenciar que há um passado onde negros realizavam tarefas, como ser comerciante, cantar,
dançar, são representações que possibilitam uma profunda relação com a identidade. É muito
mais interessante reconhecer-se numa figura que canta, dança, cria do que numa representação
de sofrimento. É necessário ter em mente que, a noção de resistência não provoca apenas
reflexões, mas permite um engajamento pessoal e político, a partir desse reconhecimento
positivo176. Assim, a partir dessa reflexão, verifico que a imagem abaixo, remete a resistência
africana, evidenciando que alegria e divertindo eram coisas que também pertenciam ao mundo
de pessoas escravizadas, e inclusive a partir de tais experiências um ritmo musical conhecido
até hoje foi criado, o blues.

Figura 24 - Mulher afro americana e o Blues Resistência.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem está atrelada ao subtítulo “ Resistência africana’, evidenciando a
representação indicada pelo Ld, a partir disso, positivar a existência destas pessoas. Diferente
da imagem abaixo, que foi usada apenas como ilustração, não suscita nenhuma discussão.
Nenhum dos textos atrelados a imagem fala sobre as mulheres representadas.
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GIROUX, 1983, p. 150.
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Figura 25 - Mulheres descascando mandioca.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem parece ter sido utilizada como descanso da leitura, mas poderia ter sido
utilizada para explicar sobre a função destas mulheres, e talvez fosse possível responder a
questões como por exemplo, porque a gravura se trata de uma maioria de mulheres? Por que
estão representadas desta forma? Bem como poderia ter sido explorada a intenção do autor ao
gravar tal situação, problematizando o papel da subjetividade de um documento histórico, o
olhar de quem cria os meios visuais, seus interesses e motivações.
Assim, é mais interessante a representação que traga elementos de identificação cultural
mais próximos dos estudantes, como apresentou a imagem anterior, e a imagem a seguir, que
também trata de musicalidade como forma de resistência, dessa vez entre negros brasileiros. A
imagem está no Capítulo 2 A primeira república, e é utilizada para representar a personagem
que é apresentada no texto. A imagem em preto e branco, retrata uma mulher negra, gorda, com
uma blusa branca, cheia de detalhes, e saia escura. Na cabeça, um turbante branco, no pescoço
muitas correntes compridas e braceletes grandes. O retrato é antigo, impedindo que detalhes
sejam observados.
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Figura 26 - Tia Ciata

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A mulher representada é Tia Ciata, ilustrando um texto intitulado “Redes de
solidariedade como estratégia de sobrevivência”. O texto fala sobre organizações de exescravos que sem nenhum apoio do governo organizaram redes de solidariedade para arrecadar
alimentos, roupas, assistência médica aos doente e promover eventos artísticos e culturais, além
de pagar advogados para defender os direitos a liberdade religiosa dos afro brasileiros. Para
marcar a importância de Tia Ciata, o Ld traz um texto extenso, no qual eu destaco

A casa de tia Ciata se torna a capital da nossa pequena África no Rio de Janeiro [...]
Na sua casa, capital do pequeno cotinente de africanos e baianos, se podiam reforçar
os valores do grupo, afirmar seu passado cultural e sua vitalidade criadora recusados
pela sociedade. [...] da pequena África no Rio de Janeiro surgiriam alternativas
concretas da vizinhança, de vida religiosa, de arte, trabalho, solidariedade e
consciência, onde predominaria a cultura do negro vindo da experiência da
escravatura, no seu encontro com o migrante nordestino de raízes indígenas e ibéricas
e com o proletário europeu com quem o negro partilha os azares de uma vida de
sambista e trabalhador. (PELLEGRINI et al, 2013, p. 52).

Tia Ciata é utilizada como um dos exemplos de resistência cultural negra. Sob esse
aspecto, é importante pensar que a representação da Tia Ciata, permite que os estudantes
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pensem numa cultura negra existente. A representação dessa cultura negra possibilita as
estudantes a construção de um “nós”, de uma história e de uma identidade, e principalmente, a
partir de representações que apresentam sujeitas mulheres negras na história, é criada a
possibilidade de um posicionamento do “ser negra” diante dos outros e destaca aspectos
relevantes da sua história e de sua ancestralidade. Esse “outro”, ou “outra”, muitas vezes está
dentro de nós, precisando apenas ser reconhecida, valorizada e vivenciada 177, e tudo isso
ocorrerá em diversos encontros, diversos reconhecimentos. Inclusive a partir de representações
de festividades que ocorrem no presente, e que tem raízes antigas, evidenciando a cultura como
algo que se movimenta e participa de diversos processos. O Ld traz a Congada como exemplo
disso. É realizada a discussão de um texto que explica o que é a congada, o papel do rei e rainha
dentro desta festividade, acompanhada da discussão, uma imagem que traz a representação de
duas mulheres e três homens.

Figura 27 - Mulheres Congada

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

O texto no qual a imagem é atrelada, não dá destaque para a figura das mulheres nas
congadas, apenas diz que é realizada a eleição de uma rainha. Além da imagem se inserir na
representação da cultura, e interferir positivamente no processo de reconhecimento,
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CANDAU, 2008, p. 31.
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pertencimento a cultura negra, devo ressaltar que ao retratar imageticamente uma mulher negra
idosa, principalmente está sendo considerada rainha, contribui para a reflexão acerca das
mulheres negras idosas e suas contribuições para o processo educativo, afinal as mulheres
idosas são parte da sociedade e precisam estar presentes nas narrativas históricas com suas
contribuições sejam elas sociais, políticas ou culturais. Além disso, a imagem traz uma carga
cultural com elementos ancestrais fortíssimos, pois as festividades, em torno da coroação de
rainhas e reis negros, nas festas de devoção à Nossa Senhora do Rosário, se constituíam (e ainda
em algumas regiões se constituem hoje), como um elemento importante na socialização destas
pessoas. a presença desta imagem, possibilita um reconhecimento dos jovens, de práticas
realizadas por suas famílias, sendo consideradas importantes para compor um Livro didático.
A coleção Novo Olhar História, por meio da sessão “O sujeito na História”, traz a
representação de outra mulher negra que não é jovem. Trata-se de uma “ das figuras de grande
destaque pela libertação dos escravos nos Estados Unidos”, a discussão é realizada dentro do
capítulo 8, A Revolução Americana.

Figura 28 - Harriet Tubman

.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, observamos a reprodução de uma fotografia. O cenário da foto é sóbrio,
aparece em cena apenas uma mesa, o pedaço de uma cadeira e a imagem no centro da fotografia.
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É possível observar uma mulher negra, com feições sérias, cabelo preso, vestido longo e de cor
escura. Os sapatos pouco aparecem devido a sombra do vestido. A mulher está com os braços
posicionados a frente do corpo, e as mãos ancoradas no braço de uma cadeira. A aparência dela
é cansada, porém é uma figura imponente, e o destaque dado a ela no Ld, chama atenção para
a leitura, e para o reconhecimento de Harriet como sujeita de processos políticos importantes,
como a fundação de um abrigo para idosos, o engajamento no sufrágio feminino, a libertação
de sua família e o auxílio na fuga de escravos. Não é comum que mulheres sejam representadas
em assuntos políticos, principalmente no que se refere a mulheres negras no passado. Assim, a
imagem desta mulher, se configura representação de imponência, força e auto estima para as
jovens, inclusive servindo como plano de fundo para as ações das estudantes fora dos muros da
escola. Pensando nas estatísticas que citei no início do trabalho, sobre violência doméstica,
violência policial e outras citadas, a imagem confere a possibilidade de cidadania para as
estudantes negras.
O texto dá conta de introduzir o leitor na trajetória da personagem representada ali por
uma imagem, e apesar de dizer que ela era“ filha de escravos”, não foi delegado a ela o papel
de vítima, mas de agente de mudanças, resistente a condição de vítima e pensadora estrategista.
Ainda assim, ressalto que é importante fazer o movimento de incluir mulheres negras dentro da
categoria “mulher”, não dizer o pertencimento racial provoca uma quebra no espelho mental
em torno desta categoria, mas acredito que em alguns momentos, é necessário evidenciar que
dentro da categoria “mulher”, há uma diversidade de mulheres, e nesse sentido, a diferença
deve ser assinalada, principalmente quando a representação de mulher negra vem junto com
estratégia política e o que talvez eu possa chamar de ativismo em favor de outras mulheres.

Não se deve contrapor igualdade a diferença. De fato, a igualdade não está oposta à
diferença, e sim à desigualdade, e diferença não se opõe à igualdade, e sim à
padronização, à produção em série, à uniformidade, a sempre o “mesmo”, à mesmice.
(CANDAU, 2005, p. 19).

Assim, acredito que a categoria da diferença deve ser acionada ao tratar de mulheres
negras, marcando um lugar na narrativa imagética, mas também escrita. Os autores da coleção
fazem esse trabalho ao incluir representações como as citadas acima, e representações de
mulheres negras como rainhas, como é o caso da Rainha Jinga, que também é retratada na
sessão em destaque sujeitos da história”. A imagem é a reprodução de uma gravura de autor
desconhecido, e está atrelada ao capítulo 5 A conquista e a colonização portuguesa na América.
Dentro da sessão “Africanos no Brasil”.
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Figura 29 - Rainha Jinga

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

O texto que apresenta a Rainha informa que
Jinga Mbande foi uma rainha do Ndongo, atual região de angola, na África. Ela viveu
no século XVII, período da expansão do comércio atlântico da escravatura entre
Portugal e África. Antes de tornar-se Rainha, ela já havia participado das discussões
de um tratado de paz entre seu irmão, que era o rei de Ndongo, e o governador
português de Luanda. Nessa ocasião, Jinga foi batizada e recebeu o nome de Ana de
Souza. Após a morte do irmão, ela tornou-se rainha e passou a ser um empecilho para
os interesses portugueses na região. Por vários anos, guerreou contra as forças
portuguesas, muitas vezes lutando nas frentes de batalha. Atualmente, Jinga é
considerada por muitos angolanos uma heroína que sempre lutou contra a dominação
estrangeira em sua terra natal. (PELLEGRINI, 2013. p. 100)

A Rainha Jinga é figura conhecida de muitos estudantes. Sua imagem circula com
frequência na internet, estampando camisetas e cartazes de coletivos negros e coletivos
feministas. Tornando a comunicação com a imagem mais profunda, pois quem a percebe
circulando fora do Ld, sabe que ela está inserida em contextos políticos, pois visualmente está
sempre em lugares marcados pela política. Ao encontra-la no Ld, junto a textos oficiais, a
imagem pode ser interpretada e reconhecida como oficial. Entrando em consonância com os
movimentos políticos. Assim, configura uma dupla representação, pois afirma a importância
dos movimentos políticos e insere a escola em debates atuais, contribuindo para a formação de
identidade das jovens, que então podem se comunicar com estas representações visuais, na
formação de uma consciência histórica.
A representação de rainhas negras, africanas, são importantes para que as estudantes não
internalizem que só personagens brancas, europeias podem ser rainhas. E não se trata apenas
de cor da pele e fenótipo, mas de reconhecimento cultural. Apresentar as estudantes, rainhas
que se parecem fisicamente, e além disso, não vieram da Europa, mas de um continente que
traz elementos culturais que podem responder as inadequações imagéticas vivenciadas pelas
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estudantes negras brasileiras que não se encaixam completamente nas insistentes imagens de
rainhas brancas, europeias ou estadunidenses. Nesse sentido, a presença da representação das
Candaces se comunica diretamente com esses elementos simbólicos.
Figura 30 - As Candaces

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na foto observamos que a imagem inserida no Ld é grande, ocupa cerca de meia página.
A representação é de uma mulher negra de pé, com roupas coloridas e coroa. A sua frente estão
várias pessoas abaixadas, em reverência a ela. Numa das mãos ela segura uma espécie de
cajado, na outra ergue como se ordenasse que as pessoas se levantassem. O cenário é ao ar livre,
há muitas pessoas em volta da mulher. Além de muitos vasos e bacias de variados tamanhos
organizados pelo chão. A imagem é ilustração do texto ao lado, que explica a representação da
Candace, que significa, rainha Mãe, do Reino de Cuxe.
Assim como apresenta o Ld, elas eram figuras que controlavam os poderes religiosos e
políticos. Tal representação é fundamental para inserir as mulheres africanas como participantes
dos processos políticos em África, ao mesmo tempo que serve de representação para as
mulheres negras que tem acesso ao Ld, pois se antes da lei, as representações não incluíam
mulheres negras em posição de poder, agora estão representadas como rainhas, poderosas. E
até mesmo quando a coleção inclui a representação de mulheres africanas apenas como plano
de fundo, como é o caso da imagem utilizada no Capítulo 12178, e ocupa a página inteira, como
podemos ver a seguir.
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PELLEGRINI, 2013, p. 266 e 267.
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Figura 31 - Mulheres africanas ilustrando o início do capítulo

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem observamos quatro mulheres africanas em idades diferentes. Todas estão
utilizando roupas coloridas e a imagem sugere que estão caminhando. Entre as feições das
mulheres, destaca-se a mulher africana que está mais próxima da pessoa que fotografou, seu
olhar é direto, compenetrado. A legenda da foto nos informa que “crianças em frente a mesquita
de Jené, no Mali, em 2009. Essa mesquita foi construída no século XIII, no Império Mali. A
opção por utilizar a imagem como potencializadora de representação, é justificada pelo próprio
Ld, que na página seguinte, justifica a inclusão da imagem.

Com influência, os meios de comunicação veiculam notícias sobre o continente
africano em que são mostradas cenas de miséria, epidemias e guerras. No entanto,
imagens como essas apenas reforçam os estereótipos que caracterizam a África como
um continente exótico e atrasado, ignorando suas peculiaridades históricas. Nesta
unidade, estudaremos a história da África entre os séculos VI e XVI, dando ênfase a
aspectos geralmente pouco valorizados, como a sua rica diversidade geográfica e
cultural. Perceberemos que os povos africanos criaram instituições políticas sólidas e
constituíram importantes impérios como o de Mali e o de Songai, além de reinos
influentes em sua época, como os dos iorubás e o de Gana. (PELLEGRINI, 2013, p.
267)

A imagem é representativa para a desconstrução da imagem mental que há sobre
mulheres e crianças africanas, incluindo representações destas que vão além das representações
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sobre diversidade étnica, importantes também, por exemplo, as duas mulheres abaixo estão
sendo utilizadas para ilustrar uma discussão sobre as diferenças étnicas do continente africano.

Figura 32 - Mulheres ilustrando discussão sobre diferenças étnicas no continente africano.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

As mulheres acima estão sendo utilizadas para representar etnias diferentes, junto a elas,
havia também dois homens representando outras etnias. A legenda que acompanha as imagens,
informam que “As diferenças físicas entre os atuais massais, falashas, bérberes e bantos,
refletem a diversidade étnica existente na África desde a antiguidade”. Ao indicar os nomes dos
grupos étnicos, o Ld confere identidade a estas mulheres, que não foram apresentadas apenas
como “diversidade étnica do continente”.
A maneira com que foram apresentadas, possibilitam troca de informações culturais, e
até mesmo que as estudantes se identifiquem fisicamente, e como a discussão em torno das
imagens são sobre assuntos positivos, tratando por exemplo de personagens africanos, grandes
construtores de templos, imperadores e imperatrizes (cuxitas), comerciantes de sucesso
(Garamantes), grandes arquitetos Reino de Axum), a discussão sobre diversidade étnica acaba
sendo redimensionada. Assim como a representação de mulheres escravizadas com roupas
coloridas, adornos e em cenários que não remetem a dor e ao sofrimento, assim como está sendo
reproduzida a representação abaixo.
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Figura 33 - Tela de Rugendas - Mulher de pé com as mãos na cintura.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, observamos a representação de uma mulher negra, usando roupas coloridas,
adornos de pescoço e turbante. Sua expressão é de simpatia. Ao fundo o mar, aparece calmo e
com um barco desenhado. A mulher está de pé, com a mão na cintura e olha com uma feição
de semi sorriso para o homem negro que está sentado ao seu lado, que também a olha. Esta tela
de rugendas retrata a mulher escravizada sem os signos de tensão do período, tornando a
imagem livre de representações negativas, e incluindo as mulheres negras numa narrativa de
afetividade, ao passo que ela olha e é vista. Anteriormente a lei, as representações nos Livros
didáticos limitavam a participação das mulheres ao período da escravidão e estas apareciam
folclorizadas, estereotipadas179, assim, é uma presença importante, pois os significados e
sentidos que são passados pelas imagens, vão permanecendo à medida que elas são vistas e
repetidas. Além disso, por conta da situação crítica em muitos países africanos, algumas
imagens ligadas a conflitos e guerras, são importantes para tornar real as informações trazidas
aos estudantes sobre a situação desses países, assim, com representações diversas, não há um
discurso único sobre as mulheres africanas, e ao serem inseridas em contextos de conflito, como
podemos observar na imagem abaixo, que trata de refugiados da guerra civil em Ruanda em
1990. A imagem é apresentada na seção “As consequências do imperialismo” no capítulo 1 a
industrialização e a expansão imperialista.
179

SILVA, 1995, p. 135.

135

Figura 34 - Mulher Refugiada de uma guerra Civil.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A imagem representa pessoas refugiadas da guerra civil, e retrata um momento difícil,
mas que precisa ser encarado. Ao tornar visível esse processo de fuga, é possível aprofundar as
questões em torno das consequências do imperialismo e a interferência disso na vida das
mulheres africanas. Na imagem, vemos uma multidão de pessoas perfiladas numa rua, todas
com muitas bagagens, que as pessoas levam nos braços e na cabeça. A maioria das pessoas
possíveis de serem vistas são homens e crianças. Aparece apenas uma mulher, que caminha
olhando para o chão, carregando uma sacola grande. Para além do caráter de ilustração, a
imagem poderia ter sido aproveitada para discutir as consequências do imperialismo a partir do
que a imagem está dizendo aos estudantes. A partir da análise da postura dessa mulher, é
possível compreender parte do contexto, inclusive aproximar narrativas com a realidade das
estudantes e com outros contextos de migração.
Falar sobre assuntos que estão enraizados na memória dos estudantes como estereótipos
do continente africano, acredito ser um pouco mais complicado. Porém o Ld não se esquiva da
discussão, e tenta realizar os debates de maneira positiva, e traz para o centro do debate, a AIDS,
doença que segundo o Ld, em 2000, ano da coleta dos dados, haviam 34 milhões de infectados
no mundo e 25 milhões só no continente africano. O Ld insere o assunto dentro do debate sobre
racismo, que ocupa duas páginas do livro, e ao introduzir o tema no século XXI, os autores
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optaram por representar imageticamente pessoas brancas, neonazistas como agentes desse
crime. Logo em seguida é introduzido o tema da AIDS, onde duas mulheres representam as
soluções que o continente está dando para o problema.
Figura 35 - Conselheira orientando paciente sobre a AIDS.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem observamos duas mulheres africanas sentadas numa sala, conversando. Ao
fundo um cartaz grande escrito “ AIDS”. A legenda da imagem informa que trata-se de uma
conselheira da organização médicos sem fronteiras orienta uma paciente sobre a prevenção da
Aids na África do sul. A fotografia foi tirada em 2002. O texto justifica o motivo da escolha de
uma mulher estar sendo aconselhada sobre a Aids.

A importância da ação do Estado na redução dos casos da doença pode ser
observada no Senegal e em Uganda, países africanos onde medidas políticas
importantes foram tomadas, como a distribuição de preservativos e o trabalho
educativo, principalmente entre jovens do sexo feminino, divulgando a
importância de exigir que o parceiro use preservativo. Essas medidas reduziram
significativamente o número de pessoas contagiadas pela aids. (PELLEGRINI
et al, 2013, p. 252).

Desta maneira, o Ld apresenta o problema, mas além de evidenciar que o continente está
buscando soluções, coloca as mulheres como as agentes da mudança. Essa discussão em sala
de aula, pode ser o princípio de uma ação mais pontual na escola, o que pode estimular as
estudantes brasileiras não só a falar sobre prevenção à Aids, mas também a tomar uma posição
de exigir preservativos dos parceiros sexuais. Tal discussão evidencia a importância da
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discussão de gênero e sexualidade nas escolas. É necessário apontar ainda que a movimentação
pela inclusão das discussões de gênero nas escolas brasileiras, é defendida pela UNESCO por
contribuir para uma educação realmente inclusiva e equitativa, e apontam que existe a
“necessidade de a legislação brasileira e os planos de educação incorporarem perspectivas de
educação em sexualidade e gênero180”.
O Ld também se preocupa com a representação das mulheres africanas na política
contemporânea, e demonstra isso ao inserir uma mulher negra em meio a um protesto contra o
imperialismo. Ou seja, acima vimos a representação de uma mulher refugiada, vítima de um
processo conflituoso, aqui observamos uma mulher africana protestando. A representação das
duas mulheres, comunicam de maneira importante com as estudantes, principalmente se
relacionarmos com o momento político que o Brasil atravessa, com muitas manifestações
políticas e a crescente de mulheres negras cada vez mais engajadas, indo as ruas, como por
exemplo a Marcha das mulheres negras, que ocorreu em ondas durante o ano de 2015, As
marchas do Orgulho crespo, que ocorreram a partir de 2015, Caminhada Lésbica de 2016, que
contou com um bloco apenas com lésbicas negras em São Paulo, e a crescente nas redes sociais
com diversos vídeos com palavras fortalecedoras para as mulheres negras.
Figura 36 - Mulher africana em Manifestação anti-imperialista na Somália.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

180

Conferir em reportagem online: https://nacoesunidas.org/unesco-defende-educacao-sexual-e-de-genero-nasescolas-para-prevenir-violencia-contra-mulheres/
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Na figura acima: Manifestação anti-imperialista na Somália. Um homem e uma mulher
africanos, segurando uma faixa de protesto com dizerem em inglês “Socialism is not
imperialism”, em português “ Socialismo não é imperialismo”. O Ld não trouxe a tradução da
placa. Essa representação só vem a somar na representatividade feminina negra, ainda que seja
de uma mulher na Somália, se comunica com as estudantes negras brasileiras através do signo
da cor, que aproxima as identidades.
O campo da arte, também é interessante, pois neste, as mulheres negras nos Lds
frequentemente estão como figuras desenhadas, pintadas, e não como artistas principais. Assim,
ao incluir as mulheres africanas no campo da arte, da cultura, através da imagem de uma cantora
do Mali, o mesmo reconhecimento é possível. A imagem abaixo faz parte do capítulo 12
“Reinos e impérios da África” e é utilizada como ilustração de um texto indicado para responder
o exercício número nove. O texto fala sobre a trajetória da mulher representada na imagem.
Com um olhar imponente, e segurando um instrumento musical enorme, a imagem chama
atenção, e o texto que a acompanha, supre a vontade de saber, quem é essa mulher tão
imponente?
Figura 37 - Madina N’Diaye, cantora maliana.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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Na imagem observamos uma mulher negra, olhando direto para o fotografo, utilizando
joias douradas e segurando um instrumento musical muito grande. A imagem é de tamanho
grande, e permite que os estudantes percebam os detalhes tanto do instrumento. A imagem
sozinha, comunica que a mulher representada é imponente, ligada a música e segura de si.
Representa o transito das mulheres, que ocupam espaços, podem tocar instrumentos musicais.
Ao atrelar o texto a imagem, as representações aprofundam-se, depois ler as informações
trazidas pelo texto, a imagem começa a falar incansavelmente, produzindo representações
diversas. Abaixo apresento partes do texto, que acredito serem simbólicas para a tradução da
imagem:
“Bebé dirige um taxi, Astan é carpinteira, Bintou é deputada. Fanta é [...] paraquedista.
E Madina N’ Daye, cantora maliana que as homenageia em sua música, toca a Kora,
um instrumento tradicionalmente proibido para as mulheres em seu país. Compositora
e interprete apaixonada pelo ritmo mandigue, Madina encantou os franceses com sua
voz pura e seu engajamento pela causa feminina desde 2003. Ela havia acabado de
perder a visão definitivamente após uma grave infecção nos olhos. [...] para fazer sua
música ela contrariou os griôs- artistas que se dizem detentores da permissão para
tocar o instrumento. [...] suas letras falam da bravura e da abnegação das mulheres e
celebram o amor e a paz que fazem tanta falta para humanidade. Para ela a arte é antes
de tudo engajamento “é por meio de expressão de suas convicções sociopolíticas e
culturais. Eu sou uma artista engajada e emancipada”.

No desenrolar do texto, a imagem de Madina vai ganhando potência, profundidade e a
postura altiva demonstrada na imagem, vai sendo revestida de sentidos positivo em torno da
representação para mulheres negras. Madina é uma artista que desafia com sua arte o próprio
conceito de tradição. Madina carrega em seu corpo de mulher o desafio, representatividade e
potencial de mudanças. A imagem de Madina representa o espaço conquistado numa música
que lhe era proibida, e ao conquistar esse espaço, ela trata de falar de outras mulheres que estão
também conquistando outros espaços antes reservado aos homens.
Além de apresentar uma mulher como musicista, tomando um instrumento antes
proibido para mulheres, o Ld sugere que os estudantes respondam as seguintes questões:
a)

De acordo com a tradição do Mali, quem pode tocar a kora? Porque?

b)

O que incentivou Madina a tocar a Korá

c)

Qual a importância da arte para a cantora?

O questionário, faz com que a história da cantora não seja vista apenas como
curiosidade, mas como conteúdo pertinente, que deve ser refletivo, debatido e compreendido
dentro de um contexto. As representações de Mulheres africanas trazidas pela coleção Novo
Olhar História, representam uma mudança epistemológica importante. A coleção ainda traz em
suas páginas um grande número de representações de homens brancos, porém as mulheres
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negras foram incluídas nas narrativas, de maneira incisiva, configurando no geral da coleção,
uma proposta imagética positiva, ainda que haja um desequilíbrio importante entre as mulheres
africanas e as mulheres brasileiras, onde não houve destaque de nenhuma personalidade no
período contemporâneo.
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5

CAPÍTULO III - DA VIOLÊNCIA: AS REMINISCÊNCIAS RACISTAS QUE
NOS OLHAM
Neste terceiro e último capítulo, apresento um panorama geral das coleções Ser

Protagonista e Novo Olhar História, no que se refere a representações imagéticas de homens
negros, famílias e crianças, comparando quantitativamente aos homens brancos, para compor o
quadro analítico deste trabalho. Tal ação se justifica na medida em que é preciso considerar
num amplo escopo dos livros, qual o espaço destinado as mulheres negras em relação a outras
categorias.
5.1

PANORAMA GERAL DAS COLEÇÕES: LUGARES E ENTRE LUGARES DAS
FAMÍLIAS, CRIANÇAS E HOMENS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA
Como apontado ao longo deste trabalho as imagens presentes nos livros didáticos de

História são responsáveis por grande parte do saber que os estudantes têm sobre o passado. As
iconografias apresentadas nos livros contribuem para que os estudantes possam criar uma
memória visual e, por ser um período no qual não viveram, tais imagens acabam por constituir
um papel de verdade sobre esse passado. As imagens de pinturas produzidas pelo pintor francês
Jean-Baptiste Debret, são frequentes nos capítulos sobre Brasil Colônia e são responsáveis por
grande parte desse imaginário, com acompanhamos nas imagens apresentadas no capítulo
anterior. É possível que mesmo que um indivíduo não saiba exatamente quem foi Debret,
certamente já viu uma de suas imagens, assim, acredito que posso afirmar que as imagens do
pintor contribuem para a formação de uma consciência histórica 181. As obras de artistas como
Debret, revelam um viés descritivo e, principalmente interpretativo do século XIX. Por meio
da interpretação deste artista, e de outros como Rugendas por exemplo, e da dimensão histórica
de suas obras, pode-se ilustrar em sala de aula temas como a escravidão, temática de difícil trato
por conta do racismo, que faz com que estas ilustrações sejam utilizadas como meio de chacota
entre alunos negros182. Exatamente por isso, acredito que estas imagens não devem ser
utilizadas para ilustrar apenas, mas sim introduzir estas imagens em meio a uma metodologia

181

Rüsen acredita que a consciência histórica é um processo que ocorre através de narrativas do presente a fim de
buscar explicações no passado, para compreender o presente pois o passado seria uma representação abstrata do
presente. Em outras palavras consciência histórica é “(...) a suma das operações mentais com as quais os homens
interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar,
intencionalmente, sua vida prática no tempo” (RUSEN, 2010, p. 57).
182
Experienciei tais episódios em sala de aula, e tais eventos me motivaram em seguir com esta pesquisa. Para
aprofundar o tema ver Silva 1995, 2001, 2003.
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de análise de imagens, que revele todo seu contexto inserido no tempo. Não apenas no passado,
mas também no presente.
A construção de uma identidade nacional para cada novo Estado da América trouxe
exclusão e invisibilidade para todos os povos que não tem a Europa como espelho étnico e
cultural, como é o caso dos povos indígenas e negros que encontram dificuldades de inserção
histórica e cultural nos países que fazem parte do continente americano. A situação das
populações negras na maior parte do continente é muito parecida no que se refere aos processos
de violência e exclusão física, social e simbólica, devido a permanência da colonialidade.
Acredito que uma resposta possível a este sistema de epistemicídio, é questionar os discursos e
as práticas eurocêntricas e monoculturais dos processos educativos evidenciando os marcadores
discriminatórios do cotidiano para a promoção de uma educação intercultural.
A interculturalidade, acredito, assinala e significa processos de construção de
conhecimentos ‘outros’, de uma prática política ‘outra’, que irá reverberar numa sociedade
“outra”, situando-se contra a colonialidade. Estudiosos, principalmente concentrados na área
da educação, já se ocuparam a evidenciar como os livros didáticos de maneira geral têm tratado
as mulheres, os indígenas e a população negra. Assim, ainda que o foco deste trabalho esteja
nas mulheres negras, acredito que trazer aqui um panorama geral de como as coleções
escolhidas por mim para a análise abordam as famílias, as crianças e os homens negros, é
necessário para compor um quadro analítico de representações.
Dessa maneira, trago algumas informações sobre estes grupos de pessoas, porém para a
composição imagética trago iconografias que tem as mulheres negras como foco, com exceção
de uma, trata-se de uma imagem de crianças sozinhas, que acreditei ser importante trazer aqui.
A articulação destes dados presentes nos livros didáticos permite discutir a escola como um
espaço marcado por representações do universo simbólico e permite-nos, também, “considerar
o professor, a professora, o estudante, a aluna como sujeitos socioculturais, sexuados e
possuidores de pertinência racial. Ignorando ou ocultando essa realidade a escola adota cada
vez mais uma prática racista, sexista e excludente” (GOMES, 1996, p.78).
Os personagens brancos foram ilustrados e descritos como maioria, com constelação
familiar, e estas famílias aparecem em diversidade de temas e períodos históricos. As famílias
com personagens negros, aparecem em menor número e diversidade de assuntos. Em linhas
gerais, podemos observar no Quadro abaixo:
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Quadro 4 - Representações familiares nas composições familiares nas coleções analisadas.
TOTAL

COLEÇÃO SER
PROTAGONISTA

COLEÇÃO NOVO
OLHAR HISTÓRIA

Família sem personagens
Negros

14

8

6

Família com um ou mais
personagens Negros ou
africanos

7

5

2

Famílias sem personagens
brancos ou negros

2

1

1

Fonte: Elaborado pela autora.

Nas discussões levantadas pelas coleções Ser Protagonista e Novo Olhar História, as
representações de família, aparecem pouco na escrita, e quando aparecem estão
majoritariamente relacionadas às imagens. Há ainda algumas expressões, como por exemplo, o
emprego da expressão“sua mulher” ao referir-se a mulheres acompanhadas de seus cônjuges
em alguma imagem183, como podemos observar na reprodução da página do livro logo abaixo:
Figura 38 - Casal de brancos ilustrando o emprego da expressão “sua mulher”

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

183

Coleção Ser Protagonista, p. 263, livro 1.
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A coleção Ser Protagonista, traz Quatro representações imagéticas de famílias onde as
mulheres negras são protagonistas. Dentre as imagens da coleção, chama-me atenção duas
imagens que compõem sua introdução. São elas uma família patriarcal burguesa, branca,
representada imageticamente pela reprodução de uma tela do artista francês Nicolas Lancret 184.
Na tela, a família branca composta por uma mulher vestida com roupas pomposas e expressão
preocupada, duas crianças do sexo feminino que parecem divertir-se e um homem de feição
calma, transparecem tranquilidade enquanto são servidos de café por um homem no jardim da
casa. Ao lado desta, está a reprodução do quadro de Jean Baptiste Debret, nomeado: Casamento
de negros escravos de uma casa rica 185, onde estão posicionadas nove pessoas, sendo três
mulheres e seis homens. As pessoas estão todas com trajes pomposos e com feições curiosas,
os noivos estão em destaque, no centro da pintura, a noiva o olha seu pai com um olhar
destacado, sério.

Figura 39 - Composição de imagens mostrando protagonismo de famílias negras.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

184
185

Tela do pintor francês nomeada Senhora no jardim tomando café com crianças, c.1742.
Aquarela publicada em Viagem pitoresca e História do Brasil, 1834-1839.
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Figura 40 - Protagonismo de famílias negras.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Estas duas imagens são emblemáticas no que se refere a representação de famílias,
porque a imagem que nos apresenta um casamento, é uma das poucas ilustrações onde pessoas
negras, no contexto histórico do Brasil escravista, foram retratadas com roupas bonitas, corpos
eretos, enfeitadas e relacionando-se entre si com alguma afetividade. A imagem é utilizada para
ilustrar o início das discussões do livro, e não faz parte de nenhuma discussão, contextualização
ou qualquer outra informação para compreender o contexto desta imagem. Trouxe as duas
imagens de forma comparativa, porque se não fosse a legenda anunciando “casamento de
escravos”, poderíamos pensar que as duas imagens tratam-se de pessoas em momentos felizes
e de descontração.
Das imagens que ilustram o período colonial, há duas do pintor Jean Baptiste Debret,
utilizadas para representar as famílias coloniais. A primeira imagem está sendo utilizada para
ilustrar o assunto desenvolvido no capítulo 6 “Escravizados e senhores na América portuguesa”.
A ilustração é a única imagem da página e está localizada na parte inferior direita,
acompanhando um pequeno texto intitulado “As câmaras municipais e os homens bons”, e logo
após a discussão sobre “A sociedade do açúcar, casa grande e senzala”, onde houve uma
explicação sobre a família patriarcal e sua importância no contexto colonial. A imagem é
utilizada em caráter ilustrativo, ou seja, a presença da imagem serve para quebrar a leitura, e
fixar as informações sobre a família patriarcal. O livro não indica que seja realizado nenhum
trabalho de leitura ou interpretação de imagens. A legenda que acompanha a imagem indica
que, a imagem representa uma família patriarcal.
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Figura 41 - Jean Baptiste Debret- Empregado do Governo saindo com a família.

Fonte: Imagem retirada da coleção Ser Protagonista.

Descrição: Na imagem, observamos um cenário ao ar livre, a atenção da obra está para
as dez pessoas alinhadas em fila, a imagem sugere que estavam caminhando. Na frente, um
homem branco com feições sérias, postura imponente. O homem usa roupas escuras, chapéu e
botas também escuros e apoia uma espada em seu ombro. Logo atrás dele, há duas crianças
meninas, ambas vestem vestidos brancos longos com detalhes na parte inferior. Os vestidos
quase cobrem os pés, porém é possível observar que estão usando calçados brancos, como todas
as mulheres brancas representadas na imagem. Logo atrás das crianças meninas, está uma
mulher branca, gorda, com vestido branco, com detalhes em outras cores. Um véu transparente
sai de sua cabeça e cobre parte das costas e cintura. Logo atrás, outra mulher branca, com feições
sérias, coque no centro da cabeça, brincos redondos, vestido branco, coberto por um casaco
amarelo com fendas pretas, segura algo semelhante a uma bolsa pequena. Todos os personagens
da família branca olham para frente.
Atrás dela, uma mulher negra, com cabelos curtos, vestido azul, no pescoço, é possível
ver um adorno, aparenta ser uma corrente, pés descalços, como todas as pessoas negras
retratadas na imagem, e em seus braços carrega um bebê que está todo coberto com roupas
brancas e compridas. Ela está olhando para a criança, e pelo posicionamento do desenho,
sugere-se que o bebê também a observa. Em seguida está uma jovem negra, magra, usando um
vestido rosa com babados no pescoço. A jovem está olhando distraída para o lado direito, onde
está uma cidade de plano de fundo. Atrás dela está um homem negro usando cartola, calça
marrom, camisa branca com babados e casaco escuro. O homem carrega em seus braços um
guarda sol fechado e está com a cabeça baixa olhando para o objeto. Atrás deles há duas
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crianças, desenhadas de uma maneira que induz a pensar que apesar de em fila, como as outras
pessoas, elas estão paradas, como se olhassem a quem está pintando a tela. A imagem também
é utilizada na coleção Novo Olhar História, ao tratar do mesmo assunto, observe abaixo.
Figura 42 - Funcionário do Governo brasileiro saindo a passeio com sua família e seus escravos.

Fonte: Imagem retirada da coleção Ser Protagonista.

Trouxe as duas imagens aqui, pois embora sejam a mesma, as legendas me chamaram
atenção. A coleção “ Ser Protagonista”, coloca a legenda “ - Empregado do Governo saindo
com a família”. Enquanto a coleção Novo Olhar História “Gravura do século XIX que
representa um funcionário do Governo brasileiro saindo a passeio com sua família e seus
escravos”. Na primeira legenda, não ficou evidente se a intenção dos editores foi incluir as
pessoas escravizadas como família, ou se excluiu estas pessoas da legenda, como foi realizado
na narrativa textual.
Optei por realizar a descrição da imagem, para instigar um estranhamento, pois está
imagem, assim como outras de Debret, já fazem parte da memória de muitos professores de
história e pesquisadoras que lidam como o tema racismo, seja nos livros didáticos ou nas artes.
Ao estranhar esta imagem, é possível suscitar novos questionamentos. A Imagem utilizada
como ilustração, não sugere nenhum tipo de abordagem a está imagem, e não problematiza a
presença ali de pessoas negras escravizadas, porém nas páginas seguintes a coleção Ser
Protagonista problematiza a família patriarcal e realiza uma discussão didática sobre esse
conceito que se desenvolve no decorrer de uma página, destacando como a família patriarcal
foi importante no desenvolvimento econômico da sociedade do açúcar. Na problematização da
família patriarcal, o livro evidencia que as famílias eram numerosas, incluíam a parte nuclear
(esposa e filhos) e agregados (filhos ilegítimos).
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A maneira com que o assunto é desenvolvido em torno da imagem, induz a pensar que
a família que Debret retrata, é uma harmoniosa família, principalmente porque na página
anterior a da imagem o Ld diz que “ os colonizadores que vieram para a América Portuguesa
eram majoritariamente homens e formaram suas famílias unindo-se a mulheres indígenas,
negras ou mestiças”. Ld não informa sobre conflitos e relações de poder que haviam nestas
relações. O período colonial brasileiro não é hegemônico no tratamento das pessoas
escravizadas, porém haviam muitos conflitos nas relações familiares, bem como destaca Silva
(2010, p. 3):
A escrava foge dos princípios que norteiam as relações familiares da sociedade
escravocrata, diferentemente das mulheres da classe dominante à sexualidade da
escrava não se enquadra nos parâmetros ideológicos da família branca, não está
voltada a procriação e nem a reprodução. Na realidade o que interessava aos senhores
era explorar a força produtiva de seus escravos, sem se importar se era homem ou
mulher, o que importava era o produto do trabalho de ambos. Assim uma mulher negra
grávida era mantida desenvolvendo trabalho compulsório e com respeito aos filhos, a
esses nenhuma importância era dada já que aos olhos do senhor eram antieconômicos,
e não são raros os relatos de abandono de crianças por representarem uma despesa a
mais para os senhores e também motivo para que a mãe negra passasse a desempenhar
com menor intensidade suas tarefas visto que teria de dedicar-se ao filho.

Na seção “Ontem e hoje”, é realizada uma breve discussão sobre as famílias no Brasil,
exemplifica que as modificações sociais e econômicas do país contribuíram para a modificação
dos arranjos familiares. O texto inicia com uma explicação sobre a família patriarcal
informando que era extensa e girava em torno da figura do patriarca, que segundo o livro:
Era temida porque tinha o direito de controlar a vida e as propriedades de sua mulher
e seus filhos, venerada porque o patriarca encarnava, no coração e na mente de seus
comandados, todas as virtudes e qualidades que seria possível reunir em um ser
humano, dono de um poder que se estendia de sua residência até os domínios
administrativos do Estado. (A família Patriarcal do nordeste açucareiro, Ser
Protagonista, livro 2, p. 74 )

A discussão sobre a família patriarcal avança e segue numa discussão sobre as
composições familiares na atualidade evidenciando que o tamanho das famílias brasileiras vem
entrando em queda, e chama atenção para os tipos de arranjos familiares, mulheres constituindo
famílias sem cônjuges, pessoas morando sozinhas, casais sem filhos, etc.
Dentro desta discussão são apresentadas duas fotografias representando a família
contemporânea brasileira, são elas, uma imagem de uma família formada por duas mulheres
brancas configurando um casal de lésbicas e um bebê e a outra imagem, trata-se de um casal
heterossexual, homem branco e mulher negra, com dois filhos negros. Logo abaixo da imagem,
há um exercício indicando que os estudantes reflitam sobre as principais diferenças entre o
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modelo de família patriarcal e o modelo de família atual no Brasil, e ainda quais mudanças
históricas poderiam ser responsáveis pela alteração do perfil das famílias, como podemos ver
na reprodução abaixo:

Figura 43 - Representação de duas famílias: Família Lésbica e Família heterossexual.

Fonte: Coleção Ser Protagonista, Livro 2.

Assim, além de ser um texto informativo, é indicado que se discuta em sala de aula,
nesse sentido a presença das imagens, ainda que não seja indicada uma análise, não está presente
apenas em caráter ilustrativo, nesse caso, ela é uma imagem ícone, cuja qualidade representativa
é Primária186. A imagem ganha essa classificação pois, apenas sua presença possibilita uma
quebra na imagem mental de família, criada por diversas ilustrações representando famílias
heterossexuais brancas que compuseram majoritariamente os LDs analisados. Visualizar as
duas imagens, tanto das duas mulheres como um casal, e seu bebê, quanto a família com mãe e
crianças negras, e junto a figura do pai, faz com que os jovens se relacionam de maneira mais
próxima com a realidade dos estudantes, pois “os conteúdos do livro didático são importantes,
mas devem estar a serviço da problematização da realidade dos alunos” 187. O destaque dado
para a discussão dos significados de família e suas modificações ao longo dos processos
históricos é muito importante para que os estudantes compreendam que não há apenas um

186
187

JOLY, 1996.
BRASIL, 2015b, p. 15.
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modelo de família, contribuindo para o rompimento de constrangimentos entre estudantes que
são criados pelas avós ou por mães solteiras, por exemplo.
A apresentação diversa de família rompe com a representação hegemônica, não
definindo uma maneira única como correta e adequa-se às discussões que o Brasil vem
enfrentando acerca do conceito de família, principalmente com o reconhecimento legal da união
estável entre casais homossexuais 188, ocorrida em 2011, e ainda em trâmite o reconhecimento
legal do casamento entre homossexuais 189.
A discussão sobre homoafetividade é pertinente, tanto a partir das manifestações,
passeatas, como a coleção Novo Olhar História preferiu abordar o tema190, quanto nas
estatísticas familiares, como abordada pela coleção Ser Protagonista, e representa um avanço
para os materiais didáticos. Nesse sentido, a discussão sobre famílias traz à tona várias
representações importantes, no que se refere a este recorte, a imagem acima é a única ilustração
da coleção Ser Protagonista que representa uma família com personagens negros na
contemporaneidade191.
Ainda sobre a imagem acima, o livro não menciona pertencimento racial de nenhum dos
componentes das famílias, nem nas legendas e nem nos textos que as acompanham, contudo, a
riqueza de representação que a imagem do pai, os filhos e a mãe, formando uma família trazem
é tão importante quanto a discussão apontada pelo Ld sobre configurações outras da versão:
Pai, mãe e filhos. Para toda a sociedade, é importante que haja a discussão da pluralidade de
famílias, e que esta pluralidade seja pronunciada e de diversas maneiras representadas.
Contudo, Ana Cláudia Pacheco, discute em sua tese de doutorado, defendida em 2008, aspectos
relacionados as escolhas afetivas e significados de solidão entre as mulheres negras, o que nos
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A coleção Novo Olhar História, também aborda a questão da homossexualidade, mas em discussões que
envolvem manifestações sociais, e conquistas por direitos, não há um foco sobre as famílias.
189
No Brasil, o casamento entre homossexuais ocorre na prática desde 2011, quando o STF (Supremo Tribunal
Federal) reconheceu a equiparação da união homossexual à heterossexual. Dois anos depois, o CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) decidiu que os os cartórios brasileiros fossem obrigados a celebrar casamento entre pessoas
do mesmo sexo, e não poderiam se recusar a converter união estável homoafetiva em casamento. Veja mais em
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/06/26/entenda-as-diferencas-entre-o-casamento-gaydos-eua-e-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola. Em março de 2017 foi aprovada pelo senado que seja alterada trecho
do código civil que reconhece como entidade familiar “a união entre homem e mulher”, estabelecendo a nova
redação de “união entre duas pessoas”. A proposta segue aguardando aprovação em outras instâncias.
190
xxxx
191
A concepção de negro adotada neste trabalho alinha-se a compreensão que tanto a lei nº 10.639/2003, como
as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CP n° 01/2004), estabelecidas para o ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana e para a Educação das Relações Étnico-Raciais referenciam, que negros são
descendentes de africanos trazidos para o Brasil e que configuram-se dentro do espectro de cor de pele negra, nem
sempre constituído em termos de fenótipo (MUNANGA, 1996). Esse conceito se coaduna com o pensamento do
Movimento Negro, que considera que sua relevância está em “dar uma ressignificação ao papel do negro na
construção do processo histórico” (GOMES, 2005, p. 46).
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ajuda a compreender a importância de representações de uns núcleos familiares com a presença
de um companheiro ou companheira, pois
A mulher negra estaria fora do “mercado afetivo” e naturalizada no “mercado do
sexo”, da erotização, do trabalho doméstico, feminilizado e “escravizado”; em
contraposição, as mulheres brancas seriam, nessas elaborações, pertencentes “à
cultura do afetivo”, do casamento, da união estável. (PACHECO, 2008, p. 13).

Assim, a representação social construída para as mulheres negras, é a da solidão afetiva,
familiar, tornando está imagem no Ld emblemática na discussão sobre a solidão das mulheres
negras. No decorrer das discussões em torno das imagens, as mulheres negras são
majoritariamente representadas sozinhas, ou com filhos, sem outros vínculos familiares, sem
afetividade, sem sexualidade e aparecem de maneira subjetiva, implícita dentro da categoria
mulher, que é dominada pela branquitude.
Acredito que isso acontece porque as mulheres negras e o ensino de história têm relações
imersas na colonialidade, e as construções mentais em torno deste grupo, as acorrentam no
período da escravidão. Esta imagem, é exceção. A expressão dos personagens ilustrados na
imagem, denota felicidade, satisfação em ser fotografados. A mulher negra representada, é
abraçada carinhosamente pelo seu filho, e sorri. Tal demonstração de afetividade, constitui
representação positiva para auto estima das jovens negras estudantes.
Figura 44 - Imagem de família brasileira Heterossexual.

Fonte: Coleção Novo Olhar História

A coleção Novo Olhar História, traz em sua coleção a única representação imagética

152

de família contendo mulheres negras, a representação do quadro A redenção de Cã192, que
embora não traga nos textos auxiliares da imagem, a palavra família, representa
imageticamente um núcleo familiar pois retrata, em sua composição, três gerações: Avó
(representada pela senhora de pé), mãe (mulher sentada), neta (criança no colo da mãe), pai
(homem sentado mais ao fundo da tela).
Figura 45 - Representação de mulheres negras no quadro A Redenção de Cã (1895).

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

As duas imagens configuram tempos históricos diferentes, intenções diferentes didáticas
diferentes, posto que a legenda da primeira está inserida uma discussão sobre a formação das
famílias contemporâneas, e a segunda imagem está sendo utilizada dentro da discussão da teoria
do branqueamento, início do século XX. Porém, ao serem inseridas nas coleções didáticas,
estas passam a fazer parte de uma narrativa imagética, possível de serem analisadas sem os
textos. Porque as imagens se comunicam diretamente com que as observa criando seu próprio
presente193. As duas imagens, presentes em coleções diferentes são representações únicas que
inserem as mulheres negras como protagonistas em núcleo familiar. Ambas as imagens trazem
192

O Quadro A Redenção de Cã (1895), do artista Modesto Brocos, será problematizado em diferentes momentos
desta dissertação, aqui a atenção é apenas para a problematização deste no que se refere a representação de família.
193
DIDI-HUBERMAN, 2005.
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consigo a figura do homem branco como figura masculina idealizadora destas famílias, será
que tal configuração como único presente na narrativa não acaba corroborando com a
concepção do branqueamento da população e da democracia racial?
O quadro A Redenção de Can, desde sua criação em 1895 pelo pintor espanhol Modesto
Broccos194, faz parte de debates sobre a composição racial dos brasileiros, e consequentemente,
sobre racismo, pois a mesma está presente em diversos momentos onde o branqueamento da
população brasileira esteve em voga. Além disso, faz parte do conjunto de obras artísticas que
aparecem de maneira recorrente em obras didáticas, que já foram amplamente problematizadas
por retratar a história oficial - eurocêntrica e monocultural carregada de estereótipos negativos
para as populações negras de forma naturalizada 195.
A imagem do quadro está sendo reproduzida como ilustração no livro didático de
História para o 3º ano do ensino médio, que compõe a coleção Novo Olhar História, aprovada
pelo Plano Nacional do Livro Didático 2015196 para circular nas escolas de todo o território
nacional até o ano de 2017. Compreender o que a ilustração do quadro A Redenção de Can, está
dizendo num livro didático contemporâneo é parte do processo político encaminhado pela lei
10.639/2003. A imagem em questão está colocada no canto superior da página 55 197, sob a
proposta de ser analisada pelos estudantes, e acompanhada de três questões para serem
respondidas. A ilustração está vinculada ao exercício número 11, que inicia na página 54 a partir
da leitura de um texto, sobre o ideal de formação da identidade nacional promovida pelos
intelectuais brasileiros na passagem do século XIX para o XX. O texto que acompanha a
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Pintor, desenhista e gravador. Galego radicado no Brasil definitivamente a partir de 1890, percorreu as
principais escolas de arte tanto da Europa quanto no Brasil, onde foi aluno na Academia Imperial de Belas Artes
onde recebeu os ensinamentos de Vítor Meirelles e de Zeferino da Costa. Depois de naturalizar-se brasileiro, foi
nomeado professor de desenho de modelo vivo da Escola Nacional de Belas Artes, matéria que lecionou de 1891
a 1896. (LOTIERZO, 2013).
195
Para uma discussão ampliada sobre a presença desse quadro nos livros de história contemporâneos, ver: Santos,
Aline Dias. As reminiscências racistas que nos olham no presente: a Redenção de Cã e seus usos no Livro didático
de
história
pós
Lei
10.639/2003.
Disponível
em:
<http://1simposioacoesafir.wixsite.com/isimpacoesafirmudesc/anais>. Acesso em: 15 jul. 2016.
196
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de
obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1929.
O teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica brasileira, tem
como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de
livros didáticos aos alunos da educação básica. Ver http://www.fnde.gov.br/. Acesso em 01/08/2016.
197
A ilustração tem tamanho médio, sendo a única imagem da página, entre textos e exercícios. Acima da imagem
há uma indicação do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, lugar onde está o quadro original. Abaixo
da imagem consta uma legenda informando que a imagem “representa a teoria do embranquecimento”. Não é
mencionado pelo livro o nome do fotógrafo que registrou o quadro, nem quando a fotografia foi tirada. Informação
importante porque, na relação entre o quadro pintado e a imagem dele, há inúmeras intenções projetadas e diversos
tempos sendo visitados.
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imagem, é pertinente, e de maneira didática conversa com os leitores sobre mestiçagem e
democracia racial, apontando que
A mestiçagem da população brasileira se coloca como um desafio, já que a ciência do
final do século XIX considerava a mistura de raças um mal. (...) Para além do impasse
de lidar com uma população mestiça, foi construído um imaginário sobre o Brasil e
os brasileiros que afirmava a capacidade plástica (de se moldar, adaptar), a
cordialidade (garantida pela proximidade, pela intimidade) e a democracia racial (pela
miscigenação) como ingredientes capazes de garantir a formação de uma nação nos
trópicos. (...) O mestiço original poderia ser melhorado caso se introduzisse mais
brancos a mistura original (Pellegrini 2013, p. 54)

Ao fim do texto, há a indicação: “Após ler o texto, observe a imagem e responda as
questões”. Logo abaixo, segue um questionário com três perguntas finalizando o assunto em
torno desta imagem. O questionário indica que os estudantes relacionem a imagem para explicar
teoria do branqueamento, porém, a ausência da imagem não prejudicaria ou dificultaria a
execução da atividade. A questão pode ser respondida sem o auxílio da imagem, pois o texto
dá conta das informações, ou seja, a iconografia cumpre ali um papel ilustrativo.
Abaixo segue a reprodução da página onde se encontra a ilustração:
Diante da imagem do quadro A Redenção de Can devemos convocar os elementos
históricos em torno dela, para dizer o que esta imagem nos faz sentir no presente (onde ela nos
toca)198, e não apenas creditar ao tempo os significados que dizem o que ela é, ou não é. O
tempo não deve significar apenas o passado, o significado original, se é que houve, o tempo
que aqui importa, é a memória que esta imagem evoca. Ao mesmo tempo que esta imagem
evoca memórias, ela faz parte de um processo aberto, inacabado, onde nada é, mas está,
temporariamente. Assim, será que é interessante manter uma imagem com peso histórico tão
negativo para as populações negras numa narrativa ilustrativa? Quais os impactos desta imagem
sendo a única representando uma família onde existam mulheres negras representadas?
A ilustração do quadro A Redenção de Can se movimentou na sociedade brasileira, é
observada e estudada a partir de diversos olhares, e sempre que é revisitada é dada uma nova
importância, um novo contexto carregando revelações de tempos passados, de tempos
presentes. Por isso trazer uma imagem com um significado simbólico profundo para um livro
didático veiculado como discurso oficial do governo, sem discuti-la, e problematizar estas
questões, colocando-a apenas como ilustração rompe com o processo de olhar e ver a própria
história que se desenvolve no cerne destas conexões, visto que suas características produzidas,
só podem ser diversas e não devem ser encaradas como objeto estático no tempo, que ao ser
198

DIDI HUBERMAN, 2008.

155

olhado não olhará de volta. Assim, será que é interessante manter uma imagem com peso
histórico tão negativo para as populações negras numa narrativa ilustrativa? Quais os impactos
desta imagem sendo a única representando uma família onde existam mulheres negras
representadas?
Essa ideia de nação harmoniosa, ainda que esteja em alguma medida sendo
problematizada e colocada em cheque a partir dos estudos da branquitude, é defendida por
intelectuais no campo das ciências humanas, e da História, tal mito sobrevive no discurso do
senso comum e isso se deve ao forte impacto que algumas obras literárias e sociológicas tiveram
na estrutura da sociedade. Antes da aprovação da lei 10.639/2003, tanto os movimentos sociais
negros, quanto estudiosos se dedicaram a denunciar e discutir as imagens veiculadas sobre a
população negra e os impactos negativos destas tanto na formação das identidades das pessoas
negras, principalmente nos anos escolares, quanto na sua estigmatização. Por conta desse debate
exaustivo, algumas imagens já são conhecidas entre professores e estudiosos do tema, como é
o caso do quadro acima citado, por terem sido apontadas como de utilização inadequada,
tornando-se problemáticas e racistas.
Nesse sentido, a preocupação com a permanência do mito da democracia racial nos
conteúdos da disciplina de história, por exemplo, se constitui como um desafio a ser rompido
visando acabar com práticas pedagógicas racistas que traz a Lei Federal 10.639/2003. Gomes
(2011, p. 116) é enfática ao afirmar que
a lei e as diretrizes entram em confronto com as práticas e com o imaginário racial
presentes na estrutura e funcionamento da educação brasileira, tais como o mito da
democracia racial, o racismo ambíguo, a ideologia do branqueamento e a
naturalização das desigualdades sociais.

O ideário do branqueamento interfere, ainda hoje, na construção identitária dos negros
e interfere em todos os âmbitos da vida. É necessário um cuidado e adequação dos textos, mas
também as imagens para que possamos nos colocar no caminho de uma educação antirracista.
A persistência do mito da democracia racial entre a população, interfere diretamente na seleção
de imagens que compõem os livros didáticos. Entre as várias possibilidades de abordagens, as
iconografias são selecionadas por autores, ilustradores e editores dos livros didáticos para
trabalhar diversos temas históricos numa mesma coleção: podem representar, entre outras
possibilidades, pessoas comuns ou personalidades que se destacaram nas várias áreas que
compõem a sociedade.
No Brasil, ser negro é tornar-se negro. O conhecimento dessas questões pode nos
ajudar a superar o medo e/ou desprezo das diferenças raciais ainda presente na escola
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e na sociedade. Entender essa complexidade é uma tarefa dos/as profissionais da
educação. É tarefa de uma escola que se quer cidadã e, por isso mesmo, não pode
deixar de incluir a questão racial no seu currículo e na sua prática (GOMES, 2001 p.
89).

Assim, na seleção de imagens, se a pessoa contratada para tal função, não tem
letramento racial199 e sensibilidade para lidar com essa questão, a seleção ficará prejudicada,
esse processo cheio de falhas explica a permanência de imagens que corroboram com a ideia
de nação harmoniosa, interferindo negativamente nos debates em torno do racismo. Tomando
a lei é uma porta essencial para rever a nossa visão interna eurocêntrica - deformadora da
realidade - e nos permite a reconceber a história da humanidade.
Nesse sentido, a narrativa de família protagonizadas por mulheres negras construídas
imageticamente, se apresenta complexa, pois ao mesmo tempo as imagens apresentadas aqui,
representam um núcleo familiar protagonizado por uma mulher negra, marcada pela presença
do pai, como figura presente, juntamente com os filhos, e numa delas a mãe, são representações
importantíssimas para a construção de uma representação positiva de família para as jovens
negras Mostrando uma representação diferente, retirando-as do horizonte da de solidão que as
mulheres negras enfrentam, pois

Na afetividade, a raça é, recorrentemente, acionada como um signo de preferência
afetiva por um “outro” corpo, não-negro, cujas marcas raciais se dividiram entre
mulher negra x mulher branca: “eles preferem as loiras” (PACHECO, 2008, p. 293).

Ambas representações analisadas mostram-se conflituosas, pois trazem o parceiro
branco como única representação de parceria afetiva, não representando outras possibilidades
de parcerias afetivas. Se “é somente pelo modo no qual representamos e imaginamos a nós
mesmos, que chegamos a saber como nos constituímos e quem somos 200”, é importante prestar
atenção nestas representações. As reflexões em torno da solidão das mulheres negras estão
presentes no cotidiano de muitas jovens negras, nesse sentido, os livros didáticos com seus
conteúdos podem contribuir para conhecer melhor as jovens e “pode nos conduzir a uma prática
pedagógica que valoriza o espaço de fala tão reivindicado pelos próprios jovens e potencializar
o seu protagonismo no contexto escolar” (BRASIL, 2015b, p. 18).
Com relação à condição da população negra no período posterior à abolição, a coleção
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O letramento racial é uma maneira de responder às tensões raciais na forma de políticas públicas numa
perspectiva antirracista que possa dar embasamento para um desenvolvimento de uma compreensão sofisticada
sobre raça e educação” (SKERRETT, 2011, p. 328).
200
Cf. HALL, 2003, p. 346.
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problematiza de uma maneira enfática acerca do enaltecimento da figura da princesa Isabel
como libertadora e, demonstra o protagonismo de personalidades negras no processo de
abolição. Nesse sentido, a discussão contempla a lei 10.639/2003 que prevê o estudo da luta da
população negra. O período pós-colonial, é trabalhado em poucas páginas do livro, onde não é
dado destaque às figuras femininas negras nesse processo de reorganização social. Junto ao
texto que retratada a abolição da escravatura, há uma imagem que retrata uma família negra em
posição de adoração à princesa Isabel, como em agradecimento por ter assinado a Lei Áurea.
A imagem abaixo foi utilizada como ilustração ao texto “Abolição, uma luta de muitos”,
numa sessão intitulada “Presença da África”. O texto que acompanha a imagem é apresentado
depois de ser discutido temas como: impactos da guerra do Paraguai, fim da escravidão e a
proclamação da república. Assuntos que fazem parte do Capítulo 19 intitulado “O segundo
reinado do Brasil”. A imagem retrata um homem, uma mulher e uma criança, todos negros.
Diante deles está um altar com muitas flores e a foto da princesa Isabel. A mãe olha a foto
sorridente e segura a cabeça da criança, a direcionando para que mire a foto da princesa. O
homem observa a situação e, ao fundo, aparece uma senhora negra trazendo mais flores. A
imagem está posicionada na parte inferior direita da página, e é utilizada como ilustração, que
afirma o que foi discutido no texto que ocupa todo o restante da página. Como podemos
observar:

Figura 46 - Família Negra representando a discussão "Abolição, uma luta de muitos."

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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A ilustração201 traz o cenário que demonstra ser um cômodo de uma casa, há três
personagens humanos nesta cena, todos negros. Há um altar grande encostado numa parede,
onde só é possível ver um de seus pés pois está coberto com duas camadas de toalha, a parte de
baixo é escura, e a parte de cima é de cor clara e com as pontas rendadas. Há um vaso com
camélias de cada lado do altar, entre os vasos um quadro com bordas desenhadas e a foto da
Princesa Isabel.
Todo espaço da mesa é coberto com camélias, que foram o símbolo da luta
abolicionista202. Em frente ao altar está uma mulher, vestido branco, sapatos escuros e cabelos
amarrados, com a mão direita de quem olha para a ilustração, ela mexe nas flores que estão em
cima do altar, e com a outra mão, ela toca as costas de uma criança menino, direcionando-o
para o altar. A criança está trajando calças que terminam pouco antes do tornozelo, camisa de
manga comprida e colete.
Nos pés, sapatos escuros. Numa das mãos a criança segura um chapéu, e com a outra
deposita flores no altar. Ao lado da mulher está um homem, que trajava camisa e paletó claros,
nas mãos segura um chapéu e está posicionado de lado para o altar, observando o que a mulher
está fazedo. Atrás dele, vindo de outro cômodo, vem caminhando uma senhora, gorda, usando
um vestido longo de mangas compridas e lenço na cabeça. Nas mãos ela traz camélias, e está
com uma feição alegre, parece estar sorrindo. A imagem é a reprodução de uma litografia 203 de
autoria de Ângelo Agostini204, publicada na Revista Ilustrada, no dia 28 de julho de 1888 e
representa, como informa a legenda “a construção do mito da princesa Isabel como a redentora”,
que iniciou logo após a abolição.
A revista Ilustrada era um semanário, e chegou a atingir o número de quatro mil
exemplares por edição, tornando-se, no final do século XIX, a revista ilustrada mais vendida na
América do Sul205, o que nos diz que está imagem foi muito visualizada. Ângelo Agostini, autor
da litografia, era um abolicionista influente na sociedade da época, e
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Trato a imagem como ilustração, de maneira provocativa, pois é assim que o Livro didático a trata.
O Traço e a Pena: A Campanha Abolicionista, de Ângelo Agostini na Revista Illustrada (1884-1888)
(PEREIRA, 2010. p. 120)
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Processo de reprodução que consiste em imprimir sobre papel, por meio de prensa, um escrito ou um desenho
executado com tinta graxenta sobre uma superfície calcária ou uma placa metálica, ger. de zinco ou alumínio.
fonte:dicionarioportugues.org/pt/litografia.
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O italiano Ângelo Agostin nasceu em de abril de 1842, viveu na França, por mais de dez anos, onde desenvolveu
a arte do desenho litográfico. O motivo da migração de Ângelo Agostini para o Brasil não é preciso. Importante
caricaturista, Agostin publicou caricaturas nas folhas do Diabo Coxo, semanário fundado e redigido por Luis
Gama, jornalista abolicionista, com a colaboração de Sizeano Nabuco, irmão mais novo do abolicionista Joaquim
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pela revista mais tarde tornando-se parte da Confederação Abolicionista.
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com o fim da escravidão, o artista exaltou a figura da Princesa Isabel no ano
de 1888. A importância da crítica contra a escravidão, presente na obra do
caricaturista, fez com que Joaquim Nabuco considerasse a Revista Illustrada
como a bíblia da abolição dos que não sabiam ler e que Monteiro Lobato
ressaltasse a arte caricatural de Agostini como uma das principais
manifestações artísticas, na luta contra a escravidão da História do Brasil.
(PEREIRA, 2010, p. 17)

“A iconografia é, certamente, uma fonte histórica das mais ricas, que traz embutida as
escolhas do produtor e todo o contexto no qual foi concebida, idealizada, forjada ou inventada”
(PAIVA, 2006, p.17). A partir desse exposto, é necessário pensar se a utilização desta imagem
faz sentido fora do contexto da época, pois, da maneira que está colocada, apenas para ilustrar
o assunto no Ld, pode acabar funcionando para fixar a ideia de benevolência da princesa Isabel,
que o próprio texto que acompanha a imagem tenta desmistificar. Quanto a isso, concordo com
o historiador da arte Didi-Huberman que em entrevista206 afirma que “toda análise de uma
imagem tem uma dimensão política, e toda imagem tem uma dimensão política”, basta
desvendá-la. Ou seja, ainda que o texto que acompanha a imagem, trate de diversos atores e
atriz e diversos motivos que levaram à abolição, a imagem tem uma dimensão política, e é
preciso evidenciá-la.
No que se refere especificamente às crianças negras, diversos estudos observaram como
elas eram retratadas antes e depois do contexto da Lei e suas diretrizes, principalmente no
ensino fundamental. Tais estudos denunciaram diversos estereótipo negativos atribuído às
crianças207.Nas coleções escolhidas para este trabalho, elas aparecem representadas
imageticamente dezessete vezes nas coleções, sendo que quatorze destas imagens são de
crianças africanas, três são de crianças negras e uma imagem não faz nenhuma referência sobre
pertencimento racial208. Há uma diferença entre as da diáspora africana e das africanas,
pensando especificamente em contextos sociais. Trago aqui, uma representação emblemática
no que se refere às crianças negras. Trata-se de uma imagem conhecida entre professores e
pesquisadores de livros didáticos:
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Entrevista completa em http://www.sul-sur.com/2017/06/as-imagens-nao-sao-apenas-coisas-para.html?m=1
Para aprofundar no assunto, indico a leitura: SOUSA, Andréia Lisboa. "A representação da personagem
feminina negra na literatura infanto-juvenil brasileira". In: Coleção Educação para Todos. Educação anti-racista:
caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/2003. SECAD/MEC, 2005.
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Ver anexo.
207

160

Figura 47 - Jean Baptiste Debret - O jantar.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Sete pessoas acima compõem a representação do jantar de uma família branca abastada.
Uma toalha bege, com detalhes em renda na parte inferior cobre a mesa retangular que ocupa
parte importante da pintura, onde dela aparecem apenas os pés brancos. Sob a mesa há variados
tipos de comidas, uma garrafa e uma taça de vinho. Na cena há três pessoas de pé próximas a
mesa. No canto esquerdo de quem olha, há uma mulher negra, cabelo curto, utiliza um adorno
de cabeça, brincos e correntes douradas, blusa branca com mangas bufantes, saia rodada
colorida e pés descalços. A mulher carrega um abanador, que ela segura com as duas mãos. A
imagem sugere que ela está movimentando o abanador. Um homem negro está posicionado ao
lado direito da mesa, usa camisa bege com golas brancas, e está com braços cruzados,
aparentando estar descontente, ele olha em direção ao homem branco que está sentado à sua
frente, se alimentando, talvez aguardando o momento em que possa ser requisitado.
Atrás desse homem negro, no batente da porta, está uma senhora negra, também de
prontidão, observa o jantar de braços cruzados e feições sérias. Do lado esquerdo de quem olha
a pintura, está sentado um homem branco, cabelos escuros e compridos, costeletas bem
marcadas, traja camisa e calça estampadas, por debaixo da mesa aparecem seus pés que trajam
calçado branco com estampas. O homem está debruçado à mesa, levando um talher de comida
à boca. Na frente dele, lado direito de quem olha a obra, está uma mulher branca, gorda, usa
um vestido amarelo, e um pano colorido que cobre parte dos ombros. Um dos cotovelos encosta
na mesa, e o outro braço está esticado, com o auxílio de um talher, dando comida para um bebê
negro que se aproxima para pegar o que lhe está sendo oferecido. O bebê está nu, de pé na frente

161

da mesa e olhando para a comida ao mesmo tempo que suas mãos a pegam. Atrás deste bebê,
há outro bebê, também nu, que sentado em frente à mesa está distraído comendo algo.
Das imagens que ilustram o período colonial, o pintor Jean Baptiste Debret, se destaca
nas representações iconográficas, principalmente para representar as famílias coloniais, como
é o caso da imagem acima. É importante salientar que, a análise de uma imagem, bem como a
criação da mesma, são processos de tradução, que passam pelos olhares dos autores. Estas
traduções são permeadas de sentimentos, conceitos, ideias, representações e posicionamentos
políticos. Dentre as discussões já levantadas, a feição dos personagens negros, sobretudo das
crianças, que além de ter feições animalizadas, estão dispostas a um tratamento que lembra o
tratamento dado a animais, é um exemplo do que Silva (2010, p. 40) afirma: “a associação da
figura estereotipada de animais, associada à figura estereotipada do negro foi frequente nas
ilustrações”. E também que a criança negra retratada nessa época, “era associada ao macaco,
na expressão facial, no vestuário e nas atividades que desempenha” (SILVA, 2010, p. 55).
No caso dessa imagem, as crianças aparecem animalizada ao serem alimentadas no chão
com pedaços e porções que a senhora lhes dá, das migalhas da mesa. Além disso, a imagem
acima ilustra um momento de interação e afetividade entre pessoas brancas. As pessoas negras
não se relacionam em nenhum momento. A diferença, é que num momento pós Lei
10.639/2003, a imagem é incluída dentro de uma narrativa de estranhamento, e não de
naturalização desses papéis. A imagem acima está atrelada a uma atividade onde é indicado “
Leia e interprete”, e é sugerido aos estudantes que relacionem a imagem: a) Observe a cena
acima e relacione a questão social entre brancos e negros no período estudado; b) Descreva a
função dos escravizados no jantar da família abastada; c) É possível ter uma ideia de como era
a moda da época por meio dessa gravura. Descreva os trajes das personagens da cena; d)
Descreva os alimentos e as bebidas que estão sobre a mesa e relacione-os com o texto da questão
anterior. A imagem atrelada ao questionário, sem um trabalho metodológico cuidadoso, acaba
por construir representações imagéticas alicerçadas numa memória histórica que reforça o lugar
das populações negras e, em especial, das mulheres de forma subalternizada.
Levando em consideração a presença desta imagem, atrelado ao conceito de memória
histórica, no sentido dos estudantes incorporarem às suas vidas o que leram e aprenderam no
livro didático, como estes irão perceber, interpretar, orientar e construir suas identidades? Desse
modo, investigar e questionar os materiais didáticos sobre a inserção das representações das
crianças negras, pois nas duas coleções elas aparecem majoritariamente no contexto da
escravidão. As crianças africanas, no entanto, estão representadas no presente, e em assuntos
diversos. Demonstrando alguma diferença nas representações antes da implementação da Lei,
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onde não haviam representações de africanos fora do contexto da escravidão, como apresenta
Oliva,
É como se o continente não tivesse uma história anterior à escravidão atlântica. (...)
Outro dado inquestionável para professores e alunos é que as histórias da escravidão,
dos africanos e dos afrodescendentes se confundem em nossos olhares para o passado.
Ou seja, os africanos chegam até os bancos escolares brasileiros como escravos e
impregnados pelos estereótipos e pelas leituras acadêmicas realizadas sobre a
escravidão no país. (OLIVA, 2004, p.28)

No capítulo 8, Exploração do ouro na américa portuguesa, ao tratar do tema “ As línguas
de África, o livro indicado para o 2º ano do ensino, inclui uma imagem representando uma
professora auxiliando uma criança na tarefa. O contexto onde a imagem está inserida sugere
que ambos são africanos.

Figura 48 - Professora Voluntária

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Na imagem, observamos uma mulher negra, aparentando talvez estar acima dos
quarenta anos, cabelos alisados, em corte chanell, óculos, e sua feição é de satisfação. Ela olha
para uma mesa onde está um caderno. Numa das mãos ela segura uma caneta, e escreve algo
no caderno, com a outra mão, usa as pontas dos dedos para segurar o caderno. Ao lado dela está
uma criança menino, negro, a criança olha atenta o que a professora está escrevendo no caderno.
A imagem é apenas ilustrativa do tema. Uma vantagem particular do testemunho das
imagens, é que elas tocam que as observa, tornando mais simples um processo complexo, que
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é o do reconhecimento e representação, atingindo profundidades que um texto escrito precisaria
de muito mais detalhes e muito mais tempo para atingir 209. O cenário da imagem é uma escola,
e a situação se passa no presente, tornando mais rápida uma associação de um ambiente familiar
dos estudantes, nesse sentido a presença da professora negra, ensinando uma criança também
negra, é referência importantíssima para que as estudantes possam por exemplo, vislumbrar
uma profissão, visualizar seus filhos, irmãos, sobrinho estudando.
Além disso, as pessoas da foto, são africanas e estão no continente africano, a legenda
informa que na imagem trata-se de uma professora voluntária na cidade do Cabo, África do Sul,
e informa que o país tem 11 línguas oficiais e uma taxa de alfabetização em torno de 84%, tal
informação permite que a África seja vista fora dos limites da escravidão, dos conflitos
territoriais e do estigma da fome e pobreza e analfabetismo. Perceber que “o distinto étnico e
outros não são desiguais, é fundamental na luta pela cidadania, auto estima e principalmente,
na criação do sentimento de pertencimento histórico210.
Porém, se a imagem traz esse reconhecimento rápido, as atividades que seguem logo a
seguir, solicita que os estudantes pesquisem sobre como os portugueses tratavam escravizados,
a aproximação da imagem com as atividades, podem trazer estigmas não adequados, como por
exemplo associar os personagens da imagem aos escravos, principalmente porque não há muitas
representações de pessoas negras no presente, apresentadas dissociadas de Capítulos que tratam
temas relacionados a escravidão.
Nesse sentido, a coleção Novo Olhar História apresenta uma diferença, pois incorpora
em suas páginas imagens de crianças negras no presente ilustrando em posição de destaque
discussões como “movimentos de independência na África”, onde ainda que incluídas em
caráter de ilustração, são importantes na criação de representação negra, pois são ilustradas com
expressão de felicidade, sorrindo.

209
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BURKE, 2004, p. 101.
SILVA, 2001, p. 58.
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Figura 49 - Crianças negras em posição de destaque na Coleção Novo Olhar História.

Fonte: Coleção Novo Olhar História.

No interior da gama de representações que compõem os livros escolhidos, os homens
brancos são maioria em quantidade de imagens em todas as coleções, fazendo com que outros
grupos étnicos e raciais que aparecem de alguma forma nos conteúdos sejam minoria, tornando
nítido que a humanidade e a cidadania são representadas pelo homem branco, que é dotado de
memória História e faz parte de todos os processos históricos narrados pelos Livros Didáticos.
No caso específico dos homens negros, realizei a quantificação de maneira separada dos
homens africanos, pois no que se refere à representatividade, para os estudantes brasileiros,
Nelson Mandela é um homem Negro, assim como Marthin Luther King, pois a relação da cor
da pele e fenótipo são marcadores sociais importantes. Porém na quantificação, assim como
realizei com as mulheres africanas e negras, acredito ser necessário fazer a marcação dos
africanos.
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Gráfico 5 - Gráfico relativo à quantidade de imagens (desenhos, charges, fotografias, pinturas,
litografia e etc.) onde aparecem homens, sozinhos ou em grupo.

Fonte: Gráfico construído pela autora com base nas informações retiradas das coleções acima mencionadas.

Gráfico 6 - Gráfico relativo à quantidade de imagens (desenhos, charges, fotografias, pinturas,
litografia e etc.) onde aparecem homens, sozinhos ou em grupo.

Fonte: Gráfico construído pela autora com base nas informações retiradas das coleções acima mencionadas.
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Em todas as coleções os homens brancos aparecem representados em maior quantidade
numérica, e estão representados em todos os assuntos tratados nos livros, configurando assim
diversidade de representações. Ressalto que estar representado em todos os assuntos do livro
configura estar presente em posições de poder, através de representações de reis, imperadores,
políticos, filósofos, cientistas, mártires, heróis nacionais e etc. A presença imagética massiva
de homens brancos, configura uma tradição colonial hierárquica que naturaliza e reproduz
determinados valores presentes na sociedade. As imagens presentes nos materiais possuem um
peso importante na constituição do imaginário social e na formação de subjetividades. Como
observamos no quadro acima, em questão numérica, a presença de homens brancos ainda é
superior mesmo que somadas todas as outras etnias presentes nas coleções. Na História do
Brasil os homens indígenas aparecem em discussões relativas à situação atual desses povos no
Brasil e na América, no que se refere às disputas políticas. As outras etnias que aparecem estão
representadas em contextos bem específicos, são em maioria indianos, chineses, japoneses.
Num primeiro aspecto, os homens afrodescendentes e negros estão presentes em
imagens de aglomerações em âmbitos públicos por exemplo, em situações de contexto colonial,
pós-colonial, recebendo prêmios, em celebrações contemporâneas, como a congada,
representando remanescentes quilombolas, esportistas, como o jogador de futebol Pelé,
presidente da república, como o Barack Obama e líderes pelos direitos civis como Martin Luther
King. Os homens africanos aparecem retratados em desenhos dentro do contexto colonial, em
situações contemporâneas de conflitos, em diversos protestos pela libertação do continente
africano, contra o imperialismo, etc. E figuras públicas como o cineasta Sembene Ousmane, o
músico Senegalês Baaba Maal, o cantor nigeriano Fela Kuti, escritor da Costa do Marfim
Ahmadou Kourouma, Nelson Mandela retratado como presidente da África do Sul e ativista
pelos direitos civis.
A maior parte das imagens que retratam os homens africanos contemporâneos,
pertencem a coleção Novo Olhar História, que apresenta africanos não só em quantidade, mas
em maior variedade de situações, e períodos históricos, aproximando as culturas africanas e
seus personagens dos estudantes. Dessa forma, as conexões imagéticas pretensas a romper com
estereótipos negativos precisam compreender o corpo negro também como humano, e assim
sendo representado como membro de uma família, em situações que não sejam apenas a de
trabalho, e sendo alvo de afetividade, etc. Assim, acredito que somos (humanos) porque
compreendemos o que somos, a partir dos conteúdos e imagens que nos informam sobre
comportamentos, direitos, sentimentos importantes para naturalizar o nosso sentimento de
pertencimento a humanidade, e esse mesmo sentimento de pertencimento deve ser estendido a
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outros signos e identidades culturais, sociais e políticas. Edward Said, 211 em seu livro intitulado
Cultura e Imperialismo (2005), afirma que a luta no mundo colonial é complexa, e envolve
muito mais do que armas e exércitos, envolve também “idéias, formas, imagens e
representações” (SAID, 2005, p. 38), por isso uma autoimagem ou uma auto representação
positiva, que sirva de contrapartida às investidas deterioradas feitas à identidade negra e
africana é tão importante.
5.2

TRAJETÓRIAS DE MULHERES E GÊNERO NOS LIVROS DIDÁTICOS: UM
PERCURSO DE EPISTEMICÍDIO COM AS MULHERES NEGRAS
A difusão de materiais acadêmicos ou não, em suas variadas formas que diferem da

escrita que estão sendo produzidos por mulheres negras, sobre mulheres negras e para estas
mulheres, tem sido feita através de escambos intelectuais entre estas nos mais diversos espaços
também criados por nós. Seja um chá da tarde na casa de alguém, uma reunião em alguma
escola no fim de semana, ou até mesmo em espaços virtuais, sentimos a necessidade de
conhecer a nossa própria diversidade e nos reconhecer dentro desse escopo que é a “mulher
negra”. Portanto, nós estamos produzindo os nossos materiais didáticos com a
representatividade que nos foi negada para remediar a ausência, apagamento e as crueldades
em torno das representações históricas feitas com a população negra.
Algumas de nós tomaram esse tipo de postura, de reunir-se entre negras para aprender
quem somos, quem fomos e quem podemos ser, porque sentimos a necessidade de aprofundar
a reflexão, em vez de continuarmos na repetição e reprodução dos modelos que nos eram (são)
oferecidos dentro do campo científico tradicional, que nos apresenta majoritariamente como
problemas a serem resolvidos, sobretudo na perspectiva socioeconômica212. Tal estratégia não
é inédita, pelo contrário, é característica da diáspora negra e aparece em diversas passagens
históricas, a diferença é que com o advento da internet essa difusão alcança outras dimensões e
sem dúvida ter o amparo da Lei Federal 10.639/2003 potencializa a difusão dessas
aprendizagens para toda a sociedade.
As mulheres negras, dentro do campo de estudos das Ciências Humanas no que se refere
a estudos femininos, feministas, História das mulheres ou estudos de gênero, são encaradas
ainda como “as outras”, o apêndice da História tradicional das mulheres. Enquanto “outras”
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Edward Said, escritor palestino nascido em Jerusalém, é um dos autores fundantes do Pós-colonialismo na
plataforma norte-americana,
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ocupamos um lugar de contribuir com nossas sofridas experiências, mas não somos lidas,
interpretadas e citadas como intelectuais nestes meios oficiais, levando as pessoas comuns a
crer que as mulheres negras não estão nestes espaços científicos. A falta de representação,
consequência do racismo, leva muitas jovens intelectuais negras a recusar o caminho da escrita
tradicional, acadêmica e partem para outros suportes de intelectualidade. Estes encontros de
mulheres negras, para ler, conversar e reconhecer mulheres negras, é um ponto forte que
ameniza esse processo de solidão principalmente para as que resolvem trilhar o caminho
acadêmico. Sobre isso, a escritora norte americana Bell Hooks213 nos adverte: “A opção por
escrever num estilo tradicional acadêmico pode levar ao isolamento. E mesmo que escrevamos
pelas linhas do estilo acadêmico aceito, não há nenhuma garantia de que vão respeitar nosso
trabalho” (HOOKS, 1995, p. 472).
Esse isolamento causa uma solidão profunda, tornando-se um tipo de genocídio que
simbolicamente é praticado dentro da esfera da colonialidade do poder. Segundo Quijano
(2005), a colonialidade do poder se instaura inicialmente através da ideia de raça como um
padrão universal que classifica, hierarquiza, privilegia e exclui socialmente; do capitalismo,
como mecanismo de exploração; do eurocentrismo como lógica única de ordenamento da
subjetividade, em particular na produção do conhecimento. Em síntese, é um padrão de
controle, hierarquização e classificação da população mundial que afeta todas as dimensões da
existência social, e que tem no conceito de raça seu eixo estruturante 214. Ao compreender tal
explicação, observa-se com Quijano (2000) que a colonialidade do poder está intrinsecamente
associada à colonialidade do saber por meio de uma imposição epistemológica que se tornou
mundialmente hegemônica.
Um exemplo possível de ação da colonialidade do saber e do ser sobre as mulheres
negras no campo científico, ocorre com a inclusão destas nas universidades, seja por cotas
raciais ou não. As instituições ao incluírem estas mulheres em suas cadeiras de ensino, muitas
vezes não incluem um conjunto de planos ação para sua permanência, que envolvem desde
manutenção financeira quanto incentivo intelectual. Além disso, sob a égide do tratamento
igual, muitas vezes os professores e orientadores não estimulam as estudantes a se inserirem
em núcleos de ensino, projetos de pesquisa, e outros espaços acadêmicos importantes para o
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desenvolvimento acadêmico e profissional215. Tal ação age de maneira violentamente pacífica
e causa danos psíquicos, frustrações e afastamento das pessoas negras dos espaços de ensino
que, por sua vez, são espaços de poder com linguagem própria. Tal articulação de poder age
silenciosamente, fazendo com que recaia sobre as pessoas negras a “culpa pelo fracasso”, e
ainda forja uma justificativa para a não permanência destas em espaços de poder e para a não
seleção desse grupo de pessoas em futuras vagas. Carneiro (2005) desenvolve o conceito de
epistemicídio para caracterizar a representação cultural, educacional e social do povo negro.
Nas palavras da autora, o epistemicídio é

para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um
processo persistente de produção da indulgência cultural: pela negação ao processo
de educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual;
pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou
pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no
processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de
conhecimentos dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e
coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destruir-lhe a razão, a
condição para alcançar o conhecimento ― legítimo‖ ou legitimado. Por isso o
epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra, mutila a
capacidade de aprender etc. (CARNEIRO, 2005, p. 97)

As imagens, a existência e, consequentemente, as participações acadêmicas nas Ciências
humanas, sejam elas em palestras ou pesquisas escritas referentes às mulheres negras, estão
ainda predominantemente voltadas para o período da escravidão e aos temas relacionados ao
trabalho doméstico, que quase sempre retorna e devolve as mulheres negras à escravidão. Ainda
que o período esteja sendo revisitado e devidamente ampliado por pesquisadoras e
pesquisadores pautados por um compromisso com estudos não eurocêntricos, com novos
questionamentos, em consonância com as políticas de ações afirmativas, o que tem nos últimos
treze anos realizado profundas contribuições para aprofundarmos o conhecimento a respeito
das mulheres negras e suas trajetórias, vide a existência desta pesquisa, porém pontuo aqui que
por conta do passado recente tal foco ainda que reconhecendo as contribuições das africanas e
afro brasileiras no período colonial e pós colonial, acaba por tornar esse período da História do
Brasil o fim e não parte do caminho possível para pesquisar mulheres negras.
A amplitude recente da temática e o desconhecimento das trajetórias das mulheres
negras, acompanham a construção dessa dissertação, pois em todos os meios onde circulei, seja
215

A colonialidade do poder pode ser traduzida também como racismo institucional, por isso indico a leitura do
texto “Racismo Institucional – Uma abordagem conceitual”. Texto produzido por Jurema Wernek, médica, ativista
em temas relacionados a raça, gênero, orientação sexual e direitos humanos, fundadora da ONG Criola, diretora
da Anistia Internacional, para o Projeto Mias Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras, 2013.
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em sala de aula, eventos acadêmicos216 ou até mesmo em conversas casuais entre pósgraduandos e/ou professores, quando apresentava o meu tema de pesquisa, recebia indicações
de leituras sobre a escravidão. No caso de eventos acadêmicos, foram frequentes as sugestões
de troca de eixo temático para aqueles que discutem o período colonial, como se só fosse
possível discutir temas relacionados às mulheres negras na História dentro desse período. Tal
acontecimento é comum entre colegas acadêmicas que discutem negritude fora do eixo do
período colonial. Não importava o rigor acadêmico que eu colocava em minhas palavras para
explicar que a análise implicava perceber todas as imagens de mulheres negras, as pessoas só
conseguiam imaginar estas nos livros didáticos de História no período da escravidão.
Não conseguiam de maneira nenhuma pensar em qualquer outra participação possível.
Bem, esse tratamento é um sintoma importante sobre esta pesquisa. Iniciei o texto dissertando
sobre o silenciamento acadêmico, porque os impactos do afastamento das mulheres negras do
campo acadêmico científico são sentidos em todos os níveis sociais, inclusive na escola,
inclusive nos materiais didáticos. Como discutido anteriormente, os livros didáticos são feitos
a partir de diversas mãos especializadas, são editoras, projeto gráfico, revisão, tratamento de
imagem e etc.
Desconheço um censo sobre a participação de pessoas negras no processo de confecção
dos livros didáticos, porém, no que se refere a participação de mulheres, a mestra em educação
Paolla Ungaretti Monteiro, em sua dissertação de mestrado, fez um levantamento com
diferenciação por sexo. Esse levantamento foi realizado em três edições do PNLD: 2008, 2011
e 2015, para os livros de História do Ensino Médio, e concluiu que:

As mulheres como autoras de coleções selecionadas pelo PNLD, nas suas três versões,
foram sempre minoria em número total, 42 dentre 113. Como duplas somente de
mulheres, houve apenas uma e a mesma se manteve nas três edições. Já como autora
única, somente em 2015 apareceu uma autora nesta categoria. Ou seja, as mulheres
são minorias quando o trabalho de escrever o livro didático recai somente nelas. Estão
mais presentes em duplas com homens, trios com homens e quartetos com homens,
onde o trabalho é compartilhado com uma figura do sexo masculino (MONTEIRO,
2016, p. 49).

Corroboro com a autora quando ela acrescenta que tal constatação não é por acaso, mas
sim um desdobramento da sociedade patriarcal que, consciente e inconscientemente, não vê na
figura feminina alguém capaz de exercer um trabalho intelectual de qualidade 217. Além disso,
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Acredito ser necessário pontuar que os eventos acadêmicos que participei durante o curso de mestrado,
estiveram no eixo Sul-sudeste, precisamente nos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
217
MONTEIRO, 2016, p. 49.
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incluo aqui a reflexão que ficará sem respostas por falta de pesquisas, mas se a realidade
brasileira é de barrar as mulheres negras de espaços de poder, quando a pesquisadora se refere
a mulheres como autoras, de quais mulheres majoritariamente está falando?
Nas coleções que fazem parte do corpus desta dissertação, há uma participação grande
de mulheres nas equipes trabalho, seja em posições de liderança ou lideradas. Infelizmente não
é possível saber sobre o pertencimento e identificação racial destas trabalhadoras. Assim como
o sexismo pode estar introjetado de uma maneira tão profunda a naturalizar a exclusão de
mulheres no processo de seleção de livros didáticos, o mesmo acontece com o racismo pois,
como afirma Tatiana Nascimento dos Santos, ativista lésbica feminista, ao comentar em
depoimento para a III Edição do Latinidades218, “a História do Brasil constrói um racismo que
é sexista, e um sexismo que é racista, fundamentalmente, a gente não pode separar e as
separações que a gente tem feito tem causando grandes prejuízos”219. Assim, existir
representatividade feminina, num espaço de poder, não assegura que haverá representatividade
feminina negra e, por conta do racismo e sexismo naturalizados, não é garantia de que haverá
equidade de representação de mulheres em sua pluralidade.
Se hoje é evidente o campo de estudos da História das mulheres, ainda que
majoritariamente branca, sendo produzida nas universidades, em alguns momentos nem está
existia, pois as mulheres tiveram lugar determinado por relações assimétricas que por muito
tempo as reservou ao silêncio.
Acreditava-se que, ao falar dos homens, as mulheres estariam sendo, igualmente,
contempladas, o que não correspondia à realidade. Mas, também, não eram todos os
homens que estavam representados nesse termo: via de regra, era o homem branco
ocidental. (PEDRO, 2005, p. 284).

A História das Mulheres como campo acadêmico de estudos, é tributária às lutas
feministas, sobretudo da segunda onda do movimento feminista que se desenvolveu entre os
Estados Unidos da América e a Europa220 a partir da década de 1960, desenrolando-se no
contexto mundial como questionador das ordens estabelecidas e contribuiu fortemente no
debate acadêmico na medida em que as reivindicações dessas lutas de mulheres criaram uma
demanda por informações e conhecimentos concernentes às questões femininas que estavam
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III Edição do Latinidades - Festival da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha ocorreu em 2010. O Festival
é realizado pela Griô Produções. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=k9G7LdKfmiU&t=415s>.
Acesso em: 21 Dez. 2016
219
Grifo meu.
220
No Brasil, foi a partir da década de 1970 que surgiu e se desenvolveu a segunda onda do movimento feminista,
em um cenário de repressão e morte provocado pela ditadura militar (PINTO, 2003).
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sendo discutidas221, marcando de forma definitiva a inclusão das mulheres como objetos de
estudos nas Ciências Humanas e na História. A entrada gradativa das mulheres,
majoritariamente brancas, no meio acadêmico possibilitou de alguma maneira uma renovação
dos saberes nos meios científicos, pois “com elas, emergia seus temas e problematizações, seu
universo, suas inquietações, suas lógicas diferenciadas, seus olhares desconhecidos222”.
Juliana Magalhães (2016) afirma que “os trabalhos deste período inicial possuíam uma posição
política explícita223” e ainda que
A exploração das mulheres pelos homens se colocava como eixo central destas
pesquisas, bem como nelas estavam expressos o combate à dominação masculina e ao
patriarcado. Assim, se por um lado, o movimento político das mulheres suscitou
pesquisas inéditas no campo historiográfico, por outro, tais estudos acabaram por
reforçar o caráter homogêneo e coeso do grupo “mulheres” em oposição ao grupo
“homens”; tal antagonismo servia à luta feminista, na medida em que contribuía na
consolidação de uma identidade coletiva que favoreceu a mobilização política das
mulheres (MAGALHÃES, 2016, p. 44).

Nos primeiros estudos que surgiram sobre as mulheres, a categoria “gênero” não era
utilizada, apenas fazia-se referência à “mulher”, em uma contraposição ao termo “homem”,
considerado universal. Por essa razão, o sexo feminino era base de uma identidade comum
forjada para questionar esse sujeito homem, tido como universal. O uso da categoria “mulher”,
no singular, significava que todas as mulheres “[...] passavam a ser pensadas como submetidas
ao sexo masculino – sendo, portanto, alvos da mesma forma de opressão”224. Não há dúvidas
que a consolidação do campo de estudos sobre a História das mulheres foi fundamental para a
visibilidade da atuação política das mulheres dentro e fora dos espaços acadêmicos.
Contudo esse movimento inicial tratava as mulheres como um bloco hegemônico por
conta da compreensão de que a condição feminina em comum geraria um quadro homogêneo e
excluiu grande parte das mulheres que em razão de outros marcadores sociais como raça, classe,
sexualidade e condição econômica, ficaram e ficam de fora, dessa construção inicial que ganhou
os espaços acadêmicos. Nas palavras de Margareth Rago, neste pensamento feminista, “há
rupturas, há também muitas permanências em relação à tradição científica, uma destas
permanências, é o racismo 225”. Intelectuais negras, tanto pertencente ao Movimento Negro
Unificado quanto ao movimento feminista que ganharam força na década de 1970 no Brasil,
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Cf. SOIHET, 1997.
Cf. Rago (1998, p. 90).
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Cf. Magalhães (2016, p. 44).
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Cf. Pedro (2005, p. 81).
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Cf. Rago (1998, p. 03).
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apontaram que em ambos os movimentos as mulheres negras foram consideradas apenas como
“sujeitos implícitos”. Tais movimentos institucionalizaram-se, partilhando uma ideia de
igualdade: entre as mulheres a questão racial não é fundamental; e entre os negros as diferenças
entre homens e mulheres são desconsideradas (BAIRROS, 1995; CARNEIRO, 2003;
RIBEIRO, 1995). A historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, afirmou na década de 1990
que
a Historiografia das últimas décadas favorece uma história social das mulheres, pois
vem se voltando para a memória de grupos marginalizados do poder. Novas
abordagens e métodos adequados libertam aos poucos os historiadores de
preconceitos atávicos e abrem espaço uma história microssocial do quotidiano.
(DIAS, 1995, p. 14)

Tal modificação ampliou os estudos com relação às mulheres africanas e negras, porém
tão necessário quanto diagnosticar a necessidade de discutir a junção de racismo e sexismo em
busca de uma solução para esta situação, é apontar a branquitude como principal barreira no
reconhecimento e avanços de pesquisas e discussões sobre as Histórias das mulheres negras,
em todos os espaços, pois as pessoas brancas representam a hegemonia, sendo assim, é
necessário ainda atentar-se aos ideais universalizantes que insistem em permanecer mesmo
com a diversidade de correntes da historiografia contemporânea 226. E que inclusive possui
reverberações na produção dos materiais didáticos. Logo a categoria mulher é interpretada a
partir da lente da branquitude e esta não precisa se afirmar, porque se o fizesse haveria a ruptura
com o pacto de silenciamento em relação às hegemonias raciais produzidas pela brancura, como
aponta Liv Sovik:
ser branco no Brasil é ter a pele relativamente clara, funcionando como uma espécie
de senha visual e silenciosa para entrar em lugares de acesso restrito. O problema do
branco se coloca, hoje porque a militância cultural e política negra e as estatísticas
oficiais informam que o Brasil não é só um país de mestiços, mas de negros-e-pardos,
de um lado, e de brancos, do outro. E, ainda, os brancos resistem a acatar a liderança
negra, ficar na sombra, quando participam de um grupo racial misto, e entender que
não detêm o principal poder de reflexão e mobilização política nesse tema (SOVIK,
2005, p. 171).

A crítica a esse modelo hegemônico iniciou já na década de 1970 por intelectuais negras
e indígenas em diversos lugares do mundo onde essa teoria alcançou. A observação destas
intelectuais foi que tanto dentro quanto fora do movimento feminista e de espaços acadêmicos,
a categoria mulheres, não era suficiente para explicá-las, pois dentre um dos aspectos centrais
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MATOS, 2013, p.15.
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representados por essa categoria, está a fragilidade feminina, que justificou historicamente a
proteção paternalista dos homens sobre as mulheres na sociedade. Nesse sentido, as crianças,
jovens e mulheres negras, no decorrer de suas trajetórias sócio históricas não reconheceram em
si esse mito, porque nunca foram tratadas como frágeis e há em algum sentido uma violência
ao tentar se reconhecer e adequar-se nesse mito. Sobre esse assunto Sueli Carneiro (2002, p.
01) é assertiva:
Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos
poetas, de que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem parte de um
contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como anti
musas da sociedade brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher branca.
Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no
mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de mulher? Quando
falamos que a mulher é um subproduto do homem, posto que foi feita da costela de
Adão, de que mulher estamos falando? Fazemos parte de um contingente de mulheres
originárias de uma cultura que não tem Adão. Originárias de uma cultura violada,
folclorizada e marginalizada, tratada como coisa primitiva, coisa do diabo, esse
também um alienígena para a nossa cultura.

A partir desse exposto, verifica-se que o conceito de mulher única, branca, fundante da
Teoria Feminista e História das Mulheres nos meios acadêmicos, é central no desenrolar dos
textos, livros e disciplinas que tem a trajetória das mulheres como foco. Ainda que, intelectuais
como Lélia Gonzalez, pioneira nas críticas ao feminismo hegemônico e nas reflexões acerca
das diferentes trajetórias de resistência das mulheres ao patriarcado, tenham evidenciado em
seus trabalhos, as Histórias das mulheres negras e indígenas, no Brasil apontando assim, a
necessidade de um recorte de raça.
Além disso, o pensamento de Lélia Gonzalez inaugurou no Brasil uma posição de
descolonização do saber e da produção de conhecimento tendo como referência Frantz Fanon,
intelectual atualmente muito lido, aplaudido e reverenciado.
O estreitamento da relação entre as mulheres negras e o movimento feminista se
estabeleceu a partir do III Encontro Feminista Latino-americano ocorrido em Bertioga em 1985,
a partir daí, surgiram os primeiros Coletivos de Mulheres Negras, época em que aconteceram
alguns Encontros Estaduais e Nacionais de Mulheres Negras (MOREIRA, 2007, p. 59). A partir
de 2003, com a criação de órgãos como a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial - SEPPIR, sob o comando de Luiza Bairros, sendo ela a principal responsável por toda
a articulação em torno da implementação de políticas de promoção da igualdade racial no
âmbito do governo federal.
A inserção do estudo das mulheres, ainda que inicialmente tenha partido de uma visão
de mundo colonial dominada pela branquitude, se configura como de extrema importância na
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contemporaneidade, é possível questioná-lo e, ao dimensionar tais estudos para o campo das
mulheres negras, africanas e indígenas, também se fortalece enquanto campo de estudos
essencial para o avanço da sociedade. Assim, esta dissertação é tributária das lutas feministas
pela inserção das mulheres na academia, que também foi realizada por mentes de mulheres
negras afrodiaspóricas227.
No bojo do desenvolvimento dos estudos em torno da categoria mulher no Brasil, a
tradução do artigo da historiadora estadunidense Joan Scott, intitulado “Gênero: uma categoria
útil de análise histórica” em 1990 - trouxe a categoria gênero como centralizadora para as
questões em torno das trajetórias das mulheres. Scott explica que esta categoria surge como
uma organização social da relação entre os sexos228. Para ela, o seu uso deve ser aplicado para
desnaturalizar os papéis tipicamente considerados femininos, para tanto é necessário aplicar
narrativas relacionais, ou seja, o feminino e o masculino são construídos um em função do
outro229. Por utilizarmos um conceito de gênero que considera que não “[...] existe uma
sexualidade biológica independente do contexto social em que é exercida230”, as relações entre
os sexos estão imbricadas nas relações sociais da mesma forma que constituem relações de
poder no espaço escolar.
O uso do conceito de gênero, hoje já bastante difundido nas universidades brasileiras,
em seu início evidenciava os aspectos culturais e sociais das diferenças entre mulheres e
homens. O uso da categoria gênero foi ampliado para abarcar não só a História das mulheres,
mas feminilidades, masculinidades, sexualidades e papéis de gênero entre outros
desdobramentos, o que faz com que a História das mulheres, caminhe paralelamente a História
do Gênero231. Contudo,

o capitalismo patriarcal não consegue explicar as construções de gênero referentes às
amefricanas, às mulheres negras, às indígenas, àquelas que estão nas margens, pois
falta incluir “outro tipo de discriminação, tão grave como aquela sofrida pela mulher:
a de caráter racial (GONZALEZ, 1988b, p. 134).
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Destaco aqui a poeta negra lésbica Audre Lorde nascida em 1934 na cidade de Nova Iorque, filha de imigrantes
Caribeños. Mestra em biblioteconomia pela Universidade de Columbia, 1961. Lorde foi uma feminista ativa entre
as décadas de 1960 até sua morte, em 1992. Há registros em cartas trocadas com outras feministas onde Lorde
aponta que o feminismo estava sendo racista ao ignorar as especificidades das mulheres, como a cor por exemplo.
Lorde se destacou como poeta, e ativista pelos direitos das mulheres negras e lésbica tanto nos EUA, quando na
Alemanha, onde trabalhou parte importante da sua carreira com o Movimento de mulheres Afro- alemãs.
228
Cf. Scott (1999).
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Cf. Matos (1997). Cf. Saffioti (2011).
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Cf. Saffioti (2011, p. 108 et. Seq).
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Para compreender o desenvolvimento da categoria de gênero na historiografia até o fim da década de 1990,
indico a leitura do artigo Estudos de gênero: percursos e possibilidades na historiografia contemporânea, da Drª
em história e Coordenadora do Núcleo de Estudos da Mulher – NEMPUC, Maria Izilda S. de Matos.
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Amefricanidade, é uma categoria cunhada por Lélia nos anos de 1980, e se refere à
experiência comum de mulheres e homens negros na diáspora e à experiência de mulheres e
homens indígenas contra a dominação colonial. E insere-se na perspectiva pós-colonial,
incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural e recupera as Histórias de
resistência e luta dos povos colonizados contra as violências geradas pela colonialidade do
poder. Acredito que o termo amefricanidade é suficiente para a profundidade conceitual das
mulheres da diáspora africana. A crítica de Lélia Gonzalez ao uso da categoria gênero, vinculase ao fato de que o que estava sendo produzido decorrentes desta concepção, ao defender a
existência de uma dimensão de discriminação, de violência e de exclusão, desvincula gênero
de raça/etnia, e que não é possível debater plenamente questões sobre as mulheres africanas,
negras, indígenas ou “amefricanas” dentro desta categoria.
Identifico semelhança de tal reflexão, com os estudos de Maria Lugones 232, que ao fazer
um estudo sobre a categoria gênero, percebe que existe um sistema moderno e colonial
eurocêntrico de gênero que ignora as categorias de raça e classe em sua constituição. Nesse
sistema existem os humanos; o homem branco, que é o detentor da razão e inteligência; a mulher
branca, que é reprodutora da dominação colonial e da mentalidade dominante; e os nãohumanos, ou segundo a Lugones, os bestializados, os negros e índios e para libertar-se é preciso
tecer uma “crítica da opressão de gênero racializada, colonial, capitalista heterossexualizada
visando uma transformação social” (LUGONES, 2014, p. 940)233. Com base nestes estudos e
diferenciações entre História das Mulheres e a categoria gênero, acredito que é necessário um
esforço analítico para introduzir de alguma maneira as mulheres negras e africanas em qualquer
uma dessas categorias, pois apesar de estas trajetórias trazerem alguns elementos impossíveis
de serem traduzidos dentro desta forma de inscrição histórica, que é colonial, tais categorias de
análise, são existências gestadas e paridas dentro da sociedade ocidental234. Ainda que existam
críticas sobre a categoria de Gênero, esta vem se tornando uma categoria política importante
para a educação brasileira, pois vem se configurando como uma das principais categorias que
possibilita aprofundar discussões importantíssimas para o desenvolvimento dos e das
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Maria Lugones é uma mulher Argentina/Latina residente nos Estados Unidos e professora na universidade de
Binghantom em Nova York. Ela é especialista em estudos de filosofia comparada e filosofia de intersecção de raça
e gênero. Desde as primeiras publicações, seu pensamento central é a conexão de políticas de raça e gênero.
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Apesar desta aproximação, há um distanciamento importante ao passo que, em suas análises Maria Lugones,
inscreve os homens negros numa categoria de opressão que inexiste do ponto de vista patriarcal que enxerga apenas
os homens brancos no topo da pirâmide.
234
O que chamo de ocidente aqui, é um padrão cultural que tem o pensamento Greco Romano, a religiosidade
judaico cristã, a modernidade, as Revoluções francesa e industrial. e outros elementos que configuram um
pensamento e um modo de organização específica, que resulta no que conhecemos como ocidente. Possui relação
direta com a ideia de colonialidade abordada ao longo deste trabalho.
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estudantes. Portanto é necessário fazer esses processos de encaixe-desencaixe, ora inserindo as
mulheres africanas e negras dentro da ciência ocidental, ora provocando algum movimento em
busca de outras epistemologias que deem conta de inserir tais personagens na História Oficial
com explicações menos forçadas é uma corrente de pensamento hegemônica.
Os Livros didáticos carregam em si marcos de permanências e rupturas de sistemas e
políticos, de ideologias e discussões nos âmbitos de produção pedagógica, historiográfica,
editorial e social. Não obstante, as discussões de gênero chegam a eles [os livros didáticos] de
alguma maneira. As coleções que fazem parte do Corpus desta pesquisa apresentam
preocupações pontuais com a História das mulheres pontuando no caderno do professor a
necessidade de pontuar a trajetória das mulheres nos processos históricos.
Num país onde duas em cada três mulheres encarceradas são negras, que ocupa a 4°
posição mundial em casamentos infantis 235, e a 5° posição mundial entre homicídios contra
mulheres e, evidentemente, levando em consideração também o genocídio que afeta os homens
negros e outros índices que alertam para os diversos tipos de exclusão social e cultural da
população negra, as representações são chaves muito importantes para ampliar a realidade
destas jovens. Se fizermos o teste do pescoço236, iremos encontrar uma sociedade imensamente
segregada com papéis fixos, e esta informação não é apenas simbólica e subjetiva, mas material
e prática.
Sem dúvida, os debates acadêmicos, travados a partir da década de 1980, sobre os
feminismos, História das mulheres, e logo em seguida das discussões de gênero, fizeram parte
de um movimento crescente de preocupação com os conteúdos dos livros didáticos. Sobretudo,
das reformas curriculares relevantes e significativas ocorridas na mesma década e na seguinte.
Como os PCNs para os níveis Fundamental e Médio [1997 e 1998], e paralelamente, o Programa
Nacional do Livro Didático criado pelo Decreto 9.154 de 01/08/1985. Esses movimentos
iniciais, foram fundamentais para que a História das mulheres começasse a fazer parte dos livros
didáticos de História. No entanto, uma mudança do ponto de vista epistemológico ocorre de
maneira lenta, o que permite e legitima que ainda hoje, as mulheres sejam representadas
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Ver: http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/09/09/interna_nacional,686399/brasil-e-o-4-pais-emcasamento-infantil.shtml.
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O teste do pescoço é uma proposta metodológica apresentada pela Professora de História, Luh Sousa, que
leciona na rede pública do Estado de São Paulo e trata-se de estimular as pessoas a esticar o pescoço e olhar em
volta, estranhando os espaços de sociabilidades em busca de pessoas negras. O ato de esticar o pescoço e olhar
dentro de aeroportos, universidades públicas, bancos, joalherias, escolas particulares, escolas públicas, etc é
suficiente para entender de forma prática as divisões raciais que acontecem silenciosamente na sociedade
brasileira.
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imageticamente de acordo com uma tradição historiográfica androcêntrica, visto que, como é
evidenciado nesta dissertação, a presença quantitativa e em diversidade ainda é masculina 237.
Num sistema de ensino segregado racialmente, quem se beneficia do modelo de ensino
oficial eurocêntrico pautado numa epistemologia colonial? E num sistema educacional
patriarcal que não tem planos de ação para incluir mulheres estudantes, seja dentro ou fora das
discussões de gênero, quem se beneficia? Desse modo, compreendendo a imagem como
materialidade discursiva presente nestes materiais, ao analisar o uso iconográfico nos materiais
didáticos da disciplina de História,
Faz-se necessário, portanto, pensar e analisar como temas relacionados às mulheres,
assim como os papéis sexuais vêm sendo abordados e construídos como saber
histórico escolar nos livros didáticos de História. E ainda, questionar: o que a leitura
dos livros didáticos de História tem a dizer sobre a produção de diferenças e
desigualdades de gênero? Quais os discursos que subsidiam os conteúdos, as
informações e, principalmente, as explicações acerca das diferenças e desigualdades
entre homens e mulheres, nas Histórias narradas e reconstituídas nestes livros? (Silva,
2007, p. 225).

Os PCNs (BRASIL, 1997) tratam desse assunto nos temas transversais, com a discussão
dos papéis femininos e masculinos considerados como construções sociais, mostrando uma
flexibilização dos papéis engessados. Em 2015, o Brasil assumiu compromisso junto a agenda
2030 das Organizações das Nações Unidas - ONU. Entre os 17 objetivos globais da agenda,
está a garantia de ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes, e
a promoção da educação para a igualdade de gênero e os direitos humanos, porém, também em
2015 o país retrocedeu e retirou as discussões de gênero do Plano Nacional de Educação PNE238, e transformou a erradicação da desigualdade de gênero, de orientação sexual e raça
dentro do contexto escolar em um objetivo genérico de erradicação de todas as formas de
discriminação, dando aos Estados e municípios a liberdade de inserir suas metas. Sem nomear
as discriminações nos documentos oficiais, o trabalho dos professores se torna muito mais
dificultoso, no que se refere ao combate dessas violências naturalizadas.
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Androcentrismo é a visão de mundo que coloca o homem no centro de todas as coisas. Essa concepção da
realidade baseada na ideia de que o olhar masculino é o único possível e universal, por isso é generalizado para
toda a humanidade, seja homem ou mulher. Androcentrismo, portanto, acarreta a invisibilidade das mulheres e seu
mundo, a negação de um olhar feminino e ocultação de contribuições feitas pelas mulheres.
238
Sancionado em 2014, O Plano Nacional de Educação (PNE) direciona esforços e investimentos para a melhoria
da qualidade da educação no país. Esse plano estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger as
iniciativas na área da educação. Por isso, todos os estados e municípios devem elaborar planejamentos específicos
para fundamentar o alcance dos objetivos previstos O acompanhamento do PNE deve ser feito a cada dois anos.
Com força de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos. Os principais desafios do
plano estão relacionados à evolução dos indicadores de alfabetização e inclusão, à formação continuada dos
professores e à expansão do ensino profissionalizante para adolescentes e adultos.
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A compreensão das relações de gênero, de como elas se constroem e se estabelecem em
nossa sociedade é fundamental para qualquer proposta de organização curricular, não devendo
gênero ser compreendido como substituto da palavra mulher, pois tal ação torna invisível
representações sociais historicamente já minimizadas e apagadas. Não há “uso ordinário,
geralmente aceito” para gênero; ao contrário é um lugar de debate intenso 239, para que tal
categoria seja compreendida e não apenas absorvida compulsoriamente. Dentro desse debate
intenso, há de se reparar nas estratégias educacionais possíveis de serem apropriadas em torno
desse conceito, para que possamos avançar em direitos para a equidade das meninas e mulheres
em suas diversidades dentro do sistema de educação.
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Cf. Scott (2012, p. 332).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O meu desejo é que o seu desejo não me defina
A minha história é outra. Tô rebobinando a fita.
Salve! Negras dos sertões, negras da Bahia
Salve! Clementina, Leci, Jovelina
Salve! Nortistas, caribenhas, clandestinas... salve!.
(Oléria, 2010).

O desenvolvimento do presente estudo objetivou investigar como os Livros Didáticos
de História estão aplicando as orientações das Diretrizes curriculares Nacionais para a educação
das relações étnico- raciais para a construção de representações em torno das mulheres negras
através das imagens que os compõem. A pesquisa pautou-se no trabalho interdisciplinar,
estabelecendo diálogos por exemplo, com a educação, história da arte e sociologia. Nesta
pesquisa, demonstrou-se que a introdução do estudo de História e Cultura(s) Africana(s) e AfroBrasileira, no livro didático, é fruto da trajetória de lutas dos Movimentos Negros Brasileiro,
que sempre tiveram a educação entre suas pautas de lutas fundamentais, e em suas múltiplas
formas de expressão, num movimento pela democracia, buscando posicionar a todos na luta
contra o racismo.
Buscou-se evidenciar também, que o campo de estudos de gênero e trajetórias das
mulheres, vem contribuindo para que as mulheres sejam vistas como protagonistas da história
da humanidade. Assim, dentro desse campo, o movimento foi de perceber quais mulheres estão
sendo consideradas merecedoras de serem historicizadas dentro do ensino de história. No início
da pesquisa, em muitos momentos fui interrogada, “mas há mulheres negras nos Livros? Você
terá material para trabalhar? ”, pois ao apresentar o tema, coloquei meus colegas e professores
de frente a uma categoria que lhes parecia invisíveis no ensino de história. Assim, o primeiro
objetivo alcançado desta pesquisa é evidenciar que as mulheres negras não estão invisíveis nos
Livros Didáticos, elas estão lá. As representações destas personagens estão presentes a partir
das imagens. As imagens foram incorporadas neste trabalho a partir do método de análise de
imagens do Históriador da arte, Didi-Huberman, que compreende as imagens através da
dialética do olhar, e das metáforas que estas criam entre tempos, ou seja, as imagens criam o
próprio presente sempre que são interpretadas, por isso precisam ser estanhadas e
contextualizadas, sendo que dentro dessa troca, as imagens são a própria história. Nesse sentido,
as imagens na composição de um Ld, fazem parte de um conjunto de ideias que, segundo Rusen
(2010), deve promover consciência histórica, que age em dialética, pois possui uma relação
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com o passado, que é estruturado e interpretado no presente, visando um projeto futuro. Se as
imagens são a própria história, estas estão carregadas de significados e representações. Nesse
sentido, segundo Hall 2003 as representações só podem ser compreendidas em relação às
formas reais que deram origem a representação, sempre em dialética leitura-interpretação, onde
circula o material simbólico, para que o sentido real destes símbolos sejam apreendidos. Assim,
as representações das mulheres negras nos livros didáticos de história, foram interpretadas a
partir do contexto social, político e educacional onde circulam as mulheres negras.
Dentre as permanências presentes nos Livros Didáticos “Ser Protagonista e “Novo Olhar
História”, ambos inseridos no PNLD 2015, é possível apontar que, em quantidade de imagens,
os homens brancos continuam sendo presença hegemônica, indicando que os assuntos tratados
majoritariamente giram em torno de suas participações. Embora as mulheres negras estejam
presentes, nenhuma das coleções inseriu representações, no presente, de contribuições políticas
ou intelectuais de mulheres negras brasileiras, as representações poucas, ficaram no campo
cultural e do trabalho, e principalmente deste último. As imagens de Rugendas e Debret
continuam a ilustrar boa parte do imaginário que se constrói das mulheres negras no período
colonial e imperial, aqui saliento que estas foram utilizadas em maioria apenas como ilustração,
seus contextos, significados e trajetórias no tempo precisam ser problematizadas, o que não se
configurou como prática nas coleções.
Em relação às mudanças que vem ocorrendo nos Livros didáticos esse estudo pode
demonstrar que, a partir das duas coleções analisadas, ficou perceptível que é possível lançar
mão de diversas estratégias no que se refere a representação por imagens. Na coleção Ser
Protagonista a valorização da imagem das mulheres negras e africanas é item pouco presente.
Embora as representações por imagem estejam presentes, aparecem majoritariamente vinculada
mais à historicização que as conduziram a uma condição social de dificuldades no mundo
contemporâneo do que, propriamente, à promoção positiva das representações referentes a tais
grupos, configurando um espaço reduzido para as discussões acerca de suas histórias de luta e
resistência. Ainda assim, as representações de mulheres negras incluídas, permite que estas
sejam reconhecidas fora do contexto da escravidão, como trabalhadoras, mães, rainhas e que
tem participação política no desenvolvimento da história Egípcia, por exemplo.
A coleção Novo Olhar história por sua vez, realiza um giro, incluindo em seus livros,
imagens com representações de mulheres em tamanho grande, atreladas a eventos positivos.
Incluiu as mulheres africanas na política, na música, na saúde e ao abordar assuntos como
conflitos territoriais, escravidão e incidência de HIV no continente africano, evidenciou o papel
das mulheres tanto na resistência quanto no trabalho para amenizar e resolver os problemas que
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são estigmas do continente. Tal estratégia permite criar novas imagens mentais sobre as
mulheres negras, que foram apresentadas como pertencentes a diversos processos culturais,
econômicos e políticos em diversos tempos e lugares diferentes. O que me chamou muita
atenção nas duas coleções, mas principalmente na coleção Novo Olhar, pela estratégia de
representatividade escolhida, foi o fato de que o material elaborado teve o cuidado de perceber
os processos históricos, as culturas e as representações políticas nas quais as mulheres africanas
se inserem, mas não houve a mesma atenção com as mulheres negras da diáspora, sobretudo as
brasileiras, deixando assim uma lacuna de representações.
Por fim, apresento uma observação, que diz respeito às pessoas que trabalham com a
seleção das imagens para os Livros didáticos. Se pensarmos que o processo de criar um livro é
feito por diversas mãos, seria interessante que as pessoas que trabalham com a seleção de
imagens dos Lds tiverem uma sensibilização em torno das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e
seus aportes teóricos, para que na escolha das imagens, a branquitude não se revele como um
marcador decisivo. A narrativa do ensino de história está em mudança, o espelho colonial,
eurocêntrico rachou, e por estas rachaduras os antes considerados subalternos, ou “os outros”
começam a falar. “O Outro neste sentido é o outro gênero, é a cor diferente, é a outra
sexualidade, a outra raça, o outro é o corpo diferente240”, essa é a reflexão que chego ao fim
desta pesquisa. Para Ferro, a história universal “está morta por ter sido a miragem da Europa,
que a dimensionou na medida de sua própria mudança” 241. Contudo, acredito que dentro da
realidade brasileira, ainda não houve um sepultamento, visto que, pelo que acompanhamos
nesta dissertação, as mulheres negras são abordadas em poucos temas, ainda majoritariamente
retratados dentro dos assuntos ligados à colonização. A cultura, seja na educação ou em outras
áreas de estudo, é mais do que um conceito acadêmico, “ela diz respeito às vivências concretas
dos sujeitos, à variabilidade de formas de conceber o mundo, às particularidades e semelhanças
construídas pelos seres humanos ao longo do processo histórico” (GOMES, 1996, p. 75).
Assim, acredito que está dissertação é um esforço para contribuir com a tarefa de sepultamento
desse espelho colonial introjetado na cultura brasileira, e ampliar os espaços ocupados na
história pelas mulheres negras.

240
241

SILVA, 2003, p. 97.
FERRO, 1983, p. 290
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