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E existe um povo que a bandeira empresta 
Pra cobrir tanta infâmia e cobardia 
E deixa-a transformar-se nesta festa 
Em manto impuro de bacante fria!… 
Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta, 
Que imprudente na gávea tripudia?!… 
Silêncio!… Musa! Chora, chora tanto… 
 
Auriverde pendão da minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança. 
Estandarte que a luz do sol encerra, 
E as promessas divinas da esperança… 
Tu, que da liberdade após a guerra, 
Foste dos heróis na lança, 
Antes te houvessem roto na batalha, 
Que servires a um povo de mortalha!… 
 
 

Antônio de Castro Alves (1847-1871) 
(em o Navio Negreiro) 

 
 

 
 



 

 

 

 
Essa negra fulô  “Era um dia uma princesa  Essa negra Fulô! 
  que vivia num castelo   
  que possuía um vestido   
Ora, se deu que chegou  com os peixinhos do mar.  Ó Fulô! Ó Fulô! 
(isso já faz muito tempo)  Entrou na perna dum pato  Cadê meu lenço de rendas, 
no bangüê dum meu avô  saiu na perna dum pinto  Cadê meu cinto, meu 
uma negra bonitinha,  o Rei-Sinhô me mandou  broche, 
chamada negra Fulô.  que vos contasse mais ”.  Cadê o meu terço de ouro 
  Cinco  que teu Sinhô me mandou? 
    Ah! foi você que roubou! 
Essa negra Fulô!    Ah! foi você que roubou! 
Essa negra Fulô!  Essa negra Fulô!   
  Essa negra Fulô!   
    Essa negra Fulô! 
Ó Fulô! Ó Fulô!    Essa negra Fulô! 
(Era a fala de Sinhá)  Ó Fulô! Ó Fulô!   
– Vai forrar a minha cama   Vai botar para dormir    
pentear os meus cabelos,   esses meninos, Fulô!  O senhor foi açoitar 
vem ajudar a tirar  “minha mãe me penteou  sozinho a negra Fulô. 
a minha roupa, Fulô!  minha madastra me   A negra tirou a saia  
  Enterrou  e tirou o cabeção, 
  pelos figos da figueira  de dentro dele pulou 
Essa negra Fulô!  que o Sabiá beliscou”.  nuinha a negra Fulô. 
     
     
Essa negrinha Fulô!  Essa negra Fulô!  Essa negra Fulô! 
ficou logo pra mucama  Essa negra Fulô!  Essa negra Fulô! 
pra vigiar a Sinhá     
pra engomar pro Sinhô!     
  Ó Fulô! Ó Fulô!  Ó Fulô! Ó Fulô! 
  (Era a fala de Sinhá  Cadê, cadê teu Sinhô 
Essa negra Fulô!  Chamando a negra Fulô)  que Nosso Senhor me 
Essa negra Fulô!  Cadê meu frasco de cheiro  mandou? 
  Que teu Sinhô me mandou?  Ah! foi você que roubou, 
  – Ah! foi você que roubou!  foi você negra fulô? 
Ó Fulô! Ó Fulô!  Ah! foi você que roubou!   
(Era a fala de Sinhá)     
vem me ajudar, ó Fulô!    Essa negra Fulô! 
vem abanar o meu corpo  Essa negra Fulô!   
que eu estou suada, Fulô!  Essa negra Fulô!   
vem coçar minha coceira,     
vem me catar cafuné, vem      
balançar minha rede,  O Sinhô foi ver a negra   
vem me contar uma   levar couro do feitor.   
história,   A negra tirou a roupa,   
que eu estou com sono,  O Sinhô disse: Fulô!   
Fulô!  (A vista se escureceu   
  que nem a negra Fulô).   
     
Essa negra Fulô!     
  Essa negra Fulô!   

 
 
 
 
 
Jorge de Lima (1895-1953). 
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RESUMO 

 

 

Desenvolvemos a pesquisa com base na análise de conteúdo dos livros 

didáticos de História do Brasil para o Ensino Fundamental II, indicados pelo 

MEC para serem adotados em escolas da rede pública estadual de ensino, na 

cidade do Recife, Pernambuco. Para o tratamento dos dados coletados, 

adotamos a análise por categoria, de Laurence Bardin (1977). As categorias 

selecionadas são as seguintes: o trabalho escravo indígena, o trabalho escravo 

negro; o racismo, a discriminação; a violência física, a violência 

simbólica/resistência; o abolicionismo e a exclusão social. Na análise dessas 

categorias, pudemos sentir os pesares dos escravos negros transcritos nas 

páginas dos livros didáticos examinados. A necessidade de elaborar a 

pesquisa com tema voltado para o negro, seu papel na sociedade, 

discriminação e preconceitos estabelecidos em livros didáticos, se faz 

necessária, principalmente nos últimos anos, quando as diferentes inteligências 

políticas públicas e sociais convergiram, com mais vigor, o seu olhar para os 

conflitos sociais, suas causas, impedimentos, mas, também, às conquistas 

pelos movimentos sociais.  Pela análise que fizemos nos livros didáticos de 

História do Brasil para o Ensino Fundamental II, dos autores Piletti & Piletti, 

Schmidt, Furtado & Villa, pudemos constatar um avanço na apresentação de 

fatos históricos relacionados aos negros. A grande exclusão é notada nos livros 

de 8ª série, onde o negro, após a Abolição, sai da nossa história. Com o 

advento da Lei 10.639/2004, tornando obrigatório, nas escolas públicas, o 



 

 

 

ensino de “História da África e dos Africanos”, deverá ser preenchido esse 

espaço por novos autores comprometidos com uma grande responsabilidade: a 

de colocar o negro como construtor da nação e da sociedade brasileira, 

tirando-o de uma exclusão cruel e discriminatória. 

 

 

Palavras-chave: negro; ideologia nos livros didáticos; novas tendências 

históricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This research has been developed based on the analysis of content of the 

textbooks of History of Brazil of the Secondary Level, nominated by MEC to be 

adopted at state public schools in the city of Recife, Pernambuco. As to the 

collected data treatment, the analysis by category was adopted from Laurence 

Bardin (1977). The selected categories are the following: the indigenous slave 

work, the black slave work; the racism, the discrimination; the physical violence, 

symbolical violence/ the resistance; the abolitionism and the social exclusion. In 

the analysis of those categories, it can be seen the black slaves’ grief 

transcribed in the pages of the examined textbooks. The need to elaborate the 

research with the theme on the black, their role in the society, discrimination 

and established prejudices in textbooks is made necessary, mainly in the last 

years, when the different  public and social political intelligences converged with 

a hardy look at the social conflicts, their causes, impediments, as well as the 

conquests by the social movements. From the analysis done in the textbooks of 

the History of Brazil of the Secondary Level, by the authors Piletti & Piletti, 

Schmidt, Furtado & Villa, a progress in the presentation of historical facts with 

relation to the blacks was noticed. The great exclusion is noticed in the books of 

the 8th grade, where the black after the Abolition is crossed off our history. With 

the recent Law 10.639/2004, making the teaching of “History of Africa and of the 

African” obligatory in the public schools, that gap should be filled out by new 



 

 

 

committed authors with a great responsibility: showing up the black as the 

builder of the nation and of the Brazilian society, getting them rid of a cruel and 

discriminatory exclusion. 

 

 

Key words: black; ideology in the textbooks; new historical trends. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O fato de ser professora de História do Brasil do Ensino Fundamental II 

e do Ensino Médio levou esta pesquisadora ao interesse em saber o porquê de 

certos conceitos veiculados nos livros didáticos de História do Brasil em relação 

ao negro e à escravidão. Percebemos, ao ministrar aulas e em conversas com 

professores da disciplina em tela, que contradições inerentes à sociedade não 

aparecem na maioria dos livros didáticos de História do Brasil, uma vez que 

eles camuflam as diferenças e dissimulam as discriminações, impedindo a 

construção do senso crítico. 

Como resultado desses questionamentos, desenvolvemos uma análise 

sobre o negro no Livro Didático de História do Brasil para o Ensino 

Fundamental II.  

O trabalho está apresentado em três capítulos. No Capítulo 1 mostramos 

a problematização, o objeto e os objetivos da pesquisa. O Capítulo 2 é 

dedicado ao percurso da metodologia da pesquisa, com a definição das 

categorias de análise do campo e da técnica da pesquisa e dos meios e formas 

da análise dos dados coletados. Finalmente, no Capítulo 3, analisamos os 
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dados coletados nos livros didáticos de História do Brasil para o Ensino 

Fundamental II. 

No Capítulo 1 deste trabalho, nos reportamos ao porquê do nosso 

interesse em pesquisarmos a trajetória do negro no livro didático de História do 

Brasil, procurando explicitar se a dubiedade existente na sociedade brasileira 

em relação aos negros do passado e aos afros brasileiros do presente se 

estenderia aos livros didáticos. 

No item 2 do Capítulo 1, esclarecemos como um compêndio se torna um 

livro didático e como, por meio da legislação, pode tornar-se objeto de política 

pública, ensejando a intervenção do Estado. Relatamos, também, a criação de 

órgãos públicos para tratar da questão dos acordos relacionados ao mesmo, 

desde o Estado Novo até os dias de hoje. 

No item 3 do Capítulo 1, analisamos a atual política nacional do livro 

didático, abordando os setores do sistema de ensino e de gestão do sistema 

educacional, passando pelas secretarias do Ministério da Educação até a 

escola, englobando parceiros técnicos, universidades, institutos de pesquisa, 

parcerias administrativas, etc. Nesse trecho relatamos o percurso do livro 

didático da escolha, passando pela qualificação física e intelectual, sua 

conservação, até a sua distribuição. 

No item 4, do Capítulo 1, abordamos o Livro Didático como objeto de 

pesquisa, reportando-nos a críticas, avaliações e análises feitas sobre o 

mesmo, em obras que o mostram como emissor de uma postura ideológica, 

metodológica e educacional. 
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Completando o Capítulo 1, apresentamos, no seu item 5, a questão do 

negro no Brasil, dando ênfase à forma como ele é focalizado nos livros 

didáticos. Para isso, desenvolvemos argumentos de autores diversos sobre a 

causa da introdução da escravidão negra em nossa terra, assim, também, 

como as vicissitudes passadas pelos escravos durante a existência da mesma. 

Tais argumentos fortalecem o pensamento de que, nos livros didáticos de 

História do Brasil, está nascendo uma nova era: a de uma história relatada de 

maneira coerente e sem dissimulações. 

No Capítulo 2, descrevemos como foi cumprido o percurso metodológico 

da pesquisa, na qual usamos a abordagem qualitativa, pois a mesma, segundo 

Minayo (1996), se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificada. No referido Capítulo, descrevemos como foi feito o levantamento 

e a seleção dos livros didáticos de História do Brasil para o Ensino 

Fundamental II, necessários para a realização do nosso trabalho, quando 

contamos com o auxílio de vários setores educacionais das esferas estadual e 

federal. 

No Capítulo 3, analisamos o conteúdo das coleções dos livros 

selecionados através de categorias, fundamentando-nos em Laurence Bardin 

(1977). Para tal, utilizamos as coleções de Piletti & Piletti (2002), Mário Schmidt 

(2003) e Furtado & Villa (2001), selecionando nelas as seguintes categorias: o 

trabalho escravo indígena, o trabalho escravo negro; o racismo, a 

discriminação; a violência física, a violência simbólica e a resistência; o 

abolicionismo e a exclusão racial. 
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Nessa análise de conteúdo, constatamos os seguintes resultados: 

– Nos livros didáticos da 6ª série – Piletti & Piletti (2002), Mário 

Schmidt (2003) e no volume 1 de Furtado & Villa (2001), no qual 

usamos a nomenclatura de 5ª série – foram constatados, nos textos 

analisados: a denúncia dos autores, em forma de relatos; a 

presença do racismo; o preconceito e a violência, decorrentes do 

comportamento do colonizador europeu em relação às raças 

consideradas, por ele, como inferiores, o que era vigente na época, 

subsistindo até hoje na nossa sociedade. 

– Nos livros didáticos da 7ª série – Piletti & Piletti (2002), Mário 

Schmidt (2003) e no volume 2 de Furtado & Villa (2001), na 

nomenclatura de 6ª série, para uma melhor sistematização –  

constatamos o que consideramos um grande avanço em detrimento 

de livros do mesmo teor, em décadas passadas: a denúncia sobre o 

racismo, o preconceito e a violência como conseqüência da relação 

escravo / senhor, na época. 

– No volume 2, ou seja, o de 6ª série, de Furtado & Villa (2001), a 

partir do capítulo 9, e os de 8as séries de Piletti & Piletti (2003) e 

Mario Schmidt (2003), nos foi revelado algo inusitado: nada havia de 

relevante, em suas páginas, sobre o negro em fins do século XX! 

Somando todas as citações encontradas, referentes ao negro, mal 

chegaríamos a dez. 

No Capítulo 3, como vimos, analisamos os textos contidos nos livros 

didáticos selecionados, procurando mudanças, inovações e avanços nos 
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mesmos em relação à participação do negro na história do Brasil e que, 

finalmente, os argumentos e conteúdos denunciassem a exclusão de que os 

negros sempre foram objetos na sociedade brasileira.  

Esperemos que esta pesquisa seja o início de muitas outras, onde o 

conteúdo positivo da cultura negra deixe de ser marginalizada se tornando, 

cada vez mais, parte integrante de real valor da nossa sociedade, exigindo o 

reconhecimento da sua identidade étnica ou cultural, inseparável dos 

interesses econômicos e políticos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – O LIVRO DIDÁTICO: objeto de política  
e da pesquisa educacional 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1 – Origem do p rob lema 

Mesmo após a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Izabel, a herança 

de mais de 300 anos de escravidão continuou existindo na sociedade 

brasileira, chegando até ao século XXI. Mais de 100 anos após a abolição da 

escravatura, os negros brasileiros continuam em luta por ascensão social e por  

melhores condições de vida. Nesse ambiente de desigualdades, a escola 

deveria ser um abrigo seguro de tolerância e fraternidade. Mas, tanto nas salas 

de aula quanto no mercado de trabalho, a ignorância e a injustiça continuam 

separando brancos e negros no Brasil (PAVAN, 2003). 

Hoje podemos constatar essa realidade, pois, de acordo com dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apenas 2% do corpo 

discente das universidades – públicas ou privadas – são formados por 

estudantes negros. Segundo estudo baseado na Pesquisa Nacional por 

amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 1999, a taxa de analfabetismo é três vezes maior entre negros. 

Jovens brancos, aos 25 anos, têm, em média, 8,4% de estudos, enquanto 

negros da mesma idade têm, em média, 6,1%. Segundo o IBGE, 5,4% dos 
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brasileiros declaram-se pretos e 39,9%, pardos. A população negra no Brasil, 

que inclui pretos e pardos, corresponde, assim, a 45,3%. 

Existem dados que comprovam que, no Brasil, as oportunidades de 

trabalho não são as mesmas para brancos e negros, o que ajuda a derrubar o 

mito de que a pobreza do negro é resquício unicamente da escravidão. 

O IBGE (2003) divulgou uma de suas valiosas “Sínteses dos Indicadores 

Sociais”, que, há anos, vêm mostrando uma indefectível realidade de um país 

profundamente desigual. Já sabida, mas sempre assustadora, é a 

desigualdade racial. Entre os brasileiros que estão no grupo de 1 mais rico do 

país, 88% são brancos. Entre os 10% mais pobres, 70% são pretos ou pardos. 

As pesquisas sobre a população brasileira mostram dados e gráficos 

eloqüentes de que a desigualdade brasileira tem que ser analisada, também, 

pelo viés racial. 

Não haverá democracia perene nem economia sólida se o Brasil não 

tirar a venda que o tem impedido de ver o enorme fosso social e racial, que 

separa brancos e negros, e agir no sentido de corrigir o problema. No debate 

que tem sido veiculado pelos meios de comunicação, nos últimos anos – 

depois de mais de um século de silêncio cúmplice – as mesmas opiniões, os 

mesmos falsos argumentos reaparecem, de que não há racismo, mas, apenas, 

discriminação social, de que é difícil qualquer ação afirmativa porque seria 

discriminatório, que somos todos afro-descendentes, pois, afinal, todos têm, 

pelo menos, um ancestral negro; de que o Brasil é um degradê de cores, 

dificultando políticas focadas na questão racial. 
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Qualquer pessoa que se disponha, com seriedade, a estudar o que se 

passa no Brasil, sem medo de encontrar a verdade, verá que esses 

argumentos sobre discriminação racial são manobras escapistas. O que pesa 

sobre os negros no Brasil é o que o sociólogo americano Charles Tilly (PAVAN, 

2003) chama de “desigualdade durável”. A distância racial resiste porque foi 

criada por discriminação. Todos os brasileiros podem ter algum tanto de 

sangue negro, mas, é sobre os pretos e pardos de pele que pesa o preconceito 

que torna mais difícil, ou impossibilita, sua ascensão na escala social. 

Ser negro, hoje, corresponde não somente à cor da pele, mas envolve 

um aspecto ideológico, que significa pertencer a um grupo de pessoas 

excluídas da cidadania. Na sociedade brasileira, o negro aparece duplamente 

excluído: racial e economicamente (CARRIL, 1997). Fernandes (1969) atesta 

uma posição marcada por estereótipos e caricaturas, afastando o negro do seu 

papel, enquanto construtor da história do Brasil. 

No bojo dessa problemática, e como professora de História do Brasil, 

sentimos a necessidade de analisar como a figura do negro vem sendo tratada 

no livro didático. 

Segundo Silva (1996, p. 11), 

(…) o livro didático é uma tradiação tão forte dentro da 
educação brasileira que o seu acolhimento independe da 
vontade e da decisão dos professores. Sustentam essa 
tradição o olhar saudosista dos pais, a organização escolar 
como um todo, o marketing das editoras e o próprio imaginário 
que orienta as decisões pedagógicas do educador. Não é à toa 
que a imagem estilizada do professor apresenta-o com um livro 
nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o 
conhecimento são elementos indispensáveis, indicotomizáveis. 
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Assim sendo, desenvolvemos a pesquisa com base na análise dos livros 

didáticos de História do Brasil, para o Ensino Fundamental II, feita pelo MEC e 

adotados em escolas da rede pública estadual de ensino, na cidade do Recife, 

Pernambuco. 

A necessidade de desenvolver a pesquisa sobre tema voltado para o 

negro, seu papel na sociedade, discriminação e preconceitos estabelecidos em 

livros didáticos se faz necessário, principalmente nos últimos anos, quando as 

diferentes inteligências políticas, públicas e sociais, convergiram, com mais 

vigor, seu olhar para os conflitos sociais, suas causas, impedimentos e vitórias 

conseguidas pelos movimentos sociais. A luta pela conquista da população 

afro-brasileira tem se pautado pela participação econômica, pela consciência 

da negritude e contra o preconceito racial dissimulado. O conceito de negritude 

se apresenta como uma forma de luta pela cidadania e de garantia de direitos a 

um grupo étnico, que, apesar de ser considerado minoria, no Brasil, na 

realidade não o é.  

Segundo Porto (1989), existe uma proliferação ideológica de um modelo 

ideal de que o negro bom e leal é o “negro de alma branca”. Essa visão é 

apresentada assim porque o europeu sempre repassou uma história, segundo 

sua visão eurocêntrica, apoiada no ideal do homem branco, europeu, 

colonizador e católico, e que, provavelmente, profissionais da educação não 

encontrariam uma linguagem adequada para melhor conceber a imagem do 

negro em nossas salas de aula e na sociedade. 
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1.2 – Um outro elemento da prob lemática: O saber sobre o L ivro Didático 

Esta parte do capítulo tem por objetivo tratar do Livro Didático nas suas 

dimensões política, econômica e pedagógica. 

Segundo Marisa Lajolo (1996, p. 4), 

(…) didático é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, 
que provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, 
tendo em vista essa utilização escolar e sistemática. Sua 
importância aumenta ainda mais em países como o Brasil, 
onde uma precaríssima situação educacional faz com que ela 
acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de 
ensino, marcando, pois, de forma decisiva o que se ensina e 
como se ensina o que se ensina. 

 

O Livro Didático surgiu no Brasil como conseqüência direta da revolução 

de 1930, como defende Holanda (1975, p. 105): 

Com efeito, a queda da nossa moeda conjugada com o 
encarecimento do livro estrangeiro, provocada pela crise 
econômica mundial, permitiu ao compêndio brasileiro – antes 
mais caro que o francês – competir comercialmente com este. 

 

Neste período começam no Brasil as primeiras iniciativas de divulgação 

e distribuição do Livro Didático, com o objetivo de levar para a educação os 

livros de leitura ou livros textos como guias de estudo. 

Do ponto de vista legal, o que pode ser entendido como livro didático 

aparece, pela primeira vez, segundo Oliveira (1980, p. 13), com o Decreto-Lei 

nº 1006, de 30 de dezembro de 1938, no seu Artigo 2º:  
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§ 1º: Compêndios são livros que exponham total ou 
parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos 
programas escolares. 

§ 2º: Livros de leitura de classe são os livros usados para 
leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados 
de livro de texto, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, 
livro de classe manual, livro didático. 

 

Com efeito, esse decreto inaugura a política nacional do livro didático. 

Com ele, esse instrumento pedagógico passou a ser objeto de política pública, 

ensejando, portanto, a intervenção do Estado. 

Em conseqüência, foi criada, em 1939, a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), com vistas ao controle sobre a sua produção e circulação. 

Essa Comissão, segundo Bomény (1984) tinha uma função muito mais de 

controle político e ideológico do que propriamente uma função pedagógica. No 

artigo 20 do citado decreto são enumerados onze impedimentos à autorização 

do livro e somente cinco dizem respeito a questões genuinamente didáticas. 

Para Freitag (1989), a criação dessa Comissão vem ao encontro da 

política educacional do estado Novo e das funções dessa política para a 

estabilização da ditadura.  A Comissão Nacional do Livro Didático apresenta 

uma série de medidas para a reestruturação e o controle ideológico de todo o 

sistema ideológico brasileiro: é introduzido o ensino de moral e cívica em todos 

os níveis; expande-se o ensino industrial e profissionalizante à classe operária; 

é criada, no Rio de Janeiro, a primeira universidade rural, para fortalecer o 

ensino agrícola, e são extintas as escolas de língua estrangeira, destinadas a 

filhos de emigrantes, para assegurar a unidade nacional. 
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Ainda segundo Freitag (1989), o então ministro da Educação, Gustavo 

Capanema, em discurso proferido no centenário do Colégio D. Pedro II (em 

02/12/1937), ressaltava a concepção ideológica que norteava a política do 

Estado Novo: 

A educação, longe de ser neutra, precisa tomar partido, melhor, 
partir de uma filosofia e seguir uma escala de valores; ela 
precisa ser conduzida pelas diretivas morais, políticas e 
econômicas do sistema que representa as bases de nossa 
nação e que por isso mesmo está sob a proteção, o controle e 
a defesa do Estado (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E 
SAÚDE, 1937, p. 9). 

 

Dessa maneira, todas as medidas educacionais, inclusive as 

relacionadas ao livro didático, somente adquirem uma unidade lógica e 

ideológica quando vistas no contexto do Estado Novo, decretado por Getúlio 

Vargas.  

Para Freitag (1989), ao se analisar a política educacional do regime 

militar subseqüente (1964-1985), os paralelos com as políticas sociais e 

educacionais do Estado Novo são evidentes. Na década de 60, durante o 

regime militar, foram estabelecidas alianças entre os governos brasileiro e 

norte-americano, dando origem aos conhecidos acordos MEC/USAID 

(Ministério da Educação e Cultura e Agência Norte Americana para o 

Desenvolvimento Internacional) (ROMANELLI, 1978). Esses acordos 

resultaram na criação da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(COLTED), que assumia a função de autorizar a elaboração de cartilhas e 

livros didáticos, cujos conteúdos, forma (letra, desenho, etc.) e fundamentação 

psicopedagógica seguiam as instruções e orientações dos assessores 
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americanos, que cuidavam da implementação desse programa de “ajuda”. 

Também nesse caso, analisa Freitag (1909), as medidas decretadas não 

constituíram ações isoladas e, sim, inseriram-se em conjunto de medidas 

visando ao sistema educacional como um todo. 

Através da criação da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

foram definidas as atribuições dos parceiros. Ao Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e ao Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) 

caberiam, apenas, responsabilidades de edição e aos órgãos técnicos da 

USAID, todo o controle, como: detalhes técnicos, elaboração, ilustração, 

editoração e distribuição de livros, além de orientação às editoras brasileiras no 

processo de compra de direitos autorais dos editores não brasileiros, vale dizer 

norte-americanos (FREITAG, 1989). 

O que era elaborado pelos funcionários e assessores do MEC, com a 

ajuda da USAID, foi denunciado por críticos da educação brasileira como um 

controle norte-americano sobre o mercado livreiro, especialmente sobre o 

mercado do livro didático. Segundo Freitag (1989), isto, por sua vez, garantia o 

controle ideológico sobre uma fatia substancial do processo educacional 

brasileiro. 

 Romanelli (1978)  sintetizou esse tipo de denúncia em sua obra História 

da Educação no Brasil. 

Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

5.692/71 e da Legislação Complementar começou, por assim dizer, um 
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processo de revisão sobre o livro didático: sua forma, seu conteúdo e sua 

utilização. 

Os programas nacionais obrigatórios foram extintos e nas Secretarias de 

Educação de cada Unidade da Federação foram instituídas equipes de 

especialistas, com o fim de regionalizar o currículo, efetivando os dispositivos 

da Lei e expressando-se através de diretrizes, de guias curriculares, contendo 

sugestões metodológicas e de conteúdo, em lugar de prescrições 

(BALDISSERA, 1994). 

A partir de 1968 foi criada a Fundação Nacional de Material Escolar  

(FENAME), que, em 1976, sofreu modificações, passando sua competência a 

ser a de definir diretrizes, formular e executar programas relacionados à sua 

missão institucional e cooperar com instituições educacionais. Em 1980, esse 

órgão adquiriu uma função que não é atribuída a congêneres de outros países, 

ou seja, a de cuidar da criança carente de recursos. Essa função é decorrente 

da percepção de que é necessário compensar as desigualdades criadas por 

um sistema econômico e social injusto. 

A década de 70, segundo Baldissera (1994), trouxe consigo notável 

influência norte-americana, que, desde 1964, já se fazia sentir. 

Institucionalizou-se a supervisão escolar, restringindo-se a figura da inspeção e 

o país entra na era do tecnicismo, popularizando-se conceitos, tais, como: 

“administração por objetivos”, “ensino por objetivos”, “ensino para a 

competência”, enfim, um acervo de mudanças nos diferentes setores da vida 

nacional. 
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Com as novidades surgidas durante a década de 70, impõem-se 

alterações no antigo modelo de livro didático, No período de 1971 a 1988, 

antigos livros didáticos foram revistos e reeditados. A produção intensificou-se 

e novos autores foram lançados no mercado. 

Em conseqüência do processo de abertura política nos anos 80, houve 

maior expansão de conceitos, como educação popular, educação libertadora e 

da abordagem marxista, desenvolvendo-se, assim, um maior espírito crítico no 

magistério, escapando do tecnicismo dos anos 70. 

Nos anos 90, as pesquisas sobre o livro didático em instituições de 

ensino superior do país, fizeram surgir estudos baseados em análises críticas 

dos mesmos, chegando à conclusão de que tais obras, em sua maioria, são de 

qualidade insatisfatória. Essa conclusão é corroborada, por professores, em 

encontros, seminários, simpósios, quando eles são levados a opinar sobre a 

questão do livro didático. 

Com todos os senões, pesquisas, tais, como aquelas desenvolvidas 

pelas Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação Carlos Chagas (FCC), entre 

outras instituições, têm mostrado que o livro didático é o recurso mais 

freqüente e amplamente utilizado no processo ensino-aprendizagem. Mais 

adiante, no subitem 1.4 – O livro didático como objeto de pesquisa, esse tema 

será tratado em detalhe.  
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1.3 – A atual Política Nacional do L ivro Didático 

A atual política nacional do livro didático é um conjunto de ações que 

articula setores distintos do sistema de ensino e de gestão do sistema 

educacional, desde Secretarias do Ministério da Educação até a escola, 

passando pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), , 

pelas Secretarias Estaduais e Municipais da Educação. Incluem-se, ainda, 

parceiros técnicos, detentores de saberes especializados (universidades e 

institutos de pesquisa), parceiros administrativos (Empresa de Correios e 

Telégrafos), parceiros comerciais (editoras, empresas de transporte e de 

comunicação) e parceiros industriais (gráficas e indústrias de papel). 

Hoje em dia, os livros são distribuídos às escolas do ensino fundamental 

da rede pública estadual de ensino, pelas Secretarias Municipais e Estaduais 

de Educação às quais elas estão afeitas, sendo este um programa que, há 

anos, o governo federal mantém. O programa tem por base os princípios da 

livre participação das editoras privadas e da livre escolha por parte dos 

professores. 

Os livros didáticos distribuídos desde a segunda metade dos anos 90 

foram objetos de análise pelo MEC, que estruturou um sistema de avaliação 

organizado com base em comissões de especialistas nas diversas áreas do 

currículo do Ensino Fundamental. A análise e as recomendações desses 

especialistas estão reunidas em um documento – o Guia do Livro Didático –, 

editado pelo Ministério e divulgado junto às redes de ensino e escolas, para 
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que os professores tomem conhecimento dos pareceres elaborados sobre os 

livros e coleções que poderão ser adquiridos. 

A comissão de especialistas – diferentemente daquela de outras épocas 

no Brasil, quando, na avaliação, prevalecia o critério político ideológico – 

analisa se o livro apresenta informações cientificamente corretas, se, 

pedagogicamente, está bem elaborado, com exercícios adequados para o 

aluno desta ou daquela série e se os textos selecionados estão apropriados ao 

nível de ensino a que se destinam. Isto é, além de ser uma análise do ponto de 

vista do conhecimento, é, também, uma análise pedagógica. O livro será 

considerado não recomendado, não por causa da sua ideologia política, mas 

se contiver algum erro científico ou por ser pedagogicamente inadequado à 

compreensão do alunado ou, ainda, se veicular conteúdos racistas e 

preconceitos em relação a grupos, etnias e gêneros. 

O sistema de avaliação introduziu critérios que tratavam, também, da 

qualidade dos materiais utilizados na confecção do livro didático. Isto porque o 

tempo médio de duração estimado deverá ser de 3 (três) anos de uso, 

beneficiando, assim, a mais de um aluno usuário. 

Os livros descartáveis tiveram sua fase áurea na década de 80 até 

meados de 1990. Segundo Freitag (1989) os livreiros apoiavam essa forma de 

livro da seguinte maneira: baixo custo em altas tiragens, sua adequação ao 

professor e sua atualidade pedagógica. 

Seria possível uma alta tiragem de livros de baixo custo se materiais 

dispendiosos, tais, como papel, tinta, capa, etc., não fossem utilizados e cuja 
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duração seria calculada em oito meses de uso (!!), tornando-os descartáveis. 

Freitag (1989) nos relata que os livreiros argumentavam que, com a sobrecarga 

do professor e sua baixa qualificação em certa regiões do país, o livro 

descartável lhe asseguraria, pasmem, uma ajuda real, apresentando o material 

estruturado, facilitando a atuação do professor em aula. Justificavam assim os 

livros pela inclusão de inúmeros exercícios e atividades destinadas aos alunos, 

que seguiam os padrões do ensino programado, baseado na múltipla escolha e 

no reforço, considerados, na época, as últimas aquisições da ciência. Na 

realidade, fabricava-se um livro medíocre, de baixo custo e má qualidade, para 

professores incapazes de avaliar sua qualidade e crianças carentes de 

recursos e culturalmente desprivilegiadas. 

Hoje, os livros considerados descartáveis ou consumíveis só usados na 

1ª série. 

Com o objetivo de conscientizar alunos, pais, professores e todos os 

profissionais envolvidos nas questões educacionais da importância de 

conservar o livro didático, o FNDE, em parceria com o Ministério da Educação, 

lançou a campanha Conservação do Livro Didático. Essa campanha (2004) foi 

divulgada através da mídia, com atores mirins, esclarecendo e mostrando 

como cuidar do livro. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) distribui nas escolas 

públicas cadastradas pelo Censo Escolar, por intermédio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), livros didáticos de qualidade, para as 

disciplinas de Língua Portuguesa/Alfabetização, Matemática, Ciências, Estudos 
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Sociais ou História e Geografia.  O PNLD estendeu sua ação ao distribuir 

dicionários da Língua Portuguesa e livros em Braille. 

Com a distribuição do livro em Braille, o PNLD ampliou o atendimento, 

de forma gradativa, aos alunos portadores de deficiência visual que estão nas 

salas de aula do ensino regular das escolas públicas. 

Segundo o informativo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

emitido pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 

2004, visando à escolha, pelo professor, dos livros didáticos mais adequados à 

realidade do aluno. Esse Fundo envia às escolas cadastradas pelo Censo 

Escolar, o Guia do Livro Didático, juntamente com um formulário de escolha, 

para ser utilizado pelos docentes, para a identificação das obras desejadas. 

Segundo Freitag (1989), estudos realizados entre professores, para se 

conhecer os motivos e critérios que os levam a adotar este ou aquele livro, 

deixam claro que eles são ditados por aspectos externos ao processo 

pedagógico. As razões indicadas por eles, curiosamente, coincidem com as 

razões e os critérios sugeridos pelas Secretarias de Educação, pelos 

especialistas em avaliação e pelas editoras (propagandistas). 

A mesma autora informa, ainda, que os professores fazem as suas 

escolhas, ou críticas, fundamentadas em argumentos próprios, elaborados com 

base em critérios decorrentes de sua experiência profissional e do seu 

conhecimento. Ao contrário, os estudos mostraram que os professores passam 

a assimilar os conteúdos dos livros didáticos, mesmo quando esses se chocam 

frontalmente com suas convicções mais íntimas. 
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Dando continuidade ao processo de escolha, os formulários fornecidos 

pelo PNLD, já citados anteriormente, após preenchidos são remetidos ao 

FNDE, que, então, inicia o processo de negociação com as editoras. Uma vez 

concluída essa fase, as editoras dão início à produção dos livros, com 

supervisão dos técnicos do FNDE. 

Os livros são distribuídos pelas editoras diretamente às escolas, através 

de uma parceria entre o FNDE e a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). 

Essa etapa do programa é supervisionada pelos técnicos do FNDE e pelas 

Secretarias de Educação. 

Visando a evitar o desabastecimento na distribuição dos Livros 

Didáticos, foi concebida a reserva técnica para atender às escolas novas, às 

novas turmas e à complementação de matrícula, nessa ordem de prioridade. O 

procedimento será o seguinte: uma escola nova não recebeu nenhum livro 

porque não estava cadastrada no censo do ano anterior. Ela tem alunos e 

precisa de livros. Então, solicitará esse atendimento à Secretaria de Educação. 

Outra escola, por exemplo, só funcionava até determinado ano com alunos de 

1ª a 4ª série e, a partir do ano seguinte, trabalhará, também, com alunos da 5ª 

série. Não tendo recebido livros para essa série, ela, da mesma forma da 

primeira escola, fará a solicitação à Secretaria de Educação. As duas escolas 

serão atendidas pela reserva técnica. 

Ainda conforme o Informativo 2004 do PNLD, visando a aprimorar a 

qualidade física do livro didático, o FNDE firmou parceria com o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), de São Paulo, através da qual caberia a esse 
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Instituto a análise técnica dos livros, a partir de amostras representativas, 

elaboradas de acordo com as normas definidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnica (ABNT). 

Essa Associação, com vistas à melhoria da qualidade do livro, vem 

desenvolvendo um novo projeto de normas técnicas, que tem por objetivo fixar 

parâmetros que norteiem toda a produção de livros didáticos do país. 

Por ser o maior comprador de livros no mercado editorial, o FNDE 

conquistou assento no grupo de trabalho da Associação Brasileira de 

Tecnologia Gráfica (ABTG), voltado para o livro didático, ficando responsável 

pela elaboração do projeto que visa à qualidade do livro1. 

A discussão do livro didático no Brasil vem sendo feita ao longo dos 

últimos vinte anos, em torno dos temas: 

– Centralização e descentralização da política do livro didático. 

– Qualidade da mercadoria versus quantidade de livros 

produzidos por editoras. 

– Livros didáticos para todos versus livros didáticos para 

alunos carentes. 

Para 2005, há um projeto piloto, dirigido às escolas das regiões Norte e 

Nordeste, onde os alunos do Ensino Médio das escolas públicas irão receber 

os livros de português (volume único) e matemática (três volumes). 

                                                
1 O Governo, através do Ministério da Educação, é o maior comprador de livros do planeta. 
Anualmente são 120 milhões de livros didáticos e 36 milhões de obras de literatura. Este ano 
(2004), o investimento foi de R$ 488.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões de 
reais), segundo dados apresentados na 50ª Feira do Livro, de Porto Alegre (DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 09.11.2004). 
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Em 1989, Freitag comentava que a política do livro didático no Brasil 

permanecia, apesar das boas intenções dos governos da época, uma colcha 

de retalhos, composta de decretos fragmentários que pouco eram respeitados, 

que não constituíam uma política integrada sistematicamente, que deveria ser 

voltada para transformações sociais profundas. 

Hoje, pelo que expusemos na introdução desta parte do Capítulo 1, 

podemos comprovar que a política do Livro Didático em nosso país não é mais 

uma colcha de retalhos, mas, sim, um conjunto de ações articuladoras de 

setores distintos do sistema de educação: Ministério da Educação, com suas 

Secretarias, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, Universidades e Institutos de 

Pesquisa e toda uma gama de parceiros em empresas públicas ou privadas, 

com o objetivo de melhorar a educação no Brasil. 

 

1.4 – O Livro Didático como ob jeto de pesquisa 

Focalizaremos, nesta parte do capítulo, o livro didático como objeto de 

pesquisa de alguns autores, em obras cujo teor contenham aspectos teóricos 

metodológicos e, também, a ideologia propagada, quando presente, por meio 

dos textos didáticos. 

Osmar Lins (1977) entende que os livros didáticos são verdadeiras obras 

de marginalidade, mostrando a sua distância com relação aos problemas 

enfrentados pela sociedade e pelo povo brasileiro. Segundo Lins, o povo 
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recebe, através dos livros didáticos, informações que não condizem com a sua 

realidade, deixando de conhecer a história e função da ciência. 

Segundo Delizocoiv (1992, p. 68), os livros didáticos 

(…) Atingiram os cursos de formação, conseqüentemente os 
professores e sobretudo a produção de livros-texto comerciais. 
Estes sim atingiram a sala de aula e se constituem cada vez 
mais no instrumento básico de trabalho dos professores, 
sempre impregnados com traços daquelas tendências. De 
alguma forma contribuíram também para a falta de discussão, 
numa perspectiva mais crítica, não facilitando uma visão mais 
acabada do conhecimento científico e do trabalho dos 
cientistas. 

 

A presença dos livros didáticos nas aulas tem mostrado que o professor 

deixa de transformar o ensino e a própria escola em ambiente de busca, de 

conquista de novos conhecimentos a partir de experiências e pesquisas, para 

transformá-los num ambiente no qual se aprende através da memorização, de 

visões prontas e acabadas do conhecimento científico, veiculadas pelos livros-

texto e pelos professores. Embora se reconheça a importância destes, a 

sociedade tem discutido o seu papel no tocante à descontextualização dos 

seus conteúdos em forma de textos, imagens e ideologia. 

Uma obra que se tornou um marco na análise da ideologia veiculada em 

livro didático é a dos italianos Mariza Bonazzi e Umberto Eco (1972), “Mentiras 

que parecem verdades”. Nesse trabalho, os autores denunciam o caráter 

mistificador e mentiroso das mensagens expressas pelos textos didáticos. 

Para Bonazzi e Eco, os livros de leitura falam de tudo que concerne a 

uma sociedade menos dos problemas que o jovem, uma vez adulto, deverá 
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enfrentar e sobre os quais deverá tomar uma atitude. Segundo Bonazzi e Eco 

(1972, p. 16): 

Estes problemas são apresentados de uma maneira falsa, 
grotesca, risível… Que através deles, a criança é educada para 
uma realidade inexistente… Que, quando os problemas (e a 
resposta a eles fornecida) dizem respeito à vida real, são 
colocados e resolvidos de forma a educar um pequeno 
escravo, preparado para aceitar o abuso, o sofrimento, a 
injustiça e para ficar satisfeito com isto. Enfim, os livros de 
leitura contam mentiras, educam os jovens para uma falsa 
realidade, enchem sua cabeça com coisas chãs, com atitudes 
não críticas. 

 

Sendo assim, segundo esses autores, os livros didáticos se tornam o 

instrumento mais adequado de uma sociedade autoritária e repressiva, 

formando seres solitários, submissos e acríticos. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, temos o trabalho de Nosella 

(1979), “As Belas Mentiras”. Para realizar essa pesquisa, a autora examinou 

perto de 20.000 páginas de livros didáticos, indicados pelo Ministério da 

Educação, para serem adotados nas quatro primeiras séries do, então, 1º Grau 

(hoje, Ensino Fundamental I). 

Originalmente, esse estudo foi apresentado à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em 1978, como dissertação de Mestrado em Filosofia 

da Educação. A partir de sua publicação, no ano seguinte, tornou-se, entre os 

livros escritos sobre a ideologia no livro didático, um texto incontornável, por 

representar a perspectiva de uma época. Esse trabalho é uma transformação 

da matriz de análise dos autores italianos, Bonazzi e Eco, para os livros 
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didáticos adotados nas escolas brasileiras, muito embora Nosella não o tenha 

reconhecido. 

Segundo Nosella (1979, p. 13): 

Os textos de leitura dos livros didáticos de 1ª à 4ª série 
transmitem uma ideologia formulada e imposta pela classe 
dominante à classe dominada, como sendo a única verdadeira 
visão do mundo. 
O objetivo dessa ideologia subjacente aos textos de leitura 
seria a manutenção do ethos capitalista, que, por sua vez, 
justificaria as relações de produção da sociedade vigente, 
favorecendo a classe dominante e prejudicando a classe 
dominada. 

 

Para Freitag (1989), se Nosella não conseguiu transpor para o contexto 

brasileiro a riqueza e a ironia do livro de Bonazzi e Eco, conseguiu fazer com 

que novos pesquisadores se interessassem pelo assunto. Desde que foi 

publicado “As Belas Mentiras” (1979), surgiram, em todo o Brasil, estudos 

denunciando a ideologia do livro didático. 

Um outro trabalho importante é o de Ana Lúcia G. de Faria (1981), 

“Ideologia do Livro Didático”, que foi defendido como dissertação de mestrado 

na Universidade de São Carlos, tendo sido publicada em formato para grande 

divulgação, alcançando inúmeras edições. Nessa obra, a autora nos mostra a 

ideologia existente nos livros didáticos, tomando como referência o conceito de 

trabalho. Para a pesquisa, Faria (1981) analisou 35 títulos de livros de 2ª à 4ª 

série, os mais vendidos em 1977, de “Comunicação e Expressão”, “Estudos 

Sociais”, “Educação Moral e Cívica” do, então, 1º Grau (hoje, Ensino 

Fundamental I). A autora também entrevistou dois grupos de crianças (um 

formado por quatro crianças de origem burguesa e outro, por quatro crianças 
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de origem trabalhadora), procurando descobrir seus conceitos de trabalho, de 

relações de classe, de patrão e empregado, etc. 

A autora argumenta que as crianças da escola pública concebem o 

trabalho como instrumento de sobrevivência, ao passo que as da escola 

particular acham que o trabalho é mais um esporte. 

Segundo Faria (1981, p. 15): 

O que fica evidente é que o discurso tanto das crianças de 
origem burguesa quanto o discurso das crianças de origem 
operária é bastante parecido. Isto não é surpresa, na medida 
que a ideologia burguesa é a dominante na nossa sociedade. 
No entanto, a vivência das crianças é diferente e as crianças de 
origem operária, já desde pequenas, tentam acomodar a 
contradição realidade x discurso com justificativas individuais 
próprias do discurso liberal burguês – a ideologia do esforço 
pessoal. 

 

Vários textos que argumentam sobre a ideologia presente nos livros 

didáticos sob a forma de discriminação em relação ao negro, ao deficiente, ao 

índio e à mulher estão publicados nos Anais do Seminário “O Livro Didático – A 

Discriminação em Questão”, realizado em Recife, em 1988. 

Entre os autores, cujas obras fazem parte dessa publicação datada de 

1989, encontramos: PERRUCI, Gadiel. O Negro no Brasil: História e Ensino; 

PÔRTO, Maria Helena. O negro no livro didático-paradidático; GUIMARÃES, 

Tereza Martha. O Índio nos livros didáticos; PALÁCIO, Adair P. O Índio e o 

Livro Didático; MOREIRA, Paulo Roberto Guimarães.  Discriminação, pessoas 

portadoras de deficiência e livro didático; ROSEMBERG, Fúlvia. A Imagem da 

mulher no livro didático. 
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Para Ana Cristina Jurema, coordenadora do Projeto Qualidade do Livro: 

Programa “Do Sertão ao Cais” (1988), a publicação desses anais ressalta a 

importância da análise crítica do livro didático em relação à maneira como são 

apresentadas as categorias sociais consideradas diferentes: mulheres, 

minorias raciais, pessoas portadoras de deficiência. 

Lajolo (1996, p. 7) concorda com Jurema, ao afirmar que: 

Um livro didático não pode construir seus significados a partir 
de valores indesejáveis. Não pode, por exemplo, endossar 
discriminação contra certos grupos sociais, nem propor a lei do 
mais forte como estratégia para solucionar diferenças. Em 
hipótese alguma um livro didático pode endossar, nem mesmo 
de maneira indireta, comportamentos inspirados em tais 
valores ou aplaudir atitudes que os reforcem ou incentivem, 
porque tais comportamentos e valores não fazem (e nem deve 
fazer) parte do alicerce ético da sociedade. 

 

A maior densidade dos pesquisadores que trabalham sobre os 

conteúdos do livro didático encontra-se, segundo Freitag (1989), na região de 

mais alto poder aquisitivo do Brasil, ou seja, no eixo São Paulo-Rio, onde 

equipes interdisciplinares dedicam-se ao assunto, de forma sistemática. Outras 

regiões e centros de estudo de menor peso têm contribuído para a discussão, 

destacando-se Brasília, a região Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador) e a 

região Sul (Porto Alegre e Curitiba). 

Freitag e outros, em “O livro Didático em Questão” (1989), fazem uma 

análise estrutural para que se compreenda a atuação do livro didático no 

contexto do sistema educacional e na sociedade global, procurando mostrar 

como a discussão em torno do livro didático se insere na discussão geral dos 

problemas educacionais brasileiros. 
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Para Freitag (1989), a maioria dos críticos e analistas tem se ocupado 

dos conteúdos veiculados pelo livro, através dos textos. Assim, denunciando 

tanto a ausência dos temas do aluno carente, do conflito de classes, da 

discriminação racial, quanto a presença de estereótipos machistas, autoritários 

e ufanistas.  

Antes de chegar às mãos dos alunos, os livros didáticos passam por um 

processo democrático de escolha. Diretores e professores analisam e 

escolhem as obras, selecionando aquelas que serão utilizadas. O conteúdo e o 

aspecto físico dos mesmos são prerrogativas para melhorar a situação do livro 

didático, no Brasil. 

 

1.5 – O Livro Didático e o Negro: ob jeto de pesquisa 

A questão do negro no Brasil e, mais especificamente, como ela aparece 

nos livros didáticos é, sem dúvida, muito complexa e não se esgota na 

consideração do trabalho escravo ou na mera existência do preconceito de cor, 

embora seja quase certo que o preconceito tenha sido produzido pela 

escravidão, através de séculos de história (PERRUCI, 1989). 

O negro, segundo Correa (2000), foi freqüentemente associado, na 

historiografia brasileira, à condição social do escravo. A menção ao primeiro 

remete, quase automaticamente, à imagem do segundo. Para Bastide (1989), 

negro e escravo foram vocábulos que assumiram conotações intercambiáveis, 
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pois, o primeiro equivalia a indivíduo sem autonomia e liberdade e ao segundo 

correspondia, especialmente a partir do século XVII, o indivíduo de cor. 

Ainda hoje, em pleno século XXI, ser negro, em nosso país, corresponde 

não somente à cor da pele, mas envolve um aspecto ideológico, que significa 

pertencer a um grupo de pessoas excluídas da cidadania.  

Mesmo após a abolição, o negro continuou vivenciando situações 

discriminatórias. Não é a sua liberdade que o identifica, mas, sim, a cor da pele 

que o tem impedido de participar da sociedade civil, desde que não foi rompida, 

completamente, a ordem econômica que o havia aprisionado e que o justificava 

(FREYRE, 1969).  

Segundo Perruci (1989), várias correntes historiográficas concordam em 

dizer que a escravidão teria sido uma necessidade. O grande problema é que o 

escravagismo é descrito sem nenhum questionamento sobre a instituição e 

sobre suas relações com a organização econômica, social e política latina. Tal 

instituição, assim, surge como algo inevitável, como fato natural e espontâneo 

e, portanto, tecnicamente neutro, produto da evolução da humanidade e que se 

explica, tão simplesmente, pela existência de não-europeus (índios e negros) 

que, eventualmente, poderiam ser aprisionados e postos a trabalhar como 

escravos. 

Para Davies (2000), o modo como os livros didáticos interpretam a 

introdução da escravidão negra no Brasil exemplifica o eurocentrismo, que 

privilegia a classe dominante na relação entre colonizador e colonizado, como 

se os interesses do colonizador fossem explicação suficiente para se entender 
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o que se passou no Brasil. Segundo essa visão, a classe dominada obedece  

fielmente, passivamente, às instituições da classe dominante, tornando a 

relação unilateral. 

Davies (2000) aponta em Koshiba (1984) o argumento de que a 

escravidão negra, no Brasil, se explica em função dos interesses mercantis 

lusos no tráfico negreiro. Ou seja, o escravo foi trazido da África para o Brasil 

porque os mercados lusos lucravam com este comércio, que, por sua vez, 

possibilitava a acumulação de capital na metrópole. Em Koshiba, continua 

Davies (2000), não há referência à resistência indígena à escravidão como 

fator de estímulo à introdução de escravos negros que, por virem de regiões 

distintas da África e possuírem culturas e línguas diferentes, chegavam como 

indivíduos isolados, “desenraizados” e, portanto, mais facilmente manipuláveis 

pelos senhores. A explicação baseada na classe dominante nega o papel da 

resistência indígena, o desenraizamento do escravo negro na implantação da 

escravidão negra. 

A inadaptabilidade do índio e a adaptabilidade do negro ao trabalho 

agrícola e sedentário são outra explicação comum, nos livros didáticos, para a 

introdução da escravidão negra no Brasil. 

É ainda Davies (2000), p. 99) que transcreve o argumento de Assis 

(1985) a esse respeito: “(…) incompatibilidade da mão-de-obra, com a empresa 

açucareira que exigia um trabalho sistemático e dinâmico”. 

A escravidão é apresentada como mero recurso técnico para prover a 

falta de mão-de-obra e, como tal, ela é, aparentemente, neutra, parecendo, até, 
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que a escravidão seria culpa dos próprios negros que não possuíam um nível 

de civilização comparável ao europeu. Além do mais, acrescenta-se, os negros 

seriam mais saudáveis, fortes, já adaptados aos trabalhos agrícolas e se 

escravizavam, mutuamente, em suas terras de origem (PERRUCI, 1989). 

Perruci cita alguns exemplos a esse respeito, os quais foram 

encontrados por Azevedo (1981)2, em livros didáticos, e dela transcritos por 

ele. 

No Brasil, a escravidão foi necessária porque o trabalho nos 
engenhos exigia muita gente (AZEVEDO, 1981 apud 
PERRUCI, 1989, p. 27 ). 

Como a ocupação territorial exigia muita mão-de-obra e muita 
resistência, os colonizadores passaram a importar a valiosa 
mão-de-obra de escravos vindos de tribos tão atrasadas 
quanto as dos indígenas aqui existentes (AZEVEDO, 1981 
apud PERRUCI, 1989, p. 27 ). 

… Em outras partes do continente, destroçaram-se populações 
inteiras de aborígenes para tomar-lhes as terras e riquezas; no 
Brasil, cuidou-se de aproveitá-los através da escravidão. Ou 
seja, sem violência, de forma persuasiva (AZEVEDO, 1981 
apud PERRUCI, 1989, p. 28 ). 

… a entrada de negros foi uma solução para o problema da 
mão-de-obra (AZEVEDO, 1981 apud PERRUCI, 1989, p. 
28). 

… os portugueses se voltaram para a África onde haviam 
homens fortes, acostumados com o trabalho agrícola e com a 
escravidão (AZEVEDO, 1981 apud PERRUCI, 1989, p. 
28). 

 

                                                
2 Todos os exemplos foram transcritos de AZEVEDO, Janete. Educação e Reprodução: o caso 
do Ensino de História do Brasil.  Recife, Dissertação de Mestrado em Sociologia. CMS-PIMES-
UFPE. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1981.  
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Segundo Perruci, em todas as citações a escravidão aparece como um 

fato necessário, inevitável, produto do destino, da fatalidade, não faltando, é 

claro, autores que sugeriram a própria colaboração do negro. 

A escravidão do negro é apresentada como simples recurso técnico para 

prover a mão-de-obra. É ainda Perruci (1989, p. 28-29) que transcreve de 

Cerqueira e Nader (1978), o seguinte: 

(…) que fatos dramáticos como aculturação, destribalização, 
expulsão, tomada de terras, genocídeos de nações e de grupos 
inteiros são ocultos como se fossem objetos de ficção, e, não, 
como uma necessidade real, histórica de uma classe social, a 
burguesia, em acumular super lucros, pela única via possível, 
isto é, a violência do saque colonial, do trabalho compulsório, 
da submissão total da pessoa do negro. 

 

Certas manifestações culturais, como a congada e o batuque (chamado 

de dança diabólica, pelo viajante europeu), eram maneiras de o negro fazer 

valer sua cultura (CARNEIRO, 1997). No entanto, essa cultura era apresentada 

como contribuição cultural, não se percebendo que essa era uma forma de 

resistência à cristianização e à perda da identidade social e cultural. 

Nesse sentido, afirma Perruci (1989), o negro aceitaria a cultura do 

europeu, cristianizar-se-ia e miscigenizar-se-ia com outras raças, o que, de 

cabeça para baixo, quer dizer que o português era tão desprovido de 

preconceitos que aceitava, até mesmo, procriar com negras, fortalecendo, por 

assim dizer, sua obra civilizadora com o próprio exemplo. 

Para Gilberto Freire (1969), no Brasil, a importação de africanos fez-se 

atendendo a outras necessidades e interesses – a falta de mulheres e as 
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necessidades de técnicos em trabalhos de metal, ao surgirem as minas; duas 

poderosas forças de seleção. 

Segundo Perruci (1989), nesse sentido não é enfatizado o caráter 

machista, predatório e policialesco da colonização, bem como, a ociosidade e a 

prepotência dos senhores rurais que os levava, freqüentemente, ao estupro, 

pura e simplesmente. 

Assim, a violência sobre a pessoa do escravo se estende à sexualidade 

das mulheres negras como um fato natural e inevitável. 

Dessa forma, o fato de esse processo de miscigenação resultar de um 

estatuto desigual, em que o pai, na esmagadora maioria das vezes, pertencia à 

comunidade dominante branca e a mãe, à comunidade negra, não impediu que 

ele fosse generosamente celebrado em prosa e verso.  

Radicalizando as idéias de Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro afirmou: “No 

Brasil, a mestiçagem sempre se fez com muita alegria (ALENCASTRO, 2003). 

Normalmente, a historiografia tradicional no Brasil não se refere às 

inúmeras formas de resistência dos escravos. Essa omissão foi facilitada pela 

escassez de documentos sobre as rebeliões e pela visão eurocêntrica da 

história brasileira, que acaba por transmitir uma falsa idéia de passividade e 

resignação do povo brasileiro (COSTA, 1994). Vale lembrar que essa visão é 

oportuna, pois se afina com os interesses da elite brasileira. 
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A fuga, o suicídio, a execução de brancos são indícios de variadas 

formas de luta de negros contra a escravidão, desde que os primeiros africanos 

foram trazidos para o Brasil. 

A reação coletiva – fuga em massa – era a maior ameaça para a ordem 

colonial. Geralmente, as fugas resultavam na formação de quilombos, onde os 

negros procuravam reorganizar suas vidas da forma como era na África (KOK, 

1997). 

Há a necessidade de que o negro, dentro de sua vivência e permanência 

na história do Brasil, não seja só lembrado pela discriminação racial. É preciso 

resgatar a sua presença como integrante e construtor dessa mesma história. 

As contradições inerentes à sociedade não aparecem nos livros 

didáticos, uma vez que eles camuflam as reais diferenças e dissimulam as 

discriminações, impedindo, dessa forma, a construção do senso crítico. 

Em conseqüência, o que se observa é que os textos perdem em 

substância e o livro didático tem servido à reprodução da ordem estabelecida, à 

manutenção dos privilégios de uma classe em detrimento de outras. 

Com a implantação da atual política do livro didático e da sistemática de 

avaliação no mesmo material didático, é necessário investigar como os livros 

didáticos passaram a tratar a questão do negro na História do Brasil. Houve 

alterações, mantiveram-se as mesmas questões que as pesquisas dos anos 80 

apontavam? 
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1.6 – Objetivos da pesquisa 

O objeto da nossa pesquisa é o livro didático. Com o seu estudo 

pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral 

Analisar os livros didáticos de História do Brasil para o Ensino 

Fundamental II, adotados em escolas da rede pública estadual de 

ensino da cidade do Recife, no que diz respeito ao tratamento 

dispensado ao negro nesses textos didáticos 

 

Objetivos Específicos 

– Analisar o contexto social em que é produzido o livro didático, sua 

trajetória de elaboração e as condições próprias do processo 

capitalista de produção: a Indústria Cultural. 

– Identificar a trajetória do pensamento racista no Brasil e sua relação 

com o livro didático de História do Brasil para o Ensino Fundamental 

II. 

– Identificar as tendências de mudança que norteiam as concepções 

críticas das relações inter étnicas no Brasil, nos textos didáticos 

analisados. 
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– Identificar as tendências de permanência que norteiam as 

concepções conservadoras das relações inter étnicas, nos textos 

didáticos analisados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 



 

 

 

 

 

 

2.1 – Campo d a pesquisa 

Nossa pesquisa teve como finalidade o estudo de como o negro é 

apresentado nos livros didáticos de História do Brasil para o Ensino 

Fundamental II, adotados nas escolas da rede pública estadual de ensino, da 

cidade do Recife. 

Para a realização da pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa. 

Para Minayo (1996), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Nas Ciências Sociais, ela se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. Trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, ela condiz com 

a nossa pretensão em relação a esta nossa pesquisa, que buscou um 

aprofundamento no mundo dos significados das relações humanas que, de 

acordo com Minayo (1996), é um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas. 

O universo do presente estudo, como nos referimos anteriormente, é 

composto pelos livros didáticos selecionados e adotados por professores de 
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História do Brasil para o Ensino Fundamental II, de escolas da rede pública 

estadual de ensino, situadas na cidade do Recife. Para procedermos à escolha 

dos livros a serem analisados, adotamos três critérios: que eles tivessem 

atingido um número expressivo de alunos de 5ª à 8ª série; que fossem de 

autores diferentes e que abordassem temáticas históricas nas quais o negro 

estivesse presente. 

 

2.2 – Procedimentos para o levantamento de dados 

O levantamento dos dados sobre os livros didáticos de História do Brasil 

adotados no Ensino Fundamental II foi feito junto à Unidade da Merenda 

Escolar e do Livro Didático, seção da Secretaria de Educação de Pernambuco 

e, também, no site do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), link do Programa Nacional do Livro Didático do ano 2003 (PNLD). 

Com essas informações obtivemos o quantitativo de livros didáticos, por 

escola, no Recife e, desse universo, selecionamos os títulos mais adotados 

(Anexo II). 

Em primeiro lugar, levantamos a relação dos dez mais adotados, 

conforme quadro do Capítulo 3, e, dentre esses, selecionamos três coleções: 

“História e Vida Integrada”, de Nelson Piletti & Claudino Piletti (2002); “Nova 

História Crítica”, de Mário Furlay Schmidt (2003); e “História do Brasil/História 
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Geral”, de Joaci Pereira Furtado & Marco Villa (2001). A análise recaiu sobre 

essas três coleções. 

Consultamos, ainda, o Guia do Livro Didático, uma publicação do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para elaborarmos um breve 

estudo sobre as coleções por nós selecionadas. O nosso propósito era 

conhecer o que a Comissão de Avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) concluíra sobre essas coleções no que tange à abordagem 

dos conteúdos, à metodologia de ensino adotada e às proposições de 

atividades, bem como os conceitos a elas atribuídos3. 

Os títulos que nós selecionamos para analisar haviam sido avaliados 

pela Comissão, que lhes atribuiu os seguintes conceitos: “recomendado com 

distinção, para a coleção de Piletti & Piletti (2002) e “recomendado com 

ressalvas”, para a de Schmidt (2003) e a de Furtado & Villa (2001). 

A coleção de Piletti & Piletti é recomendada com distinção porque 

contém um conjunto variado de atividades, que propiciam o desenvolvimento 

das habilidades cognitivas básicas, bem como contribuem para o domínio dos 

conceitos fundamentais da História, a qual, por sua vez, é concebida como 

interpretação, descartando-se a noção de uma verdade única. 

O Guia do Livro Didático (2001, p. 321) assegura: 

                                                
3 Conceitos do PNLD atribuídos às coleções selecionadas: “recomendados com distinção”, 
“recomendados” e “recomendados com ressalva”. Nessas classificações chama-se a atenção 
para os pontos positivos e negativos do livro, no caso, recomendado com ressalva 
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A coleção é recomendada com distinção por trabalhar o 
conteúdo adequadamente e de forma inovadora. Registre-se a 
preocupação em discutir o passado de forma articulada com o 
presente e de remeter o aluno a situações vivenciadas 
cotidianamente na escola, em família e nos espaços públicos. 

À coleção de Schmidt é atribuído o conceito “recomendada com 

ressalvas”. Segundo o Guia do Livro Didático (2001), salienta-se, nessa 

coleção, a incorporação parcial de renovações historiográficas; a abordagem 

da história caracterizava-se pelo maniqueísmo (polarização entre ricos e 

pobres; classe dominante e classe dominada), apresentando, também, 

simplificações de conteúdo ou na formulação de conceitos; a relação entre 

passado e presente é pouco adequada na seção Reflexões Críticas; os 

exercícios de revisão são muito longos e os textos complementares são difíceis 

para o nível de escolarização a que se destinam. 

Assegura o Guia do Livro Didático (2001, p. 349-350) que à coleção de 

Schmidt foi atribuído o conceito “recomendado com ressalvas” porque: 

Nesta coleção, a proposta teórico-metodológica está centrada 
nos processos de transformação histórica enfatizando 
fundamentalmente as contradições sociais. Os conteúdos são 
apresentados de maneira integrada, utilizando-se fontes 
históricas diversificadas. (…) Apesar da pertinência e da boa 
qualidade dos textos selecionados, nem sempre as propostas 
de exercício de leitura são satisfatórias, uma vez que elas são 
truncadas e muito difíceis para os respectivos níveis de 
escolaridade dos alunos. 

 

O mesmo conceito “recomendada com ressalvas” foi emitido para a 

coleção de Furtado & Villa. Para o Guia do Livro Didático (2001), a coleção não 

é homogênea e os volumes das 5ª e 6ª séries são narrados de forma factual, 
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enfatizando-se aspectos políticos sociais e culturais. O Manual do Professor 

não contém discussão sobre as propostas de avaliação da aprendizagem, nem 

orientação para os trabalhos interdisciplinares sugeridos. Há numerosas 

simplificações, especialmente no volume da 7ª série. 

O Guia do Livro Didático (2001, p. 321, 323) nos esclarece o porquê do 

conceito “recomendado com ressalvas”: 

Nessa obra discutem-se temas geralmente não abordados em 
livros didáticos, como a História da África e do Extremo Oriente. 
São analisados os processos históricos das diversas 
sociedades, incorporando-se a produção historiográfica 
atualizada, principalmente na 7ª e 8ª séries. (…) Há o cuidado 
de colocar em negrito alguns termos e conceitos importantes 
para a compreensão do conteúdo tratado, mas algumas 
categorias não recebem atenção especial, como por exemplo 
os conceitos de natureza, cultura, poder e trabalho. Nos 
volumes da 5ª e 6ª, há uma preocupação excessiva com a 
atuação dos indivíduos nos processos históricos, em 
detrimento do papel desempenhado pelos grupos sociais 
envolvidos. 

 

2.3 – Procedimento para análise dos livros didáticos se lecionados 

No item 3.1 analisaremos, mais especificamente, os conceitos emitidos 

pelo Guia do Livro Didático (2001) em relação às coleções que nós 

selecionamos. 

Na coleção de Furtado & Villa (2001), utilizamos, para a análise, os 

volumes 1 e 2, uma vez que a nomenclatura de série não é usada pelos 

autores. Esses volumes tratam somente de temáticas da História do Brasil para 
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o Ensino Fundamental II. Os volumes 3 e 4 abordam temas de História Geral, 

razão pela qual deixaram de ser utilizados nesta pesquisa. 

Nos livros didáticos da 6ª série – Piletti & Piletti (2002), Mario Schmidt 

(2003) e no volume 1 de Furtado & Villa (2001), para o qual passaremos a usar 

a nomenclatura de 5ª série, no sentido de uma melhor sistematização –, 

analisamos textos que recobrem um período histórico – século XVI e século 

XVII – que vai do escravismo indígena até a introdução do escravismo  negro, 

nas formas de trabalho utilizadas pelo conquistador europeu nos engenhos e 

na agricultura. 

Nos livros didáticos da 7ª série – Piletti & Piletti (2002), Mario Schmidt 

(2003) e no volume 2 de Furtado & Villa (2001), para o qual usaremos a 

nomenclatura de 6ª série –, analisamos a trajetória do negro – século XVIII e 

século XIX –, durante o trabalho nas minas de ouro, nos cafezais, nas áreas 

urbanas e suas lutas pela liberdade, culminando com a abolição da 

escravatura. 

No volume 2, ou seja, o da 6ª série, de Furtado & Villa (2001), a partir do 

Capítulo 9, e os de 8ª série de Piletti & Piletti (2002) e de Mario Schmidt (2003), 

analisamos o século XX e suas implicações na sociedade brasileira em relação 

ao negro. 

A análise e a interpretação das categorias selecionadas para o estudo 

sobre o negro, no livro didático de História do Brasil para o Ensino 
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Fundamental II, estiveram apoiadas em bibliografia referente ao livro didático, à 

escravidão indígena e negra, à sociedade colonial e ao ensino de História do 

Brasil. 

 

2.4 – Categorias de análise 

A análise de conteúdo, nos termos em que a compreende Laurence 

Bardin (1977), foi o procedimento adotado para o tratamento dos dados. Dentre 

as diversas possibilidades definidas, escolhemos a análise por categoria. 

Segundo Bardin, em seu livro “Análise de Conteúdo” (1977, p. 117): 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As 
categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem em um 
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise 
de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. 

(…) Classificar elementos em categorias impõe a investigação 
do que cada um deles tem em comum com os outros. O que 
vai permitir o seu agrupamento é a parte comum entre eles. 

A análise de conteúdo, ainda segundo Bardin (1977), assenta, 

implicitamente, na crença de que a categorização, ou seja, a passagem de 

dados brutos a dados organizados, não introduz desvios no material analisado, 

mas que dá a conhecer índices de inferências, em hipóteses novas e em dados 

exatos. 
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As categorias selecionadas e analisadas foram as seguintes: o trabalho 

escravo indígena, o trabalho escravo negro; o racismo, a discriminação; a 

violência física, violência simbólica / a resistência; o abolicionismo e a exclusão 

social. 

A categoria sobre o trabalho escravo indígena e sobre o trabalho 

escravo negro especifica a inadaptabilidade do índio e a adaptabilidade do 

negro ao trabalho agrícola e sedentário, que é a explicação comum nos livros 

didáticos para a introdução da escravidão negra no Brasil. 

O racismo e a discriminação fazem parte da categoria que especifica 

como os escravos africanos, aos olhos da minoria branca, foram considerados 

como raças inferiores na sociedade colonial, e receberam o tratamento de 

simples objetos e mercadorias. 

As categorias da violência física e da violência simbólica retratam que as 

faltas cometidas pelos escravos eram punidas severamente, de acordo com a 

vontade do senhor e da lei. A violência simbólica acha-se na imposição de usos 

e costumes diferentes daqueles usufruídos na longínqua África, inclusive a 

própria religião católica, imposta numa obrigação a um Deus que não lhes dizia 

respeito. A magia, a dança dos terreiros, a congada, as festas características 

da cultura africana, no Brasil, tornaram-se alvo de superstição e preconceito, 

sendo condenadas como práticas de bruxaria ou feitiçaria (CARRIL, 1997). 
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A resistência é outra categoria que engloba as várias formas de reação 

às violências citadas acima. Os negros escravos, em vários momentos, se 

rebelaram contra os seus senhores. A fuga de escravos foi uma realidade 

constante durante toda a história do Brasil até 1888; os quilombos – 

aglomerações de escravos fugidos – são a maior evidência dessa forma de 

rebeldia (CARRIL, 1997). 

O abolicionismo e a exclusão social são categorias que especificam a 

luta dos negros em prol da liberdade e o protesto de alguns setores da classe 

dominante, que conduziram o processo de emancipação, através das leis 

abolicionistas, e a conseqüência dos mesmos sobre a sociedade brasileira. 

Sobre a exclusão social a categoria especifica como nos textos didáticos não 

são veiculadas informações sobre os movimentos sociais dos negros em prol 

de melhores condições de vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – O NEGRO NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA 
DO BRASIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II, 
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, NO 
RECIFE 

 



 

 

 

 

 

               

Neste capítulo, trataremos da análise dos dados referentes ao nosso 

estudo a respeito do negro no livro didático de História do Brasil, para o Ensino 

Fundamental II. 

Na primeira parte, apresentaremos os livros didáticos selecionados e 

comentaremos a análise que o Guia do L ivro Didático faz sobre essas 

coleções. 

Na segunda parte, trataremos de analisar, a partir de categorias 

selecionadas, como essas coleções se referem ao negro na História do Brasil. 

A partir da consulta à base de dados da Secretaria de Educação de 

Pernambuco, mantida e alimentada pela Unidade da Merenda Escolar e Livro 

Didático, identificamos, em primeiro lugar, dez coleções – as mais requisitadas 

por professores de História do Ensino Fundamental II, os quais atuam nas 

escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, no Recife – PE. A consulta 

resultou no quadro que apresentaremos a seguir: 
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COLEÇÕES SELECIONADAS 

AUTORES TÍTULOS EDITORA/ 
CIDADE/ANO      

N.o de 
VOLUMES           

PILETTI, Nelson e 
Claudino              

História e Vida                      

Integrada, 5a a 8a 
séries                     

São Paulo: Ática, 
2002                                  

17. 611 

SCHMIDT,Mário 
Furley   

Nova História Crítica                                         

5.a a 8.a séries                                      

São Paulo: Nova 
Geração, 2003 
 

          
7.024 

COTRIM, Gilberto 
Cotrim            

Nova História Crítica,                                

5.a a 8.a séries                                                 

São Paulo: Saraiva,                              
2002 

3.313  

VALENTINI, Lucy,                                          
VILELA, Célia e              
ORDONÊZ, Marlene 

Cultura e Sociedade, 

5.a a 8.a séries                                                        

São Paulo: IBEP, 
1999 

1.272 

FURTADO, Joaci                                      
Pereira e VILLA,             
Marco Antônio                 

História do Brasil /                    

História Geral  5.a a 

8.a séries                                      

São Paulo: Moderna, 
2001 

1.032 

MARTINS, José 
Roberto  

História – Edição 

Reformulada  5.a a 

8.a séries                           

São Paulo: FTD, 1997 660 

MONTELLATO, 
André, Scipione,                               
CABRINI, Conceição         
Aparecida, 
JR.CAPELLI, 
Roberto 
 

História  Temática 5.a 

a 8.a séries                                                                 

São Paulo: 1999 497 

ANTUNES, Maria                
Fernanda e                                                            
MARANHÃO, 
Ricardo        
Frota  

Trabalho & Civili zação 
5.a a 8.a séries                             

São Paulo: Moderna, 
1999 

403 

MARQUES, Ademar             
Martins; BARUTTI,                                             
Flávio Costa e FARIA 
Ricardo de Moura                   

História & Companhia ,          
I, II , III , IV. 5.a a 8.a 

séries                            

Belo Horizonte:  Lê, 
1998 

320 

MOCELLIN, Renato                                                 
                                                
                                                
 

Para Compreender a 
História 5.a a 8.a séries                                                   

São Paulo: Brasil, 
1997 

181 

Fonte: Secretaria de Educação / PE – Unidade da Merenda Escolar e Livro Didático   
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 Em seguida, dentre estas coleções, selecionamos três títulos para 

terem seu conteúdo analisado em relação ao tratamento dispensado ao negro 

pelo livro didático de História do Brasil, adotado em turmas do Ensino 

Fundamental II, na rede pública estadual de ensino. A seleção apontou: 

�
História e Vida Integrada (PILETTI, Nelson e Claudino): primeiro 

lugar na escolha dos professores; 

�
Nova História Crítica (SCHMIDT, Mario Furley): segundo lugar 

em aquisição pelos professores; 

�
História do Brasil / História Geral (FURTADO, Joaci Pereira e 

VILLA, Marco Antonio). Esta coleção encontra-se em quinto lugar no rol dos 

livros mais requisitados pelos professores. 

A coleção de Furtado e Villa foi escolhida por apresentar dois volumes: 

um para a 5ª série e outro para a 6ª série, ambos referentes só à História do 

Brasil no que concerne ao tema a que nos propusemos analisar. 

Das coleções História e Vida Integrada (PILETTI, Nelson e Claudino) e 

da Nova História Crítica (SCHMIDT, Mario Furley) foram utilizados os 

volumes das 6ª e 8ª séries, pela mesma razão apontada na escolha das de 

Furtado e Villa. 
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3.1 – Análise pelo Guia do L ivro Didático das coleções se lecionadas 

Iniciamos esta parte com a análise do Guia do L ivro Didático, 2001 

porque, através dela, temos uma visão geral da avaliação sobre as coleções 

selecionadas no que concerne aos seus pontos positivos e negativos. 

A coleção História e Vida Integrada (PILETTI, Nelson e Claudino, 

2003), segundo o Guia do L ivro Didático, 20014 é “recomendado com 

distinção”5 por apresentar o conteúdo de forma adequada e inovadora, 

registrando-se a preocupação em discutir o passado de forma articulada com o 

presente e remeter o aluno a situações vivenciadas cotidianamente na escola, 

na família e nos espaços públicos. 

Nesta coleção, a proposta metodológica de ensino-aprendizagem 

contribui para que o aluno desenvolva uma visão crítica da realidade e o 

espírito participativo. 

Destaca-se a preocupação dos autores em apresentar textos que 

expressem opiniões diferentes sobre um mesmo tema, instigando o aluno a 

refletir e a optar por uma delas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do 

espírito crítico. 

                                                
4 O Guia do L ivro Didático é uma publicação destinada aos professores para que tenham 
acesso ao parecer de especialistas sobre livros didáticos, avaliados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD), do Ministério de Educação e Cultura (MEC), em conjunto com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento (FNDE), desde 1998, e destina-se aos níveis de Ensino 
Fundamental I e II, devendo ser estendido ao Ensino Médio em 2005. 
5 “Recomendado em distinção”, “recomendado” e “recomendado com ressalva” são os 
conceitos atribuídos pelos especialistas avaliadores do PNDL aos livros didáticos analisados 
em função dos pontos positivos e negativos do livro. 
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Em relação ainda à metodologia, observa-se que o livro em questão 

busca facilitar ao aluno a compreensão do conteúdo histórico e da forma como 

o mesmo foi construído, além de sinalizar ao educando que ele também pode 

participar desse processo de produção do conhecimento. 

Ainda pelo Guia do L ivro Didático 2001, esta atitude soma-se à 

perspectiva de se trabalhar a História como processo marcado por 

continuidades e rupturas, expondo a forma conflituosa como o mundo atual foi 

construído: fruto da participação de diferentes grupos sociais ao longo do 

tempo e em espaços definidos. Ressalte-se também o interesse em 

desenvolver a capacidade interpretativa do aluno, revisando as explicações 

lineares de investigação histórica, evitando a discussão dos fatos passados 

desvinculada dos problemas do presente e expondo a sua historicidade como 

fator integrante da construção de uma época.       

A coleção, diz o mesmo Guia, contribui efetivamente para aprimorar a 

prática da cidadania e da ética. Essa preocupação está presente em todos os 

volumes e destacam-se abordagens sobre valores, como: solidariedade, 

respeito, responsabilidade e liberdade. Procura-se identificar e questionar 

qualquer tipo de preconceito, racismo ou discriminação, ressaltando-se que 

eles produzem violência, ódio e intolerância. Diversas atividades são 

direcionadas para ensinar ao aluno a importância de respeitar as diferenças, 

incentivando o convívio entre os indivíduos. 
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O Manual do Professor, dos livros de Nelson e Claudino Piletti, é bem 

elaborado, detalhado, explicativo e de fácil manuseio.                

Merecem destaque, ainda, os textos destinados à reflexão dos 

professores, envolvendo temáticas que permitem repensar a prática docente e 

a teoria da História (GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 2001). 

Quanto à coleção Nova História Crítica, de Mario Furley Schimidt, o 

Guia do  Livro Didático 2001 aprova-o com ressalva. Apesar disso, a 

mencionada coleção está colocada em 2º lugar na preferência dos professores 

de História. Segundo o comentário do referido Guia, a proposta teórico-

metodológica da coleção está centrada nos processos de transformação 

histórica, enfatizando, fundamentalmente, as contradições sociais. Os 

conteúdos históricos são apresentados de maneira integrada, utilizando-se 

fontes históricas diversificadas. 

Ainda assim, deve-se salientar que existe nela a incorporação parcial de 

renovações historiográficas; a abordagem da história caracteriza-se pelo 

maniqueísmo (polarização entre ricos e pobres, classe dominante e classe 

dominada), apresentando, também, simplificações de conteúdo ou na formação 

de conceitos. 

As atividades propostas sugerem uma concepção guiada por objetivos 

que visam a desenvolver aspectos reflexivos da prática pedagógica e a 

despertar o senso crítico do estudante. Os conteúdos são apresentados de 
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modo coerente com a proposta, relacionando passado e presente e 

considerando os alunos como atores históricos da realidade e como sujeitos 

ativos no processo de aprendizagem. Por exemplo, o estudo sobre a abolição 

da escravidão no Brasil é iniciado indagando-se por que, cem anos depois da 

libertação do cativo, ainda persistem tantas diferenças sociais entre a 

população negra ou mestiça e os demais grupos étnicos (7ª série). 

Apesar da pertinência e da boa qualidade dos textos selecionados, nem 

sempre as propostas de exercício de leitura são satisfatórias, uma vez que se 

apresentam truncadas e, portanto, consideradas muito difíceis para os 

respectivos níveis de escolaridade dos alunos. Os exercícios de revisão exigem 

habilidades de memorização, interpretação e síntese e, sendo muito longos, 

podem levar ao cansaço e ao desinteresse (GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 

2001). 

Quanto à Metodologia da História, os conteúdos são 
desenvolvidos com base numa leitura inspirada no 
materialismo histórico. A história é concebida como um 
processo de mudança das sociedades e dos próprios 
indivíduos, sendo as transformações históricas explicadas 
como o produto do desenvolvimento econômico, da divisão da 
riqueza, da diferenciação social e das contradições inerentes 
aos processos sociais (GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 2001, 
p. 351).  

 

Observe-se, porém, que não se adota como uma verdade absoluta o 

conhecimento do passado, cuja apreensão é apresentada como fruto da 

interpretação do historiador. 
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Busca-se estimular o espírito de tolerância às diferentes 
concepções religiosas e culturais e destaca-se o papel da 
educação como instrumento de aperfeiçoamento da cidadania. 
Procura-se, também, recuperar a memória dos ‘esquecidos na 
história’: os trabalhadores, os índios, as mulheres e as 
crianças. Mostra-se a pluralidade das culturas e busca-se 
desenvolver o respeito pelo outro. Mostra-se, assim, uma 
postura crítica a qualquer tipo de discriminação social, étnica, 
de gênero e origem. Como exemplo, questões como racismo, 
preconceito social, desigualdades são discutidas, 
confrontando-se passado e presente (GUIA DO LIVRO 
DIDÁTICO, 2001, p. 352).  

 

O Manual do Professor contém orientações, visando à 
articulação dos conteúdos entre si e com outras áreas do 
conhecimento, bem como apresenta um repertório bastante 
rico de atividades para a abordagem dos temas transversais. 
Em vista da extensa bibliografia comentada por assunto, o 
Manual pode contribuir para a atualização do professor (GUIA 
DO LIVRO DIDÁTICO, 2001, p. 352).  

 

São indicados vários exercícios e atividades, não havendo, entretanto, 

discussão a respeito das formas de avaliação e nem se apresenta a resolução 

dos exercícios. Ao se fundamentar a abordagem adotada na coleção, resvala-

se para a simplificação e distorção de conceitos no que diz respeito à análise 

historiográfica. Nas páginas 1 e 2 do Manual, contrapõe-se uma maneira de 

ensinar História, denominada pelo autor de “História Tradicional”, à outra à qual 

é atribuído o rótulo de “História Social”. A caracterização dessas abordagens é 

feita de maneira rápida e simplificadora, podendo levar o leitor a confundi-las 

com métodos de ensino (GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 2001). 

A coleção História do Brasil / História Geral, de Joaci Pereira Furtado 

e Marco Antonio Villa, está em quinto lugar no rol dos livros mais requisitados 
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pelos professores, sendo aprovada com ressalva pelo Guia do L ivro Didático 

2001, que salienta não ser homogênea. Os volumes das 5ª e 6ª séries 

caracterizam-se por uma narrativa factual, enfatizando os aspectos políticos e 

econômicos, ao passo em que os das 7ª e 8ª séries são mais interpretativos, 

trazendo também tópicos sociais e culturais.  

O Manual do Professor não contém discussão a respeito das propostas 

de avaliação da aprendizagem nem dá orientação para os trabalhos sugeridos; 

no entanto, os exercícios propostos são diversificados e elaborados de maneira 

adequada, debatendo questões afeitas à ética e à cidadania, relacionando 

passado e presente. Há uma farta e variada iconografia, trabalhada de forma 

integrada ao texto. A linguagem é clara e os capítulos são enriquecidos por 

diversos textos complementares. 

A metodologia de ensino da História é tratada em conjunto com a 

metodologia da História na Apresentação do Manual do Professor. O principal 

objetivo é oferecer ao estudante subsídios com os quais possa, ele mesmo, 

chegar às próprias conclusões sobre as sociedades que existiram no passado 

(GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 2001). 

Os dois primeiros capítulos do volume da 5ª série tratam dos princípios 

fundamentais do conhecimento histórico, fazendo referência à realidade 

contemporânea, o que aproxima as reflexões teóricas sobre a disciplina da 

capacidade de compreensão do aluno. 
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A linguagem é, em geral, clara, com exceção do volume da 5ª série, cujo 

texto, em tom acadêmico, pode ser de mais difícil compreensão para o aluno.                

Na apresentação do volume da 5ª série, são explicitados os aspectos 

metodológicos relativos ao conhecimento histórico. Neste volume, nota-se a 

preocupação, em alguns capítulos, em introduzir uma discussão mais recente 

sobre o imaginário religioso da Colônia e as desigualdades sociais durante o 

ciclo de exploração aurífera em Minas Gerais, por exemplo, ao passo em que o 

livro da 6ª série é bastante deficiente. 

O Guia do L ivro Didático 2001 adverte para o cuidado de colocar em 

negrito alguns termos e conceitos importantes para a compreensão dos 

conteúdos tratados, mas algumas categorias não recebem atenção especial, 

como, por exemplo, os conceitos de natureza, cultura, poder e trabalho.  

Nos volumes das 5ª e 6ª séries, há uma preocupação excessiva com a 

atuação dos indivíduos nos processos históricos, em detrimento do papel social 

desempenhado pelos grupos sociais envolvidos. 

A preocupação com o aprimoramento da prática, da ética e da 

construção da cidadania manifesta-se em várias atividades, nas quais se 

propõe o estabelecimento de relações e conteúdos históricos e a realidade 

contemporânea. Propõe-se, por exemplo, a comparação entre a democracia 

ateniense e a vida política brasileira no presente; o trabalho em grupo a 

respeito da situação atual do negro em nosso país; e questões relativas à 
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tragédia da fome, às guerras e à discriminação social em algumas partes do 

globo. 

O Manual do Professor, embora esquemático, contribui para a 

formação e atualização do professor, ao apresentar uma bibliografia composta 

de trabalhos sobre educação e metodologia do ensino, além de títulos 

relacionados com os conteúdos específicos tratados nos capítulos. São 

apresentados alguns procedimentos de avaliação da aprendizagem, como 

provas, atividades em grupo e participação em sala de aula. Não há, contudo, 

uma discussão a respeito dessas propostas. Há sugestões de trabalhos 

interdisciplinares, como, por exemplo, elaboração de mapas, teatralização e 

leitura de textos literários, faltando, porém, a orientação para o seu 

desenvolvimento (GUIA DO LIVRO DIDÁTICO, 2001).  

Apesar de as coleções de Schmidt (2003) e de Furtado & Villa (2001) 

terem sido “recomendadas com ressalvas” pelo Guia do Livro Didático (2001), 

nota-se que ambas ocupam posição de destaque na escolha dos professores: 

a de Schmidt, o 2° lugar, e a de Furtado & Villa, o 5° lugar, numa lista das dez 

coleções mais requisitadas pelo corpo docente das escolas públicas estaduais 

do Recife.  

Ao contrariarem as especificações do Guia do Livro Didático, os 

professores estariam usando de autonomia ou estariam sendo influenciados 

pelos propagandistas das editoras? 
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Concordamos com Freitag (1989), para quem os professores fazem as 

suas escolhas, ou críticas, fundamentados em critérios decorrentes de sua 

experiência profissional e do seu conhecimento. 

 

3.2 – O negro no livro didático de História do Brasil para o Ensino 
Fundamental II 

Para a análise do tratamento dispensado ao negro pelo livro didático de 

História do Brasil para o Ensino Fundamental II, adotamos, como procedimento 

metodológico central, a análise de conteúdo, como já foi mencionado no 

capítulo anterior. Dentre as técnicas de análise de conteúdo, optamos pela de 

Bardin (1997). 

As categorias selecionadas para a análise da presença dos negros nos 

livros didáticos de História do Brasil para o Ensino Fundamental II são as 

seguintes: 

• Trabalho; 

• Racismo – Discriminação; 

• Violência Física e Simbólica; 

• Resistência; 

• Abolicionismo; 

• Exclusão dos Oprimidos. 
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Escolhemos essas categorias porque são as que se encontram em 

evidência na apresentação do negro pelos livros didáticos que tratam a respeito 

da história do nosso País. 

As coleções analisadas abordam os assuntos referentes a tais 

categorias, desde a época colonial até o início do século XX. A escravidão, o 

sofrimento, a humilhação, o preconceito estão presentes em suas páginas, 

dando-nos indicações para o estudo que nos propusemos a realizar. 

Iniciaremos a análise abordando a categoria trabalho, pois, a mesma 

nos permite tratar o escravismo indígena e o escravismo negro e suas relações 

no processo de colonização. O trabalho escravo será enfocado em suas 

diversas atividades, desde o exercício nos engenhos, na casa-grande e nas 

minas, até o praticado pelos “negros de ganho”.  

 

3.2.1 – O trabalho escravo: suas diversas formas 

Nos livros didáticos analisados há sempre uma explicação ou um 

argumento sobre as causas que levaram os colonizadores europeus a 

introduzirem o escravismo nas terras americanas e sobre o por quê da 

mudança no relacionamento com seus habitantes – os indígenas – que teriam 

passado do regime de colaboração para escravidão, como veremos mais 

adiante, numa citação de Furtado & Villa (2001). 
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Para Schmidt, 6ª série, 2003, p. 205: 

(...) a escravidão foi a saída que os colonizadores portugueses 
encontraram para resolver um grande problema como arrumar 
(sic)6 mão-de-obra para colonizar o Brasil. Onde conseguir 
pessoas dispostas a trabalhar pesado na construção de 
cidades, nas plantações e no cuidado dos animais? 

A população de Portugal (cerca de um milhão de habitantes) 
era pequena demais para um território tão vasto como o Brasil. 
Além disso, muitos portugueses não queriam viver num 
continente distante. O jeito era utilizar a mão-de-obra dos 
índios. Acontece que os índios tinham seu próprio modo de 
vida e estavam muito bem sem os europeus. Não iriam 
trabalhar pesado apenas para os colonos enriquecerem. Então, 
como forçar os índios a trabalhar para os europeus? 
Exatamente desse jeito: forçando-os, isto é, escravizando-os. 
Então os índios se tornaram os primeiros escravos do Brasil.   

 

Este é o argumento de Schmidt (2003) para explicar a introdução do 

escravismo nas terras conquistadas: a necessidade de braços para coloniza-

las e a insuficiente população portuguesa para ocupar um território tão vasto.  

Em relação a essa mesma questão, as duas outras coleções de livros 

didáticos analisados adotaram a mesma perspectiva de Schmidt, porém, 

apenas, expõem as conseqüências da passagem da colaboração dos 

indígenas para a escravidão.  

Em Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 88) encontramos: 

                                                
6 Nessa citação, como em outras posteriores, Mario Schmidt usa expressões próprias da 
linguagem coloquial, o que prejudica o nível didático de sua coleção, emprestando, como 
poderemos observar mais adiante, certos ares de discurso oral às suas observações. 
 



 

75 
 
 

 
 

O modo de viver dos povos indígenas começou a mudar 
radicalmente no momento do encontro com os europeus. Estes 
ocuparam as terras dos índios e forçaram-nos a abandonar a 
sua forma de trabalho nas aldeias para atender aos interesses 
dos conquistadores. 

 

Um dado importante relatado por Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 57), 

foi a introdução do escravismo indígena a partir de 1530:  

Em um primeiro momento a convivência entre índios e 
europeus foi realmente tranqüila. Mas a situação se alterou 
completamente a partir da década de 1530, quando Portugal 
começou a implantar sua colônia na América por meio do 
povoamento e da exploração de suas terras. Para tanto, os 
portugueses passaram a expulsar os nativos de suas áreas e 
forçá-los ao trabalho escravo. 

 

Para Freitas (1983), os portugueses jamais afirmaram, em qualquer 

documento, que em Portugal não haviam camponeses dispostos a emigrar 

para o Brasil. Havia, sim, em Portugal, uma grande massa de camponeses que 

sonhava sair do reino para construir vida nova em terras distantes. A bem 

dizer, necessitavam desesperadamente emigrar. Os primeiros anos do  reinado  

de  D.  João III  foram  de  grande  miséria  popular, em conseqüência de más 

colheitas, a que se seguiram pestes devastadoras. A coroa, o clero e a nobreza 

haviam monopolizado quase todas as terras agrícolas, das quais duas terças 

partes se achavam incultas. 

Houve, no início, ainda segundo Freitas (1983), uma certa imigração de 

camponeses lusitanos, porém, ao chegarem ao Brasil, suas pretensões foram 
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ignoradas pelas autoridades que representavam a Metrópole: terras e liberdade 

pessoal. As autoridades, ou seja, os donatários desejavam-nos num trabalho 

intensivo de subsistência nas plantações e, como eles eram homens livres, 

achavam que deveriam trabalhar para si próprios. 

Os donatários queixaram-se à Coroa e esta impôs severas restrições à 

imigração, alegando a necessidade de evitar que o reino se despovoasse 

(FREITAS, 1983). 

Em Piletti & Piletti (2002), Furtado & Villa (2001) e Schmidt (2003), não 

há nenhuma alusão à vontade de portugueses imigrarem para o Brasil numa 

vontade premente de melhorar suas condições de vida. 

Dentre as três coleções analisadas, a de Furtado & Villa (2001) seria a 

mais consistente e completa no que concerne ao escravismo indígena. 

As formas de escravização do índio, segundo Furtado & Villa (5ª série, 

2001, p. 58), eram as seguintes: 

• Guerras justas: eram somente aquelas autorizadas pelo rei 
e pelos governadores das capitanias ou em legítima defesa 
contra tribos canibais. 

• (...) A caça ao índio: acredita-se que, até o final do século 
XVI, os bandeirantes paulistas capturaram cerca de 300 mil 
índios, dos quais 30% foram vendidos em outras capitanias. 

• (...) Escravidão voluntária: com a destruição de suas aldeias 
e tribos – ou ainda quando escapavam à devastação das 
missões – fora das quais tinham muita dificuldade de 
sobreviver, alguns índios procuravam os brancos, 
oferecendo-se a si mesmos e os próprios filhos para se 
salvarem da fome. 

• (...) Casamento forçado: outra maneira de escravizar os 
índios foi obriga-los a ficar nos engenhos e nas fazendas e 
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casa-los com escravas negras. Os filhos desses 
casamentos, conforme dizia a lei, nasceriam escravos. Os 
jesuítas protestaram e, em 1566, isso foi proibido. (...) Os 
próprios jesuítas, porém, foram acusados de “casar índios 
com pretos e pretas escravas, batizando os filhos como 
servos”, de acordo com um testemunho da época. 

 

As coleções analisadas atestam que o sistema de produção colonial 

operou, inicialmente, tendo por base a escravidão indígena. A partir do século 

XVII, os portugueses passaram a utilizar escravos africanos em lugar dos 

escravos indígenas.  

Qual a causa dessa mudança? 

Em Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 129 ) encontra-se o seguinte: 

(...) alguns historiadores defenderam a idéia de que os índios 
não se adaptavam ao trabalho na lavoura (...) Na verdade, o 
trabalho rotineiro e sedentário na agricultura era muito diferente 
daquele a que os índios estavam acostumados. Adaptar-se a 
ele era uma grande mudança cultural, à qual muitos índios de 
fato resistiram, assim como os africanos pouco habituados a 
ele. 

Essas afirmações nos levam a perceber que, nos livros didáticos 

analisados, seria obra de uma corrente de historiadores a interpretação de que 

a introdução do escravismo no Brasil se deve, também, à inadaptabilidade do 

índio à grande lavoura e a adaptabilidade do negro a ela. Essa posição parece 

apontar para uma permanência na concepção que veicula o livro didático de 

História, pois o distancia dos conhecimentos históricos produzidos mais 

recentemente. 
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O trabalho regular, metódico, realizado pelos indígenas nas missões ou 

reduções religiosas, afirma Freitas (1983), demonstra a falácia de que eles 

sofriam de ingênita aversão ou inadaptação ao trabalho sedentário. Nas 

missões, o índio desempenhou excelentemente todos os misteres agrícolas, 

pastoris, extrativistas e artesanais. É sabido que várias tribos cultivavam suas 

terras. 

Segundo Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 32):  

(...) os tupis, além de bons caçadores e pescadores, eram 
agricultores que empregavam a técnica da ‘coivara’: 
queimavam um pedaço (sic) de floresta para plantar milho e 
sobretudo mandioca. Depois que a terra se esgotava, 
mudavam-se para outro lugar e faziam novas queimadas para 
novas plantações – o que os levava a se deslocarem de 
tempos em tempos. 

 

Essa prática é utilizada ainda hoje, não somente por indígenas, mas por 

grandes proprietários de terra, causando desmatamento em nossas florestas e 

empobrecimento do solo. 

Por outro lado, quem nos assegura que todos os escravos negros 

introduzidos no Brasil estavam acostumados ao trabalho agrícola sedentário? 

Arrancados de suas tribos ou de sua terra e separados do convívio de sua 

gente, eles vinham de diferentes povos, com línguas, costumes e sociedades 

variadas. 

Existem assim, duas questões básicas que os livros didáticos analisados 

utilizam para explicar a introdução do escravo africano no Brasil: os interesses 
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mercantis lusos no tráfico negreiro e a já comentada inadaptabilidade do índio 

ao trabalho na grande lavoura a despeito da adaptabilidade do negro a esse 

trabalho. 

A primeira, segundo Davies (2000), omite a resistência indígena à 

escravidão como fator que teria estimulado a introdução de escravos negros, 

que, por virem de regiões distintas da África e possuírem culturas e línguas 

diferentes, chegavam como indivíduos isolados, desenraizados e, portanto, 

mais facilmente manipuláveis pelos senhores. É excluída, no tratamento dessa 

questão, a resistência dos nativos em detrimento à dominação do colonizador 

europeu, ou seja, a resistência indígena e o desenraizamento do escravo negro 

não são postos em evidência. 

Assim sendo, desde que nenhum elemento da história africana é 

considerado pelos textos dos livros didáticos analisados, o fornecimento de 

escravos dependeria, apenas, da vontade e dos interesses metropolitanos. 

A segunda questão, que se refere ao indígena americano, denota 

caráter racista e pode ser facilmente refutada, como mostraremos mais 

adiante. 

Na contracorrente dessa argumentação, Furtado & Villa (5ª série, 2001, 

p. 57-58) nos mostram um avanço no livro didático, o que revelaria a 

assimilação, pelo discurso didático, de questões e perspectivas que a 

historiografia mais recente produziu: 
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Ainda hoje ouvimos dizer que o índio é preguiçoso, não gosta 
de trabalhar e por isso  escapou à escravidão. Não é o que 
parece quando verificamos a história dos povos nativos da 
região que mais tarde seria o Brasil. Na verdade, desde que os 
brancos chegaram aqui, em 1500, sempre exploraram a mão-
de-obra indígena de um jeito ou de outro. (...) De qualquer 
maneira, os índios foram a mão-de-obra mais empregada nos 
canaviais e engenhos de açúcar até o final do século XVI. E 
continuaram trabalhando nas regiões pobres da colônia, onde 
não se produziam gêneros mais lucrativos para a exportação. 

 

A verdade é que, durante o período colonial e mesmo depois da 

Independência, a exploração do trabalho indígena esteve presente na 

produção agrícola de São Paulo: cereais, algodão, café. No Maranhão, o 

trabalho indígena perdurou até 1755, quando a Companhia Geral do Grão-Pará 

e Maranhão introduziu escravos negros naquela região. Em Minas Gerais, 

Bahia, Goiás e Mato Grosso, a mineração, em sua fase inicial, se fez com o 

trabalho dos nativos. 

A despeito das proibições das coroas ibéricas e das campanhas de 

algumas ordens religiosas, principalmente a dos jesuítas, a escravatura 

indígena sobreviveu, de fato, em inúmeras regiões da América até o princípio 

do século XIX, segundo Freitas (1983). 

Nos livros didáticos analisados, apenas Furtado & Villa (2001) ressaltam 

o trabalho indígena no litoral, na região amazônica e na capitania de São 

Paulo. 

Assim sendo, parece evidente que a causa da substituição do índio pelo 

negro não foi a falta de produtividade daquele. Então, qual seria ela? 
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Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 130), recorrendo aos historiadores 

como argumento de autoridade, nos asseguram: “Outra idéia corrente entre 

historiadores foi a de que os africanos, apesar de custarem mais, tinham uma 

produtividade maior, o que compensava o alto custo investido neles”. 

Mais adiante: “Na verdade, o que era extremamente lucrativo na escolha 

da escravidão africana era o comércio de homens e mulheres africanos 

realizado pelos europeus”. 

Temos, assim, nessa citação de Piletti & Piletti (2003), dois argumentos 

para justificar a mão-de-obra indígena pela africana: os africanos desenvolviam 

maior produtividade e, além disso, o comércio de homens e mulheres africanos 

tornava a escravidão extremamente lucrativa.  

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 58) concordam com o segundo 

argumento: 

De modo que não era  a ‘preguiça’  que diferenciava o escravo 
índio do escravo africano. Muitas vezes era economicamente 
mais interessante comprar cativos da África. A falsa alegação 
de que o índio não prestava para o trabalho interessava aos 
traficantes de negros  e à Coroa, que tinham rendas enormes 
com o comércio de africanos. Nisso a Igreja Católica ajudou 
bastante, exigindo leis que protegessem os nativos e 
aprovando a escravização dos negros . 

 

Em Schmidt (6ª série, 2003, pág. 210), os verdadeiros motivos para o 

número de escravos africanos superar o de índios não foi a adaptabilidade de 

um ou a inadaptabilidade do outro: 
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O primeiro foi o fato de que muitos índios morreram. Morreram 
porque foram expulsos de suas terras e massacrados pelos 
homens brancos, por causa das doenças que os europeus 
trouxeram da Europa (varíola, sarampo, gripe) e porque foram 
escravizados, obrigados a trabalhar até não agüentar mais. 

 (...) Depois que a maioria dos índios morreu ou fugiu para o 
interior, os colonos portugueses deram preferência aos 
escravos africanos. Quando os colonos africanos morriam de 
doença ou de excesso de trabalho, os colonos brasileiros, 
simplesmente, compravam mais escravos africanos dos 
traficantes. 

 

Schmidt (6ª série, 2003, p. 211) relata como os negros eram obtidos na 

África e transportados para a América e, também, como nações católicas e 

protestantes passaram a disputar o direito de vender seres humanos para as 

colônias americanas. Relata como os traficantes ficaram ricos e conclui: “(...) 

que os principais interessados no tráfico negreiro para o Brasil eram os 

próprios colonos: os latifundiários, que precisavam de mão-de-obra e os 

traficantes que lucravam um bocado (sic)”. 

Schmidt apenas cita a riqueza e o poderio dos mesmos, como se, para 

eles, fosse apenas uma modalidade para ficar mais rico e não como causa 

maior da substituição da mão-de-obra indígena, englobada, aí, a questão do 

lucro aferido pelas transações mercantis em relação à Coroa e ao tráfico 

negreiro. 

Para justificar a escravidão, as nações colonialistas alegavam que os 

negros pertenciam a uma raça inferior, sendo necessário que fossem 
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civilizados e que, como na África já eram escravos, em nada se alteraria sua 

condição natural. 

Na África, porém, afirmam Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 60): 

(...) a principal fonte de cativos era a guerra. Os escravos 
passavam a fazer parte da família, com a diferença de que 
trabalhavam mais que os outros moradores da casa. Nas 
sociedades em que havia Estado, os escravos serviam como 
escravos domésticos, mineradores, carregadores, artesãos e 
agricultores nas propriedades do rei e das pessoas mais ricas. 

Nunca houve ‘criação’ de cativos para venda e, na quarta 
geração, os descendentes de escravos normalmente nasciam 
livres. Mas, a partir do século XV, o tráfico negreiro iniciado 
pelos portugueses provocou profundas mudanças destrutivas 
nas sociedades africanas.  

 

Essas mudanças fizeram com que diversos povos africanos passassem 

a ter, na captura e venda de negros, sua principal atividade econômica. Assim, 

o escravo africano, que antes era presa de uma escravidão do tipo patriarcal, 

passou a ser presa de uma escravidão econômica de base mercantil, 

fundamentada na troca de bens de consumo – uma troca feita por seus 

próprios pares. 

Em Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 130), essa questão é apresentada 

nos seguintes termos: 

(...) para conseguir os escravos, os portugueses utilizavam 
diversos métodos. Eles organizavam verdadeiras caçadas: 
entravam nas aldeias, perseguiam e prendiam seus habitantes. 

Às vezes, os próprios chefes das tribos vendiam membros de 
seu grupo em troca de tecidos, armas, jóias, tabaco, algodão, 
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aguardente e outras mercadorias; outras vezes, vendiam 
prisioneiros de guerra. Neste caso, os próprios traficantes se 
encarregavam de provocar guerras entre as tribos para depois 
comprar os prisioneiros. 

 

Com esses argumentos, presentes nos livros didáticos analisados, 

parece claro que a substituição da escravatura indígena pela negra obedeceu a 

regras ditadas pelas classes dominantes, colonial e metropolitana. 

Para Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 130), a razão da substituição era 

que: “Na verdade, o que era extremamente lucrativo na escolha da escravidão 

africana era o comércio de homens e mulheres africanos, realizado pelos 

europeus”.  

Segundo Décio Freitas (1983), a investigação do processo de 

substituição desvenda que ele ocorreu em todas as regiões onde a economia 

se articulou com o comércio internacional. Sempre que se deu essa 

articulação, o negro substituiu total e definitivamente o nativo americano, num 

processo rápido e irreversível. Não houve, nesses casos, qualquer resistência 

séria dos colonizadores à suspensão da escravatura indígena. A resistência 

dos colonos de certas regiões à abolição do cativeiro e a correlata importação 

de escravos negros cessaram desde o momento em que medraram economias 

produtoras de matérias-primas, destinadas ao mercado colonial. A chave dos 

problemas da substituição residia, por conseguinte, na articulação da economia 

local com o comércio internacional. Parece impossível fugir à conclusão de que 
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foi essa a conexão que efetivamente baniu de certas regiões a escravatura 

indígena para implantar, em seu lugar, a escravidão de negros.  

Na verdade, a escravidão negra gerava uma intensa atividade comercial 

relacionada com o tráfico de escravos, como parecem concordar os textos 

didáticos analisados. 

È, ainda, Décio Freitas (1983, p. 20) quem nos diz em que consistiu o 

interesse do comércio internacional em introduzir a escravatura negra: 

Suponhamos que a produção colonial de matérias-primas para 
exportação se baseasse exclusivamente no trabalho de 
escravos índios. Nesse caso, o mercantilismo europeu teria de 
adquirir as matérias-primas a peso de ouro e prata, pois o 
mercado interno para as manufaturas européias se limitava à 
mínima minoria dos proprietários. Como conseqüência, 
sobreviria uma descapitalização da Europa em benefício das 
colônias, o que implicava uma negação da própria razão de ser 
do pacto colonial. Os mesmos metais preciosos que a Europa, 
nesse tempo, extraía do Novo Mundo seriam recambiados para 
as colônias. Haveria acumulação de capital nas colônias e não 
nas metrópoles. 

 

Impunha-se, portanto, adquirir as matérias-primas coloniais com uma 

moeda não metálica. Essa moeda viria a ser o negro, uma moeda utilizada no 

“comércio triangular”. 

Para Mocelin (1987), existia uma espécie de comércio triangular, 

envolvendo o Brasil, a Europa e a África. Navios iam de Lisboa até a Guiné 

levando manufaturas. Ali carregavam escravos que eram trazidos para o Brasil 

e, aqui, carregavam açúcar que era levado até a Europa. Numa outra direção, 
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navios saíam de Portugal abarrotados de vinhos e manufaturas, vindo para o 

Brasil. Daqui iam para a África levando aguardente e fumo e voltavam ao Brasil 

cheios de escravos, partindo para Lisboa carregados de açúcar. O sistema do 

chamado “comércio triangular” impunha ao senhor de engenho sempre a 

compra de mais escravos, independentemente de suas necessidades 

econômicas. O senhor de engenho estava submetido a uma irremediável 

contradição: se não comprasse escravos ao traficante, este, a seu termo, não 

lhe compraria o açúcar. 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 125) não comentam sobre o “comércio 

triangular” e as causas da sua existência. Relatam apenas o comércio entre as 

colônias e a metrópole: 

(...) a colônia deveria produzir gêneros tropicais (açúcar, 
tabaco, algodão), metais preciosos a preços baixos, e comprar 
da metrópole escravos e objetos manufaturados (ferramentas, 
roupas e até alimentos) a preços elevados. Além disso, a 
colônia só podia comerciar com a metrópole. 

(...) A estrutura administrativa montada por Portugal serviu, em 
grande parte, para manter essa relação: colônia e metrópole, 
chamada de pacto colonial. 

 

O êxito dos interesses mercantis lusos se deve, aliás, à instituição do 

pacto colonial. 

Piletti & Piletti não deixam claro se a substituição da escravatura 

indígena pela africana foi uma imposição dos interesses mercantilistas, 

objetivando a permitir-lhes a aquisição das matérias-primas coloniais em uma 
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moeda metálica e barata – o negro. Por isso, cumpria proibir a escravatura 

indígena. A menos que houvesse importação de negros, reafirmando o 

argumento de Mocelin (1987), não haveria tampouco exportação de matérias-

primas coloniais. Piletti & Piletti ressaltam apenas o pacto colonial como 

exigência para as transações comerciais. 

Nos livros analisados de Piletti & Piletti, Furtado & Villa e Schmidt, não 

há referências ao comércio triangular como esquema geral em que se 

enquadrava a escravidão negra no Brasil, mas, referências freqüentes aos 

lucros subseqüentes do tráfico negreiro. 

Em Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 62), encontramos: “Os lucros 

poderiam ser enormes, maiores do que qualquer outro negócio. Não é por 

acaso, portanto, que, do século XVI até o final do século XVIII, o tráfico de 

cativos africanos foi um dos mais rentáveis do mundo”.   

Para Schmidt (6ª série, 2003, p. 130): 

Os lucros do tráfico negreiro ajudaram a enriquecer a burguesia 
européia. Tudo isso em nome da fé, do sentimento religioso. Só 
se fosse a religião do deus ouro! (...) uma parte enorme dos 
lucros com o tráfico negreiro acabou ficando com os habitantes 
da própria colônia. 

 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 130) asseguram que: “Esses 

comerciantes (traficantes) obtinham lucros altíssimos. Na África, compravam 

escravos por preços baixos: vendiam-nos depois na América por preços altos”.   
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Como vimos, nos livros didáticos analisados, a visão passada sobre o 

mercantilismo luso se atém somente ao lucro adquirido pela venda dos negros 

africanos para as colônias e a venda de produtos artesanais. 

O Brasil colonial, para Schmidt (6ª série, 2003, p. 205) foi: 

Brasil de escravidão. Os escravos estavam presentes em 
quase tudo na Colônia, nas plantações, nos serviços 
domésticos, nas manufaturas de açúcar, na construção das 
casas e das estradas, nos açougues, no comércio ambulante, 
nas lojas, na criação de gado, nas oficinas dos sapateiros, dos 
ferreiros, dos carpinteiros.  

 

O ser escravo não era somente uma forma de trabalho. O escravo era 

colocado sob a vontade do senhor, que não reconhecia sua condição de ser 

humano. Era parte de uma engrenagem, onde sua força de trabalho, sua 

vontade e seu corpo eram cativos na mesma medida. A grande maioria, após o 

desembarque, seguia para as fazendas onde passaria sua vida trabalhando 

sem futuro, sem sonhos, sem liberdade, à espera da morte. 

Para Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 131): 

(...) os escravos começavam o trabalho cedo da manhã e só 
paravam ao escurecer. Quase não tinham descanso; em 
muitos engenhos, aos domingos, cultivavam pequenos roçados 
para seu próprio sustento (...) Nos engenhos de açúcar, as 
condições de trabalho eram extremamente duras, tanto nos 
canaviais quanto nas moendas e nas caldeiras. Essas 
condições extremamente difíceis e ainda a alimentação 
insuficiente e de péssima qualidade faziam com que o tempo, 
de vida produtiva de um escravo não passasse de dez anos. 
Depois de dez anos de trabalho pesado, o escravo estava 
enfraquecido, doente e, na maioria dos casos, morria.  
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Kok (1997) concorda com essa argumentação ao relatar que: 

... nos cinco meses de safra, o ritmo de trabalho alcançava 18 
horas diárias sob o chicote do feitor, encarregado de vigiá-los. 
Depois, amontoavam-se nas senzalas – construções precárias 
onde habitavam os escravos – localizadas próximas à casa 
grande, residência do senhor de engenho, de sua família e de 
agregados. 

 

Eram difíceis as condições de trabalho e, como conseqüência, havia 

uma redução da expectativa de vida útil.                

Os mesmos livros didáticos analisados também nos relatam a 

resistência dos negros em relação aos maus tratos recebidos por trabalhos 

julgados mal feitos, pelas desobediências ou mesmo por capricho de seus 

senhores. 

É o que comentam Furtado & Villa (5º série, 2001, p. 65): 

Ainda que tratado como ‘coisa’, o escravo não se esquecia de 
que era gente. Os cativos reagiam à condição de propriedade 
das mais diversas formas, demonstrando que em momento 
algum deixaram de ser humanos. Há relatos de escravos que 
se sentiam ‘objetos’ pertencentes a outra pessoa. Mas, a 
grande maioria, nos menores detalhes do cotidiano da 
escravidão, procurou negar tal situação. 

E a primeira reação ao cativeiro foi o crime. Desde o 
assassinato de senhor até a fuga, os negros escravizados 
tentaram escapar às leis dos brancos, que os igualavam às 
bestas. 

Outras formas de reagir a esse tratamento foram a indolência 
(‘preguiça’) e a displicência no trabalho, que as punições do 
feitor ou os castigos do proprietário procuravam corrigir. 
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Os escravos que trabalhavam na casa-grande, como as negras 

“preferidas do senhor”, as criadas de quarto, as amas de crianças, as 

mucamas, as cozinheiras, as costureiras, os moleques de recado, tinham uma 

situação um pouco melhor que a dos negros que trabalhavam na lavoura. Os 

escravos domésticos eram escolhidos segundo sua beleza, sua inteligência, 

seus hábitos de higiene (VALENTE, 1996). 

Ao lermos as citações dos livros didáticos analisados e as referências 

literárias, parece-nos que os colonos só sobreviviam por causa dos escravos. 

Ainda é Valente (1996) que nos relata:  

... como existia uma série de estigmas associados à cor negra, 
a diferença de pigmentação da pele tornou-se entre os 
escravos um elemento distintivo da posição social. Por isso, 
particularmente entre os escravos domésticos, desenvolveu-se 
um desejo de branqueamento. Os negros de pele mais clara e 
aqueles que se afastavam dos valores africanos viam no 
branqueamento o único meio de subir na escala social e 
chegar a postos que lhes conferiam maior segurança, prestígio 
e liberdade. 

 

Schmidt (6ª série, 2003, p. 215) considera que: 

... os latifundiários não eram os únicos proprietários de 
escravos. Existiam pequenos fazendeiros que conseguiam ter 
dois, três ou quatro cativos. Esses fazendeiros geralmente se 
dedicavam a produzir alimentos para o mercado interno. 

Nas cidades havia muitos escravos. Uns se dedicavam ao 
serviço doméstico: limpar a casa, cozinhar, tratar de cavalos, 
trazer água da rua (dos chafarizes). Outros eram utilizados na 
construção de prédios, no calçamento das ruas com pedras, 
para botar azeite nos lampiões dos postes, levar os barris 
cheios de excrementos humanos (os tigres) para jogá-los no 
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mar. Os escravos também ajudavam o trabalho de ferreiros, 
carpinteiros, açougueiros, alfaiates, etc. 

Os escravos urbanos tinham uma vida um pouco menos presa 
do que no campo. Uma das figuras interessantes era a do 
escravo de ganho. Com autorização do dono, ele saía em 
busca de um emprego. (...) poderia auxiliar no corte de cabelos 
e recebia uma quantia de dinheiro por isso. Esse dinheiro 
pertencia ao seu dono. Também eram escravas de ganho as 
mulheres que faziam e vendiam doces e bolinhos nas ruas. 

 

Kok (1997) argumenta que as elites coloniais, contrárias à prática de 

qualquer trabalho manual,  mantiveram verdadeiros batalhões permanentes de 

escravos em suas fazendas e em suas residências urbanas, onde 

permaneciam curtas temporadas, apenas em ocasiões especiais, como festas, 

eleições, etc. 

Confirma esse mesmo autor, que tamanha era a rejeição por qualquer 

ofício manual, que o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), ao 

percorrer a região de Minas Gerais, em 1818, observou que a primeira coisa 

que um homem pobre fazia, quando tinha um pouco mais de dinheiro, era 

comprar um escravo para buscar um balde d’água ou um feixe de lenha.  

Parece-nos que, com todos esses argumentos, os colonos herdaram dos 

gregos o amor ao ócio e dos romanos, o uso da escravidão. 

A partir da segunda metade do século XVII, a exportação do açúcar 

brasileiro decaiu, não conseguindo enfrentar a concorrência dos holandeses, 

nas Antilhas. A colônia empobrecia rapidamente e, com ela, a metrópole. 
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Portugal dependia economicamente da exploração colonial. Assim sendo, 

voltam a estimular a procura do ouro, auxiliando os habitantes da colônia nessa 

tentativa. O ouro foi, finalmente, encontrado na última década do século XVII e 

sua exploração alterou a sociedade e a economia brasileiras. Surgiram novos 

grupos sociais e criou-se um mercado interno. O negro, no entanto, continuaria 

escravizado e reagiria sob formas variadas, do suicídio à formação de 

quilombos, tal como aconteceu no Nordeste, nas empresas açucareiras 

(COSTA, 1999). 

Para Schmidt (7ª série, 2001, p. 49): 

A vida dos escravos na mineração era terrível. O trabalho podia 
ser mais duro ainda que nas plantações. O historiador Charles 
R. Boxer calculou que o escravo na mineração vivia, em média, 
três anos menos do que os escravos nas lavouras. Imagine só 
ficar da madrugada até a noite com os pés na água, 
enfrentando frio, depois calor, depois mosquitos, debaixo de 
berros e pauladas, com as costas ardendo, os músculos em 
frangalhos de tanto se abaixar, pegar cascalho, revirar a bateia 
e catar. 

 

Segundo Kok (1997), as mortes dos escravos, também eram causadas 

por doenças, como disenteria, malária, infecções pulmonares ou, mesmo, por 

acidentes. 

Para o trabalhador das minas, se comparado ao escravo dos engenhos, 

havia mais chance de mudar de situação, seja por meio de fugas, asilos nos 

quilombos, ou seja, por meio de alforria. 
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A sociedade de Minas Gerais teve um grande número de escravos 

alforriados. Aproximadamente 1,4% da população escrava foi alforriada em 

1735 e, quando as lavras declinaram, em 1786, os alforriados constituíam 35% 

da população negra. 

Schmidt (7ª série, 2001, p. 54) alega que: 

... isso não queria dizer que os donos fossem caridosos. Na 
verdade, a alforria era um prêmio para o escravo que 
trabalhasse duro, não tentasse fugir e ainda denunciasse 
outros escravos desobedientes. Desse modo, a esperança de 
ser alforriado disciplinava o escravo. O que mostra que as 
promessas de alforria eram uma técnica para controlar os 
escravos.  

 

Além disso, para Kok (1997), o aumento da taxa de libertos explica-se 

pelo fato de muitos escravos terem conseguido comprar a sua alforria com o 

furto do ouro em pó e de pepitas, ou por meio dos rendimentos da mineração 

clandestina que praticavam durante a noite ou nos dias de folga. 

Piletti & Piletti (7ª série, 2002, p. 30) afirmam que: 

... havia também donos de escravos que lhes permitia trabalhar 
como faiscadores, desde que entregassem uma quantia fixa de 
ouro ao senhor, ficando com o restante. Se achassem muito, 
podiam ter a chance de comprar a própria liberdade. No 
entanto, a atividade mineradora para os escravos era 
extremamente árdua. O tempo de vida nas minas era muito 
curto e a compra de alforria, por parte dos escravos, embora 
possível, não era fácil. 

Por volta de 1760, as minas começaram a apresentar sinais de 

esgotamento. A partir dessa época, como conseqüência da decadência 
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econômica, os senhores concederam alforrias aos seus escravos invendáveis – 

crianças, mulheres e adultos, fracos e doentes – uma vez que não tinham mais 

como sustentá-los. Mas, isto não pôs fim à escravidão, que ganhou novo 

impulso ainda no século XVIII, durante a expansão cafeeira. 

Serão os escravos, com a capacidade esgotada de esperar por dias 

melhores, que irão usar da violência, que lhes foi tão peculiar, para se livrarem 

do trabalho e para serem reconhecidos como seres humanos e não como 

objetos. 

Esses e outros argumentos serão analisados mais adiante, em outras 

categorias.  

 

3.2.2 – Racismo-discriminação: a invenção do “ ser” negro e o livro didático 

Segundo Kabengele Munanga: 

A chave de argumentos monogenistas e poligenistas que se 
uniram para decretar a superioridade da chamada raça branca 
em relação às raças negra e amarela, encontra-se na utilização 
do conceito de raça, transportado da zoologia e da botânica 
para a nascente ciência do homem, que lhes permitiu 
classificar a humanidade em três grandes raças, hierarquizadas 
dentro de uma escala de valores na qual a própria raça 
ocuparia uma posição superior. (...) Envoltos pela atmosfera da 
racionalidade e da ciência alicerçada na biologia, engendra-se 
uma ciência de raças, a raciologia que tinha como objetivo 
explorar a diversidade humana. Entretanto, impregnada por 
argumentos que se pretendiam colocar neutros e empíricos, 
mas eram falaciosos (para não dizer ideológicos), desemboca 
em uma abundante hierarquização da humanidade em raças 
desiguais (MUNANGA apud SANTOS, 2002, p. 10-11). 
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O determinismo biológico que pavimentou o caminho do 
racialismo ou racismo científico até hoje pesa negativamente 
no futuro coletivo dos povos não europeus (...) Uma das 
conseqüências deste racismo é perceptível na invenção da 
idéia do negro como um coletivo inferior. Teoria e destino que 
até hoje pesam sobre a população negra no mundo e no Brasil” 

 

Na nossa historiografia oficial, como nos livros didáticos da história do 

Brasil, não há o reconhecimento do valor do negro como construtor e 

participante da vida brasileira. Desde o século XV que a nossa história é 

permeada pelo sangue e o sacrifício desses seres humanos que foram 

arrancados de sua terra de origem, transportados como “bestas” em navios 

tumbeiros, tratados como “coisas” e considerados pela Igreja Católica como 

“sem almas”. 

A ideologia da classe colonial dominante nos dias passados, como os de 

ainda hoje, não nos permitia apreender a realidade daqueles fatos nos livros 

didáticos. A explicação seria porque a história tem-se ocupado somente do que 

está documentado, e a documentação existente se refere à vida da camada 

dominante, sendo por ela escrita. 

  Hoje, o livro didático de história tem apresentado mudanças 

significativas em seu contexto: através de um programa governamental, é 

avaliado por especialistas em educação e seus autores têm assimilado novos 

conhecimentos que a historiografia tem produzido, melhorando, assim, o 

conteúdo e permitindo-nos conhecer fatos relegados pela ideologia dominante 

da época passada. 
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  Na verdade, o que se possuía na década de 80, por exemplo, segundo 

Perruci (1989), era uma verdadeira salada de fatos históricos, nem sempre 

importantes, misturados a conceitos sociológicos, econômicos, políticos e 

morais que não mantinham nenhuma coerência entre si e que eram copiados, 

em geral, de manuais, em voga na graduação universitária, quando não eram, 

de fato, simplesmente inventados pelos autores didáticos. 

  Depois destas breves considerações sobre o negro na sociedade 

brasileira, reportar-nos-emos à análise da categoria Racismo – Discriminação, 

nos livros didáticos de História do Brasil, para o Ensino Fundamental II, dos 

autores Piletti & Piletti (2002), Furtado & Villa (2001) e Schmidt (2003). 

  Nos tempos da colônia, os negros e mulatos eram relegados às 

profissões e atividades consideradas degradantes para os brancos. A estes 

estavam reservadas as atividades intelectuais, os serviços religiosos, os cargos 

de poder (CARNEIRO, 1997). 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 124) relatam que: 

... os vereadores para as câmaras municipais eram três ou 
quatro, escolhidos entre os “homens bons do lugar”. Os 
degredados, os judeus, os estrangeiros e os escravos, entre 
muitos outros, não eram considerados homens bons e, por 
isso, não podiam ser vereadores. 
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Esse é um fato histórico, porém com conotação racista, como veremos 

mais adiante numa citação de um dos livros didáticos pesquisados, 

concernente à sociedade da época. 

Além de serem acusados de pertencerem a uma raça impura, infecta e 

de terem o sangue manchado – como relatarão Furtado & Villa (2001), em 

citação próxima – os negros, mestiços, cristãos-novos e indígenas eram 

impedidos de ocupar cargos de confiança e de honra, sob a alegação de não 

possuírem tradição católica e títulos de nobreza: apenas procedimentos de 

natureza teológica e social. 

  Para Schmidt (6ª série, 2003, p. 214): 

A escravidão estimulou pensamentos racista. Os brancos 
olhavam para a situação dos escravos e chegavam a uma 
conclusão absurda: eles foram escravizados porque são seres 
inferiores aos europeus. Daí, foi um passo para acreditarem 
que negros e índios faziam parte de uma raça inferior que 
merecia ser dominada pelos brancos. Essa idéia falsa se 
espalhou no século XIX, e até hoje, na entrada do século XXI, 
ainda tem gente que acredita nela. 

 

Contudo, voltando ao século XVI, as afirmações de conteúdo teológico 

eram usuais em documentos coloniais. 

Os candidatos aos cargos públicos deveriam comprovar que não 

pertenciam à raça infecta, apresentando um atestado que dava veracidade à 

limpeza do sangue. As autoridades abriam, então, um processo que buscaria 
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informações sobre as origens, a vida e os costumes (de gerene vita et 

moribus7)  

Em Schmidt (6ª série, 2003, p. 158), o estigma da “raça infecta” está 

presente nesta citação:  

As câmaras não tinham nada de democrática. Só podiam 
participar delas os homens bons, isto é, os homens ricos e que 
comprovadamente não tivessem “sangue impuro”, ou seja, que 
não fossem descendentes nem de judeus nem de negros.  

 

A  comprovação seria baseada nas informações fornecidas por cristãos -

velhos, convocados para testemunhar. Em relação à or igem do indivíduo, 

podia-se retroceder até à sétima geração, com o objetivo de atestar sua 

tradição católica de longa data.  

Testemunhos, segundo Carneiro (1997), eram falsificados e atestados 

de limpeza de sangue eram comprados com o objetivo de os candidatos 

ocuparem cargos públicos, obterem títulos honoríficos ou entrarem para uma 

ordem religiosa. Não tendo a cor da pele para os denunciar, os judeus 

conseguiam se infiltrar mais facilmente, sem suspeitas, entre os cristãos -velhos 

do que os negros e mestiços. 

Comparando a situação com a de um negro, já escrevia Jean -Paul 

Sartre (1948): “Um judeu branco pode negar que seja judeu, declarar-se um 

                                                
7 Sobre gêneros de vida e seus hábitos 
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homem entre homens. O negro não pode negar que seja negro nem reclamar 

essa abstrata humanidade incolor: ele é negro”. 

É interessante notar que essas formas de discriminação racial não são 

citadas nos livros didáticos pesquisados, sendo.uma maneira de confirmar uma 

certa historiografia brasileira, não expondo as fraudes utilizadas pela sociedade 

colonial para atingir seus objetivos. 

Segundo Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 127): 

Em Minas, os cargos administrativos mais elevados da 
capitania eram ocupados invariavelmente por portugueses, 
como era o caso do governador. Outros postos podiam ser 
preenchidos por brancos nascidos na colônia. Cláudio Manoel 
da Costa, por exemplo, que era natural de Mariana, foi 
secretário do governo entre 1762 e 1765  e entre 1769 e 1773. 

 

Ainda, segundo Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 127), a rigor: 

... os cargos municipais, certos regimentos militares e a carreira 
clerical também eram proibidas às raças infectas”, como os 
portugueses chamavam a mulatos, judeus, mouros 
(muçulmanos) e os hereges (pessoas que não viviam conforme 
os dogmas da Igreja Católica). Muitos mulatos ocuparam esses 
cargos, o que provocou reações especialmente nos brancos 
nascidos em Portugal. Mas, numa sociedade 
predominantemente negra e mestiça como a de Minas, era 
impossível que vários postos fossem ocupados apenas por 
pessoas brancas. 

 

Dentre os livros didáticos analisados, o de Villa & Furtado (2001) aponta 

com mais profundidade o preconceito às raças ditas “infectas”. 
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As qualidades, boas ou más, eram apresentadas como hereditárias e 

características de uma certa raça. Assim, podemos afirmar que, até fins do 

século XVIII, persistiu no Brasil um racismo de fundamentação teológica, que 

estigmatizava a todos aqueles que descendessem de judeus, mouros, mulatos 

e indígenas, classificados como falsos cristãos, inimigos do reino e da igreja, 

além de serem vistos como ameaça à fé, à doutrinação e aos bons costumes. 

É interessante notar que, nos livros didáticos pesquisados, além da 

exclusão social, costumes e hábitos, a discriminação e o preconceito contra o 

negro africano estão sempre presentes em relação ao trabalho, seja nos 

engenhos de açúcar, nas minas ou nas ruas. Dessa forma, esses livros 

estariam filiando-se a correntes historiográficas afinadas com a interpretação e 

o desvelamento de práticas sociais de corte racista e discriminatória em 

relação aos não-brancos; não-europeus e não-católicos. 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 132) citam alguns conflitos culturais 

resultantes da discriminação sobre os costumes africanos: 

... em lugar de suas vestes tradicionais, os africanos eram 
obrigados a vestir grossos panos de algodão. 

... em lugar de sua língua nativa, eram obrigados a aprender o 
linguajar local. 

... em lugar do padrão de moradia africana, a vida coletiva da 
senzala: uma habitação sem divisões, abafada, quase sem 
janelas. 

... em lugar de suas religiões africanas, a religião católica, com 
missas, batizados, casamentos e outros rituais impostos pelo 
padre – capelão do engenho. 
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Para os negros, a adoção da língua portuguesa marcara uma profunda 

ruptura com os elementos lingüísticos da matriz cultural das sociedades 

africanas, provocando uma irreparável perda de identidade.  

Dentre as três coleções já mencionadas, a de Piletti & Piletti faz 

referência expressa, como vimos acima, à proibição do uso da língua nativa 

pelos africanos. Meio de comunicação, a língua representa também a memória 

das comunidades num tempo em que a linguagem oral se sobrepunha à 

linguagem escrita. A princípio, foi mais um ardil para tornar o negro mais 

dependente de seus senhores. 

Ainda Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 133): “... os negros só podiam 

expressar suas tradições nativas por meio da música e da dança nos dias de 

festas dedicadas aos santos católicos. Assim, conseguiam manter parte de sua 

cultura”. 

Quando de sua chegada ao novo território brasileiro, segundo d’Adesky 

(2001), os negros se depararam com uma manifestação religiosa diferente. 

Numa tentativa de ruptura total com a realidade anterior existente nas 

sociedades africanas, eles foram obrigados a participarem dessa religião, 

mesmo contra a sua vontade. A relação dos negros com a sociedade colonial 

encontra-se marcada, no plano religioso, por essa conversão obrigatória à 
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religião do senhor e por um passado de perseguições àqueles que tentaram 

permanecer fiéis às práticas de seus ancestrais. 

Essa discriminação e o preconceito contra a religião africana fizeram 

com que os negros, frustrando a proibição dos cultos, procurassem assimilar as 

divindades negras aos santos católicos. 

Segundo Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 65): 

Às vezes, até por descuido de seus senhores, os negros 
desenvolviam suas práticas religiosas dentro do próprio 
catolicismo, imposto pelos brancos. 

Assim, na igreja, rezavam, por exemplo, para São Benedito 
(não por acaso um santo negro), mas, fora dela, também 
cultuavam Ogum – deus africano da guerra. Em vários lugares 
da colônia, ao longo dos séculos XVI e XVIII, dançavam, 
gritavam, saltavam e batiam seus atabaques nos calundus – 
rituais em que os negros diziam entrar em contato direto com 
seus espíritos deuses e espíritos dos mortos. 

Ao mesmo tempo, a conservação desses rituais e crenças era 
uma forma de resistir à condição de escravo. 

 

Esse empréstimo ao patrimônio religioso do catolicismo permitirá a 

sobrevivência das raízes religiosas africanas, realizando um clamoroso 

processo de sincretismo, hoje criticado por certas correntes ortodoxas do 

candomblé. 

Hoje, o terreiro do candomblé continua a ser, para os seus membros, um 

local de reuniões, uma fonte de proteção e de orientação e, também, o símbolo 
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de uma afirmação existencial, oriunda dos antigos escravos, preservando uma 

cosmologia ancestral (D’ADESKY, 2001). 

Observamos, contudo, que em Mario Schmidt (6ª série, 2001) não há 

referências sobre o sincretismo religioso e práticas rituais dos negros e nem 

sobre a proibição da língua nativa dos mesmos. Furtado & Villa (5ª série, 2001, 

p. 128) também nada mencionam a respeito dessa proibição da língua. 

Para esses autores, a tentativa de redução da religiosidade do negro ao 

culto católico não foi feita sem que seu conteúdo conflitivo pudesse ser 

percebido. Tal conteúdo podia-se ver por ocasião das festividades religiosas 

promovidas por associações: as confrarias: 

Negros e mestiços, assim como os brancos, tinham o direito de 
se organizar em associações religiosas chamadas confrarias, 
ordens terceiras ou irmandades. Elas competiam entre si na 
organização das festas religiosas e na construção de igrejas 
ricamente decoradas. 

Assim, a disputa que parecia apenas religiosa ocultava na 
verdade, também, um confronto entre raças que compunham a 
sociedade mineira. A Ordem Terceira de São Francisco, de Vila 
Rica, em seu estatuto de 1765, proibia a admissão de mulatos, 
judeus, hereges e seus descendentes até a quarta geração.  

 

Note-se que, no referido estatuto, não há referência ao negro, talvez 

porque o negro já fosse considerado excluído da sociedade, enquanto as 

outras categorias, por meios pouco convencionais ou “fraudulentos”, poderiam 

ingressar nas associações religiosas.  
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No entanto, a adesão ao catolicismo era uma das maneiras encontradas 

pelos negros de se aproximarem mais do ideal estático do senhor, o que 

poderia lhes conferir um certo prestígio. 

Esse preconceito e discriminação sobre a religião negra e o sincretismo 

usado para burlar os senhores também se afiguravam presentes tanto na 

sociedade açucareira quanto na sociedade mineira. 

Entretanto, para Pilett & Pilett (6ª série, 2003, p. 16: 

... entre as diversas regiões coloniais existiam muitas 
diferenças. No Nordeste, onde predominou a produção de 
açúcar, organizou-se a chamada sociedade açucareira, com a 
família patriarcal; nas regiões das minas, que se desenvolveu a 
partir do século XVII, organizou-se uma sociedade mais urbana 
do que rural; no sul da colônia, por sua vez, a criação de gado 
e a prática da agricultura de subsistência possibilitaram uma 
sociedade mais flexível.   

 

Na sociedade mineira surgiu uma espécie de classe média colonial 

formada por advogados, padres, artesãos e artistas em geral, comerciantes, 

funcionários civis e militares. A sociedade mineira era, também, similar à 

açucareira, rigidamente estratificada. Como conseqüência dessa estratificação, 

o preconceito e a discriminação continuaram existindo entre senhores e 

escravos, entre ricos e pobres, causando distanciamento nas classes sociais. 

A urbanização, segundo Mello (1999), e a conseguinte complexidade 

das relações sociais criaram uma elite de intelectuais que se exprimia nas 

letras, músicas e artes plásticas. Predominava uma cultura de maior prestígio. 
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O progresso econômico, devido ao ouro, ensejou na sociedade mineira o 

progresso social e cultural. Surgiram, então, as primeiras manifestações 

nativas da arte brasileira nos campos da literatura, da arquitetura, da escultura, 

da pintura e da música. Vários foram os artistas mulatos ou negros que se 

destacaram nas artes, na região das minas. A contribuição dos negros à arte e 

à cultura colonial é, no entanto, pouco contemplada pelas páginas dos textos 

didáticos examinados. Deixaram de ser citados, nos livros didáticos analisados, 

os seguintes artistas: padre Domingos Caldas Barbosa, mulato brasileiro que, 

na Corte de Lisboa, compôs versos de um lirismo pré-romântico e inventou (ou 

deu forma) um gênero musical que ainda hoje leva o nome de modinha; 

Manuel Inácio da Silva Alvarenga, que compôs para a sua amada Glaura 

canções chamadas madrigais, de doce sabor luso-brasileiro (ALENCAR, 1979). 

O único citado nos livros didáticos de Schmidt (2001) e Piletti & Piletti 

(2002) foi o artista João Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Talvez, por ser figura 

proeminente da nossa cultura barroca. Nos textos de Furtado & Villa não há 

referências sobre ele e nem sobre os outros. 

É visível o preconceito do autor, no caso Schmidt (7ª série, 2001, p. 58), 

e não da sociedade mineira colonial, ao expressar a “mulatice” nos anjinhos 

produzidos pelos artistas negros mineiros, quando comenta a arte dos 

mesmos: “Os pintores mineiros eram autodidatas; não possuíam a técnica dos 

europeus. Mas faziam obras originais, como anjinhos mulatos (sic) de olhar 

maroto: era o jeito brasileiro de fazer arte ocidental”. 
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Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 125) atestam: 

... os homens brancos eram minoria no conjunto da população 
mineira. Além disso, o número de mulheres européias era 
menor ainda, o que levava os homens brancos a se 
relacionarem com negras, sem se casar com elas. O próprio 
casamento, que podia ser feito somente na igreja, era muito 
caro e com várias limitações, levando a maior parte das 
pessoas a nunca se casar formalmente. As crianças que 
nasciam dessas uniões ilegais eram freqüentemente 
abandonadas pelo pai branco e, às vezes, até pela mãe, que 
as deixavam na porta de casas de família. 

 

Em Schmidt (6ª série, 2003, p. 223), a solução encontrada para resolver 

o problema da falta de mulheres brancas é bem interessante... “A escassez de 

mulheres brancas levou os colonos a se casarem (sic) com índias e africanas. 

Por isso o rei chegou a enviar órfãs e prostitutas para facilitar o casamento 

entre os próprios portugueses”. 

Piletti & Piletti (2002), por sua vez, não se posicionaram sobre esse 

assunto. 

Segundo Schmidt (6ª série, 2003, p. 223): 

... a desigualdade social no Brasil nasceu no Nordeste 
açucareiro. No berço dessa desigualdade estavam a injustiça e 
a violência. Os senhores de engenho eram ricos, poderosos e 
invejados. Tinham tanto poder que até pareciam nobres na 
Europa. (...) Os grandes comerciantes que importavam e 
exportavam, mercadorias e traziam escravos da África para 
serem vendidos no Brasil também acumulavam fortunas. (...) 
Abaixo da elite vinha uma multidão de homens livres pobres: 
pequenos proprietários de terra, artesãos, pequen os 
comerciantes. (...) Lá embaixo do edifício social estavam os 
escravos. 
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O senhor de engenho vivia em ampla casa grande e os escravos 

amontoavam-se nas senzalas sujas e quentes. Eles não eram considerados 

seres humanos, mas, sim, animais. 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 141) argumentam que: 

(...) na maioria das senzalas, havia pouca privacidade. 
Geralmente, os escravos viviam juntos. Em algumas senzalas 
havia lugares reservados para os casais. Mesmo em algumas 
fazendas, eram destinadas pequenas casas aos escravos 
casados, como uma forma de incentivo para terem filhos. 

  

 Para Valente (1996), a procriação entre os negros, estimulada pelos 

senhores com o objetivo de aumentar o número de escravos de “maneira 

natural”, não teve bons resultados, mesmo utilizando negros unicamente como 

reprodutores. 

Carneiro (1997) argumenta que o mundo da senzala sempre esteve 

muito distante do mundo livre; os descendentes de negros precisavam ocultar 

ou disfarçar seus traços de africanidade, já que o homem branco era 

apresentado como padrão de beleza e de moral. Por isso, o negro e o mestiço 

dificilmente conseguiam igualar-se ao homem branco. 

É ainda Carneiro (1997) que nos informa como a escravidão, em 

algumas obras de historiadores e sociólogos, apresenta-se amena, enfatizando 

assim que os negros escravos recebiam dos senhores um tratamento humano. 

Na realidade, a escravidão foi física e socialmente dura e cruel.  
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 A idéia de uma escravidão suave, amena, acabou por reforçar o mito da 

democracia racial que, ainda hoje, mascara o racismo no Brasil. 

 Contestando esses argumentos, Schmidt (6ª série, 2003, p. 222) revela 

que: 

(...) as escravas mais bonitas e jovens eram forçadas a ter 
relações sexuais com seus senhores. Caso engravidassem, 
recebiam ordens para abortar (impedir o filho de nascer). O 
mais dramático é que, às vezes, a escrava estuprada dava à 
luz o filho dela com o latifundiário, mas o senhor permanecia 
insensível: mandava vender o lindo mulatinho ou caboclinho, 
seu próprio filho, como escravo! (...) As esposas dos donos de 
escravos tinham ciúmes das escravas bonitas. Por isso 
mandavam mutilar as negrinhas mais atraentes. Os capatazes 
cortavam fora o nariz, os mamilos e as orelhas das pobres 
meninas, retalhavam-lhes o rosto com uma navalha, batiam 
com o martelo para quebrar-lhes os dentes. (...) Não existiram 
senhores de escravos “generosos” e “compreensivos”? Claro 
que uns senhores eram mais selvagens que outros. Mas, 
pense bem, é possível considerar justa e compreensiva uma 
pessoa, qualquer uma que escraviza as outras? 

 

Schmidt (2003) demonstra, em sua argumentação, a presença de 

preconceito ao usar as palavras “mulatinho”,”caboclinho”, “negrinha”. É um 

preconceito latente, velado, e que apresenta uma forma de ironia, 

perfeitamente dispensável num livro didático. 

Os senhores de engenho inspiravam medo até nos seus familiares. 

Mesmo tendo as suas “comborças” (amantes negras), não se despiam do 

autoritarismo, o que marcava suas relações com todos, especialmente com a 

escravaria. A aproximação entre senhores e “mucamas” (escravas domésticas) 

é sinal de democracia racial? (ALENCAR, 1979) 
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O negro entra na sociedade brasileira como cultura dominada, 

esmagada. E as marcas da escravidão persistem, no preconceito racial, na 

situação miserável de muitos. Não se pode pensar em Brasil sem se levar em 

conta toda essa história. 

Em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire (1933), o negro é o 

escravo dócil; a mulata, zombeteira; a ama de leite, maternal; a negra, 

masoquista; o moleque, brincalhão; o preto velho, contador de histórias; a 

curandeira socorre com feitiços; e a mucama, que serve sexualmente a seu 

senhor. 

A  descrição da harmonia da relação entre eles é o retrato do Brasil. 

Tudo se passa como se não houvesse luta, não houvesse revolta, não 

houvesse crime. A existência de quilombos não é explicada. A própria 

escravidão ganha caráter tão doce que é difícil imaginá-la hedionda e é difícil 

acreditar que os negros não a desejassem. Tudo é paz, tudo é harmonia, 

confraternização eterna entre os valores da senzala e os da casa-grande 

(SANTOS, 2002). 

É um mito. E é aí que reside a força dos mitos: a de nos levar a acreditar 

que uma realidade – que não é verdadeira – pode nos fornecer elementos de 

coesão pela construção da idéia de povo brasileiro. 

  Ao recriar a história do negro no Brasil da forma como faz (o olhar de 

casa-grande em direção à senzala, do dominador ao dominado), Gilberto 
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Freyre (1933) contribui não só para a invenção de uma nova “identidade” para 

negros, brancos e mestiços, como, também, para a configuração de toda uma 

identidade nacional, baseada em uma falsa democracia. 

   É exatamente esse o caráter, ainda segundo Santos (2002), da 

democracia racial brasileira: raça e cor não são abertamente mencionadas (é 

um assunto de alcova) desde que cada qual obedeça aos limites estabelecidos 

pelo caráter de sua cultura, de sua origem étnica, de sua cor. 

   As três coleções de livros didáticos de História do Brasil, que vimos 

analisando, são conclusivas em relação à escravidão negra no Brasil. Piletti & 

Piletti (2002) são parcimoniosos em seus argumentos. Mario Schmidt (2003) é 

irônico e Villa & Furtado (2001) são detalhistas. Por mais sutis que eles possam 

parecer em suas afirmações, ou casuais e simplistas em certos acontecimentos 

históricos, a crueldade da escravidão nunca foi omitida. 

  Repetiremos aqui uma citação de Schmidt, já referida na categoria 

Abolicionismo, mais adiante, porque tem toda relação com esse tema: 

(...) escravidão marcou a sociedade brasileira. Os negros de 
hoje, que descendem dos antigos escravos, são a maioria dos 
pobres. São também a maioria dos que moram nas favelas, 
dos não puderam ir à escola, dos que ocupam pavilhões 
carcerários. Os descendentes dos índios não estão em 
situação melhor. Os sentimentos racistas e a discriminação 
contra a população negra continuam existindo no Brasil. Sem 
dúvida, são uma cruel herança do tempo da escravatura e 
mostram que o passado morto ainda pode ser em pesadelo 
para os vivos do presente. 
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3.2.3 – Violência física e s imbó lica/resistência 

A escravidão foi, há muito, praticada por europeus e árabes na África 

negra. Foi considerada justa quando, no seu início, os portugueses 

escravizavam os mouros, considerados infiéis pelos cristãos. A infidelidade 

religiosa acabou sendo estendida, também, aos negros africanos, tornando-se 

uma justificativa para a sua escravização (VICENTINO, 2002).    

Segundo Kok (1997), a tradição cristã até o século XVI não considerava 

crime matar aqueles que não fossem cristãos. Em 1454, legitimou-se o direito 

de matar, escravizar, confiscar os bens e ocupar as terras dos inimigos de 

Cristo. 

Em 1537, o Tribunal do Santo Ofício determinou que “os índios da 

América são homens racionais, da mesma espécie e natureza de todos os 

outros, capazes dos sacramentos da Santa Igreja e, por conseguinte, livres por 

natureza, e senhores de suas ações” (KOK, 1997). 

Para o historiador Décio Freitas (1983), não se apresentava semelhante 

problema no que dizia respeito aos negros da África. Na Bula Dum Diversa, de 

1442, o papa Nicolau V outorgava a Afonso V (o “Africano”) o direito de “atacar, 

na costa da África, os infiéis, pagãos ou sarracenos; escravizar suas pessoas e 

apropriar-se de seus bens”. Depois, em 1456, o papa Calixto V outorgou à 

Ordem de Cristo a jurisdição eclesiástica sobre a Guiné, assegurando-lhe uma 
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participação no tráfico de escravos. Nessas condições, a escravização dos 

africanos fora legitimada pelos papas, ao passo que a dos índios fora proibida.  

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 61) mostram isso:  

Mas, desde o começo do tráfico, ao contrário do que fez em 
relação aos nativos da América, a Igreja Católica permitiu a 
escravização dos negros. Os padres jesuítas, além de 
incentivarem o emprego de cativos na colônia e a explorá-los 
em suas várias fazendas e engenhos, também possuíam 
navios negreiros para o tráfico. 

 

A religião é uma importante referência de identidade. Governa a vida 

espiritual dos indivíduos e mantém, na ordem do particular, um conjunto de 

práticas e deveres (D’ADESKY, 2001). O livro didático, ao expor o 

comportamento da Igreja em relação ao negro, provocará no leitor-aluno 

indignação e revolta ao constatar que a mesma esqueceu a maior prédica do 

cristianismo: “Amar ao próximo como a si mesmo”. As práticas e os deveres se 

estendiam apenas aos adeptos da religião. Os pares de títulos superiores não 

se sentiam na obrigação de segui-las. 

É Freitas (1983) quem assegura essa realidade ao relatar que, antes de 

embarcados para a América, os negros eram coletivamente batizados, a tanto 

por cabeça, o que os transformava em cristãos. A Igreja, sob pena de 

excomunhão, proibia a escravização de cristãos, o que, como vimos, não 

impedia que a mesma fosse realizada. 

Para Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 130): 
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Os povos nativos da América eram vistos pela Igreja Católica 
como pessoas ‘puras’, por não terem nenhuma outra crença 
religiosa contrária à fé cristã. Assim, eles deveriam ser 
catequizados e não escravizados. Ao contrário dos africanos, 
que muitas vezes, eram associados aos muçulmanos: 
deveriam ser trazidos à América para purgarem seus pecados.   

 

Os jesuítas, como estamos tomando conhecimento de sua posição 

através dos livros didáticos analisados, defenderam abertamente a liberdade 

dos índios, porém legitimaram, sem contestação, a escravidão dos negros. 

Para o padre Antonio Vieira, um dos baluartes da catequese jesuítica no Brasil, 

os negros foram escolhidos por Deus e feitos à imagem e semelhança de 

Cristo para salvar a humanidade através do sacrifício. Assim, a escravidão era 

vista como um estado de milagrosa felicidade, por meio da qual o africano 

podia se salvar do inferno. Ser escravo, em última análise, era ser Cristo e, 

portanto, os cativos deveriam se conformar com humildade à sua condição 

(KOK, 1997). 

Esses argumentos proferidos por personagens importantes da Igreja 

deveriam acalmar ou apaziguar os remorsos e os escrúpulos da classe 

dominante, caso os tivesse. 

Para ser desfeita essa imagem negativa da Igreja Católica perante a 

sociedade mundial, imagem essa concebida em séculos de intolerância 

religiosa, ela reconhece a marginalização dos negros no seu interior, a partir do 

Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965 (D’ADESKY, 2001) 
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Essa tomada de consciência, ainda segundo d’Adesky, acarretará uma 

vigorosa virada durante a II Conferência do Episcopado Latino-Americano, que 

teve lugar em Medelin, em 1968, e vai aprofundar-se em 1979, durante a III 

Conferência Episcopal, realizada em Puebla (México). Esta, em seu texto final, 

afirmara que os índios da América e os afro-americanos vivem marginalizados, 

em condições subumanas e podem ser apontados como os pobres entre os 

pobres. 

Hoje, depois de Puebla, grupos formados desde os anos de 1980, no 

interior da Igreja Católica, que compõem o Movimento da Consciência Negra e 

a Pastoral dos Negros, recomendam a valorização e a introdução de certos 

elementos da cultura afro-brasileira nos rituais da Igreja (D’ADESKY, 2001)8.  

Essa mudança que se observa na Igreja Católica, continua d’Adesky, é 

traduzida  no plano teológico pela afirmação fundamental de que também o 

negro foi criado à imagem de Deus, o que possibilita ver a cor negra como um 

dom de Deus e não como uma maldição biológica, como fazia crer a Igreja no 

período colonial. Reencontrar a consciência de haver sido criado à imagem de 

Deus é, também, para os negros, tomar consciência de terem o direito de 

interpretar a Bíblia a partir de pressupostos próprios.     

                                                
8 “Na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no bairro da Mustardinha, há 17 anos, 
o padre canadense Jacques Trudel, celebra missas embaladas por ritmos folclóricos, como 
maracatu, ciranda e xaxado. Quebrando o formalismo da Igreja Católica, o padre implantou 
uma forma de celebração em passos das danças africanas e indígenas. Segundo o padre, a 
maioria dos seus fiéis é descendente de negros, daí a necessidade de uma celebração fiel às 
origens. A dança litúrgica, esclareceu o padre, foi autorizada pelo Bispado brasileiro em 1989, 
através do Documento 43 – Animação da Vida Litúrgica no Brasil” (DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 19/09/04) 
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O que se observa em Schmidt (6ª série, 2003, p. 205), nesse aspecto, é 

o relato do comportamento da Igreja em defesa da escravidão, fazendo emergir 

a face cruel da religião católica, nunc a exposta antes em publicações similares, 

em décadas passadas. Nesse sentido, ele promove o avanço das concepções 

que o livro didático veicula com respeito ao papel da Igreja na implantação da 

escravidão de africanos no Brasil Colônia:  

Os padres acreditavam que a escravidão era um meio de trazer 
os africanos para uma “verdadeira religião”. No Brasil, os 
escravos eram obrigados a freqüentar missas e ouvir sermões 
que diziam coisas assim: ‘Na África, vocês veneravam o 
demônio e agora estão sofrendo o castigo de Deus. A 
escravidão é o preço do pecado. Se todos forem obedientes, 
aceitarem sua condição sem reclamar, estarão salvos e, depois 
da morte, irão para o Céu.’ Percebeu? No fundo, a Igreja 
ajudava a convencer os escravos negros de que eles mereciam 
ser escravos. E muitos escravos, numa situação humilhante, 
deveriam ter acreditado no que esses padres diziam. Mas os 
padres não estavam enganando os escravos. Na verdade, a 
maioria deles dizia essas coisas porque, realmente, acreditava 
nelas. É sempre bom lembrarmos que a mentalidade da época 
não era igual à de hoje.  

 

Essas citações de Schmidt confirmam o argumento de d’Adesky (2001) 

para quem o cristianismo, durante a época colonial, contribuiu para justificar a 

dominação branca e para subjugar psicologicamente os negros. 

A imposição do catolicismo aos negros era uma violência, tanto física 

quanto simbólica. Era impossível os negros renderem culto aos seus orixás e 

ancestrais sem sofrerem castigos os mais violentos. Para fugirem desses 
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castigos, transformaram seus orixás em santos católicos, resguardando, assim, 

suas crenças e valores de fé. 

A violência está presente também no relato de Piletti & Piletti (6ª série, 

2002, p. 129), quando afirmam que: 

Milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma 
viagem na qual aproximada mente a metade morria de fome, 
doenças e maus-tratos, ou, já em terras americanas, de banzo, 
uma espécie de melancolia pelo afastamento da sua terra 
natal. Os que chegavam eram vendidos como mercadoria e 
submetidos a um duro regime de trabalho, à separação dos 
familiares, à destruição dos seus costumes, etc.  

 

Essa citação de Piletti & Piletti nos leva a um universo antes 

desconhecido em livros didáticos: a exposição dos sacrifícios cruéis, sofridos 

pelos negros em sua trajetória para a escravidão em terras desconhecidas, 

onde vivenciariam, no corpo e na alma, violência e humilhações, respaldadas 

por uma força maior: o Deus católico. Diferente, assim, com o que assinalava 

Perruci, no final dos anos 1980.     

Para Perruci (1989), era extremamente irônico e trágico que a 

historiografia oficial e os livros didáticos tornassem o suicídio de escravos como 

resultado da saudade e da nostalgia sentidas pela África, provocadas pelo 

banzo. O banzo, para ele, na verdade era uma doença causada pela infecção 

da mosca “tsé-tsé”. 
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Mas, o que predomina como realidade é o sentimento e apego do negro 

à terra natal, sua tristeza estrutural, sua melancolia que teriam emprestado ao 

homem brasileiro, tornando-o manso e saudosista (PERRUCI, 1989).  

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 64), nessa mesma linha de Piletti & 

Piletti, nos relatam: 

(...) ...os castigos que os escravos sofriam por qualquer 
desobediência ou revolta podiam ser extremamente cruéis. 
Além de serem presos por correntes ou espancados com 
palmatórias, os escravos enfrentavam torturas como chicotadas 
ou chibatadas. Depois destas, em suas feridas colocavam-se 
sal, sumo de limão e urina para que ardessem mais. Em alguns 
casos, os homens eram castrados, as negras tinham seus 
seios amputados, seus dentes podiam ser quebrados a 
marteladas. 

A lei mandava açoitar e cortar uma das mãos do escravo que 
ameaçasse seu senhor com uma arma. Se matasse seu dono 
ou o filho deste, o cativo era condenado a ter as duas mãos 
decepadas, as carnes apertadas por tenazes quentes e a 
morrer na forca.  

Uma lei de 3 de março de 1741 determinava que todo escravo 
fugido, quando encontrado pela primeira vez, fosse marcado a 
ferro em brasa com a letra F, de ‘fujão’. Na segunda vez, 
deveria ter uma orelha cortada. 

 

Diferentemente, em décadas passadas, relatos iguais a esses de 

Furtado & Villa não se faziam presentes nas páginas dos livros didáticos.  

Hoje, o aluno-leitor, através desse tipo de narrativa histórica, poderá 

formar novos conceitos sobre a escravidão e a vida dos escravos, p assando a 

ver o negro de outra maneira, sensibilizando-se com o problema da 
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discriminação e do preconceito racial, tornando-se parte ativa num discurso 

contra a desigualdade e injustiça sociais. 

Segundo Valente (1996), os açoites, os grilhões, a violência sexual e a 

atribuição de qualidades negativas aos negros faziam parte de um conjunto de 

instrumentos e “técnicas” de tortura e castigo para domar e subjugar os 

escravos. E mais do que a subjugação física, o castigo era importante para 

fazer com que os escravos absorvessem uma idéia negativa de si mesmo e de 

sua raça. Alguns autores interpretam como passividade esse complexo de 

inferioridade incorporado ao negro. 

Mais de nove milhões de africanos – homens, mulheres e crianças – 

desembarcaram no continente americano, entre os séculos XVI e XVII, na 

condição de escravos. A América portuguesa figura como um dos principais 

responsáveis por este genocídio, pois importou, aproximadamente, quatro 

milhões de africanos. 

Mario Schmidt (6ª série, 2003, p. 213) nos revela, através das citações 

seguintes, o porquê da escravidão ter sido presa do sistema econômico: 

... Dá até para pensar: se os homens não fossem tão maus, 
teria existido a escravidão? Preste atenção, amigo leitor; não 
foi por maldade que os europeus escravizaram seres humanos, 
mas porque tinham objetivos econômicos. Escravizar era o 
único modo de os colonos conseguirem mão-de-obra barata 
para o trabalho incessante nas lavouras da Colônia. Se por 
acaso europeus precisassem tratar bem as pessoas, em vez de 
escravizá-las, eles teriam feito. Percebeu? Ninguém escravizou 
porque estava a fim de torturar pessoas, mas porque naquela 
situação, os europeus não encontravam outra maneira de obter 
mão-de-obra. 
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Além das necessidades econômicas, existia a mentalidade da 
época. A escravidão não era escandalosa como hoje. Até 
mesmo os padres tiveram escravos. 

 

Mais adiante, no mesmo trecho analisado, Schmidt (6ª série, 2003, p. 

213) se contradiz ao argumentar: 

É óbvio que nada disso desculpa a escravidão. Já pensou se 
alguém disser que temos de aceitar as injustiças sociais de 
hoje porque no futuro alguém vai falar que no nosso tempo ‘as 
injustiças eram normais’? 

Também devemos questionar aqueles objetivos econômicos 
dos europeus escravizadores. Eles é que achavam que a 
escravidão era inevitável. 

 

Segundo Schmidt (6ª série, 2003, p. 213), na primeira parte do citado e 

analisado trecho, a mentalidade da época, justificava a escravidão. Assevera, 

ainda, que ninguém tinha pretensões de torturar pessoas, dando a entender 

que essa prática seria conseqüência da escravidão, sendo ambas decorrentes 

do sistema econômico na época. 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 130) comentam como era o tratamento 

dispensado ao negro africano, quando de sua chegada ao Brasil:  

(...) Quando chegavam à América portuguesa, os escravos 
eram colocados à venda em mercados. 

Ficavam à mostra, em exposição, e eram examinados 
minuciosamente pelos interessados. O escravo era tratado 
como se fosse mercadoria. 
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Nesse período, eles eram bem cuidados e alimentados. Eram untados 

com óleo de palma em todo o corpo para disfarçar alguma doença de pele, 

caso as tivessem; os dentes e as gengivas eram esfregados e, para dar 

impressão de saudáveis, faziam exercícios físicos (KOK, 1997).                 

Nas senzalas, para onde os escravos eram levados por seus 

compradores, a situação não era muito diferente daquela vivida por eles na 

viagem ao Brasil. As condições de trabalho nos engenhos eram tão duras que 

um africano adulto, com saúde, não conseguia suportar o peso do trabalho por 

mais de dez anos. Segundo os relatores da época, dizia-se que, para o escravo 

eram necessários três “Pês”: “pau”, para serem castigados, “pão”, para o 

sustento e “pano”, para o convívio cristão. Os violentos castigos corporais 

serviam para inibir as manifestações de revolta e insurreição dos escravos. 

Para o padre jesuíta Jorge Benci (1650-1708), os castigos serviam para “Trazer 

bem domados os escravos”. 

O castigo físico fazia parte do cotidiano da escravidão. Havia 
vários tipos de castigo. Os principais eram: 

tronco: os escravos eram presos pelas pernas em pequenas 
aberturas existentes entre duas vigas de madeira, ficavam 
horas e, às vezes, dias, imobilizados, o que provocava 
inchaço das pernas, formigamento e fortes dores; 

bacalhau: espécie de chicote de couro cru, que rasgava a 
pele; muitas vezes, os feitores passavam sal nos ferimentos, 
tornando a dor muito maior; 

vira-mundo: instrumento de ferro que prendia mãos e pés; 

gargalheira: colar de ferro com várias hastes em forma de 
gancho (PILETTI & PILETTI, 6ª série, 2002, p. 132). 
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Para fugir a essa violência, aos maus-tratos, às injustiças cometidas e à 

desigualdade social, os escravos desenvolveram uma resistência velada ou 

manifesta, individual ou coletiva, como recusa à supremacia ou domínio dos 

brancos. 

As formas de resistência negra mais significativas, segundo Valente 

(1996), foram a fuga, a revolta e a formação de aldeamentos chamados 

quilombos, o que mostra que a escravidão no Brasil não foi tão suave como 

querem alguns... 

Kok (1997) comenta que tentativas de revoltas de escravos ocorreram 

em todas as áreas urbanizadas, como reflexo de violência cotidiana sofrida por 

eles. Nas cidades, as fugas de escravos também eram freqüentes. Outra 

solução encontrada pelo africano para acabar definitivamente com o sofrimento 

era o suicídio. Vislumbravam, na morte, a esperança de retornar à sua terra 

natal. 

A outra alternativa, ainda segundo Kok (1997), para aliviar a humilhante 

condição de ser escravo, era o assassinato do feitor ou do senhor; uma 

explosão de violência que refletia a opressão vivida cotidianamente. Esses 

escravos sempre acabavam condenados à morte. 

Diversas formas de resistência dos escravos à escravidão estão 

narradas nos livros didáticos por nós analisados. 

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 65) afirmam: 
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(...) a primeira reação ao cativeiro foi o crime. Desde o 
assassinato do senhor até a fuga, os negros escravizados 
tentaram escapar às leis dos brancos, que os igualavam às 
bestas. 

Outra forma de reagir a esse tratamento foram a indolência 
(“preguiça”) e a displicência (descuido) no trabalho, que as 
punições do feitor ou os castigos do proprietário procuravam 
corrigir. Também era comum as escravas grávidas provocarem 
o aborto, a fim de evitar que seus filhos tivessem a mesma 
sorte. 

 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 132) relatam que: “A exploração, a 

perda da liberdade levaram muitos africanos a resistir à escravidão: fugindo, 

lutando ou mesmo se matando”. 

Schmidt (6ª série, 2003, p. 208) analisa, de modo veemente, a 

resistência negra à escravidão: 

E os negros africanos, será que eram mais dóceis, mais 
acomodados que os índios? É evidente que não! Os escravos 
africanos foram tão rebeldes quanto os escravos indígenas. 
Planejavam fugas, assassinavam os capatazes, incendiavam a 
casa do senhor. Nunca se rendiam! 

(...) Existiam também maneiras sutis de resistência. O escravo, 
por exemplo, fazia corpo mole (sic) para trabalhar, roubava 
uma comidinha (!) na cozinha, fingia-se doente. 

Escravas grávidas preferiam abortar (de propósito, impediam o 
nascimento da criança) a ter um filho sem liberdade. Muitos 
escravos não agüentaram a saudade de casa e a vida 
desgraçada e simplesmente se mataram. 

 

Em todas as três coleções, os autores Piletti & Piletti (2002), Furtado & 

Villa (2001) e Mario Schmidt (2003) são unânimes em apontar os quilombos 
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como uma das formas mais vigorosas da resistência negra, e se referem ao 

Quilombo de Palmares como o expoente máximo da luta negra pela liberdade. 

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 66) citam os quilombos como uma das 

formas da resistência negra: 

Os quilombos, porém. foram uma das formas mais organizadas 
de reação dos escravos. Quilombos eram aldeias formadas 
principalmente por cativos fugidos, onde tentavam viver como 
na África. Uma infinidade dessas aldeias se espalhou pela 
América portuguesa ao longo de tempo. 

 

Mais adiante (5ª série, 2001, p. 67): “Entre os quilombos que se 

formaram, o mais famoso por seu tamanho e duração foi o de Palmares”.  

Schmidt (6ª série, 2003, p. 67) também cita os quilombos como tentativa 

de fuga para a liberdade: “Uma das formas de resistência negra foram os 

quilombos. Preste bem atenção: os quilombos não eram só um lugar onde se 

escondiam os escravos foragidos. (...) Podia ter dezenas ou até milhares de 

moradores”. 

Mais adiante (SCHMIDT, 6ª série, 2003, p. 209): 

Palmares. Esse nome ainda provoca calafrio em alguns 
brancos. Mas enche de orgulho os negros conscientes, porque 
suas realizações foram grandiosas. O maior dos quilombos, o 
terror dos latifundiários, o pesadelo dos senhores de escravos. 

 

Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 133) afirmam: 
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Os africanos resistiam à escravidão de muitas maneiras. Uma 
delas foi a fuga. Muitas vezes, após a fuga, reuniam-se em 
comunidades chamadas quilombos. 

(...) Eram cerca de dez quilombos, unidos sob o nome de 
Palmares, que resistiram durante quase todo o século XVII aos 
ataques do governo e dos senhores de escravos. 

 

O quilombo mais representativo da luta contra o domínio dos homens 

brancos foi o de Palmares, situado na serra da Barriga, na fronteira dos atuais 

Estados de Alagoas e Pernambuco. Formado por cerca de dez “quilombos” ou 

“mocambos”, com dezenas de milhares de habitantes, o quilombo dos 

Palmares resistiu bravamente a inúmeros ataques organizados pelas 

autoridades coloniais portuguesas e expedições holandesas, durante todo o 

século XVIII. Seu líder mais importante foi Zumbi, que, em 1695, foi preso por 

Domingos Jorge Velho. Zumbi teve a cabeça decapitada e espetada em um 

poste da praça do Recife para servir de exemplo do que poderia acontecer com 

os rebeldes e insubordinados. 

Segundo Perruci (1989): 

Parece incrível, por exemplo, que, no Brasil, se preste mais 
atenção à Guerra Holandesa, que durou 25 anos, do que à 
Guerra dos Palmares que durou mais de 100 anos. Parece 
incrível que as obras de Maurício de Nassau, no Recife, que 
nem sobreviveram até nossos dias, sejam ainda glorificadas, 
mesmo que sejam obras de um invasor e, portanto, de um“ 
inimigo”, enquanto que o trabalho centenário e as rebeldias 
negras estejam quase todas por estudar, formando assim um 
vácuo surpreendente na memória da classe trabalhadora.  
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Em Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 133-134), por exemplo, temos dez 

linhas e uma coluna numa página, narrando a trajetória do Quilombo de 

Palmares. No livro da 7ª série (2002, p. 21-22), temos duas páginas inteiras 

relatando o domínio holandês. 

Furtado e Villa (5ª série, 2001, p. 66-67), em uma coluna, numa página, 

e meia, na outra, narram a história de Palmares. Nas páginas 78 e 79, eles 

contam como os holandeses lutaram pela sua independência, atacando as 

colônias portuguesas e espanholas durante o século XVII. 

Em Schmidt, a referência sobre Palmares ocupa a página 208, do 

volume da 6ª série (2003). Sobre as invasões holandesas, ele as transcreve da 

página 224 à de número 227. 

Feito tal levantamento nas coleções, somos levados a concordar com 

Perruci (1989), em seus argumentos sobre as diferenças do tratamento 

dispensado ao quilombo de Palmares e ao domínio holandês, glorificando o 

segundo em detrimento do primeiro. 

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso, então presidente do Brasil, por 

ocasião do terceiro centenário da morte de Zumbi, rende, pessoalmente, 

homenagem à sua figura, visitando a cidade de União de Palmares, situada no 

sopé da serra da Barriga. No mesmo dia foi instituído, em Brasília, um Grupo 

de Trabalho Interministerial de Políticas para a Valorização da População 

Negra. 
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A morte de Zumbi ocorreu no dia 20 de novembro de 1695. Esse dia é 

celebrado no Brasil como Dia da Consciência  Negra. 

As três coleções analisadas, Piletti & Piletti (2002), Furtado & Villa 

(2001) e Mário Schmidt (2003), foram fiéis na narração da trajetória de negros 

da África até aqui e como a mesma foi marcada por diversas formas de 

violência. Os autores relatam como eles vieram forçados, passando pelo 

sofrimento e pela humilhação de serem tratados como animais. 

Essa violência, hoje disfarçada através da discriminação e do 

preconceito racial, ainda é vigente na sociedade, porém os autores citados 

acima, fazem-na ausente dos seus livros didáticos quando tratam de fatos 

acontecidos a partir do século XX. 

É o que abordaremos mais adiante (item 3.2.5), na categoria referente à 

exclusão social.  

 

3.2.4 – Abo licionismo: lutas pela liberdade 

As rebeliões, as fugas, os quilombos, os trabalhos mal executados ou 

não cumpridos eram uma forma de os negros manifestarem seu protesto. Mas, 

uma legislação rígida e um aparelho repressivo bem constituído sufocavam  as 

revoltas, impedindo que os escravos concretizassem seus ideais de liberdade. 

À luta  dos negros veio se juntar, a partir da segunda metade do século XIX, o 
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protesto de  alguns setores da classe dominante, que conduziram o processo 

de emancipação. O fim do tráfico negreiro, através da  Lei Eusébio de Queiroz, 

em 1850, acarretou  um sério problema de mão-de-obra para a lavoura 

cafeeira, em expansão, evidenciando as limitações que o regime escravocrata 

impunha à economia brasileira. A guerra do Paraguai serviria, também, para 

tornar ainda mais flagrantes essas limitações. 

Como poderia um país organizar um exército eficiente e bem treinado 

quando a maioria da população era escrava? Ao terminar a guerra, o Império 

estava desgastado, econômica e politicamente, e a campanha pela abolição se 

iniciava (ALENCAR, 1979). 

A Lei Eusébio de Queiroz, que determinou o fim do tráfico negreiro, foi 

conseqüência das pressões exercidas pela Inglaterra. 

Para Schmidt (7ª série, 2001, p. 284): 

Os ingleses pressionavam o governo para acabar com o tráfico. 
Mas, como o Brasil era dominado por donos de escravos, esse 
mercado continuou operando. Para se livrar das pressões, o 
Parlamento brasileiro aprovou, em 1831, uma lei proibindo o 
tráfico de escravos, doa a quem doer (sic). Porém essa lei só 
ficou no papel. O governo nunca se preocupou em vê-la 
cumprida. Era só pra inglês ver (!), ou seja, para que os 
ingleses parassem de incomodar. 

 

Dos livros didáticos analisados, apenas o de Schmidt (7ª série, 2001, p. 

284) faz referência a essa lei, com um tratamento mais detalhado sobre esse 

assunto, fazendo que nos inteiremos de tão importante informação quanto ao 
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descaso do governo brasileiro em fazer cumprir suas próprias leis, o que nos 

leva a concluir que o descumprimento resulta de interesses que se movem 

nesse sentido. 

E ainda Schmidt (7ª série, 2001, p. 285) relata: 

(...) em 1850, foi aprovada pelo Parlamento brasileiro a Lei 
Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos da África 
para o Brasil. Dessa vez a lei era para valer. E foi cumprida. 
Pouco tempo depois, praticamente não entrava mais nenhum 
cativo no Brasil.   

 

O fim do tráfico de negros indicava que a escravidão entrava num 

processo de declínio irreversível no Brasil. A resistência dos proprietários 

nesse sentido ainda era grande, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, 

onde a produção era totalmente baseada no trabalho escravo.  

Para Piletti & Piletti (7ª série, 2002, p. 191): 

(...) A proibição do tráfico, em 1850, indicava que o fim da 
escravidão no Brasil era uma questão de tempo.  

As idéias defendidas pelos abolicionistas, inspiradas nos 
movimentos dos franceses e ingleses em defesa das 
liberdades individuais, começaram a ter maior ressonância 
entre os brasileiros. Jornalistas, poetas, escritores, artistas, 
pessoas de diferentes setores da sociedade uniram-se na luta 
pela libertação dos escravos.  
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Dentre os livros didáticos analisados, Furtado & Villa (2001) são os mais 

detalhistas e incisivos em seus argumentos em relação ao fim do trabalho 

escravo, como veremos a seguir: 

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 70) afirmam: 

... que, em 28 de setembro de 1821, após 21 anos sem legislar 
sobre o assunto, foi aprovada a Lei Rio Branco (Ventre Livre), 
declarando livre toda criança negra nascida a partir daquela 
data (...) Ela permitia que até 21 anos, os filhos de cativos – 
chamados  “ingênuos” –  sob a guarda dos senhores fossem 
entregues aos cuidados do governo. Na prática, até atingir 
essa idade, eram tratados como escravos. Até 1885, dos 
quatrocentos mil ingênuos existentes no Império, apenas 118 
haviam sido oferecidos ao governo. 

 

Em Piletti & Piletti (7ª série, 2002, p. 162): 

(...) foi promulgada a primeira lei a favor da abolição: a Lei do 
Ventre Livre. Os filhos de mulher escrava, nascidos a partir 
daquela data, seriam livres, mas continuariam na condição de 
propriedade do senhor até os 21 anos de idade. Os 
abolicionistas, que eram a favor da libertação total, criticaram a 
lei. 

 

Para Schmidt (7ª série, 2001, p. 296): 

(...) a Lei Rio Branco, de 1871, foi chamada de Lei do Ventre 
Livre. Repare que ela não libertava o bebê. O garoto nascido a 
partir daquela data ficaria com o seu senhor, até completar 8 
anos de idade. Então, o senhor o libertaria e receberia do 
governo uma indenização de 600 contos de réis. Isso mesmo, 
uma indenização! Os escravos jamais foram indenizados, mas 
seus donos receberam uma “compensação” por libertá-los”. 
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Podemos observar, pelos argumentos dos livros didáticos analisados, 

que a lei chamada dos Nascituros, do Ventre Livre ou Rio Branco foi usada 

para tentar convencer a opinião abolicionista do Brasil e da Europa de que se 

tratava de um passo decisivo no sentido da supressão da escravatura.  

O que não consta nos livros didáticos pesquisados é que a lei de 1871 

induzia, sutilmente, a mulher escrava a ter filhos. A partir da lei seu filho 

nasceria legalmente livre, embora só depois dos 21 anos é que gozaria da 

liberdade plena. Se obtivesse a liberdade, a escrava teria direito à posse do 

filho. No entanto, o que se viu foi um decréscimo na taxa de natalidade entre os 

escravos. A baixa taxa de natalidade se devia em parte à resistência da própria 

mulher escrava que não se interessava em dar à luz a um filho de quem podia, 

a qualquer momento, ser separada e que desenvolvera, para isso, eficazes 

métodos anticoncepcionais, recorrendo largamente ao aborto. 

Furtado & Villa (5ª série, 2001, p. 65) confirmam essa prática: “Também 

era comum as escravas grávidas provocarem aborto, a fim de evitar que seus 

filhos tivessem a mesma sorte”. 

Freitas (1983) assegura que, em caso de alienação, a escrava poderia 

fazer-se acompanhar dos filhos menores de 12 anos. Caso o senhor não 

tratasse bem os seus filhos, ele perderia o direito a seus serviços, sendo isto 

uma garantia legal. Em caso de alienação ou transmissão, ficava proibido 

separar os cônjuges e os filhos menores de 12 anos, do pai e da mãe. A família 
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escrava passava a existir e pode ser considerado um estímulo poderoso à 

natalidade. 

A partir de 1880, segundo Pilett & Piletti (7ª série, 2002, p. 192): 

... a campanha abolicionista intensificou-se, contando com a 
participação da população de várias províncias. O governo do 
Ceará, pressionado pelo movimento abolicionista, libertou os 
escravos daquela província. Em São Paulo, milhares de 
escravos, com a ajuda do mulato Antônio Bento, fugiram das 
fazendas e esconderam-se no Quilombo do Jabaquara, em 
Santos. 

 

Segundo Alencar (1979, p. 68), mediante algumas mudanças na 

sociedade, intensificou-se, em 1880, o movimento abolicionista. Mudanças 

foram obstinadas, tais, como: a introdução do trabalho assalariado, o avanço 

das atividades industriais e o crescimento na população livre e das cidades. A 

campanha abolicionista concentrou-se nas cidades. Nelas os abolicionistas 

promoviam conferências, quermesses, festas beneficentes e comícios em 

praças públicas.  

Mais violentas, confirma Alencar (1979), eram as atividades de alguns 

abolicionistas nas fazendas. Incentivavam a fuga de escravos, rebeliões contra 

senhores, desorganizando o trabalho na lavoura. A situação nas senzalas era, 

no entanto, duramente criticada por abolicionistas, como Joaquim Nabuco, que 

acreditavam ser o parlamento o lugar ideal para se desenvolver a luta. 
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Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 74) comentam esse momento através 

da seguinte citação:  

... As pressões sobre o parlamento vinham aumentando desde 
1884, quando se propôs a libertação dos escravos com mais 
60 anos. Apesar de a medida atingir um número pequeno de 
cativos, pois poucos alcançavam esta idade, os representantes 
dos escravocratas paulistas na câmara e no senado 
conseguiram atrasar a votação da lei, aprovada em 1885. 
Mesmo assim, elevou-se para 65 anos a idade para a 
emancipação do negro. Era chamada Lei Saraiva Cotegipe do 
Sexagenário.      

 

Em Piletti & Piletti (7ª série, 2002, p. 192): “... Em 1885, o governo 

promulgou a lei dos Sexagenários, declarando livres os escravos com mais de 

65 anos de idade”. 

Para Schmidt (7ª série, 2001, p. 296):  

... a Lei Saraiva Cotegipe, de 1885, chamada de Lei dos 
Sexagenários, determinava o fim das chibatadas (seria mesmo 
cumprida?) e libertava o escravo aos 65 anos (quantos deles 
conseguiam chegar até essa idade?). Ou então, o escravo 
seria libertado aos 60 anos, mas teria de trabalhar 3 de graça 
para indenizar seu antigo dono. 

 

Essa lei concedia, como vimos, liberdade aos escravos de 60 anos, sem 

indenização para o proprietário, e previa um aumento do fundo de 

emancipação, destinado a promove r a imigração.  
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Nas citações acima, não há referências como essa lei beneficiaria os 

senhores escravocratas, livrando-os da responsabilidade de alimentar escravos 

pouco produtivos e que já estavam próximos do fim de suas vidas, uma vez 

que, na época, a média de expectativa de vida dos mesmo mal chegava aos 40 

anos de idade. 

Schmidt (7ª série, 2001, p. 295) comenta que: 

Embora os historiadores não tenham certeza sobre o quanto 
aumentaram as revoltas de escravos nas últimas décadas do 
século XIX, o fato é que, sem elas, a abolição teria demorado 
muito mais tempo para ser feita. Fugas em massa, capatazes 
mortos a pancadas, fazendeiros degolados, casarões 
incendiados: para os escravos, valia tudo para conquistar a 
liberdade. Respondiam com violência a uma violência maior 
ainda. 

 

Furtado & Villa (6ª série, 2001, p, 73) comentam que essas rebeliões 

foram fundamentais para os negros conquistarem a liberdade completa: 

... as fugas das fazendas paulistas chegaram a tal ponto que, 
em janeiro de 1888, tornara-se impossível manter a escravidão 
em qualquer grau. Era o que, um pouco mais tarde, Rui 
Barbosa chamaria “o não quero dos cativos”. Muitos municípios 
declararam a abolição da escravatura, por conta própria, 
enquanto aos políticos restou apenas encontrar um meio de 
extingui-la sem provocar mais desordens. 

 

Em 1888, foi apresentada uma proposta ao Poder Executivo para a 

criação de uma lei que abolisse imediatamente a escravidão no país. 
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Piletti & Piletti (7ª série, 2002, p. 193) nos relatam: “... A campanha 

abolicionista alcançava o auge. Sem outra saída, o governo imperial viu-se 

obrigado a ceder, em 13 de maio de 1888, declarando extinta a escravidão”.  

Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 74) retomam o estilo detalhista que 

marca, por vezes, o seu estilo didático, e ressaltam, por exemplo, a qualidade 

da caneta usada pela Princesa Isabel, a viagem do pai (D.Pedro II), a 

substituição do Imperador pela Princesa num momento crítico:  

... Finalmente no dia 13 de maio de 1888, depois de dias de 
intensa agitação política, a pri ncesa Isabel, filha de Dom Pedro 
II, que substituiu o pai no governo, assina com uma caneta de 
ouro (daí o nome da lei) a Lei Áurea, abolindo a escravidão no 
país. A partir de então, cerca de 700 mil cativos tiveram 
legalizada a liberdade que na prática vinham conquistando 
naqueles anos de efervescência social. 

 

Segundo Schmidt (7ª série, 2001, p. 296): 

Quando D. Pedro II viajou para fazer um tratamento de saúde, 
sua filha Isabel ocupou provisoriamente o trono. Foi ela que 
assinou a célebre Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Uma lei 
simples, que determinava a abolição completa e imediata da 
escravidão, sem nenhuma indenização.  

 

Todos os argumentos sobre o processo abolicionista, aqui mencionados 

e que constam dos livros didáticos analisados, levam-nos a crer que a classe 

dominante na época, os senhores de escravos, foi a maior contemplada nesse 

processo, mantendo privilégios e benefícios. 
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Schmidt (7ª série, 2001, p. 296) confirma: 

A Lei Áurea não previa nenhuma proteção social. As propostas 
de doação de terras  para os escravos foram arquivadas. A 
idéia de indenizar escravos foi ignorada. De escravos, os 
negros e os mulatos passaram a trabalhadores muito pobres, 
com poucas chances de progredir numa sociedade dominada 
por latifundiários cheios de preconceitos. 

 

A citação de Piletti & Piletti (7ª série, 2002, p. 193) não difere da de 

Schmidt, citada anteriormente: 

O fim da escravidão não foi acompanhado por reformas da 
economia brasileira que possibilitassem aos ex-escravos 
condições dignas de trabalho. Não houve a  reforma agrária 
com a distribuição de terras aos trabalhadores do campo, que 
continuaram sendo explorados, vendo-se forçados a migrar 
para a periferia das grandes cidades, onde passaram a viver 
em favelas. 

 

Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 74) confirmam as citações anteriores 

de Piletti & Piletti e Schmidt, indo mais além, ressaltando que, após a abolição, 

passados cem anos, a situação dos negros mudara muito pouco:  

Não houve por parte do governo nenhum empenho em cuidar 
da educação dos ex -cativos (99,5% dos negros era 
analfabetos) ou em lhes oferecer condições de sobrevivência , 
por exemplo, através da distribuição de terras. Pelo contrário, 
além de concorrerem com trabalhadores imigrantes, os negros 
não tiveram acesso aos empregos mais qualificados nem  bem 
remunerados, geralmente, ocupados pelos brancos. Tal 
situação, como vimos, passados mais de cem anos, mudou 
muito pouco. 
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Para Valente (1996), a libertação dos escravos resultou numa massa de 

negros que perambulava pelas fazendas e cidades à procura de emprego. De 

um lado, todas as terras agrícolas já estavam ocupadas. De outro lado, as 

áreas urbanas apresentavam um excedente populacional, o que consistia um 

problema social. 

Ainda é Valente (1996) que nos esclarece: Foi nesse contexto que os 

negros, a partir de 13 de maio de 1888, passaram de escravos a homens livres. 

Passaram a viver uma nova situação: o desemprego, o subemprego e a 

marginalidade. Das senzalas, a grande parte dos negros foi morar em lugares 

onde as condições de vida eram subumanas. Problemas que caracterizavam o 

tráfico e a vida na lavoura do Brasil Colônia, como o alto índice de mortalidade 

(principalmente dos recém-nascidos) e a subnutrição subsistiram, como até 

hoje persistem! 

Perruci (1989) argumenta que os negros, com a Abolição, saem da 

História para dar lugar aos beneméritos, ao espírito republicano e, num passe 

de mágica, os conservadores escravistas se tornam republicanos e derrubam o 

Imperador. 

Segundo Santos (2002), simultaneamente aos avanços do novo regime, 

uma nova política vai sendo traçada em relação aos negros. O futuro da nação, 

a preocupação com a República e seus problemas vão tomando o espaço dos 

jornais. O negro vai, pouco a pouco, sumindo de suas páginas, como se nunca 

houvera estado presente nas mesmas. 
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A abolição, na medida em que não promoveu a integração social do 

escravo, reafirmou a idéia da inferioridade do negro, o que contribuiu, ainda 

mais, para a sua marginalização. 

Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 69) fazem uma referência a respeito 

dos negros nos dias de hoje, na abertura do capítulo concernente ao 

movimento abolicionista e inseriram, no fim do mesmo, um artigo da revista 

Veja sobre a discriminação racial hoje: 

... Pesquisa realizada pelo jornal Folha de São Paulo, em junho 
de 1995, constata que 70% dos negros estão empregados, 
mas a metade deles ganha até dois salários mínimos, 
enquanto 56% da população branca recebe mais de dois 
salários. Quanto ao nível escolar, ainda segundo a mesma 
pesquisa, apenas 4% dos negros chegam à universidade, 
contra 13% dos brancos. Na Universidade de São Paulo (USP), 
por exemplo, a maior do país com quase 60 mil alunos, os 
estudantes negros não chegam a 2%. (...) Na verdade, a 
abolição da escravatura não compensou a situação 
desfavorável que os negros vinham ocupando na sociedade 
desde os tempos da colonização da América portuguesa. 

 

Em Schmidt (6ª série, 2001, p. 216) há um breve comentário sobre os 

negros hoje em dia: 

A escravidão marcou a sociedade brasileira. Os negros e os 
mulatos de hoje, que descendem dos antigos escravos, são a 
maioria dos pobres. São também a maioria dos que moram nas 
favelas, dos que não puderam ir à escola, dos que ocupam 
pavilhões carcerários (...). Os sentimentos raciais e a 
discriminação contra a população negra continuam existindo no 
Brasil. Sem dúvida, são uma cruel herança do tempo da 
escravatura e mostra que o passado morto ainda pode ser um 
pesadelo para os vivos do presente. 
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Piletti & Piletti (6ª série, 2002, p. 196) inserem dois textos: um da revista 

Veja e outro adaptado de Maria Luiza T. Carneiro. Ambos reportam a 

desigualdade social e injustiças sociais presentes na época de hoje, na 

sociedade brasileira. 

Com os argumentos de Furtado & Villa, Schmidt e Piletti & Piletti, rompe-

se a idéia de que a sociedade brasileira parece viver uma democracia racial. 

Desnuda-se o mito. A realidade nos dá provas de que, em vez de democracia 

racial, o que temos é uma tolerância racial. 

Os textos sobre o abolicionismo e a ânsia dos escravos pela liberdade, 

em lutas e rebeliões, são apresentados com detal hes nos livros analisados, 

mostrando uma visão antes nunca evidenciada em livros didáticos de outras 

décadas, constituindo um grande avanço nesse aspecto. 

 

3.2.5 – Silêncio sobre os oprimidos e suas lutas nos livros didáticos de 
História do Brasil para o Ensino Fundamental II: uma forma de 
exc lusão social 

Esta categoria tratará da exclusão dos negros com a qual colaboram os 

livros didáticos da 8ª série, por nós analisados. Associações e movimentos 

negros importantes deixam de ser citados nas narrativas históricas dos 

mesmos. 
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As citações mais relevantes, referentes ao século XX, dizem respeito 

aos movimentos negros nos Estados Unidos da América ou na África do Sul. 

Depois de decretada a Abolição no Brasil, os negros brasileiros e também os 

índios parecem ter saído da história e não mais retornado a ela, conforme se 

verifica nos livros analisados, que são, diga-se, de edição recente: Piletti & 

Piletti (2002); Furtado & Villa (2001); Schmidt (2003). 

Há poucas referências sobre o negro na História do Brasil do século XX. 

A primeira referência sobre o negro, a partir do século XX, situa-se 

precisamente em 1910 e mostra a figura de João Cândido – o Almirante Negro 

– protagonista e líder da Revolta da Chibata. 

Schmidt (8ª série, 2001, p. 78) nos relata: 

No início do século XX, a marinha de guerra do Brasil ainda 
tinha costumes do tempo da escravidão. Se um marinheiro 
cometesse uma falta, como não lavar direito o convés, por 
exemplo, o oficial poderia castigá-lo com chibatadas (...) Diante 
desse quadro opressor, os marinheiros se amotinaram (se 
rebelaram contra os comandantes). Assumiram o comando do 
navio e ameaçaram bombardear os bairros elegantes do Rio, 
caso não fossem ouvidos. Na liderança, o cabo João Cândido, 
o Almirante Negro. O governo foi obrigado a negociar. 

Assim acabaram as chibatadas nos marinheiros do Brasil. Mais 
tarde, eles foram traídos e expulsos da marinha. Muitos foram 
jogados na cadeia e alguns até fuzilados. Mas os castigos 
foram para sempre eliminados da nossa marinha. 

 



 

140 
 
 

 
 

Piletti & Piletti (8ª série, 2003, p. 30) e Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 

105) também relatam esse episódio que envolve João Cândido e a Revolta da 

Chibata. 

Durante a República Velha, a Constituição em vigor datava, ainda, de 

1891. Nela, nada havia sido incluído a respeito dos direitos dos trabalhadores 

ou justiça social, e na de 1934 foram incluídos alguns dispositivos em favor dos 

trabalhadores. 

Porém, em 1931, um passo importante a favor dos negros brasileiros foi 

tomado: a fundação, em São Paulo, da Frente Negra Brasileira (FNB), 

movimento organizado com o propósito de reivindicar os direitos de cidadania 

dos negros. Em 1936, a FNB transformou-se em partido político, extinto no ano 

seguinte pelo Golpe do Estado Novo (CARNEIRO, 1997). 

A FNB, ainda segundo Carneiro (1997), só voltou a atuar em 1945, com 

o fim do Estado Novo. Nesse ano, organizou-se a Primeira Convenção do 

Negro Brasileiro, movimento que reivindicava o direito de cidadania plena, não 

conquistada com a abolição. Em 1949, foi fundada, no Rio de Janeiro, a União 

dos Homens de Cor, que defendia a criação de escolas, cooperativas e 

serviços.  

Piletti & Piletti (2003), Furtado & Villa (2001), Mario Schmidt (2001) nada 

escreveram sobre esses movimentos. 
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Para Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 128), parece ser mais 

significativo relatar as habilidades futebolísticas de jogadores negros na Era 

Vargas, do que as tentativas de o negro ser tratado como ser humano e com 

dignidade: 

... Introduzido no Brasil, em 1894, por Charles Miller, filho de 
ingleses, o futebol começou a ser praticado pelos ricos e 
brancos. Pouco a pouco, os pobres e os negros acabaram 
dominando o novo esporte. O Primeiro grande ídolo do futebol 
brasileiro foi Arthur Friendereich, de pai alemão e mãe negra, 
que fez mais de mil gols. 

Mas foi somente nos anos 1930 que o Brasil ganhou destaque 
internacional com o futebol. Em 1938, na terceira Copa do 
Mundo, realizada na França, dois negros maravilharam os 
europeus: o zagueiro Domingos da Guia e o centroavante 
Leônidas da Silva. A Seleção Brasileira conquistou o  terceiro 
lugar na competição, após perder a semifinal por dois a um 
para a Itália, com pênalti duvidoso que permitiu aos italianos, 
empatar a partida. O artilheiro da copa foi Leônidas, chamado 
de Diamante Negro. Pela primeira vez, os europeus viraram 
uma jogada inventada por ele: a bicicleta. 

 

A importância dessa citação está no fato da atuação de jogadores 

negros brasileiros numa Copa do Mundo e a presença deles constar em livro 

didático com uma avaliação positiva dos autores, no caso, Furtado & Villa 

(2001). 

Segundo Valente (1996), a ascensão social do negro, devido ao seu 

destaque no futebol e na música, é fato comum no Brasil, pois estas parecem 

ser as únicas vias permitidas pela sociedade para que tal fato se concretize. 
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Piletti & Piletti (2003) e Schmidt (2003) não escrevem nada a respeito da 

Copa de 1938 e do seu famoso artilheiro, o Diamante Negro. 

Com a queda de Getúlio Vargas, em 1945, são instituídas eleições e, em 

1946, Dutra é eleito presidente e uma nova Constituição é promulgada. Entre 

seus artigos, dois chamaram a atenção e são citados por Piletti & Piletti (8ª 

série, 2003, p. 83). 

... a Constituição de 1946 consagrou as liberdades já 
expressas na Constituição de 1934, que haviam sido 
suprimidas em 1937: igualdade de todos perante a lei; 
liberdade de consciência, de crença e de exercício de culto 
religioso. 

 

Esses dois artigos davam forma legal ao pensamento anti-racista e à 

antidiscriminação.  

Em Schmidt (8ª série, 2001, p. 199), a Constituição é citada, porém, 

dentre os artigos apresentados, não figuraram os que se encontram 

supramencionados.  

Furtado & Villa (2001) não fazem referência à Constituição de 1946. 

Em 1951, Gilberto Freyre e Afonso Arinos encaminharam ao Congresso 

Nacional uma lei – depois conhecida como Lei Afonso Arinos – que previa 

penalidades para atos de discriminação de cor e de raça em lugares públicos. 

(CARNEIRO, 1997). 
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   Essa lei foi enviada ao Congresso não como conseqüência da 

discriminação a um negro brasileiro, mas sim em relação a Katherine Dunham, 

uma dançarina negra norte-americana. Essa lei surgiu por um incidente: o 

alarde da imprensa diante da atitude racista de um hotel de luxo em São Paulo, 

que se recusou a hospedá-la. A Lei Afonso Arinos admitia, com clareza, o 

racismo existente no Brasil, já que estabelecia punição para ele. 

Essa lei, tão importante para combater o racismo, não é citada em Piletti 

& Piletti (2002), em Furtado & Villa (2001) e nem em Mario Schmidt (2001). 

Ainda segundo Carneiro (1997), atualmente, os crimes de racismo são 

condenados pela Constituição de 1988 (artigo 5º), pelo Código Penal (artigo 

208) e pela lei nº 7716/88. Reconhecendo que a discriminação racial é um fato, 

o governo de São Paulo inaugurou, em junho de 1993, a Delegacia 

Especializada em Crimes Raciais – a primeira desse tipo no Brasil. Criada pelo 

Decreto nº 36.696, a Delegacia tem por atribuição “a apuração de infrações 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia ou 

procedência nacional”. 

Pela Constituição, racismo é crime inafiançável. 

Em Piletti & Piletti (8ª série, 2003, p. 123-133), sobre a Constituição se 

escreve: “... as novas relações de trabalho; estabelecimento de dois turnos 

para presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil 

eleitores, voto facultativo entre ao 16 e 18 anos, etc., etc.” 
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Sobre os povos indígenas: “... tiveram reconhecidos e definidos 

importantes direitos relativos às suas terras e à sua identidade cultural e 

étnica”.  

Sobre o artigo 5º da Constituição nada é comentado. 

Furtado & Villa (6ª série, 2001, p. 162) não fazem referência a nenhum 

artigo da Constituição, tampouco sobre a condenação ao racismo estabelecida 

pela Carta Magna, apenas relatam que ela foi promulgada: “Assim, depois de 

um ano e meio de muita discussão, em 5 de outubro de 1988, promulgou-se a 

Constituição que, com  algumas modificações, vigora até hoje.” 

Em Mario Schmidt (8ª série, 2001, p. 317) os argumentos sobre a 

Constituição de 1988 são mais profícuos: 

... Para a maioria dos analistas, a Constituição de 1988 é a 
mais democrática de todas que o Brasil já teve. Ela apresenta 
algumas novidades importantes em relação à Constituição 
imposta pelo regime militar. Vamos conhecer seus principais 
pontos? Veja só: 

(...) Garantia maior dos direitos humanos contra a 
arbitrariedade do Estado; a pena de morte e tortura são 
proibidas; direitos do cidadão; igualdade de direitos 
fundamentais entre homens e mulheres, racismo é crime; fim 
da censura; novos direitos trabalhistas; liberdade sindical; 
novos direitos políticos; eleições em dois turnos; reforma 
agrária; proteção ao índio, etc. 

 

É preocupante vermos o artigo 5º da Constituição de 1988 – sobre o 

racismo e a discriminação – não ser tratado com relevância. Esse artigo 
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constitui uma vitória para aqueles que não podem exercer sua cidadania de 

fato e de direito, impedidos pelos preconceitos enraizados há 400 anos na 

sociedade brasileira. 

Nos livros de Piletti & Piletti (2003), Furtado & Villa (2001) e Mario 

Schmidt (2001), procuramos encontrar, nos governos que vieram após Vargas, 

algum dado relevante e significativo em relação aos negros brasileiros. 

O negro desapareceu do texto histórico didático: ele embranqueceu; 

suas lutas contra a desigualdade social, o racismo e a discriminação não foram 

temas dignos, parece, de serem apresentados nos livros didáticos acima 

mencionados. 

Em Piletti & Piletti (2003), Furtado & Villa (2001) e Mario Schmidt (2001), 

encontramos, na volta de Getúlio Vargas ao poder, a emoção do povo 

brasileiro perante o seu suicídio; o relato sobre Juscelino Kubitschek; a 

fundação de Brasília; João Goulart é destituído do poder pelo golpe militar; na 

ditadura militar, a tortura, a mordaça; o AI-5; a campanha para a anistia e a luta 

pelas diretas; a morte de Tancredo faz chorar o brasileiro e Sarney assume o 

governo com seus fiscais; o cruzado e a inflação. O governo de Collor, 

apropriação da poupança, os cara-pintadas; o impeachment e a renúncia; 

Itamar governa o Brasil e, com o Plano Real, consegue que a inflação caia 

quase a zero; Fernando Henrique privatiza estatais, estabiliza a inflação e é 

reeleito em 1998; Lula é somente esperança. 
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E sobre os negros brasileiros? Silêncio... 

No entanto, encontramos referências sobre os negros americanos e 

suas lutas contra o racismo. Por que tais referências e nenhuma sobre os 

nossos movimentos em prol de uma justiça racial social? Seria uma alusão ao 

fato de que, no Brasil, não há discriminação racial e de que todos os brasileiros 

se consideram iguais?  

Piletti & Piletti (8ª série, 2003, p. 145) nos relatam sobre os negros 

americanos e suas lutas contra o racismo: 

... Embora muitos negros tenham morrido por seu país na 
Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coréia e em 
numerosos outros conflitos, de maneira geral, os negros eram 
vistos, nos Estados Unidos, como cidadãos de segunda classe. 

              Nos estados do Sul, a segregação era comum nas 
escolas e nos ônibus escolares (...). O Presidente Truman 
acabou com a segregação nas Forças Armadas e aumentou o 
número de negros aptos a votar. Eisenhower tentou pôr fim à 
segregação nas escolas. (...) Na década de 1960, a adesão 
aos grupos que lutavam em favor dos direitos civis dos negros 
aumentava cada vez mais. (...) Entre 1965 e 1968, diversas 
revoltas explodiram em bairros negros das grandes cidades. 
Líderes radicais como Malcom X, Stokley Carmichael e outros, 
pregavam a luta armada contra a sociedade branca (...). 
Manifestações pelos direitos civis se prolongaram por toda a 
década de 1970. A partir da década de 1980, essas 
manifestações diminuíram, mas manifestam-se em ocasiões 
esporádicas e em acontecimentos especiais. 

 

É verdade que a abordagem de um texto como esse, em sala de aula, 

pode permitir ao professor trazer a questão do racismo para o Brasil e 

comentar sobre os diversos movimentos negros em prol da luta anti-racismo. 
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Num texto anexo ao capítulo 14, “Os Estados Unidos no Mundo 

Atual”, Piletti & Piletti (8ª série, 2003, p. 147) fazem uma concessão e 

escrevem algumas linhas sobre os negros na periferia de São Paulo, 

baseando-se no episódio ocorrido em 1991, em Los Angeles, quando policiais 

brancos espancaram um negro algemado. Em 1992, os policiais foram julgados 

e absolvidos, provocando uma rebelião anti -racista, com prédios incendiados e 

lojas saqueadas: 

O grupo de rap da periferia de São Paulo, Racionais MC’s, 
denuncia na canção “Capítulo 4, ver sículo 3”, do disco 
“Sobrevivendo no Inferno” (1997): “60% dos jovens negros de 
periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência 
policial: a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras; 
nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são 
negros; a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente 
em São Paulo”. Discuta com os colegas: Negros e brancos têm 
as mesmas oportunidades na sociedade brasileira? Existe 
democracia racial no Brasil? Como podemos lutar contra o 
racismo? 

Ficamos imaginando que Piletti & Piletti usaram esse rap para 

estabelecer um paralelo com o episódio de Los Angeles e falar, apenas uma 

vez, em democracia racial, sem ter feito nenhuma alusão à mesma nos livros 

da 6ª série a 8ª série. Como o aluno poderá fazer essa conexão, se os autores 

não explicam o teor da democracia racial e de como esse mito surgiu no 

Brasil? O aluno, leitor, poderá não entender a sutileza e a hipocrisia existentes 

no nosso país, nas relações entre homens brancos e negros, decorrentes da 

influência da democracia racial, já que não teve conhecimento da mesma.  

Mais adiante Piletti & Piletti (8ª série, 2003, p. 202) comentam os ritmos 

dos anos 1990 para chegarem até o rap e sua influência nas classes menos 
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favorecidas que, através da musicalidade, expõe a opressão racial, a injustiça 

social, sendo, também, a exaltação da negritude. Os autores inovam na 

narrativa histórica dinâmica didática ao citarem a música como forma de 

expressão dessas classes: 

... Nos anos 1990, a Música Popular Brasileira conheceu uma 
mistura de ritmos regionais com o rock (de origem negra norte-
americana), o reggae (gênero de origem caribenha, sobretudo 
da Jamaica) e o funk (ritmo dançante originário dos Estados 
Unidos). 

Todos esses ritmos são de origem negra, porém o estilo que 
melhor representa as raízes africanas e que se tornou 
mundialmente conhecido foi o rap. O ritmo surgiu nos Estados 
Unidos, na década de 70, e faz parte de um movimento social, 
o hip hop, que reúne o break (dança) e o grafite (pintura nas 
paredes). 

No Brasil, o rap nasceu na periferia das grandes cidades, como 
instrumento de crítica à exclusão social, proliferou rapidamente 
entre os jovens que vêem no rap a “voz da favela”. 

 

“Os negros vão à luta”, é com esse título que Schmidt (8ª série, 2001, 

p. 245) aborda o racismo norte-americano: 

... Dentro dos Estados Unidos da América também havia uma: 
a dos brancos agredindo os negros. 

 Em muitos lugares do país (nos estados do Sul), os negros 
ainda não tinham, direito a voto, nem a entrar em cinema, 
escola ou ônibus reservados para os brancos. Semelhante ao 
regime racista da África do Sul. 

 Nos anos 60, cresceu o número de negros com a consciência 
de lutar por seus direitos civis. Um dos grandes heróis do 
movimento, o pastor protestante Martin Luther King, defendia o 
boicote às empresas racistas e a desobediência civil. 
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Em Furtado & Villa (2001), episódios relativos ao racismo norte-

americano não são abordados porque, nos volumes analisados (5ª e 6ª séries), 

somente é tratada a História do Brasil. 

Em Schmidt (8ª série, 2001, p. 188), encontramos ainda argumentos 

relativos ao racismo na África do Sul: 

A África do Sul foi colonizada por holandeses e ingleses. No 
século XX, quando o país ficou independente, o poder 
continuou nas mãos dos brancos descendentes de europeus 
(...). Havia um regime oficial (apoiado pelo governo) de 
discriminação racial, o chamado apartheid. Pela lei, os negros 
tinham de viver em áreas diferentes daquelas destinadas aos 
brancos. Só podiam entrar nas áreas dos brancos se tivessem 
autorização especial. Muitos lugares, como praças, 
restaurantes, hospitais, cinemas, escola e lojas eram 
reservadas para brancos. 

 

Piletti & Piletti (8ª série, 2003, p. 103) também comentam sobre o regime 

de apartheid da África do Sul: 

... Na África do Sul, antiga colônia da Inglaterra, o governo era 
controlado pela minoria branca da população. Em 1948, o 
governo institui um regime de segregação racial denominado 
apartheid. O apartheid consistia na separação radical entre 
brancos e negros. 

 

Somos um povo feliz, sem injustiça social, sem preconceito e 

discriminações. No nosso país não há apartheid, nunca houve. Todos somos 

iguais. É essa a ideologia passada, de forma subliminar, para todos nós, 

através dessas citações de Piletti & Pilett (2002) e Mario Schmidt (2003), ao 
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não comentar, em suas páginas, nada sobre os movimentos negros em prol da 

dignidade e da cidadania em nosso país. Os autores levam-nos a pensar que 

tais movimentos não são necessários e que os conflitos raciais, 

aparentemente, não existem. 

Sabemos, através de outros meios de informação, e não por livros 

didáticos, que a luta dos negros americanos contra o racismo entusiasmou, 

mobilizou o negro brasileiro. Os movimentos de libertação dos povos africanos, 

desde os fins da década de 50, também foram um grande estímulo para o 

nosso negro. Esses movimentos mostravam a necessidade de conscientização 

e auto-afirmação de uma identidade étnica (VALENTE, 1996). 

Ainda, Valente (1996) afirma que vários grupos negros surgiram, então, 

nessa época. Uns permanecem ativos até hoje; outros surgiram posteriormente 

a partir desse contexto; todos, porém, enfrentaram e enfrentam sérios 

problemas de organização. 

O mais expressivo fruto das inquietações dos negros é o Movimento 

Negro Unificado (MNU), criado em 1978. Essa criação é uma conseqüência da 

tomada de consciência em relação às ações discriminatórias sofridas por 

meninos negros, impedidos de continuarem a freqüentar o Clube de Regatas 

Tietê, e contra a morte, sob tortura, do trabalhador negro Robson Silveira da 

Luz, no 44º Distrito Policial de Guaianazes, Estado de São Paulo. Naquela 

época, foi realizado um ato público de protesto nas escadarias do Teatro 

Municipal de São Paulo. A essa concentração, estiverem presentes, 
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aproximadamente, três mil pessoas. A maioria delas, com certeza, era negra 

(VALENTE, 1996). 

Segundo d’Adesky (2001), o Movimento Negro não reivindica nenhuma 

autonomia política, não tendo também nenhuma intenção de encarar, num 

território autônomo, uma congruência entre a nacionalidade, a cidadania e a 

identidade comunitária original. Tal rumo logo seria destinado à derrota, devido 

à dispersão dos negros por todo o território brasileiro, apesar da alta 

concentração existente na Bahia e no Maranhão. O Movimento Negro se revela 

como um movimento político que procura afirmar um sentimento comum de 

pertencimento e tornar reconhecida a dignidade dos brasileiros de origem 

africana. 

Segundo Florestan Fernandes (1972), essa consciência política emergiu 

como forma de reação ao racismo. O protesto dirigia-se contra a persistência 

dos antigos valores racistas, mas não reivindicava igualdade com o branco, isto 

é, acesso à ordem estabelecida. 

Florestan Fernandes (1972) afirma que os protestos da comunidade 

negra caracterizam resistência e conformismo, ou seja, são de caráter 

integracionista, e não de mudança da ordem estabelecida. É o que o sociólogo 

denomina de “revolução dentro da ordem”. 

Talvez porque, escudados na democracia racial, os conflitos e as lutas 

contra a discriminação e o preconceito no Brasil não vêm à tona como os dos 
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Estados Unidos e os da África do Sul e, portanto, não são abordados e nem 

relevantes na narrativa histórica dos livros didáticos. 

Valente (1996) argumenta que o mito da democracia racial é tão eficaz 

no controle da população negra, que muitos negros acabam por incorporar a 

idéia de que não existe problema de raça no país. Mas, comenta Valente 

(1996), ao observar que os brancos conseguem progredir e eles não, e 

traduzindo esse insucesso pela suposta incapacidade e falta de vontade, esses 

negros querem “ser brancos”. Assim, o ideal da branquitude passa a ser 

perseguido de maneira incansável por eles. 

A sutileza das manifestações de preconceito e discriminação racial, 

muitas vezes, torna invisível a violência exercida sobre a população negra no 

Brasil. 

O documento do Movimento Negro “Por uma política nacional de 

combate ao racismo e à desigualdade racial”, apresentado oficialmente ao 

então presidente, Fernando Henrique Cardoso, em 20 de novembro de 1995, 

por ocasião da “Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”, 

mostra que a valorização da imagem do negro está bem no centro dos 

objetivos políticos e culturais. Assim, pode-se ler no documento que o 

programa de combate ao racismo e à desigualdade racial implica o fomento à 

cultura, à preservação da memória do povo negro brasileiro e à valorização dos 

cultos de origem africana. Mas, visa, também, a objetivos como a ampliação da 

legislação anti-racista e ao desenvolvimento de políticas de ação afirmativa, 
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que ampliem o acesso de negros aos cursos profissionalizantes, à universidade 

e às áreas de tecnologia de ponta. Reivindica, também, a concessão imediata 

de títulos das terras às comunidades negras rurais, quilombolas, a revisão de 

textos e livros escolares para eliminar as imagens negativas dos negros e 

também as referências pejorativas e racistas. 

Comparado à Frente Negra e aos movimentos anti-racistas dos anos 50, 

continua d’Adesky (2001), o Movimento Negro realiza um verdadeiro corte 

epistemológico, assumindo a história dos ancestrais, valorizando suas lutas e 

as reivindicações. A procura de uma simples assimilação é substituída pela 

afirmação de uma entidade específica. O Movimento Negro aponta a imagem 

negativa do negro e a da África nos livros escolares. Mostra, também, entre 

outros argumentos, o caráter sistemático e não casual das desigualdades 

sociais existentes na sociedade capitalista brasileira. 

Em Piletti & Piletti (8ª série, 2003), temos um volume de 240 páginas 

onde encontramos somente cinco referências aos negros brasileiros, nos textos 

que tratam sobre a História do Brasil no século XX. Referências nada 

relevantes, o que parece demonstrar a eficiência da democracia racial. 

Mario Schmidt (8ª série, 2001), por sua vez, escreve 329 páginas e 

apresenta apenas duas citações com conotação histórica. 

Em Furtado & Villa (6ª série, 2001) há 167 páginas e duas citações: uma 

histórica e outra esportiva. 
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Constatamos, assim, que o negro, com suas lutas anti-racistas e 

antidiscriminatórias, seus movimentos em prol da igualdade social, não faz 

parte, ainda, do universo contido nos livros didáticos de História do Brasil, por 

nós analisados, a partir da implantação da República. 

A figura do negro é presente nos livros didáticos, durante o período 

colonial e o período do Império. A partir da República, o negro desaparece das 

páginas e vai ressurgir, apenas, esporadicamente, em alguns fatos como a 

Revolta da Chibata, participando em uma Copa do Mundo e quando são 

tratadas as lutas raciais fora do Brasil. As questões raciais, anexos, textos 

complementares, aparecem, mas, são textos tirados, pelo livro didático, da 

grande imprensa.  



 

 

 

 

 

 

,CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo sobre o negro no livro didático de História do Brasil para o 

Ensino Fundamental II, nos propusemos analisar como esse material de ensino 

trata esse elemento étnico de formação do povo brasileiro. Análises anteriores 

apontavam uma apresentação ainda pautada por contradições inerentes à 

sociedade, com discriminações e diferenças dissimuladas, impedindo a 

construção do senso crítico pelo aluno. 

Com base em uma visão eurocêntrica, privilegiava-se, no Brasil, o 

ensino de História Universal, segundo o esquema quatripartite francês (Idade 

Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea), colocando-se o 

ensino de História do Brasil numa posição secundária. Esse quadro talvez se 

explique pelo fato de, somente a partir de 1940, durante o Estado Novo, o 

Ministro da Educação e Saúde ter estabelecido o ensino de História do Brasil 

como disciplina autônoma. 

Mesmo assim, num período de 50 anos, segundo Fonseca (1993), se foi 

constituindo um currículo de História do Brasil eurocêntrico, político e dos 

grandes personagens. Os marcos da História do Brasil ficaram sendo os 
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marcos da História européia, exercendo funções político-ideológicas bem 

definidas no currículo escolar. 

Para procedermos à análise dos livros didáticos selecionados, adotamos 

as categorias “trabalho”, “racismo”, “discriminação”, “violência física e violência 

simbólica” e “exclusão social”. 

Constatamos que, nos livros didáticos analisados, a escravidão é 

apresentada não como uma alternativa, mas como uma conseqüência da 

colonização; como um recurso técnico para prover a colônia de mão-de-obra. 

Os diversos elementos da história africana não são considerados nos textos 

dos livros didáticos analisados e o fornecimento de escravos dependeria, 

apenas, da vontade e dos interesses mercantis metropolitanos. 

O índio é apresentado como um elemento importante na formação da 

colônia. A escravização do indígena desmistifica a sua inadaptabilidade e a 

preguiça para a agricultura, pois ele é mostrado trabalhando nas missões, nos 

engenhos e nos canaviais. Os textos didáticos apontam a posição da Igreja 

Católica em relação aos indígenas, protegendo-os da escravização dos 

colonos, mas, ao mesmo tempo, usufruindo de seus préstimos.  

Com o predomínio do escravo negro em todas as áreas da economia, os 

livros didáticos analisados procuram mostrar essa supremacia por argumentos 

falsos, como, por exemplo, a superioridade física e cultural do negro em 

detrimento do índio. Procura-se explicitar a realidade da escravidão pregando 
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que os portugueses iniciaram o tráfico dos negros como escravos porque esta, 

além de ser uma atividade lucrativa, acabaria com os problemas e dificuldades 

para se obter mão-de-obra. 

Nos textos didáticos, a posição da Igreja Católica em relação à 

escravidão é mostrada sem disfarces, com a afirmação de que o negro, na 

África, reverenciava o demônio. Por conseguinte, essa escravidão era o castigo 

de Deus; era a punição pelos seus pecados. Em décadas passadas, 

diferentemente da atualidade, relatos iguais a esse não eram passíveis de 

serem, sequer, cogitados em livros didáticos, passando, então, a se constituir 

um avanço observado nesse material de ensino. 

A denúncia da discriminação e do preconceito está presente na 

sociedade brasileira, nos livros didáticos que analisamos. Essa presença 

desmente o mito da democracia racial, criado por Gilberto Freyre, em Casa 

Grande e Senzala (1969, p. 91): 

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da 
América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às 
relações de raça: dentro de ambiente de quase reciprocidade 
cultural que resultou no máximo aproveitamento dos valores e 
experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo 
da contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do 
conquistador com a do conquistado. 

 

Os negros, assim como os índios, foram dominados, mas não 

permaneceram passivos. A repressão sobre eles foi exercida a partir de várias 

instituições sociais, dentre as quais, como já citamos, a Igreja Católica. As 
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ações de repressão provocaram manifestações de resistência que apareceram 

em forma de assassinatos, da preguiça evidente nos trabalhos mal executados, 

das fugas ou de outras artimanhas, nem sempre contundentes, mas que 

serviam para expressar o sentimento de revolta. Uns suicidavam-se; outros 

morriam de tristeza; alguns fugiam para as matas, procurando ou construindo 

quilombos.  

A luta contra a dominação portuguesa foi, no entanto, desigual e 

decidida de antemão.  

Relatos sobre os castigos cruéis e sobre a resistência dos escravos 

encontram-se em cada página, em cada linha dos livros didáticos analisados. A 

abolição é narrada através das leis abolicionistas, analisadas e comentadas. 

Furtado & Villa, Piletti & Piletti e Schmidt trazem ao nosso conhecimento que 

essas leis foram feitas no intuito de favorecer a classe dominante, os senhores 

escravocratas. 

Os livros didáticos de 5ª à 7ª série, por nós analisados, mostraram-nos 

um panorama diferente do contido em outros, da mesma espécie, em décadas 

anteriores. Os sofrimentos, as humilhações, pelos quais os escravos passaram 

no período colonial e no período imperial foram expostos sem receios, numa 

realidade vívida e cruel, sem dissimulações e falsos conceitos, fazendo-nos 

constatar que, na nossa história, a visão eurocêntrica está desaparecendo das 

páginas do texto didático de História. 
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No entanto, os avanços constatados em relação à narrativa dos períodos 

colonial e imperial não se verificam no que se refere à República. Ao abrirmos 

os aludidos livros didáticos de História do Brasil, constatamos que, a partir do 

século XX, não há mais referências ao negro brasileiro, suas lutas, suas 

reivindicações e seus direitos assegurados pela Constituição de 198  8. Nada 

encontramos de relevante que se reportasse ao negro brasileiro; apenas, 

poucas linhas sobre o líder da Revolta da Chibata – João Cândido – o 

Almirante Negro e, em um dos livros das três coleções analisadas, a atuação 

do jogador de futebol, Leônidas, cognominado de Diamante Negro, na Copa de 

1938. Aí será necessário avançar bastante, ainda. 

Sobre o negro norte-americano há o relato, em várias páginas, de suas 

lutas anti-racistas e antidiscriminatórias. Encontramos, também, referências 

sobre o apartheid africano e sobre os líderes desses movimentos negros norte-

americano e sul-africano: Martin Luther King e Nelson Mandela.   

Constatamos que o negro brasileiro, após a República, saiu das páginas 

do livro didático e recolheu-se ao silêncio que lhe tem sido imposto. Talvez, se 

a história dos povos africanos fosse escrita por eles, o silêncio não seria tão 

premente.  

A Lei 10.639/2003 (Anexo 3) tem por objetivo sanar essa falha dentro da 

História do Brasil, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Afro 

Brasileira, para que o seu conteúdo, ligado a essa herança cultural, esteja 

presente em diversas disciplinas da educação básica. 
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A lei entrou em vigor como um aditivo à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

nº 9.394/96, norma geral que há oito anos rege todos os níveis do sistema 

educacional brasileiro. Em síntese, ela determina a implementação do ensino 

de “História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional”. O conteúdo 

deve ser agregado às disciplinas curriculares e não apenas à Educação 

Artística e à História do Brasil. 

As escolas da rede municipal do Recife preparam-se para adotar, 

oficialmente, tais conteúdos de ensino, introduzindo referências ao tema, nas 

aulas nos níveis fundamental e médio. Uma medida auxiliar será a distribuição 

de livros relacionados ao tema, para professores e alunos, que serão enviados 

pelo Governo Federal. Quatro títulos já foram definidos: “Cantando a História 

do Samba”, “Rompendo Silêncio”, Série Pensamento Negro em Educação” (em 

oito volumes) e “Almanaque Pedagógico Afro-Brasileiro”. Todas elas são obras 

que abordam a introdução da herança africana nos currículos escolares. 

Pudemos constatar um avanço na apresentação de fatos históricos 

relacionados aos negros, nos períodos Colonial e Imperial, através da análise 

que fizemos nos livros didáticos de História do Brasil para o Ensino 

Fundamental II, dos autores Furtado & Villa, Piletti & Piletti e Schmidt. A grande 

exclusão neles encontrada é o silêncio sobre os negros a partir do século XX, 

como já citamos anteriormente. Esperemos que, com o advento da Lei 

10.639/2003, essa lacuna seja preenchida por novos autores comprometidos 
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com uma grande responsabilidade: o de uma nova Abolição, através da qual, 

cem anos depois da primeira, os negros ocuparão seu lugar como construtores 

da nação e da sociedade brasileira, libertando-os do esquecimento afeito à 

classe ou elite dominante. 

Isto abre perspectiva para novas pesquisas que dêem conta de como 

ficará o tratamento dado ao negro, pela escola, na História do Brasil, a partir da 

nova Lei. 
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 ANEXO 1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS COLEÇÕES ANALISADAS 

PILETTI, Nelson & PILETTI, Claudino. Coleção História e Vida Integrada 
(Volumes das 6ªs às 8ªs séries). São Paulo: Ática, 2002. 

• 6ª série – Do início da Idade Média ao final do século XVII, 

características do sistema feudal e sua transformação ao longo da Idade 

Média; as grandes navegações; o início e exploração do Novo Mundo pelos 

europeus; o Renascimento e a reforma; os primeiros tempos da colonização 

portuguesa na América; 

• 7ª série – Séculos XVIII e XIX: a expansão colonial portuguesa na 

América, descoberta de ouro e consolidação do território colonial; Iluminismo; 

Revolução Industrial; Independência dos Estados Unidos e Revolução 

Francesa; processo de Independência do Brasil; o Primeiro e o Segundo 

Reinados; Movimentos Sociais na Europa no século XIX; Unificação da 

Alemanha e Itália e o Neocolonialismo; Mudanças do Final do Segundo 

Reinado; a Implantação da República e a Guerra de Canudos. 

• 8ª série – Século XX: Primeira Guerra Mundial e Revolução 

Russa; Primeira República no Brasil; Períodos entregues e Ascensão dos 

Regimes Totalitários; Período Vargas; Segunda Guerra Mundial; o Brasil de 

1945 a 1964; Guerra Fria e a Independência das Colônias da África e da Ásia; 

Regime Militar no Brasil e Redemocratização, Crise no Mundo Socialista, Papel 

dos Estados Unidos no Mundo, após a Segunda Guerra Mundial; Oriente 

Médio, as Potências da Ásia e os Grandes Problemas do Brasil Atual. 
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SCHMIDT, Mario.  Coleção Nova História Crítica (Volumes das 6ªs às 8ªs 
séries). São Paulo: Nova Geração, 2003. 

 
• 6ª série – Introdução: o que já estudamos. A Europa e as grandes 

mudanças. O absolutismo. O mercantilismo, a expansão marítima e o 

Renascimento. A América antes dos europeus, a conquista da América e o 

início da colonização. A reforma protestante. África. O sistema colonial, o 

escravismo colonial, a civilização do açúcar e a América espanhola. A 

revolução científica. Expandindo o Brasil. 

• 7ª série – Introdução: o que já estudamos. A Revolução Inglesa e 

o Iluminismo. O século do Ouro. A Independência dos E.U.A. e a Revolução 

Francesa, revoltas anticoloniais. Revolução Industrial. A Independência do 

Brasil e a Independência da América Espanhola. Liberais e nacionalistas. 

Primeiro Império, o Período Regencial e o Segundo Império. Doutrinas Sociais. 

A unificação da Itália e da Alemanha, o imperialismo. A América no século XX e 

a Europa no final do século XIX. A abolição da escravatura e a República. 

• 8ª série – Introdução: o que já estudamos. A Primeira Guerra 

Mundial. A República Velha. A Revolução Russa. Rebeliões na República 

Velha. Revolução nas Artes e nas Ciências. A Revolução Mexicana. A crise de 

29, as ditaduras fascistas, a era do populismo. A Segunda Guerra Mundial e a 

Guerra Fria. A consciência do terceiro Mundo, a crise do populismo, a América 

Vermelha. De Juscelino ao Golpe de 64, os anos rebeldes, os anos 70, a 

ditadura militar no Brasil. O mundo contemporâneo.  
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FURTADO, Joaci Pereira & VILLA, Marco Antonio. Coleção História do Brasil 
/ História Geral  (Volumes das 5ªs e 6ªs séries). São Paulo: Moderna, 2001. 

 

• 5ª série – Brasil Colonial – I: Conceito de História – II: A América 

portuguesa – A União Ibérica – III: Riquezas e misérias do mundo colonial – IV: 

Crescimento econômico e crise política na América Portuguesa. 

• 6ª série – Brasil Independente – I: Nascimento e consolidação do 

estado Brasileiro – II: Escravidão, latifúndio e monarquia – III: O Brasil 

republicano – IV: Origens e trajetórias do Brasil de hoje (1930...).  
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ANEXO 2 

 
Ano do  

Programa:    2003  
 

 Programa 
FNDE: PNLD  

 
 

UF :   PE                              Município: RECIFE 

 
 

Quantitativo por Escola 
 

 
 
 
 
 

 
5ªSÉRIE 
 

  
Títulos 

 
Quantidad

e 
560030L  – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 202 

560030M   – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 6 

560020L   – HISTÓRIA  E VIDA INTEGRADA 5.215 

560120M  – HISTÓRIA  E VIDA INTEGRADA 153 

560260L   – HISTÓRIA PASSADO E PRESENTE – HISTÓRIA INTEGRADA 5 

560367L   – HISTÓRIA TEMATICA – TEMPOS E CULTURAS  114 

560367M   – HISTÓRIA TEMATICA – TEMPOS E CULTURAS 3 

560375L   – TRAB E CIVIL – UMA HIST GLOBAL V1: A HUMAN EM 
CONST – DAS ORIGENS AO SEC V 

110 

560375M-  – TRAB E CIVIL – UMA HIST GLOBAL V1: A HUMAN EM 
CONST – DAS ORIGENS AO SEC V 

4 

560383L -  – HISTÓRIA DO BRASIL – DAS COMUNIDADES PRIMITIVAS À 
CORTE JOANINA NI RJ – V1 

264 

560383M   – HISTÓRIA DO BRASIL – DAS COMUNIDADES PRIMITIVAS À 
CORTE JOANINA NI RJ – V1 

10 

560405L   – NAS TRILHAS DA HISTÓRIA 36 

560405M  – NAS TRILHAS DA HISTÓRIA 1 

560413L   – HISTÓRIA & COMPANHIA I 66 

560413M  – HISTÓRIA & COMPANHIA I 2 

560421L   – Nova História Critica 1.827 
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560421M  – Nova História Critica 50 

560430L   – Para Compreender a História 59 

560430M  – Para Compreender a História 2 

560448L   – Saber e Fazer História – Primeiras Civilizações, Pré-Hist. E 

Antiguidade Clássica 

813 

560448M  – Saber e Fazer História – Primeiras Civilizações, Pré-Hist. E 

Antiguidade Clássica 

22 

560464L   – Brasil Uma História em Construção 10 

560472L  – História – Brasil: Da Chegada dos Portugueses a 

Independência Política 

164 

560472M – História – Brasil: Da Chegada dos Portugueses a 

Independência Política 

5 

560480L  – Cultura e Sociedade – Do Homem Primitivo ate o Século IX 375 

560480M – Cultura e Sociedade – Do Homem Primitivo ate o Século IX 12 

 –  
6ª SÉRIE 

 

 

660027L  – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 153 

660027M – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 4 

660108L  – HISTÓRIA E VIDA INTEGRADA 4.183 

660108M – HISTÓRIA E VIDA INTEGRADA 123 

660248L  – HISTÓRIA PASSADO E PRESENTE 4 

660370L  – HISTÓRIA DO BRASIL – DA INDEPENDENCIA AOS NOSSOS 
DIAS – V2 

231 

660370M – HISTÓRIA DO BRASIL – DA INDEPENDENCIA AOS NOSSOS 
DIAS – V2 

9 

660396L  – HISTÓRIA TEMATICA – DIVERSIDADE CULTURAL E 
CONFLITOS 

98 

660396M – HISTÓRIA TEMATICA – DIVERSIDADE CULTURAL E 
CONFLITOS 

3 

660400L  – TRAB E CIVIL – UMA HIST GLOBAL V2: DO OCIDENTE AO 
ORIENTE – SEC VAO XVII 

88 

660400M – TRAB E CIVIL – UMA HIST GLOBAL V2: DO OCIDENTE AO 
ORIENTE – SEC VAO XVII 

2 

660426L  – NAS TRILHAS DA HISTÓRIA 26 

660434L  – HISTÓRIA & COMPANHIA II 89 

660434M – HISTÓRIA & COMPANHIA II 4 

660442L  – Nova História Critica 1.845 

660442M – Nova História Critica 47 
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660450M – Para Compreender a História 52 

660450L  – Para Compreender a História 2 

660469L – Saber e Fazer História-Feudalismo, Modernidade Européia e 
Brasil Colônia 

831 

660469M – Saber e Fazer História-Feudalismo, Modernidade Européia e 

Brasil Colônia 

24 

660493L  – História-Brasil: A Monarquia e a Republica 168 

660493M – História-Brasil: A Monarquia e a Republica 5 

660507L  – Cultura e Sociedade-Do Século IX ate o Século XVII 314 

660507M – Cultura e Sociedade-Do Século IX ate o Século XVII 10 

   
7ª SÉRIE 

 

 

760030L  – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 131 

760030M  – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 4 

760110L – HISTÓRIA E VIDA INTEGRADA 4.560 

760110M – HISTÓRIA E VIDA INTEGRADA 118 

760250L – HISTÓRIA PASSADO E PRESENTE – HISTÓRIA INTEGRADA 4 

760340L – HISTÓRIA TEMÁTICA – TERRA E PROPRIEDADE 94 

760340M – HISTÓRIA TEMÁTICA – TERRA E PROPRIEDADE 1 

760358L – TRAB E CIVIL – UMA HISTÓRIA GLOBAL V3: AS ORIGENS 
DA MODERN – SEC XVII AO XIX 

101 

760358M – TRAB E CIVIL – UMA HISTÓRIA GLOBAL V3: AS ORIGENS 
DA MODERN – SEC XVII AO XIX 

2 

760366L – HISTÓRIA DO BRASIL – DOS PRIMEIROS HUMANOS À 
CRISE DA EUROPA MEDIEVAL – V1 

219 

760366M – HISTÓRIA DO BRASIL – DOS PRIMEIROS HUMANOS À 
CRISE DA EUROPA MEDIEVAL – V1 

6 

760382L – NAS TRILHAS DA HISTÓRIA  21 

760390L – HISTÓRIA & COMPANHIA III 76 

760390M – HISTÓRIA & COMPANHIA III 2 

760404L – Nova História Crítica 1.904 

760404M – Nova História Crítica 47 

760412L – Para compreender a História 37 

760412M – Para compreender a História 1 

760420L – Saber e Fazer História - Consolidação do Capitalismo e Brasil 
Império 

770 

760420M – Saber e Fazer História - Consolidação do Capitalismo e Brasil 
Império 

21 

760455L – História – Antigüidade e Período Medieval 142 
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760455M – História – Antigüidade e Período Medieval 3 

760463L – Cultura e Sociedade – Do Século XVII até o Século XIX 264 

760463M – Cultura e Sociedade – Do Século XVII até o Século XIX 8 

   
8ª SÉRIE 

 

 

860026L – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 153 

860026M – HISTÓRIA – EDIÇÃO REFORMULADA 5 

860115L – HISTÓRIA – E VIDA INTEGRADA 3.275 

860115M – HISTÓRIA – E VIDA INTEGRADA 84 

860255L – HISTÓRIA PASSADO E PRESENTE – HISTÓRIA INTEGRADA 5 

860379L – HISTÓRIA TEMÁTICA – O MUNDO DOS CIDADÃOS 83 

860379M  HISTÓRIA TEMÁTICA – O MUNDO DOS CIDADÃOS 1 

860387L  TRAB E CIVIL – UMA HISTÓRIA GLOBAL V4: O MUNDO 
CONTEMP – SEC XIX AOS DIAS ATUAIS 

93 

860387M  TRAB E CIVIL – UMA HISTÓRIA GLOBAL V4: O MUNDO 
CONTEMP – SEC XIX AOS DIAS ATUAIS 

3 

860395L  HISTÓRIA GERAL – DA EXPANSÃO MARÍTIMO COMERCIAL 
EUROPÉIA AOS NOSSOS DIAS – V2 

188 

860395M  HISTÓRIA GERAL – DA EXPANSÃO MARÍTIMO COMERCIAL 
EUROPÉIA AOS NOSSOS DIAS – V2 

5 

860417L  NAS TRILHAS DA HISTÓRIA  26 

860425L  HISTÓRIA & COMPANHIA IV 79 

860425M  HISTÓRIA & COMPANHIA IV 2 

860433L  Nova História Crítica 1.273 

860433M  Nova História Crítica 31 

860441L  Para compreender a História 27 

860441M  Para compreender a História 1 

860450L  Saber e Fazer História – Mundo Contemporâneo e Brasil 

República 

811 

860450M  Saber e Fazer História – Mundo Contemporâneo e Brasil 

República 

21 

860484L  História – Moderna e Contemporânea 124 

860484M  História – Moderna e Contemporânea 3 

860492L  Cultura e Sociedade – Do Século XIX até o Século XX 281 

860492M  Cultura e Sociedade – Do Século XIX até o Século XX 8 
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ANEXO 3 

 

 

LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e 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. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

“Art. 26-A. 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 Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3º (VETADO)” 

“Art. 79-A. (VETADO)” 

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
‘Dia Nacional da Consciência Negra’.” 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da independência e 115º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque. 

 


