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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo observar como os livros didáticos de História, Português
e Geografia, utilizados na escola municipal da comunidade de remanescentes
quilombolas em uma cidade do sul de Minas Gerais, para o 5º ano, atendem o que
preconiza a lei 10.639/03, que versa sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,
nas escolas públicas e privadas. O aporte teórico de sustentabilidade para o
desenvolvimento da pesquisa da qual nos propomos, situa-se numa perspectiva de
abordagem linguístico-discursiva, balizadas pelas teorias da Análise do Discurso
Francesa, com base em seu fundador, Michael Pêcheux. Neste estudo, partimos do
pressuposto de que a legislação supracitada precisa ser cumprida, e há indícios de que
esses livros didáticos não seguem o que recomenda a lei citada anteriormente,
viabilizando uma formação discursiva sobre o negro da mesma maneira que se fazia antes
da criação dessa lei, ou seja, não alterando o interdiscurso, o que pode contribuir para o
apagamento/silenciamento da cultura afro-brasileira na comunidade em questão e, ainda,
para a construção de estereótipos negativos sobre o negro. Esta pesquisa é de natureza
explicativa e interpretativa, com abordagem qualitativa, privilegiando o estudo de caso.
As análises discutidas revelam que a lei 10.639/03 não é contemplada no livro didático
em questão, já que a História do negro no Brasil é contada da mesma forma que se fazia
anos atrás e a Cultura Afro-Brasileira em nenhum momento é lembrada nas disciplinas
analisadas.

Palavras-chave: Lei 10.639/03. Análise do Discurso. Ideologia. Livro didático.
Comunidade quilombola.
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ABSTRACT
This research has as goal to observe how the History, Portuguese and Geography
textbooks, used at a municipal school in a remaining quilombo community in the south of
Minas Gerais for the 5th grade, meets what the law 10.639/03 calls, which deals with the
African-Brazilian History and Culture teaching at public and private schools. The
theoretical framework of sustainability for the development of the survey that we propose
is located in a discursive approach linguistic perspective, buoyed by theories of French
Discourse Analysis, based on its founder, Michael Pêcheux. In this study, we assume that
the legislation needs to be met and there is evidence that these textbooks do not follow
what recommends the law 10.639/03, enabling a discursive formation on black people as
the same way as they were before the creation of this law, that is, not changing the
interdiscourse, which can contribute to the erasing/silencing of African-Brazilian Culture
in the community and also for the construction of negative stereotypes about black
people. Regarding to methodology, the analysis results are due on a corpus made up of
texts and pictures in textbooks presented, having to do with the speech spread on
Brazilian black people and their influence in building a cultural identity. The analyzes
discussed show that the law 10.639/03 is not included in the textbooks in question, since
the history of black people in Brazil is reported the same way as it was done years ago
and the African-Brazilian Culture in no time is remembered in the analyzed subjects.

Key-words: Law 10.639/03. Discourse Analysis. Ideology. Textbook. Quilombo
community.
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INTRODUÇÃO

Desde 2014, acompanhamos estudos relacionados ao discurso dirigido ao negro
nos livros didáticos. Embora existam, nessa esteira, alguns trabalhos como os de Costa
(2010) e Sá (2010), nesta pesquisa, privilegiamos discussões e problematizações que
perpassam determinadas formações discursivas envolvendo reafirmações estereotipadas
da identidade quilombola, no espaço mineiro.
Posto isso, a reflexão que apresentamos vem sendo tecida no grupo LOGOS –
Estudos de Língua, Linguagem e Discurso – que reúne pesquisadores e estudantes da
Universidade do Vale do Rio Verde (UninCor) e de outras instituições da região e do
país, cujos interesses concentram-se no entendimento das práticas linguísticas e
discursivas da/na região de Minas Gerais, o que vai ao encontro também dos nossos
anseios enquanto investigadores.
Dando prosseguimento, salientamos que o interesse em desenvolver um estudo
envolvendo ações discursivas se consolidou a partir de três observações:
A primeira relacionou-se às formas de representações de determinados grupos
étnicos, direitos e valorização em determinadas instâncias discursivas.
A segunda ligou-se aos modos de enunciar da lei 10.639/03, cujos dizeres versam
sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e, por meio de um discurso injuntivo, isto é,
pautado numa instrução, determina que as escolas trabalhem com questões relacionadas à
formação da cultura brasileira.
A terceira se pautou na informação da existência de uma comunidade de
remanescentes quilombolas na zona rural de uma cidade do sul de Minas Gerais. Com
essa ciência, o interesse em compreender como as questões relacionadas à sustentação de
um grupo étnico, tal como esse, são representadas nos dizeres dos livros didáticos se
solidificou, pois houve a junção com o que almejávamos: um trabalho que abrisse um
espaço de reflexão de ordem discursiva e político-pedagógica.
Ressaltamos que a comunidade de remanescentes quilombolas em questão não é o
foco deste estudo, porém julgamos pertinente apresentar algumas informações de um
local que é peça-chave para a compreensão das práticas discursivas inseridas no livro
didático em análise. Decidimos não explicitar o nome da comunidade e também o da
cidade em que esse grupo étnico se faz presente, pois nosso objetivo é apenas analisar o
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discurso referente ao negro no livro didático utilizado na escola existente na comunidade
de remanescentes quilombolas presente em uma cidade do sul de Minas Gerias.
A comunidade em questão possui uma escola municipal que atende as
crianças do Ensino Fundamental I e, pelo fato de ser uma escola rural, acolhe a um grupo
de remanescentes quilombolas. Considerando esse cenário, numa perspectiva
educacional, insurgiu um questionamento: como os livros didáticos utilizados nessa
comunidade escolar abordam as questões relativas à valorização cultural dos afrobrasileiros? Presume-se que essa escola acate a lei 10.693/03, porém, o fato dessa
comunidade não se manifestar culturalmente na cidade e região nos leva a pensar que
ainda não existem efeitos dessa lei. Parece-nos que os livros didáticos de História,
Português e Geografia, adotados por essa escola para o 5º ano, tratam dos conteúdos
relativos à cultura afro-brasileira de maneira superficial, isto é, mostram apenas um lado
da história e não o todo, fazendo com que a memória que remete a uma ancestralidade
africana esteja à margem, além de contribuir para a construção de uma imagem negativa
do negro no Brasil, não contemplando assim, a cultura afro-brasileira da maneira como
prevê a lei 10.639/03 nos livros didáticos em questão. A escola, enquanto instituição,
seria o lugar da manifestação cultural que faria com que esses remanescentes quilombolas
(re)conhecessem e valorizassem sua cultura e fizessem com que ela fosse divulgada na
sociedade.
Temos como corpora de nossa pesquisa os livros didáticos de História, Língua
Portuguesa e Geografia adotados para o 5º ano1 e a lei 10.639/03.
A escolha do livro didático com as disciplinas acima se justifica, pois acreditamos
que, quando os alunos finalizam o ensino fundamental I, já estejam preparados para
assumirem uma identidade cultural para além da sala de aula. Convém esclarecer que
essa identidade já existe nas diferentes práticas sociais dos remanescentes, porém, é na
escola2 que se procura resgatar e marcar essa cultura, promovendo atividades que
envolvam o canto, a música, a dança e a utilização de instrumentos musicais que remetem
a uma ancestralidade africana.
Considerando o exposto acima, destacamos o nosso objetivo geral, cujo intuito é o
de observar se os livros didáticos de História, Português e Geografia, adotados na escola
da comunidade de remanescentes quilombolas em questão para o 5º ano do Ensino
1

Omitimos o nome da coleção didática por motivos éticos, já que não pretendemos criticar a obra
como um todo, mas sim, alertarmos os professores para os discursos dedicados aos negros.
2
Ressaltamos que a instituição escolar ,cenário que compõe as análises , em certa medida, tenta contribuir
para a valorização da cultura e história de um sujeito, propondo projetos que envolvam as histórias de
vidas. E, assim, ao finalizarem essa etapa, os alunos são encaminhados para escolas da zona urbana.
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Fundamental, cumpre o que decreta a lei 10.639/03. E, como objetivos específicos,
examinar se os discursos presentes nos diferentes gêneros, no material em análise,
contemplam tematizações ligadas a quilombo; analisar quais imagens construídas sobre
os negros brasileiros remetem a uma ancestralidade africana no livro didático e manual
do professor; observar se houve um apagamento/silenciamento da cultura afro-brasileira
no livro didático em análise.
Salientamos, ainda, que ampliar o estudo da lei 10.639/03, por meio de pesquisas
faz-se necessário, já que a comunidade de remanescentes quilombolas é constituída de
negros em sua maioria, e estes precisam (re)conhecer a(s) história(s) que perpassa(m)
pelos diferentes discursos. E, ainda, saber como o material didático adotado, lida com a
questão da preservação da cultura afro-brasileira é importante, na medida em que abrimos
um espaço de reflexão para manutenção da memória presente na comunidade a respeito
de suas raízes africanas, fazendo com que os remanescentes quilombolas da comunidade
em questão reconheçam seus valores como sujeitos de sua história e disponibilizem para
os habitantes da cidade localizada no sul de Minas Gerais sua história e cultura.
Na esteira investigativa, elencamos os capítulos desta dissertação da seguinte
forma:
O Capítulo 1 – CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS SOBRE A ESCRAVIDÃO NO
BRASIL - tem como finalidade mostrar como os discursos contra o negro foram
construídos no Brasil no período colonial para justificar a escravidão dos africanos, além
de apresentar algumas concepções sobre as imagens referentes aos quilombos, abrindo
um espaço de reflexão sobre a linha educacional dessas comunidades, perpassando,
ainda, pela (re) valorização da cultura afro-brasileira até as dimensões estereotipadas.
O Capítulo 2 – O DISCURSO E SUAS CARACTERÍSTICAS - tece considerações
sobre a Análise do Discurso, explicitando categorias linguístico-discursivas desse
arcabouço teórico que corroboram para a interpretação e análise dos textos escolhidos.
O Capítulo 3 – UM POUCO DA HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO NO
BRASIL - discorre, resumidamente, sobre a história do livro didático no Brasil, sua
importância e o tipo de discurso pedagógico usado.
O Capítulo 4 – INTRODUÇÃO ÀS ANÁLISES - expõe as opções de
instrumentos de constituição dos dados e procedimentos analíticos. O intuito desse
capítulo ultrapassa a descrição metodológica, pois visa apresentar o passo a passo dos
trajetos escolhidos para se mapear nos discursos, pistas de questões relativas à
valorização cultural dos afro-brasileiros.
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O Capítulo 5 – DISCURSOS SILENCIADOS - apresenta as análises discursivas
flagradas nos corpora de nossa pesquisa. Aqui, temos o delinear do discurso sobre o
negro e sua cultura, bem como, a representação de um grupo afrodescendente na obra em
questão.
As CONSIDERAÇÕES FINAIS fazem a apreciação geral das análises da
pesquisa, visando observar como se dá a relação do discurso sobre o negro nos livros
didáticos adotados pela escola de ensino fundamental I, mais especificamente o 5º ano,
nas disciplinas de História, Geografia e Português e o discurso presente na lei 10. 639/03,
que trata do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de todo o país.
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1 CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS SOBRE A ESCRAVIDÃO
NO BRASIL
A escravidão no Brasil não ocorreu como um fato isolado. Segundo Queiroz, “A
escravidão é instituição tão antiga quanto o gênero humano e de amplitude universal,
pois, legitimada pelo direito do mais forte, ocorreu em todos os tempos e em todas as
sociedades” (QUEIROZ, 1993, p. 05). Isso significa dizer, que quando a escravidão
chegou ao Brasil, ela já havia ocorrido em outros tempos, com outros povos, como é o
caso dos egípcios que escravizaram os judeus, entre outros. Ao escravizarem os negros
africanos, os portugueses, ingleses e espanhóis precisavam de justificativas para que esse
ato parecesse natural. Necessitaram, portanto, buscar essas justificativas na história e na
religião para legitimar-se.
Inicialmente, ao chegarem ao Brasil, os portugueses tentaram escravizar os índios,
mas estes, ao entrarem em contato com o homem branco, adquiriram doenças jamais
vistas por eles, o que resultou na morte de muitos. Os que sobreviveram, resistiram ao
cativeiro, fugindo pelas matas. De acordo com Munanga,
A resistência dos povos indígenas ao processo de escravização teve duas
consequências notáveis: a sua massiva exterminação e a busca dos africanos
que aqui foram deportados para cumprir o que os índios não ‘puderam’ fazer.
Abrindo deste modo, caminho para o tráfico negreiro, que foi responsável pelo
tráfico de milhões de africanos para o Brasil, que aqui foram escravizados para
fornecer a força de trabalho necessária ao desenvolvimento da colônia.
(MUNANGA, 2004, p. 16, grifo do autor)

A escravização indígena não gerava lucros à Coroa portuguesa e aos senhores das
fazendas. Foi então, que os portugueses que estavam em nosso país, sentiram a
necessidade de fazer o que a Inglaterra e a Espanha já estavam fazendo há algum tempo:
comprar escravos vindos da África, aumentando o lucro da Coroa, dos senhores de
engenho e dos traficantes. Nessa linha, Ferreira e Silva afirmam que
além da resistência indígena, das doenças, de alguma proteção da Igreja
Católica aos indígenas, um dos elementos fundamentais para a compreensão
da escravização negra é o fato de que o tráfico negreiro foi, por longo tempo,
um dos negócios mais lucrativos do período colonial (FERREIRA e SILVA,
2012, p. 127).

Ou seja, o fato de fortalecer os lucros da coroa portuguesa, dos senhores donos de
fazendas e dos traficantes de escravos, tornou a escravização importante comércio da
época colonial. É o que Kok reafirma: “A própria Coroa portuguesa, em comum acordo
com os traficantes, estimulava a importação de negros, pois buscava obter lucros, seja
através da prática direta do tráfico, seja por meio da cobrança de impostos sobre os
africanos importados” (KOK, 2010, p. 9).
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A igreja, importante instituição da época, defendeu a liberdade dos índios e
apoiou, sem contestação, a escravização dos negros, dizendo que eles precisavam ser
escravizados para se salvarem do inferno, já que não professavam uma fé cristã. Dessa
forma, Kok relata que segundo “padre Vieira3, os negros foram escolhidos por Deus e
feitos à semelhança de Cristo para salvar a humanidade através do sacrifício [...] ser
escravo, em última análise era ser Cristo e, portanto, o cativo deveria se conformar com
humildade à sua condição” (KOK, 2010, p, 19).
Como podemos observar, houve a necessidade de se criar um discurso que
justificasse a situação vivida pelos escravos: tanto para que os próprios escravos se
conformassem com sua condição, tanto para a sociedade ver aquilo como algo natural e
possível e também para legitimar os maus tratos que os senhores donos de escravos
aplicavam a seus cativos. Nessa linha, Queiroz afirma sobre o cristianismo:
Não obstante suas prédicas sobre o amor ao próximo, a fraternidade e
igualdade entre os seres humanos, desde logo admitiu a escravidão. [...] Quem
nascesse escravo deveria conformar-se e esperar pela libertação no reino dos
céus. Dessa forma, quando a Europa implanta a escravidão moderna, já havia
toda uma série de ideias e valores para justificá-la. Foi fácil aos ideólogos de
então apoiarem-se em tal tradição, acrescentando-a novos matizes. Um deles
foi o preconceito de raça que praticamente não existia antes do século XV.
(QUEIROZ, 1993, p.52).

Já no Brasil, além do preconceito de cor, havia também o discurso de que o negro
era inferior ao branco devido às suas características físicas: crânio menor e sangue mais
escuro. Esse discurso era reforçado pelos estrangeiros que aqui chegaram. Segundo
Queiroz,
Nessa postura está claramente presente o preconceito de raça que, no Brasil,
seria estimulado pelos estrangeiros aqui chegados após a abertura dos portos.
Martius e Debret, por exemplo, reforçavam a crença da superioridade branca,
considerando o sangue do negro mais escuro e o crânio menor. A conclusão
implícita era a de que o negro estaria destinado à escravidão por força de uma
fisiologia e conformação cerebral inferiores às do europeu (QUEIROZ, 1993,
p.54).

Para legitimar ainda mais o discurso da escravidão, também foi necessário criar
a ideia de que os portugueses tinham uma relação mais amistosa com os escravos do que
os espanhóis e ingleses. Ainda para Queiroz, é
necessário encarar com cuidado a afirmação, veiculada por parte da
historiografia, de que nas colônias portuguesas havia uma tolerância racial
maior. É difícil imaginar como um povo de raça branca poderia escapar aos
acondicionamentos da época e não assimilar estereótipos sobre o escravo. Mais
difícil ainda que ignorasse a força pelo apelo econômico contido na
escravização de africanos. (QUEIROZ, 1993, p. 53)
3

De acordo com o site Sua pesquisa, “Padre Antônio Vieira foi um importante religioso, orador e
escritor português do século XVII. Atuou, no Brasil, como missionário da Companhia de Jesus. É
considerado um dos principais escritores e oradores sacros do barroco brasileiro.” Disponível em:
http://www.suapesquisa.com/quemfoi/padre_antonio_vieira.htm. Acesso em 19/01/2016.
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Mostrar a imagem de um senhor complacente e um escravo obediente a seu
senhor e a sua Corte parecia importante para justificar a escravidão no Brasil, já que o
cativo, tendo trabalho ou não, não precisava se preocupar com comida, pois isso era
encargo de seu senhor. A classe burguesa de então alimentava esse mito para permanecer
explorando os escravos e parecer que estava fazendo um favor aos cativos, sem levar em
conta que os negros foram arrancados brutalmente de seus lares e famílias na África,
além de serem separados ainda nos navios para que não pudessem se comunicar, já que
não falavam a mesma língua por pertencerem a diversos grupos étnicos. De acordo com
Kok,
Para os cativos, a viagem para a América portuguesa era o início de uma
infernal epopéia, da qual poucos sobreviviam. Os navios ou tumbeiros
(túmulos marítimos) transportavam de cem a quatrocentos cativos,
acorrentados, dois a dois, nos porões, numa viagem que se estendia de trinta a
sessenta dias (KOK, 2010, p.22)

Muitos morriam nessa travessia, pois eram acometidos por várias doenças
transmitidas pelas péssimas condições de higiene a que eram submetidos e pela pouca
comida; e outros, sucumbidos pelo banzo, uma espécie de tristeza que os negros sofriam
como uma forma de resistência àquela situação.
Ao chegarem ao Brasil, eram “levados às ruas para serem vendidos, diante das
portas dos proprietários, em número que chegava a duzentos ou trezentos” (KOK, 2010,
p. 23). Também eram divididos de acordo com a habilidade que possuía o cativo: aqueles
que tinham conhecimentos de agricultura iam para as lavouras de cana-de-açúcar no
nordeste do Brasil; outros iam para o trabalho doméstico (especialmente as mulheres)
como mucamas, amas de leite, cozinheiras, lavadeiras, passadeiras, etc. Ainda havia os
escravos que faziam serviços externos, tais como: vendedor ambulante, artesão, etc.
Dessa maneira, todo o lucro obtido pelos escravos que trabalhavam nas ruas era auferido
pelo seu senhor e os cativos recebiam apenas uma pequena quantia para seu próprio
sustento. A estes era dada maior chance de comprar a sua alforria. Segundo Queiroz,
[O] escravo doméstico, geralmente executava o mesmo tipo de serviço que o
da zona rural: os homens eram cocheiros, jardineiros, cortadores de lenha para
os fogões, enquanto as mulheres lavavam, passavam a ferro, cozinhavam...
Mas na cidade iam também às compras, levavam recados, asseguravam o
provimento de água das residências. Se o proprietário possuía mais escravos do
que aqueles necessários às suas exigências, dispunha de duas principais
possibilidades para fazê-los rentáveis. Uma era a de alugá-los a outrem, prática
que, largamente utilizada no Brasil, foi uma importante característica da
escravização urbana. Além do escravo de aluguel, outra forma de exploração
surgia: a dos ‘negros de ganho’, ou seja, aqueles que iam para as ruas a fim de
prestar serviços ocasionais e deviam, ao fim do dia, entregar a seus senhores
uma quantia previamente fixada (QUEIROZ, 1993, p. 33)
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Aqui, percebe-se o desmantelamento do valor humano: o escravo primeiramente
era comprado, e logo depois, alugado como se fosse uma mercadoria negociável. Porém,
para aqueles que trabalhavam nos engenhos, o trabalho era muito mais duro. De acordo
com Queiroz, “a jornada de trabalho chegava à exaustão física, fornecendo a quem
observasse uma imagem de pesadelo no qual fogo, suor, negros, correntes, rodas e
caldeiras ferventes misturavam-se indistintamente” (QUEIROZ, 1993, p. 27).
Porém, os negros não foram importantes somente nos engenhos de cana-de-açúcar
e nos serviços domésticos. Trabalharam também na extração de minérios em Minas
Gerais e nas plantações de café do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais. Segundo
Queiroz,
nas primeiras décadas do século XVIII, Minas Gerais contava 33 mil escravos;
em 1735 dispunha de 96 mil e, em 1786, cerca de 274.135, altíssima proporção
para uma população total de 362. 847 habitantes. Vários estudiosos admitem
que 860 mil deles foram utilizados na mineração em geral durante o período
colonial. Era o negro que extraía o ouro dos córregos e do seio da terra,
perfurava as galerias, lavava o cascalho, permanecendo horas a fio, quando não
dias inteiros, com as pernas dentro d’água (QUEIROZ, 1993, p. 28).

As toneladas de ouro que os negros arrancaram da terra foram enviadas a
Portugal, enriquecendo mais uma vez a Coroa portuguesa. Mas todo esse trabalho não
era exercido de forma amena: muitos castigos eram aplicados àqueles que se negavam ou,
de alguma forma, não cumpriam seu ofício com êxito. Podiam ser açoitados,
aprisionados, mutilados, queimados, etc. Eram coagidos de toda forma, sendo negado a
eles, qualquer direito a queixar-se ou denunciar os maus tratos sofridos. Segundo
Queiroz, “O castigo mais usual, no entanto, era o açoite, extinto em 1886, somente dois
anos antes da abolição do cativeiro [...]. Os castigos eram então ministrados em locais
públicos para servirem de exemplo” (QUEIROZ, 1993, p. 37). Esses locais eram bastante
comuns, e podemos citar como exemplo, o Pelourinho, em Salvador, que era um lugar
destinado para açoitar escravos em praça pública, o que prova que a relação
senhor/escravo não era amistosa. Dessa forma, os escravos manifestavam diversas formas
de resistência: o banzo, como já fora citado anteriormente, o suicídio, que o negro
entendia como alto prejuízo a seu senhor, já que comprou o cativo por um preço alto e
depois de morto, teria que substituí-lo. Segundo Kok,
O suicídio também era uma forma de vingança utilizada pelos escravos. Para o
negro, que sabia que o escravo custava caro, o suicídio era um ato de guerra,
pois quando um grupo inteiro deixava-se morrer ou envenenar-se, o
proprietário certamente ficaria arruinado (KOK, 2010, p. 34).
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Outra forma de resistência eram as constantes fugas, gerando os quilombos. Esses
lugares representavam a liberdade do escravo, porém viver ali não era fácil: precisavam
se mudar constantemente para fugirem da perseguição de seus senhores.

1.1 Grupos étnicos raciais: comunidades quilombolas

Após anos de escravidão e maus tratos, os negros fugidos de seus opressores, os
senhores ricos donos de fazendas, decidem que precisam de um lugar para si mesmos.
Apesar de não ter sido um ato voluntário, eis que surge o quilombo, também chamado
mocambo ou terra de preto: local bastante afastado e de difícil acesso que os negros
escolhiam para construir suas casas, suas famílias e para perpetuar sua cultura, lugar de
resistência à ordem imperial. Segundo Moura (1987), quem assim denominou esse tipo
de formação habitacional foi o rei de Portugal em 1740, dizendo que onde houvesse mais
de cinco negros fugitivos vivendo em sítios, ainda que não tenham ranchos levantados,
esse lugar seria chamado de quilombo.
De acordo com Brandão (1978), a origem desse nome vem da própria língua
africana e significa habitação (kilombo em língua bundo-angolense); no início, o
quilombo atendia apenas aos fugitivos de seus “donos”, mas após algum tempo, começou
a servir como uma espécie de refúgio para aqueles que tinham algum problema com a
justiça ou que queriam se casar, mas não tinham a aprovação da família e, portanto,
recebiam o apoio dos habitantes dos quilombos, que passaram a ser chamados de
quilombolas. Para Campos,
Os charcos, as encostas dos morros, sobretudo as que apresentavam coberturas
florestais, serviam como lugares (ocultos) para a construção de mocambos e
abrigavam um contingente variado de etnias – desde escravos fugitivos,
libertos, a brancos com algum problema de ordem legal, e outros – em cada um
deles (CAMPOS, 2012, p. 34).

Os negros fugitivos procuravam lugares de difícil acesso para formarem os
quilombos, garantindo sua segurança e sobrevivência e segundo o mesmo autor, “A
localização de qualquer quilombo privilegiava principalmente os lugares cujo acesso não
fosse facilitado às forças da ordem imperial” (CAMPOS, 2012, p. 32). De acordo com
Moura, os quilombos “não eram um conglomerado de negros bárbaros, conforme alguns
compêndios ainda teimam em repetir hoje em dia” (MOURA, 1981, p. 34). Na verdade,
“constituía-se em um polo de resistência que fazia convergir para o centro os diversos
níveis de descontentamento e opressão de uma sociedade que tinha como forma de
trabalho fundamental a escravidão” (MOURA, 1981, p. 31). O quilombo, portanto, era o
lugar de negação da situação vivida pelo escravo nas fazendas, nas quais eram explorados
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no limite da crueldade. Era o local propício para dinamizar sua posição no espaço social,
já que nenhuma possibilidade de ascensão era oferecida a ele. Essa necessidade o leva a
se organizar em quilombos para que lá ele pudesse participar, de alguma forma, da
sociedade. De acordo com Kok, “No quilombo, os africanos procuravam reconstituir os
valores culturais presentes nos reinos de origem, vivendo segundo hábitos tribais. As
danças e ritos religiosos praticados reforçavam a identidade cultural” (KOK, 2010, p.35).
Para sobreviverem, precisavam plantar, portanto Moura destaca que
A base de sua economia era a agricultura policultura. Plantavam
principalmente o milho, que era colhido duas vezes por ano. [...] Plantavam
ainda feijão, mandioca, banana e cana de açúcar. Isto constituía a lavoura que
alimentava os habitantes da república, sendo o excedente trocado com os
vizinhos (MOURA, 1981, p. 37).

Logo, podemos considerar que os quilombolas participavam da economia
brasileira, porém, essa participação não era reconhecida, já que vendiam sua produção
para a sociedade da época.
O quilombo mais famoso no Brasil é o de Palmares, formado em 1604 por 40
escravos e liderado por Zumbi dos Palmares. Batista e Carvalho (2009) salientam que
Zumbi liderou uma resistência heróica que acabou com a destruição do quilombo e sua
morte, em 20 de novembro de 1695, data que foi escolhida para marcar o Dia Nacional da
Consciência Negra.
As terras que os quilombolas ocupavam podiam vir de pagamento por algum
serviço prestado, heranças ou até mesmo posse. De acordo com o Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva – CEDEFES (s.d., p.01)4,
algumas poucas famílias receberam terras como doações dos antigos senhores e
ali constituíram uma comunidade. Outras famílias negras conseguiram comprar
pequenas terras nas fazendas onde trabalhavam. Algumas comunidades se
organizaram através da falência de atividades econômicas, onde a mão de obra
era escrava, como a criação de gado no Norte de Minas Gerais ou a decadência
das atividades mineradoras na região central do Estado.

Mas após o fim da escravidão em 1888, a situação se agrava: os negros agora
libertos não tinham renda, escolarização e profissão; eles enfrentam, portanto, a pior crise
de sua existência: livres, porém ainda marginalizados pela sociedade. Segundo Campos,
“o ex-escravo, depois de alforriado, continuou ainda discriminado pela sociedade, não
importando se fosse africano, ingênuo5 ou pardo” (CAMPOS, 2012, p. 41) Começam,
então, a habitar cortiços, quilombos rurais e urbanos (este último ainda pouco estudado)
como uma tentativa de demarcarem seu território e garantir o direito à moradia. Alguns
4

O CEDEFES é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, filantrópica, de caráter
científico, cultural e comunitário, de âmbito estadual, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, Brasil. Disponível em www.cedefes.org.br/ Acesso em 13/01/2016.
5
O escravo de origem brasileira era chamado ingênuo.
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quilombos formados nos arredores das cidades acabaram por se tornarem urbanos, já que
o rápido crescimento das cidades nos séculos XIX e XX os absorveu. Surge, portanto, a
favela, que assim como o quilombo, é mais uma vez uma tentativa de resistência por
moradia, já que o negro não tinha direito ao trabalho e não era reconhecido pela
sociedade.
Ao contrário do que se acredita, o negro não foi um espectador mudo, um objeto
passivo na história. Sua maneira de negar aquela situação de escravidão era apelar para
violência. Segundo Moura, o escravo “não perdia, pelo menos totalmente, a sua
interioridade humana. E isto era suficiente para que, ao querer negar-se como escravo,
criasse movimentos e atitudes de negação ao sistema” (MOURA, 1981, p. 8). Dessa
forma, o escravo abandonava seu trabalho para formar quilombos e posteriormente,
favelas.
Os quilombos como espaço de resistência à ordem imperial contribuíram para a
expansão das cidades, já que
mudavam sua localização quando eram atacados pelas forças da ordem
imperial, transferindo-se para outras áreas cujo acesso era ainda mais difícil.
Esses movimentos alargavam cada vez mais o território da cidade,
possibilitando a incorporação e o controle dos antigos territórios ocupados
pelos quilombos. (CAMPOS, 2012, p. 67)

Dessa forma, os negros se colocam contra as ordens imperiais, mostrando que
precisavam de um lugar que legitimassem sua identidade, perpetuassem sua cultura,
pautada numa construção da memória e da família. Para Carril,
A visão de que o quilombo surge como negação e resistência ao sistema
escravista adota as fugas de escravos das fazendas como resultado mais
contundente da contradição do sistema escravista: o escravo como força de
trabalho e o senhor a auferir os lucros da empresa. (CARRIL, 2006, p. 221)

Após o fim da escravidão, os quilombos não funcionavam mais como espaço de
resistência. Assim, foi preciso, portanto, ocupar lugares na cidade, que proporcionavam
facilidades aos negros, como morar próximo ao trabalho, por exemplo, lugar este que foi
chamado de favela. Nesse sentido, Campos (2012, p. 31) destaca que
O quilombo, como espaço de resistência à ordem imperial, tem alguns pontos
em comum com as atuais favelas brasileiras, sobretudo aquelas localizadas nas
grandes cidades. Ambas as estruturas espaciais foram e são estigmatizadas ao
longo da história socioespacial da cidade.

Mas a formação de favelas não garantiu aos negros que tivessem seus direitos
reconhecidos: continuaram a ser discriminados pela sociedade, vivendo à margem dela.
Diante disso, Campos (2012) afirma que a favela é uma transmutação do quilombo e
lembra que após a Abolição da Escravatura em 1888, o quilombo já não era mais
considerado um espaço de resistência e ameaça às classes dominantes. A fuga das
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fazendas foi a forma que os escravos encontraram de negar a situação em que viviam:
maus-tratos, negligências e violência. Essa fuga proporcionou a eles certa liberdade, uma
maneira de vivenciarem sua cultura e fugir das torturas, porém esse espaço de resistência
não era bem-visto pela sociedade da época.
A questão da cultura afro-brasileira é outro problema que parece incomodar a
sociedade imperial e republicana. Dessa forma, Campos (2012, p. 44) observa que
durante o período imperial e boa parte do republicano, o Estado só permitia a
existência das manifestações culturais de afro-brasileiros mediante autorização
da polícia, além de sofrerem sérias restrições da classe média.

Ou seja, além de escravizados não podiam reproduzir sua cultura, sendo assim
achatados culturalmente. Ainda para o mesmo autor, “O não reconhecimento dos
elementos da cultura negra permitia sonhar com uma nação inteiramente homogeneizada”
(CAMPOS, 2012, p. 45), promovendo o desejo de que toda a nação brasileira se
assemelhasse à sociedade europeia e branca, na qual o negro não cabia e não cabe até
hoje. Carnoy (1988, p.95) salienta que
A hegemonia compreende as tentativas bem-sucedidas da classe dominante em
usar sua liderança política, moral e intelectual para impor sua visão de mundo
como inteiramente abrangente e universal, e para moldar os interesses e as
necessidades dos grupos subordinados.

Nosso país parecia viver uma cultura europeia, já que desde a chegada dos
portugueses ao Brasil com toda sua bagagem cultural, inclusive a língua, as pessoas que
aqui vivem tentam imitar tudo que pertencem a eles: o gosto musical, a preferência por
figurinos europeus, o gosto gastronômico, etc. De acordo com Xavier e Reducino (2012,
p. 738-739),
o preconceito contra negros é oriundo de raízes profundas da sociedade
brasileira, no nosso país, a valorização do padrão estético e cultural branco
europeu prevaleceu à do padrão negro, embora este último grupo venha a
representar mais de 45% da população brasileira. Este padrão estético na
valorização do branco europeu tomado enquanto ‘raça’ superior está agregado
aos parâmetros burgueses de conduta, e o padrão negro enquanto ‘raça’ inferior
na desvalorização da pessoa humana sujeita a construir sua identidade social
por força do viés econômico.

Portanto, reconhecer a existência de pessoas que não compartilhavam dos gostos e
ideias europeias parecia ultrajante para os portugueses que aqui habitavam, por isso,
talvez a não aceitação dos negros e posteriormente, quilombolas.
Cabe ainda pontuar que os quilombos, ao contrário do que se pensa, não são áreas
constituídas por uma população homogênea. Na verdade, essas comunidades foram
compostas por processos diversos. Dentro de um quilombo, não havia apenas negros, mas
também, brancos que se autodenominavam quilombolas e, como já não existe escravidão
no Brasil há mais de um século, não podemos dizer que existam quilombos e, sim,
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comunidades de remanescentes quilombolas, ou seja, aqueles que possuem descendência
de escravos fugidos e que habitam os quilombos ou que simplesmente se denominam
remanescentes quilombolas. Para denominar-se um remanescente quilombola, não basta
apenas ter ancestralidade de escravo foragido, é necessário, também, que se comungue
das mesmas ideias, cultura, forma de viver, etc.
Ressaltamos que a promulgação do Decreto 4887/20036 deu o direito de se autodeterminar pertencente ao grupo de remanescentes quilombolas qualquer pessoa que
comungue das mesmas ideias dos habitantes dessas comunidades.

Esse decreto se

fundamentou na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Segundo o site da Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPISP (s.d., s.p.), 7estimase que no Brasil haja comunidades de remanescentes quilombolas distribuídas por todo
território nacional, localizados nos estados do Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
De acordo com o site CEDEFES (s.d.,s.p.), existem aproximadamente 400
comunidades quilombolas no Estado de Minas Gerais distribuídas por mais de 155
municípios. As regiões do estado com maior concentração de comunidades quilombolas
são a região norte e a nordeste, com destaque para o Vale do Jequitinhonha.
Na tentativa de atender aos pedidos do Movimento Negro no país, a Constituição
Federal de 1988, reconhece a questão quilombola que passa a fazer parte das políticas
públicas brasileiras. O artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) diz que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitirlhes os títulos reconhecidos” (BRASIL, 1988, s.p.).
O termo “remanescente de quilombo”, utilizado na constituição, é discutido por
algumas comunidades, já que remete à noção de resíduo, de algo que passou e restaram
apenas lembranças. Essa denominação não condiz com a forma como os próprios grupos
a utilizam para se autodenominarem nem tampouco condiz com o conceito empregado
pela Antropologia e pela História. Na tentativa de auxiliar a aplicação do artigo 68 do
ADCT, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) divulgou, em 1994, um
6

Decreto que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de
que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
7
Site destinado a ajudar índios e remanescentes quilombolas a garantir seus direitos territoriais,
culturais e políticos.

25
documento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais em que
o termo “remanescente de quilombo” é definido:
Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios
arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também
não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea.
Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de movimentos
insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que
desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus
modos de vida característicos num determinado lugar.

Assim sendo, comunidades de remanescentes de quilombo são grupos sociais,
cuja identidade étnica os diferencia dos demais grupos. É importante frisar que quando
abordamos o tema identidade étnica, discorremos sobre um processo de autoidentificação
bastante dinâmico e que não se reduz apenas a materiais ou a herança genética como cor
da pele, por exemplo.
Essa autoidentificação também precisa se dar na escola, já que muitas
comunidades de remanescentes possuem uma instituição educacional, em que os valores
culturais devem ser (re)passados aos alunos, para que estes se (re)conheçam como
pertencentes a uma comunidade de remanescentes quilombolas.

1.2 Educação quilombola: políticas, saberes e matrizes culturais

Após a promulgação da lei 10.639/03, o governo vê a necessidade de valorizar a
cultura afro-brasileira e de rever espaços em que ela ainda sobrevive: é o caso das
comunidades de remanescentes quilombolas. Cria, inclusive, diretrizes que regulamentam
e fundamentam a educação escolar quilombola. O artigo I das Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, dá uma das definições
de quilombo como sendo “grupos étnico-raciais definidos por autoatribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica” (BRASIL, 2005,
p. 04), tendo como um dos objetivos: “VI – zelar pela garantia do direito à Educação
Escolar quilombola às comunidades quilombolas rurais e urbanas, respeitando a história,
o território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos tradicionais”(BRASIL,
2005, p. 05) e no inciso XI do art. 8º do Título II, que garante os princípios da Educação
Escolar Quilombola, podemos encontrar: “inserção da realidade quilombola em todo
material didático e de apoio pedagógico, produzido em articulação com a comunidade,
sistemas de ensino e instituições de Educação Superior.”
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Talvez a preocupação do governo em reconhecer a importância cultural dessas
comunidades se faz de forma tardia, porém procura atender as reais necessidades não só
dos remanescentes quilombolas, mas também dos afrodescendentes em geral. É inegável
que a escola é um local de transformação e de reprodução cultural. Nessa medida, Nunes
(2014, p. 97) afirma que “A passagem das crianças quilombolas pela escola, deve,
prioritariamente, fortalecê-las na possibilidade de luta por direitos ainda negados.” Dessa
maneira, não adianta oferecer escolas a todos os remanescentes quilombolas, se não
considerar os interesses desse grupo e, ainda, não orientá-los no sentido de entender a
necessidade de buscar seus direitos como cidadãos.
Ressaltamos que as comunidades de remanescentes de quilombo possuem
como prioridade manter sua cultura, suas tradições e maneira de viver. Anos após a
abolição, esses grupos ainda encontram obstáculos para manifestarem sua cultura em
muitos lugares do Brasil, como é o caso da comunidade que escolhemos para servir de
base a nossa pesquisa. Nunes (2014, p. 93) adverte que “As reminiscências da escravidão
e as condições sociais desiguais decorrentes de uma abolição que, ainda sob o ponto de
vista dos direitos, é inconclusa, criam estereotipias que remetem as populações negras a
uma situação em que a norma é o sofrimento.” O preconceito e a discriminação racial
deixaram marcas profundas nas manifestações culturais dos afrodescendentes que
residem nessas comunidades, fazendo com que a cultura que remete a uma ancestralidade
africana seja manifestada apenas dentro das comunidades de remanescentes e não sejam
externalizadas para além delas.
As mudanças que estão ocorrendo no currículo das escolas de comunidades de
remanescentes de quilombo têm, justamente como alvo, combater o preconceito e a
discriminação racial. Portanto, é possível que a instituição educacional dessas
comunidades interprete as leis de acordo com seus interesses. É o que Lopes (2004, p.
113), ressalva, ao dizer que
as instituições e seus grupos disciplinares têm diferentes histórias, concepções
pedagógicas e formas de organização, que produzem diferentes experiências e
habilidades em responder, favoravelmente ou não, às mudanças curriculares,
reinterpretando. Em síntese, as políticas estão sempre em processo de vir a ser,
sendo múltiplas as leituras possíveis de serem realizadas por múltiplos leitores,
em um constante processo de interpretações das interpretações.

Por isso, a necessidade de se investir ainda mais na formação dos profissionais
e na escolha do material didático utilizado em sala de aula, pois o simples fato de uma lei
ser promulgada e obrigar estabelecimentos de ensino a trabalhar conteúdos relacionados a
determinado assunto, não garante o seu exercício. Para Nunes (2014, p. 92),
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a lei 10.639/03, pelo simples fato de ser uma lei, não significa,
necessariamente, que estará na sala de aula sem o enfrentamento de obstáculos
decorrentes das leituras equivocadas da lei, da formação profissional
insuficiente para colocá-la em prática ou, então, pela falta de um debate
imprescindível no que tange educação e relações étnico-raciais que seja capaz
de tocar os educadores acerca da importância da sua aplicabilidade.

A implantação dessa lei no currículo escolar tenta negociar espaços hegemônicos
reforçados por conteúdos que contemplem as relações histórico-sociais entre a África e o
Brasil. Essa negociação se dá na disputa entre sentidos e significados, já que esse embate
sempre foi desigual, balizado por relações assimétricas de poder, em que o branco sempre
se destacava na história como o herói. Silva (2005, p. 205) afirma que “os significados
produzidos e transportados pelas narrativas não são nunca fixos, decididos de uma vez
por todas. O terreno do significado é um terreno de luta e contestação.”
Muitas vezes, a escola enxerga os alunos sob a ótica da igualdade, em que sua
origem e bagagem cultural são deixadas à margem ao entrarem na escola. Conforme
Freitas e Lima (2012, p. 78), na escola “o monoculturalismo eurocêntrico é estimulado,
divulgado e tido como certo. Isso é visível nos currículos, nos livros didáticos e em
muitas posturas do educador.” No entanto, mudar os discursos propagados até hoje contra
determinadas etnias não termina apenas com a promulgação de uma lei; é justamente aí
que tudo começa. É preciso que a lei seja cumprida para que haja a valorização da
identidade étnica e cultural e a desconstrução de estereótipos negativos incutidos em
nossa sociedade.

1.2.1 Identidade étnica e cultural e a construção de estereótipos

É importante discutir aqui o que seria identidade étnica, já que ela pode sofrer
alterações ao longo dos tempos. Assim, algo que poderia ser considerado relevante para
um grupo étnico no passado, pode não ser mais atualmente; o que quer dizer que a
identidade étnica ou cultural não é biológica, e sim, histórica. Hall (2006, p. 2) considera
que a identidade é
definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao
redor de um "eu" coerente. Dentre estas identificações que estão sendo
continuamente deslocadas de nós, há identidades contraditórias, empurrando
em diferentes direções.

Isso nos orienta a pensar que não somos indivíduos prontos, mas sujeitos a
mudanças constantes, já que estamos implicados em um mundo cultural, que nos empurra
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para outras direções. O indivíduo desenvolve sua identidade ao longo de sua existência,
isto é, não nascemos com uma identidade formada, fixa; ela é construída e desconstruída
todo o tempo. Para Hall, “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo,
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no
momento do nascimento. Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua
unidade” (HALL, 2006, p. 10, grifo do autor). Todos são unânimes em afirmar que o
Brasil é um país multicultural e de diversidades, porém é importante reconhecer que o
preconceito existe e faz com que a construção de estereótipos negativos contra uma
cultura ou outra afete a identidade dos sujeitos.
De acordo com Vaz, Mendonça e Almeida,
a identidade é uma construção simbólica e imaginada, formada a partir da
tessitura de um lugar para si e o reconhecimento de diferenças. O sujeito
constrói-se sobre narrativas e discursos, nos limites sempre renovados e
refeitos entre o ‘eu’ e o ‘Outro,’surgindo, assim como fragmentado e composto
por várias identidades. Um dos fragmentos dessa identidade é a crença no
pertencimento a uma cultura nacional. (VAZ, MENDONÇA e ALMEIDA,
2001, p. 01, grifo dos autores)

Dessa maneira, podemos depreender que a identidade é construída a partir de um
discurso imaginário, sendo reconhecida pela diferença no outro, ou seja, um baiano se vê
diferente de um mineiro, por exemplo, percebendo as diferenças entre eles: a comida, o
gosto musical, o falar, o vestir, o modo de viver, mas ao mesmo tempo, dizem-se
pertencentes a uma cultura nacional, ou seja, a brasileira. Porém, essa identidade nacional
a que o sujeito acredita pertencer, não é pura, é híbrida. O Brasil é uma mistura de muitas
culturas; porém, como identificarmos uma cultura puramente brasileira se ela é
multifacetada e sofreu alterações ao longo dos tempos? Um bom exemplo disso é o
carnaval. Essa festa que acontece no Brasil há anos sofreu modificações e influência ao
longo dos tempos, principalmente no que tange à sensualidade das mulatas que desfilam
todos os anos. Antes, um pouco mais “comportadas;” hoje, muito ousadas. Isso quer dizer
que o que é tradicional também sofre influências. Dessa maneira, Bhabha (2003, p. 21)
salienta que
o reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de identificação.
Ao reencenar o passado, esse introduz outras temporalidades culturais
incomensuráveis na invenção da tradição. Esse processo afasta qualquer acesso
imediato a uma identidade original ou a uma tradição ‘recebida’.

Esse embate cultural pode ser amistoso ou conflituoso, dependendo da maneira
como se vê. A globalização, por exemplo, fez com que mudássemos várias tradições em
nossa cultura, como o uso de aplicativos e e-mails para agilizar nossa comunicação - em
vez de escrevermos cartas que demandavam mais tempo para chegar ao destinatário –
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hoje, em questão de segundos, mandamos e recebemos mensagens de pessoas do outro
lado do mundo. Essa abertura que a globalização nos proporcionou, fez com que
tivéssemos maior acesso à informação e ao conhecimento cultural de outros povos,
inserindo-os em nosso contexto. Podemos usar como exemplo aqui, o fato de os
brasileiros estarem cada vez mais consumindo comidas japonesas e chinesas. Elas não
fazem parte da culinária brasileira, porém a abertura de inúmeras casas que oferecem esse
tipo de comida oriental vem crescendo, abrindo espaço para que os brasileiros
modifiquem seus hábitos. Essa modificação pode ser positiva ou negativa. É o caso dos
restaurantes fast food. A presença deles no Brasil também está modificando a dieta do
brasileiro. Pela facilidade e economia de tempo que esse tipo de alimentação traz, os
brasileiros estão ficando cada vez mais adeptos a esse tipo de comida. Outros processos
de modificação cultural também ocorrem com a música, a religião, etc, pelo mesmo
motivo: a globalização. Esse ir e vir cultural, “essa passagem intersticial entre
identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença
sem uma hierarquia suposta ou imposta” (BHABHA, 2003, p. 22).
Porém, essa mudança nem sempre é fácil e agradável. Nas palavras de Munanga
(1996, p 225),
A busca da identidade, no nosso caso, o Brasil, apesar da importância, não é
uma coisa fácil; é problemática. Essa identidade passa pela cor da pele, pela
cultura, ou pela produção cultural do negro; passa pela contribuição histórica
do negro na sociedade brasileira; na construção da economia do país com seu
sangue; passa pela recuperação de sua história africana, de sua visão de mundo,
de sua religião [...] trata-se de um processo de consciência.

Sendo assim, podemos considerar que as comunidades de remanescentes
quilombolas sentiram a necessidade de instituir sua cultura para que esta perpetue de
geração em geração e seja valorizada: sua música, dança, culinária, religião, ou seja, a
cultura em geral precisou ser (re)criada para que se fizesse reconhecer sua identidade
cultural. Os indivíduos dessas comunidades comungam das mesmas ideias e cultura para
que se reconheçam como parte integrante daquele lugar e constituam assim, parte da
cultura nacional. De acordo com Hall (2006, p. 13),
As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e a
identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais,
eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram transferidas,
gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional.

De uma maneira ou de outra, a cultura africana passou a fazer parte da cultura
brasileira de uma forma muito intensa, o que contribuiu muito para a formação da
identidade cultural de nossa nação. Para Hall,
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As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a nação’, sentidos com os
quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão
contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam
seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas. (HALL,
2006, p. 14, grifo do autor)

Os negros participaram arduamente da construção da identidade brasileira e por
meio de sua contribuição cultural e de seu trabalho, hoje podemos relembrar as memórias
do passado e compará-las ao presente, percebendo as vitórias e as derrotas de um povo
que luta por um lugar na sociedade. Toda essa cultura produzida pelos negros na época da
escravidão e advinda da África, afetou diretamente a identidade da cultura nacional: a
música, a dança, a culinária, a religião, entre outros, ou seja, “cada vez mais as culturas
‘nacionais’ estão sendo produzidas a partir da perspectiva da minorias destituídas.”
(BHABHA, 2003, p.25, grifo do autor). O que antes era visto como infração de regras
sociais, como participar de cultos religiosos africanos, por exemplo, hoje encontramos
cada vez mais adeptos. Não que isso ainda não seja visto com preconceito, porém há uma
maior abertura para esse tipo de manifestação religiosa.
Apesar da cultura não ser algo fixo e sofrer alterações ao longo dos tempos,
o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o novo que não seja
parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como
ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado
como causa social ou precedente estético; ela renova o passado,
reconfigurando-o como um ‘entre-lugar’ contingente, que inova e interrompe a
atuação do presente. (BHABHA, 2003, p. 27, grifo do autor)

Como já dissemos anteriormente, os membros de uma comunidade de
remanescentes quilombolas não precisam ser descendentes diretos de escravos e muito
menos negros; precisam se identificar com as ideias e os ideais do grupo. Por esse mesmo
raciocínio, Hall (2006, p. 16) afirma que
não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe,
gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade
cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família
nacional.

Apesar de Hall falar de cultura nacional, o mesmo acontece com pequenos grupos,
no caso o de remanescentes quilombolas que necessitam de uma identidade cultural para
serem reconhecidos como tal e assim, pertencerem a uma “família” que tem interesses
parecidos.
Hall também considera que
É ainda mais difícil unificar a identidade nacional em torno da raça. Em
primeiro lugar, porque — contrariamente à crença generalizada — a raça não é
uma categoria biológica ou genética que tenha qualquer validade científica. Há
diferentes tipos e variedades, mas eles estão tão largamente dispersos no
interior do que chamamos de "raças" quanto entre uma "raça" e outra. A
diferença genética — o último refúgio das ideologias racistas — não pode ser
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usada para distinguir um povo do outro. A raça é uma categoria discursiva e
não uma categoria biológica. Isto é, ela é a categoria organizadora daquelas
formas de falar, daqueles sistemas de representação e práticas sociais
(discursos) que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco específico,
de diferenças em termos de características físicas — cor da pele, textura do
cabelo, características físicas e corporais, etc. — como marcas simbólicas, a
fim de diferenciar socialmente um grupo de outro. (HALL, 2006, p. 17, grifo
do autor)

Portanto, o autor deixa claro que a identidade cultural nada tem a ver com raça, e
sim, com “afinidades” de costumes e pensamentos que um determinado grupo possa
possuir, visto que a identidade cultural não vem impressa em nosso DNA apenas porque
nascemos em um determinado local, ela é construída e muitas vezes, esterotipada.
Mas o que vem a ser estereótipo? Segundo Amossy e Pierrot (2010, p. 33,
tradução nossa), estereótipo “se trata de representações cristalizadas, esquemas culturais
preexistentes, através dos quais cada um filtra a realidade do entorno.” Ou seja, cada um
faz a imagem que lhe convém de algo ou de alguém. Estereótipo é um tipo de
representação, negativa ou positiva, que as pessoas têm de alguém ou algum grupo social.
Na grande maioria das vezes é negativo, preconceituoso e rotulador, funcionando como
um carimbo, sendo passado de geração em geração. O primeiro estudioso a utilizar a
terminologia estereótipo foi Walter Lippman, em 1922, em sua obra A opinião pública.
Segundo esse mesmo estudioso, o indivíduo cria essas imagens por não ter acesso direto à
realidade, isto é, precisa generalizar por não ter tempo nem possibilidade de conhecer-se
intimamente, precisa recorrer a outros sinais que caracterizam um tipo conhecido e
completa o resto por meio de estereótipos que tem em sua mente (LIPPMAN, 2008).
Amossy e Pierrot (2010, p. 32, tradução nossa) pontuam que “essas imagens de nossa
mente são fictícias, não por serem mentirosas, mas porque expressam um imaginário
social”.
Dessa maneira, Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 213) diferenciam clichê de
estereótipo, termos que muitas vezes são confundidos,
clichê e estereótipo denunciam uma cristalização no nível do pensamento ou da
expressão. No domínio da imprensa no século XIX, a ‘clichagem’, também
denominada ‘estereotipia’, permitiu um modelo fixo em massa. Daí temos o
sentido figurado de ‘clichê’, que o dicionário Larousse,1869, designou como
‘uma frase feita’ ou um ‘pensamento banal’. ‘Estereotipado’ designa, do
mesmo modo, o que é fixo, cristalizado.

Como podemos observar, esses dois termos, clichê e estereótipo têm sentidos
diferentes. Enquanto o clichê designa um efeito de estilo banal, o estereótipo designa uma
representação coletiva. Dessa forma, muitos grupos sociais como negros e judeus, por
exemplo, sofreram e sofrem com estereótipos negativos construídos coletivamente ao
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longo dos tempos. Essa imagem preconceituosa que generaliza as atitudes e
comportamentos como sendo únicos e inerentes a cada indivíduo do mesmo grupo,
contribui negativamente para a construção de imagens preconcebidas de forma
estereotipada. Podemos exemplificar aqui a forma como o negro é tratado em nossa
sociedade, que após o fim da escravidão há mais de cem anos, ainda carrega o estereótipo
de pessoa não confiável, marginalizada, perigosa. Essa imagem construída há tantos anos
permanece viva na mente de muitas pessoas até hoje. Isso demonstra como a construção
de um estereótipo pode perpetuar durante muito tempo em uma sociedade e como a
desconstrução dessa imagem é lenta e muitas vezes impossível de se desfazer.
Nas palavras de Amossy (2005, p. 125-126), a estereotipagem é
a operação que consiste em pensar o real por meio de uma representação
cultural preexistente, um esquema coletivo cristalizado. Assim, a comunidade
avalia e percebe segundo um modelo pré-construído da categoria por ela
difundida no interior da qual ela o classifica.

Sob essa ótica, podemos depreender o estereótipo da beleza, dos comportamentos
humanos, ou seja, como homens e mulheres devem se comportar perante a sociedade para
que sejam reconhecidos como bons cidadãos, etc. Assim, quem não segue as regras dos
bons costumes, corre o risco de requerer para si estereótipos negativos difíceis de serem
apagados ou modificados. Como já dissemos anteriormente, os estereótipos podem nem
sempre ser negativos. Um exemplo claro disso é o Brasil ser reconhecido mundialmente
como o país do futebol. Mesmo que a seleção brasileira tenha perdido a última copa, em
2014, sua imagem de campeã quatro vezes e de possuir excelentes jogadores não foi
apagada. Assim também acontece com certas marcas no mercado que são consagradas.
Certos produtos carregam o estereótipo positivo de serem de excelente qualidade e
quando um indivíduo pensa em uma determinada mercadoria, logo vem a sua mente uma
marca consagrada. É claro que isso também é construído midiaticamente, através de
propagandas eficazes que contribuem para a construção afirmativa da qualidade de tal
produto. Essas propagandas atingem o consumidor de tal forma, que ele mesmo sem
conhecer um determinado produto, constrói a imagem positiva desse e a reproduz para
seus semelhantes.
Outro estereótipo impresso em nossa sociedade é aquele contra os grupos étnicos
e culturais. A raça, a etnia e a cultura são alvos constantes de estereotipagem. Dessa
maneira, quando pensamos em um chinês, por exemplo, imaginamos que todos comem
carne de cachorro e gato; quando falamos dos árabes, pensamos no terrorismo. Assim, a
cor da pele também não deixa de ser alvo de estereótipos. Os negros, por exemplo, são
taxados de várias maneiras pejorativas, como se a cor da pele definisse o caráter de cada
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um. É nesse tipo de pensamento que podemos encontrar o racismo, que discrimina algum
tipo de raça, etnia ou característica física, baseada na ideologia da superioridade, isto é,
um grupo étnico ou racial se considera superior a outro, devido a sua cultura, religião, cor
da pele, pensamentos, inteligência, etc. A partir desse enfoque, podemos compreender o
porquê da escravização de negros no Brasil. Os brancos, entendendo-se como raça
superior, acreditavam que podiam escravizar os negros, através da dominação política,
cultural, racial, entre outras, utilizando-se do etnocentrismo, que é a dominação de uma
raça sobre a outra. Quando falamos em racismo, logo pensamos em preconceito contra
negros, mas não é só isso: é o preconceito contra árabes, índios, asiáticos, etc.
Segundo Baccega (1998, p. 08), o estereótipo é “construído pela cultura e
transmitido pela linguagem.” Dessa maneira, o estereótipo é repassado através da
linguagem para os membros das comunidades em geral. Quando relatamos algo, seja
escrito ou falado, é impossível que não deixemos claro em nosso discurso qual a nossa
posição, se somos a favor ou contra determinado assunto. Portanto, quando contamos
uma piada ou uma história real, o fazemos deixando claro nosso ponto de vista, através da
linguagem usada, dos termos escolhidos para relatar a história e dessa maneira,
transportamos nossos conceitos e estereótipos, muitas das vezes inconscientemente.
Um exemplo bastante claro da construção de estereótipos por brasileiros é a
questão dos orientais. Ao perceber um indivíduo com características orientais, já o
classificamos logo como japonês, sem considerar a existência de outros povos
semelhantes, como os chineses, os coreanos e os vietnamitas, por exemplo. Isso se dá
pela imagem cristalizada presente em nossas mentes: se o sujeito possui cabelos lisos e
pretos, pele amarelada, estatura baixa, olhos puxados e fala “enrolado”, já dizemos que se
trata de um japonês. É claro que eles não devem ficar felizes com isso, pois a
generalização causa uma diminuição de sua cultura e do reconhecimento de seus feitos
históricos.
Da mesma forma também se dá a estereotipagem de negros e afrodescendentes no
Brasil. Apesar de a maioria da população brasileira ter descendência africana, o
preconceito existente contra essa etnia faz com que muitos de nós repitamos os mesmos
discursos de nossos antepassados, de que eles não são pessoas confiáveis. Daí a
necessidade da criação de um grupo como o Movimento Negro, por exemplo, para tentar
modificar esse discurso, lutar contra o racismo e tentar fazer com que o negro tenha seu
lugar reconhecido na sociedade. Nessa linha Baccega (1998, p. 10) destaca que
O estereótipo [...] é um reflexo/refração específica da realidade – ou seja,
reflete com desvios, como um lápis que, colocado em um copo de água,
‘entorta’-, mas o estereótipo comporta uma carga adicional do fator subjetivo,
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que se manifesta sob a forma de elementos emocionais, valorativos e volitivos,
que vão influenciar o comportamento humano.

Ao proferirmos nossos discursos, conscientemente ou não, transportamos os
estereótipos através da palavra, do vocabulário escolhido, mostrando não só a influência
dos discursos preexistentes, mas também, nossa subjetividade, a forma como lidamos e
transformamos o que recebemos seja da mídia, da igreja, da família, da escola e etc.
Dessa maneira, o discurso pedagógico presente em alguns livros didáticos
também constroem estereótipos étnicos e culturais, como poderemos ver adiante em
nossas análises, no capítulo 5.
Propositadamente ou não, esses discursos podem afetar a identidade cultural dos
indivíduos a que se faz referência. É o caso, por exemplo, do discurso colonial da
escravidão. De acordo com Bhabha, “Um aspecto importante do discurso colonial é sua
dependência do conceito de ‘fixidez’ na construção ideológica da alteridade” (BHABHA,
2003, p. 111, grifo do autor). Ou seja, a oposição entre escravo e senhor era fixa, não
podendo nunca mudar. Por meio desse discurso ideológico, o escravo precisou ocupar a
sua posição subalterna em relação a seu senhor; caso contrário, seria morto. A construção
de estereótipos se fez necessária para que esse discurso funcionasse. Ao utilizar o
discurso etnográfico de que a raça/etnia branca era superior à negra, o branco acreditava
se redimir de seus atos cruéis, pois tinha fé que fazia o que era certo, já que a escravidão
foi apoiada pela igreja católica. Dessa forma, no período colonial, a construção de
estereótipos era “a principal estratégia discursiva, [...] uma forma de conhecimento e
identificação que vacila entre o que está sempre no ‘lugar’, já conhecido, e algo que deve
ser ansiosamente repetido...” (BHABHA, 2003, p. 111, grifo do autor).
A escola, que deveria ser um espaço de desconstrução de estereótipos e de
reconhecimento da alteridade, passa a ser, diante do cenário que propomos no LD de
História em nossas análises, um local de fragilidade da identidade étnico-racial. De
acordo com Xavier e Reducino (2012, p. 736), “A não valorização da diversidade
vivenciada no espaço escolar permite que cada um construa, a seu modo, um
entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente.” Assim, podemos
entender a necessidade de que atitudes governamentais sejam tomadas para incluir esse
sujeito histórico tão importante em nossa sociedade: o negro.
Na tentativa de mudar o discurso colonial sobre ele, pesquisadores e teóricos
parecem agora se voltar para estudar comunidades ou pequenos grupos, como é o caso
das comunidades de remanescentes quilombolas, para conhecerem melhor como vivem
seus integrantes, sua identidade cultural e após muito tempo reivindicando o
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reconhecimento de sua cultura, alguns movimentos surgem em favor de seus interesses
como é o caso do Movimento Negro.

1.2.2 O Movimento Negro: a luta pelo reconhecimento cultural dos negros no Brasil e
a conquista da lei 10.639/03

A luta do Movimento Negro vem acontecendo há muitos anos, na tentativa de se
reconhecer o negro na sociedade brasileira como qualquer cidadão, detentor de direitos e
deveres. Sua maior conquista na área da educação brasileira foi a promulgação da lei 10.
639/03, que determina o estudo da cultura afro-brasileira em todas as intuições de ensino.
Para contarmos como se deu essa história, seguem algumas outras conquistas desse grupo
tão importante para o reconhecimento da luta dos negros no Brasil.
O Movimento Negro no Brasil não surgiu de repente; ele existe há muito anos, é
formado por homens e mulheres negros ou não, e vem tentando melhorar a vida do
afrodescendente, reivindicando seus direitos e combatendo o preconceito racial.
Conforme Santos e Barbosa (1994, p. 157), o movimento negro compreende
todas as entidades, de qualquer natureza, e de todas as ações, de qualquer
tempo, fundadas e promovidas por pretos e negros [...]. Entidades religiosas,
assistenciais, recreativas, artísticas, culturais e políticas e ações de mobilização
política, de protesto anti-discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia
armada, de movimentos artísticos, literários e ‘folclóricos’ – toda essa
complexa dinâmica, ostensiva ou encoberta, extemporânea ou cotidiana,
constitui movimento negro.

Como podemos perceber, o movimento negro existe há muito tempo, e de uma
forma ou de outra, o negro tenta ser reconhecido na sociedade por meio de tudo o que
representa para ela: força, cultura e política.
O Movimento Negro pode ser dividido em três fases: a primeira, de 1889 a 1937,
ou seja, da Primeira República ao Estado Novo; a segunda, de 1945 a 1964 e a terceira,
de 1978 a 2000. Segundo Domingues (2007, p. 102), “Um ano após a abolição da
escravatura foi proclamada a República no Brasil, em 1889. O novo sistema político,
entretanto, não assegurou profícuos ganhos materiais ou simbólicos para a população
negra.” Isso causou a marginalização dos negros no Brasil que sem trabalho, moradia e
dignidade se viramh numa situação de abandono. Conforme explica Domingues (2007, p.
103),
Para reverter esse quadro de marginalização no alvorecer da República, os
libertos, ex-escravos e seus descendentes instituíram os movimentos de
mobilização racial negra no Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos
(grêmios, clubes ou associações) em alguns estados da nação.
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Esses grupos pretendiam assegurar o direito de disseminar sua cultura e garantir
que a população em geral reconhecesse o lugar que o negro tentava ocupar na sociedade,
porém apenas isso não foi o suficiente. Surge também a imprensa negra com o objetivo
de denunciar os problemas sociais a que esse grupo estava sujeito: más condições de
trabalho, estudo, saúde e moradia eram retratados nesses jornais produzidos por líderes
negros. Segundo Domingues (2007, p. 105),
Esses jornais enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a população
negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, tornando-se
uma tribuna privilegiada para se pensar em soluções concretas para o problema
do racismo na sociedade brasileira.

Ao fim da primeira fase e início da segunda, de 1945 a 1964 (da segunda
república à ditadura militar), o movimento negro tenta conseguir mais avanços rumo a
seu reconhecimento na sociedade brasileira, entretanto, essa fase foi a que menos
favoreceu os negros no país. De acordo com Domingues (2007, p. 108), “Esta fase do
movimento negro, no entanto, não teria o mesmo poder de aglutinação da anterior.”
Apesar de outros jornais terem surgido com o mesmo objetivo dos anteriores (denunciar
as mazelas sociais a que os negros eram submetidos no país), o movimento negro ficou
politicamente “desarmado” nessa fase. Na tentativa de se criar uma lei antidiscriminatória no Brasil, formulada na Convenção Nacional do Negro, em 1945, o
Partido Comunista Brasileiro (PCB) se opôs, e isso fez com que diminuísse a força do
movimento negro. De acordo com Domingues (2007, p. 111), “Para o PCB, as
reivindicações específicas dos negros eram um equívoco, pois dividiam a luta dos
trabalhadores e, por conseguinte, represavam a marcha da revolução socialista no país.”
A terceira fase tem início em 1978 e segue até 2000, período que passou até 1984
pela ditadura militar, a qual de alguma forma dificultou os avanços da luta do
movimento, porém não cessou a continuidade da luta dos envolvidos contra o racismo no
Brasil. Conforme Domingues (2007, p. 111),
O golpe militar de 1964 representou uma derrota, ainda que temporária, para a
luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que
palmilhava no enfrentamento do “preconceito de cor” no país. Como
consequência, o Movimento Negro organizado entrou em refluxo.

Como se pode ver, o Movimento Negro não desistiu de lutar contra o racismo e,
mesmo sendo praticamente impedidos de exercerem seus direitos, os negros continuaram
fazendo alguns tipos de movimentos, até que em 18 de junho de 1978, reuniram-se em
São Paulo com vários grupos e entidades negras (CECAN, Grupo Afro-Latino América,
Câmara do Comércio Afro-Brasileiro entre outros) para discutirem assuntos concernentes
a sua luta e a partir daí surge o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial
(MUCDR), tendo como primeira atividade um ato público contra a “discriminação racial
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sofrida por quatro jovens no Clube de Regatas Tietê e em protesto à morte de Robson
Silveira da Luz, trabalhador e pai de família negro, torturado até a morte no 44º Distrito
de Guaianases”. (DOMINGUES, 2007, p 114)
A partir dessa atividade, o MUCDR ganhou reconhecimento nacional, recebendo
moções de alguns Estados em reconhecimento a sua participação na luta contra a
discriminação racial. Segundo Domingues (2007, p. 113), o ato público foi “considerado
pelo MUCDR como o maior avanço político realizado pelo negro na luta contra o
racismo” (Movimento Negro Unificado, 1988, p. 78). Algum tempo depois, o MUCDR
passou a se denominar Movimento Negro Unificado (MNU), já que a sua luta era
prioritariamente contra a discriminação racial e de acordo com Domingues (2007, p.
114),
O nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro do
país, porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta
de todos os grupos e organizações anti-racistas em escala nacional.

Dessa forma, o Movimento Negro (MN), como é atualmente chamado, começa a
ter maior poder para lutar contra a discriminação racial, após organizar-se de forma mais
coesa, pois o grupo ganhou mais força e visibilidade em sua luta, apesar das dificuldades,
já que o racismo silenciado existente no Brasil fez com que essa luta se tornasse ainda
mais difícil.
Pereira (2010, p. 81) considera
o movimento negro organizado como um movimento social que tem como
particularidade a atuação em relação à questão racial. Sua formação é
complexa e engloba um conjunto de entidades, organização e indivíduos que
lutam contra o racismo e por melhores condições de vida para a população
negra, seja através de práticas culturais, de estratégias políticas, de iniciativas
educacionais, etc.

A importância desse movimento se dá na forma como o negro reivindica seus
direitos de cidadão, de ser humano, que retirado de seu país de origem e trazido ao Brasil,
não se aceitou em uma condição submissa e não se conformou com a maneira com que
foi tratado. Reconhece sua importância na formação cultural e política do Brasil e dessa
forma, Nascimento & Nascimento (2000, p. 204) afirmam que “Não existe o Brasil sem o
africano, nem existe o africano no Brasil sem o seu protagonismo de luta anti-escravista e
anti-racista.”
Após a reorganização desse movimento foi que os afrodescendentes conseguiram
muitas de suas conquistas políticas em prol da inclusão social do negro na sociedade
brasileira, entre elas, as políticas afirmativas, como a questão das cotas para minorias
raciais nas universidades e a lei 10.639/03, que obriga os estabelecimentos de ensino a
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tratarem de assuntos relacionados à luta dos negros, sua cultura e história e pelo
reconhecimento de seus direitos como frequentar uma escola, por exemplo. Essa lei tenta
reconhecer a diversidade cultural existente no Brasil e de acordo com Munanga (1996, p.
217-218),
um projeto nacional de construção de uma verdadeira democracia não pode
ignorar a diversidade e as múltiplas identidades que compõem a sociedade
brasileira. O reconhecimento da pluridade, o respeito das identidades e pelas
diferenças não é uma questão romântica e meramente retórica; exige a
representação dos outros, dos excluídos nas instituições públicas e nos diversos
setores da vida nacional.

A importância dessa lei se dá no reconhecimento, ainda que tardio, da
participação dos negros na construção política, econômica e cultural do Brasil. Não foi
uma conquista fácil, porém ainda existem obstáculos que impedem que essa lei seja
cumprida plenamente, tais como: o despreparo de alguns professores, livros didáticos que
ainda perpetuam a História eurocêntrica, carregada de estereótipos e preconceitos, entre
outros. O Movimento Negro continua sua luta pela equidade social, em defesa dos
direitos dos cidadãos negros, para que estes tenham resguardadas suas identidades de
sujeitos construtores de uma cultura.
Outra conquista do MN relevante foi a implementação de políticas afirmativas
como as cotas raciais nas universidades. De acordo com Xavier e Reducino (2012, p.
741), “A adoção de ações afirmativas pelo governo para a promoção da igualdade é um
desejo e uma conquista do movimento negro perante o Estado.” A partir delas, os negros
conseguem se inserir num contexto social mais igualitário em relação à sociedade não
negra. Dessa forma, ao entrar em uma universidade, o negro tem mais possibilidade de
sair de uma situação cristalizada de que o negro só ocupa lugares subalternos, como o de
empregada doméstica e de porteiro, por exemplo, e suas chances de encontrar melhores
condições de trabalho aumentam à medida que lhes são dadas maiores chances de
concorrer com o restante da sociedade.
Admitir que o Brasil é um país racista, deixando de silenciar esse fato é um
grande passo para avançar em direção à uma política mais justa e igualitária para todos.
Para Xavier e Reducino (2012, p. 741),
Atualmente com a participação ativa de órgãos internacionais e das lutas
sucessivas do movimento negro junto à sociedade para a mobilização nacional
houve um grande avanço, pois, conseguiu-se que o Governo se tornasse
parceiro. Este mostra-se cheio de metas para ampliar as fronteiras da cidadania,
começando com um grande passo: admitindo o racismo.

Devemos admitir que essa é uma conquista importante para os afrodescendentes
brasileiros, no que diz respeito ao seu reconhecimento como sujeitos de direito e cidadãos
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que são, mas não se pode permitir que a luta se encerre, pois essas políticas precisam sair
da teoria para ocupar o lugar da prática.
A demora no reconhecimento dos direitos dos afrodescendentes como cidadãos
também se deu no reconhecimento do direito à terra aos remanescentes quilombolas e na
construção das escolas destinadas a esse público. No início, algumas comunidades de
remanescentes possuíam apenas uma pequena construção bastante precária em que algum
voluntário representante de igrejas ou entidades filantrópicas tentava repassar algum
conhecimento às crianças; contudo, os analfabetos eram maioria. Segundo Campos
(2012, p. 64),
Como, no início do século XX, grande parte dos grupos subalternos
encontrava-se fora da escola e à margem da sociedade, as instituições (escolas,
igrejas, clubes) serviram como meio de reproduzir os valores que manteriam os
grupos considerados subalternos em condição de precariedade de vida durante
todo o século XX.

Atualmente, algumas comunidades de remanescentes quilombolas possuem
escolas para atender a demanda, como é o caso da comunidade utilizada como base para
nossa pesquisa, localizada no sul de Minas Gerais, que possui uma escola de Ensino
Fundamental I. O primeiro Censo Escolar do Ministério da Educação (MEC) a
reconhecer essas instituições foi o de 2004, quando havia apenas 364 delas por todo o
país; em 2009, já contavam 1696.
Para garantir que essas crianças tenham o direito de frequentar uma escola que
atenda às suas necessidades culturais, o governo faz algumas alterações na Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) e sanciona a lei 10.639/03 que obriga todos os estabelecimentos
de ensino a incluírem em seu currículo a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”,
além de incluir no calendário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra, como se
pode conferir abaixo:

LEI No 10.639 – DE 9 DE JANEIRO DE 2003 –DOU DE 10/1/2003
Mensagem de veto
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:
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“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ 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’.”

A sanção dessa lei objetiva a solução para a problemática do ensino de História
Afro-Brasileira nas escolas. A exclusão desse importante papel histórico na construção do
Brasil, os negros, parece ter sido solucionada quando a obrigatoriedade dessa lei impõe às
escolas e aos livros didáticos que essa temática seja aplicada em sala de aula. A
instituição de um dia nacional para se lembrar da luta do negro por seus direitos também
tenta fazer com que os negros se sintam mais reconhecidos e valorizados, todavia é
preciso analisar se isso realmente tem tido efeito, ou seja, se essa lei é cumprida nas
escolas e nos livros didático adotados por elas.
Dessa maneira, faz-se necessário observar como o discurso dessa lei é
interpretado pelos educadores, pela escola e pelo livro didático adotado por ela, já que o
discurso orientado por essa lei tenta promover o fim do preconceito racial na escola. É
preciso, portanto observar se esse discurso propagado pela escola condiz com o discurso
da lei 10. 639/03.
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2 O DISCURSO E SUAS CARACTERÍSTICAS

Michael Pêcheux, um dos grandes filósofos fundadores da Análise do Discurso
(AD) francesa, colabora com a teoria de Saussure que distinguia língua e fala. Para esse
último autor estruturalista, a língua seria social e a fala individual, ou seja, a língua
pertence a todos e o sistema rege a língua. Pêcheux, portanto, propõe um nível
intermediário entre língua e fala, criando a noção de discurso. Para ele,
Parece indispensável colocar em questão a identidade estabelecida por
Saussure entre o universal e o extra individual, mostrando a possibilidade de
definir um nível intermediário entre a singularidade individual e a
universalidade, a saber, o nível da particularidade que define “contratos”
linguísticos específicos de tal ou tal região do sistema, isto é, feixes de normas
mais ou menos localmente definidos, e desigualmente aptos a disseminar-se
uns sobre os outros. (PÊCHEUX, 2010, p. 72, grifo do autor)

Ao propor uma abertura nas teorias de Saussure, Pêcheux sugere uma leitura que
considere a ideologia e a história do sujeito, itens que não eram considerados antes das
teorias de Pêcheux. Considerar o indivíduo como sujeito passou a ser relevante a partir de
então para se analisar um discurso.
O discurso, para esse mesmo autor, não se trata de troca de informação apenas
entre locutor e interlocutor; é, antes de tudo, um processo de constituição de sujeito e
produção de sentidos afetados pela língua e pela história no funcionamento da linguagem
(ORLANDI, 2013), ou ainda, se definiria na ideologia do sujeito, na classe social a que
ele ocupa. Segundo Pêcheux (2010, p. 75) o discurso seria
uma parte de um mecanismo em funcionamento , isto é, como pertencente a
um sistema de normas nem puramente individuais nem globalmente universais,
mas que derivam da estrutura de uma ideologia política, correspondendo, pois,
a um certo lugar no interior de uma formação social dada.

Como podemos observar, Pêcheux tenta construir um entremeio, uma posição
intermediária entre língua e fala, sem desconsiderar ou privilegiar uma em detrimento da
outra; ambas são importantes e ele adiciona a essa ideia a história, que é inerente ao
homem, para criar a sua teoria. É importante frisar que o discurso precisa ter sentido, ou
seja, não basta que se “joguem” as palavras de forma aleatória em um papel, é necessário
que elas estejam interligadas de forma coerente para que o discurso signifique.
A Análise do discurso trabalha, assim, a opacidade do texto, percebendo nele a
presença do político, do simbólico e do ideológico, já que a língua precisa se inscrever na
história para significar (ORLANDI, 2012) e a materialidade do discurso é a ideologia.
Essa teoria, a AD, trabalha a interpretação de textos através de deslizamentos possíveis,
oferecendo lugar à interpretação. Esses deslizamentos (metáforas), também chamados por
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Pêcheux (2008) de pontos de deriva, dão ao analista de discurso a possibilidade de
interpretar os textos, analisando a historicidade e a ideologia que neles estão fixadas. De
acordo com Pêcheux (2008, p. 53),
todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si
mesmo, se desloca discursivamente de seu sentido para derivar para um outro
(a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente estável se
exerça sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de
enunciados, é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxicosintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à
interpretação.

Cabe destacar que a Análise de Discurso de linha francesa surgiu na década de
1960, levantando questões criadas pela relação entre três campos de saber diferentes: a
Linguística, o Marxismo e a Psicanálise, isto é, tinha como base a interdisciplinaridade.
De acordo com Brandão (2004, p. 16, grifo da autora ),
a AD vê seu campo estender-se para outras áreas do conhecimento e assiste-se
a uma verdadeira proliferação dos usos da expressão “análise do discurso”. [...]
Ela busca, dessa forma, definir o seu campo de atuação, procurando analisar
inicialmente corpora tipologicamente mais marcados – sobretudo nos discursos
políticos de esquerda – e textos impressos.

Essa combinação de disciplinas oferece à Análise do Discurso pressupostos para
desenvolver-se, aliando a língua, a história e o sujeito, e fazendo com que por meio
dessas áreas, pesquisadores façam suas interpretações dos mais diversos tipos de textos.
Ou seja, a Análise do Discurso abre diálogo com outras áreas de conhecimento, o que é
muito importante, já que aumenta seu aparato interpretativo em termos linguísticos e
considera que todo saber é relevante.
A Linguística, por sua vez, diz que a linguagem não é transparente e tem seu
próprio objeto: a língua. É justamente aí que a Análise de Discurso tenta mostrar à
Linguística seus limites e diz que “a relação linguagem/pensamento/mundo não é
unívoca, não é uma relação direta que se faz termo a termo” (ORLANDI, 2013, p. 19). A
Análise de Discurso se utiliza de conceitos do materialismo histórico que pressupõe que o
homem faz história e que também não lhe é transparente. Conjugando o fato de o homem
fazer história e esta precisar da língua para fazer sentido, é o que esses estudos do
discurso vão chamar de forma material, “que é a forma encarnada para produzir sentidos:
esta forma é, portanto, linguístico-histórica” (ORLANDI, 2013, p. 19). Segundo
Rodríguez,

Na Análise do Discurso (AD) a questão da história é colocada na base da
reflexão sobre a linguagem, tanto na compreensão do seu funcionamento, como
da representação que os sujeitos se fazem da língua e da constituição das
disciplinas que tentam explicá-la. Ao mesmo tempo, a AD se institui como
uma teoria semântica: explicar como os sentidos são produzidos na/pela
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materialidade da língua é seu principal objeto. (RODRÍGUEZ, 2003, p. 47,
grifo do autor)

É preciso, portanto, entender que sem a língua não haveria como analisar os
discursos, e ao mesmo, sem a história não poderíamos compreender como os discursos
são produzidos, pois não poderíamos analisar a ideologia presente nos discursos de quem
o profere, levando em consideração o momento em que o discurso foi produzido, “uma
vez que a própria estruturação dos sujeitos, sua concepção de linguagem e de mundo, se
modifica ao longo do tempo, pois as formas das sociedades não permanecem as mesmas
nas diferentes épocas.” (RODRÍGUEZ, 2003, p. 47). O que se pensava como sendo um
pensamento “correto” na idade medieval em termos religiosos, por exemplo, não se faz
pertinente atualmente; isso se dá porque os sujeitos mudam no decorrer da história, e
“consequentemente, o estatuto da interpretação não será o mesmo ao longo da história.”
(RODRÍGUEZ, 2003, p. 48)
Os sujeitos participam da construção dos sentidos, porém isso passa despercebido,
já que se torna um processo inconsciente e natural, mas ao mesmo tempo, os sentidos já
foram dados anteriormente. Rodríguez ressalta que
Não há sentidos dados: estes são construídos por/através de sujeitos inscritos
numa história, num processo simbólico duplamente descentrado pelo
inconsciente e pela ideologia. Isto é, os sujeitos têm um papel ativo,
determinante, na constituição dos sentidos, mas este processo escapa ao seu
controle consciente e às suas intenções. Interpretação é, assim, construção de
sentidos – e não descoberta de sentidos já-dados. Interpretação é ideologia,
que determina o sentido. (RODRÍGUEZ, 2003, p. 51, grifo do autor)

Voltamos a afirmar que os sentidos se constituem nos sujeitos, inseridos na
História e que a ideologia é apreendida na interpretação, “mas, por efeito ideológico, no
momento em que se dá a interpretação se nega como tal, daí resultando que os sentidos se
apresentem como universais e eternos: apagam-se suas condições materiais, históricas, de
produção” (RODRÍGUEZ, 2003, p. 52). É nesse sentido que os indivíduos têm a
impressão de serem os autores de seus discursos por não terem acesso a todos os
discursos produzidos anteriormente sobre um determinado objeto (assunto), ou seja, as
formações ideológicas se encontram presentes em cada discurso, porém, nem sempre se
tem acesso a elas.
.

A contribuição da teoria marxista está na questão da formação ideológica, que

segundo seu fundador, Karl Marx, dá-se através da luta entre classes. Chaui (1986, p. 65)
afirma que para Marx a ideologia é
O sistema ordenado de ideias ou representações e das normas e das regras
como algo separado e independente das condições materiais, visto que seus
produtores – os teóricos, os ideólogos, os intelectuais – não estão diretamente
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vinculados à produção material das condições de existência. E, sem perceber,
exprimem essa desvinculação ou separação através de suas ideias.

Isso quer dizer que a ideologia é um instrumento de dominação entre classes, já
que a classe dominante impõe suas ideias à dominada e essa, por sua vez acata as ideias
dominantes por se achar em desvantagem social e intelectual. As condições de produção
(CP) do discurso também importam para a Análise do Discurso, já que é relevante saber
quem eram os interlocutores, em que momento e situação determinado discurso foi
produzido. Segundo Brandão,
Foi Pêcheux (1969) quem tentou fazer a primeira definição empírica geral da
noção de CP. [...] A contribuição de Pêcheux está no fato de ver nos
protagonistas do discurso não a presença física de “organismos humanos
individuais”, mas a representação de “lugares determinados na estrutura de
uma formação social”, lugares cujo feixe de traços objetivos característicos
pode ser descrito pela sociologia. (BRANDÃO, 2004, p. 44, grifo da autora)

Dessa maneira, podemos dizer que dentro de qualquer instituição há posições
diferentes, como em uma instituição escolar, por exemplo, podemos observar o “lugar”
do diretor, do professor, do aluno, entre outros. Essa posição ocupada por indivíduos de
patamares diferentes é que determina as condições de produção do discurso e orienta o
lugar da ideologia dominante. Nesse momento também podemos citar a ideologia
presente nos livros didáticos, que determina o que deve ser ensinado em sala de aula,
quem tem autorização para disseminar o seu discurso, no caso, o professor, e quem deve
acatar o conhecimento reproduzido nele, o aluno.
Já a contribuição da Psicanálise para a AD é o deslocamento da noção de homem
para sujeito, que se constitui no simbólico e na história e a AD parte do princípio que o
sujeito precisa significar para significar-se, e, para isso, o sujeito vale-se do apagamento
da materialidade da linguagem e da história, submetendo ao efeito da ideologia, da
impressão do sentido já-existente, tendo a impressão de que o sentido é literal e o
conteúdo fixo (ORLANDI, 2012). Outro princípio relevante da AD diz respeito ao fato de
que o sujeito só é sujeito “porque se assujeita à língua, na história. Não se pode dizer
senão afetado pelo simbólico, pelo sistema significante” (ORLANDI, 2012, p. 100). Mas
por não ter consciência desse assujeitamento, o indivíduo acredita ser a fonte de tudo o
que diz (discurso fundador), assunto que trataremos na próxima subseção (2.1).

2.1 O discurso, o Interdiscurso e o Intradiscurso: uma teia de sentidos

O discurso não é simplesmente o que se fala ou que se escreve, mas para se
analisá-lo é preciso considerar todos os discursos anteriores e suas condições de produção
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com o atual: é nessa tensão que se dá o discurso. Nesse viés, Pêcheux (2012, p. 214)
argumenta que o discurso é
uma sequência linguística de dimensão variável, geralmente superior à frase,
referida às condições que determinam a produção dessa sequência em relação a
outros discursos, sendo essas condições propriedades ligadas ao lugar daquele
que fala e àquele que o discurso visa, isto é, àquele a quem se dirige formal ou
informalmente, e ao que é visado através do discurso.

Ou seja, o discurso é determinado pelo local que o locutor ocupa, pela posição do
interlocutor, pelo momento e pelas condições de produção do mesmo. Pêcheux (2012, p.
214) define as condições de produção como sendo “[...] o conjunto da descrição das
propriedades relativas ao destinador, ao destinatário e ao referente, sob condição de dar
imediatamente certo número de precisões.” Isto é, o discurso está além de frases apenas e
para interpretá-lo é preciso se ater às condições de produção, observando o interdiscurso
no intradiscurso.
O interdiscurso é a memória, o dizível, aquilo que já foi dito, a repetição, a
verticalização, também conhecido por paráfrase. De acordo com Brandão (2004, p. 48), a
paráfrase é “uma FD [formação discursiva] constituída por paráfrases, isto é, um espaço
em que enunciados são retomados e reformulados num esforço constante de fechamento
de suas fronteiras em busca da preservação de sua identidade.”
Essa paráfrase afeta diretamente o intradiscurso, que é o atual, o horizontal, a
polissemia (vários sentidos) e
Enquanto a paráfrase é um mecanismo de ‘fechamento’, de ‘delimitação’ das
fronteiras, de uma formação discursiva, a polissemia rompe essas fronteiras,
‘embaralhando’ os limites entre diferentes formações discursivas, instalando a
pluralidade, a multiplicidade de sentidos. (BRANDÃO, 2004, p. 48, grifo da
autora )

O texto se dá na tensão entre a paráfrase e a polissemia: para se compreender um
texto, é preciso analisar o que já foi dito sobre o conteúdo e compará-lo ao que está sendo
produzido agora; só assim, se pode chegar a conclusões, à interpretação sobre o que o
autor quis dizer. O analista do discurso precisa estar atento a isso ao produzir sua
interpretação: não é só o atual que conta, mas a memória discursiva (interdiscurso)
também é relevante.
Orlandi (2013, p. 33; 34) destaca que “O interdiscurso é todo conjunto de
formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos [...]”, é a “memória
afetada pelo esquecimento, ao longo do dizer”. Pêcheux (1988) diz que, o interdiscurso é
o conjunto de todas as formações discursivas e nesse sentido, Brandão (2004, p. 95)
afirma que
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É a memória discursiva que torna possível a toda formação discursiva fazer
circular formulações anteriores, já enunciadas. É ela que permite, nas redes de
formulações que constitui o intradiscurso de uma FD, o aparecimento, a
rejeição ou a transformação de enunciados pertencentes a formações
discursivas historicamente contíguas. Não se trata, portanto, de uma memória
psicológica, mas de uma memória que supõe o enunciado inscrito na história.

O efeito da memória se dá, portanto, na junção de dois níveis, o interdiscurso e o
intradiscurso. A respeito do intradiscurso, Orlandi (2013, p. 88) o conceitua como sendo
a formulação da enunciação (o diferente), no aqui e agora do sujeito. Se pelo
intradiscurso temos que o sujeito intervém no repetível, no entanto é o
interdiscurso que regula os deslocamentos das fronteiras da formação
discursiva, incorporando os elementos pré-construídos (efeito do já-dito).

É preciso também destacar que dentro de todo dito há um não-dito, e este último
acontece justamente porque não detemos conhecimento de tudo o que já foi dito
anteriormente. Para Pêcheux (2008, p. 44) é preciso comparar “o que é dito aqui (em tal
lugar), e dito assim e não de outro jeito, com o que é dito em outro lugar e de outro modo,
a fim de se colocar em posição de entender a presença de não-ditos no interior do que é
dito.”
Quando produzimos nosso discurso, os sentidos se filiam às redes de memórias
discursivas, mas como não temos acesso a todas elas, temos a impressão de que somos a
origem de nossos dizeres; isso acontece porque passamos por um processo de
esquecimento, já que quando nascemos os sentidos já foram criados.
Outro ponto que perpassa a nossa teia discursiva diz respeito ao silêncio.
Inicialmente, pensamos o silêncio como ausência de sons, mas Orlandi (2007) nos faz
refletir sobre como os sentidos se estabelecem por meio do silêncio. Não o silêncio, como
já foi dito, mas um silêncio que fala e que é o real do discurso. É na incompletude dos
sujeitos e, portanto, da linguagem, que o silêncio se instala: produz-se, então a
“possibilidade do múltiplo, base da polissemia” (ORLANDI, 2007, p. 47) e quanto mais
silêncio, mais possibilidades de sentido. O sentido não é literal, ele se move, é errático,
assim como o sujeito também é movente; acreditar que o sentido só pode ser um e não
outro, é negar o sujeito, sua historicidade (ORLANDI, 2007).
Ao proferir um discurso, o sujeito acredita ser o fundador dele, mas na realidade,
seu discurso já foi proferido por outrem em outro lugar, de outra forma talvez. Isso ocorre
pelo fato de que não temos acesso a todos os discursos proferidos, já que passamos por
um processo de esquecimento para que nossos discursos façam sentido.
Orlandi (2007, p. 87) pontua que “o silêncio faz parte da constituição do sujeito e
do sentido” e de acordo com essa afirmação, podemos depreender que para se significar o
sujeito precisa do silêncio para construir sua história, porque a censura “sempre se dá nos
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limites da significação outra” (ORLANDI, 2007, p. 87) e como a linguagem é
incompleta, “todo dizer é uma relação fundamental com o não-dizer” (ORLANDI, 2007,
p. 12), ou seja, ao dizer algo, o sujeito precisa não dizer alguma coisa, para que nesse vão,
nesse silêncio, o sujeito se signifique, e aqui é necessário distinguir o não-dito do
implícito. Orlandi (2007, p.102) destaca que o “O implícito é o não-dito que se define em
relação ao dizer. O silêncio, ao contrário, não é o não-dito que sustenta o dizer mas é
aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído.” Em suma, quando se diz algo e nesse
discurso, deixamos vãos como elipses, por exemplo, estamos falando de implícito; já
quando discursamos sobre um assunto e defendemos uma posição e não outra, uma
formação discursiva e não outra, estamos falando de silêncio, pois para que uma
formação discursiva faça o sentido pretendido, é preciso que apaguemos as outras.
Além do silêncio fundador, também conhecido como esquecimento nº 01,
(Pêcheux, 1975), há também a política do silêncio, que se divide em silêncio constitutivo
e silêncio local (censura). Orlandi (2007, p. 73) lembra que “a política do silêncio se
define pelo fato de que ao dizer algo, apagamos necessariamente outros sentidos
possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada” (também conhecido como
silêncio constitutivo). Isso se dá pelo fato de nos posicionarmos de acordo com uma
formação discursiva e não outra e para fazermos com que nosso discurso tenha sentido,
não podemos misturar posições diferentes, para não nos confundirmos e não
confundirmos nosso interlocutor. Assim, quando discursamos, apagamos sentidos outros
que poderiam estar presentes em nosso discurso, já que produzimos um recorte do
assunto.
Já o silêncio local, a censura, impede-nos de dizermos algo que seja proibido,
impede-nos de ocuparmos certos lugares do dizer. De acordo com Orlandi (2007, p. 76),
A censura não é um fato circunscrito à consciência daquele que fala, mas um
fato discursivo que se produz nos limites das diferentes formações discursivas
que estão em relação [...] ela pode ser compreendida como a interdição da
inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas.

A censura afeta a identidade do sujeito, já que esse não pode se posicionar de
acordo com seu pensamento, sua formação discursiva; e, a partir da instalação da censura,
do autoritarismo, o sujeito é obrigado a calar-se diante de algumas situações, produzindo
apenas discursos permitidos. A censura não impede a falta de informação, mas a
interdição de certas formas de se dizer, de certos sentido instalados. Nessa linha, Orlandi
(2007, p. 107) pontua que
a censura funciona não em nível de informação mas de circulação e de
elaboração histórica dos sentidos, assim como sobre o processo de
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identificação do sujeito em sua relação com os sentidos. Ela impede o trabalho
histórico do sentido.

A censura instala-se por um poder maior, que diz o que deve ou não ser dito;
nesse momento, o sujeito tenta resistir, criando algum modo de expressar sua opinião e
não anular a sua identidade. Por exemplo, os cantores e compositores da MPB na época
da ditadura: cada qual, a sua maneira, deixava sua mensagem em suas músicas, de certa
forma subliminar para que o público compreendesse seu recado8. De acordo com Orlandi,
A censura joga com o poder- dizer impondo um certo silêncio. Entretanto,
como o silêncio significa em si, à retórica da opressão- que se exerce pelo
silenciamento de certos sentidos – responde a retórica da resistência, fazendo
esse silêncio significar de outros modos. (ORLANDI, 2007, p. 85, grifo da
autora)

Na verdade, sempre que algo ou alguém é censurado, outras maneiras de se dizer
o que de se pensar são criadas imediatamente, pois é difícil impor uma ideologia a outrem
diferente da sua.

2.2 Ideologia, Formação Discursiva e Formação Ideológica

As formações discursivas (FD) são componentes das formações ideológicas (FI),
já que a ideologia se manifesta concretamente no discurso, ou seja, as formações
discursivas materializam a ideologia das formações sociais e segundo Pêcheux,
uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente
‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que se
repetem nela, fornecendo-lhes suas evidências discursivas fundamentais (por
exemplo sob a forma de ‘pré-construídos’ e de discursos transversos.
(PÊCHEUX, 2010, p. 310, grifo do autor)

Para que um indivíduo se identifique como sujeito, é preciso que se filie a uma ou
mais formações discursivas que embasem seu discurso, “configurando as relações com o
interdiscurso” (ORLANDI, 2012, p, 116). Portanto, um discurso nunca pode ser
considerado completo, já que não podemos esgotar os sentidos; porém é necessário que
escolhamos um ao qual embasaremos nosso discurso e por isso dizemos “que um mesmo
texto é atravessado por várias formações discursivas” (ORLANDI, 2012, p. 88).
O primeiro estudioso a usar o termo formação discursiva (FD) foi Michel
Foucault. Para ele, o discurso é “o conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo

8

Porém, será que essa mensagem chegava até as camadas mais baixas da população, devido ao fato
de os compositores da MPB comporem suas letras com sentidos bastante implícitos? Será que as
pessoas com pouco ou nenhum estudo entendiam essas mensagens?
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sistema de formação; é assim que poderei falar do discurso clínico, do discurso
econômico, do discurso da história natural, do discurso psiquiátrico” (FOUCAULT,
1986, p. 124).
Para Foucault, o discurso não está atrelado a uma formação ideológica (FI) e sim,
a uma arqueologia do saber, isto é, se o indivíduo é um médico, terá, portanto, um
discurso apoiado na medicina; se é um advogado, terá sempre um discurso apoiado no
jurídico e assim por diante. Logo, discurso para Foucault tem a ver com saber e não com
ideologia, como o é para Pêcheux, já que este último filósofo acredita que a formação
discursiva está imbricada na ideologia; esta, por sua vez, é determinada pela luta entre
classes sociais, produz o discurso dos sujeitos, e além disso, é constituída de várias FD.
Ainda para Pêcheux ([1983] 2010), uma FD é constituída de outras FD, que dão
sustentação ao discurso, ou seja, uma FD é invadida por outras, fornecendo-lhes suas
evidências discursivas fundamentais.
As formações discursivas são determinadas pela ideologia de um grupo e para
Pêcheux (2014), a ideologia surge através da luta entre classes; apoiado nas ideias de Karl
Marx, sustenta sua teoria nas ideologias que, segundo Pêcheux, são constituídas por um
conjunto de formações discursivas a que o sujeito se afilia para se posicionar diante do
mundo.
É por meio do discurso do sujeito que podemos perceber a qual classe o mesmo
pertence e qual é a sua ideologia. Pêcheux considera que as ideologias são manipuladas
pelos aparelhos ideológicos de Estado (Igreja, Escola, Família, etc), teoria introduzida por
Althusser, a qual Pêcheux fez uso para embasar seu discurso, deixando claro que “as
ideologias não são feitas de ‘ideias’, mas de práticas” (PÊCHEUX, 2014, p. 130, grifo do
autor), ou seja, as práticas dos sujeitos determinam sua ideologia.
É impossível dizer que cada classe possui sua ideologia fixa, como se ela préexistisse a tudo; na verdade ela se dá no confronto entre classes, na disputa pelo poder,
por interesses. Assim, essas ideologias podem mudar a qualquer momento dependendo do
que pretende uma determinada classe social. A classe dominante, por exemplo, não se
torna dominante da noite para o dia nem os aparelhos ideológicos de Estado são a classe
dominante, mas eles são, na verdade, seu meio de realização.
Diante disso, Pêcheux (2014, p. 131) discorre que “é pela instalação dos aparelhos
ideológicos de Estado, nos quais essa ideologia [a ideologia da classe dominante] é
realizada e se realiza, que ela se torna dominante...”, isto é, os indivíduos se vinculam a
determinados aparelhos ideológicos de Estado para exercerem seu discurso ideologizante
e mostrarem à qual formação ideológica pertencem. Brandão (2004, p.47) explica que
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Num determinado momento histórico e no interior mesmo desses aparelhos, as
relações de classe podem caracterizar-se pelo afrontamento de posições
políticas e ideológicas que se organizam de forma a entreter entre si relações de
aliança, de antagonismos ou de dominação. Essa organização de posições
políticas e ideológicas é que constitui as formações ideológica.

Como podemos ver, a formação ideológica é fundada na luta entre classes, que
determina quem tem o poder em determinada situação e quem deverá ser subjugado em
relação a esse poder.
De acordo com Althusser (1985), a classe dominante é a burguesia
(superestrutura) e segundo ele, os Aparelhos Ideológicos de Estado endossam essa
soberania.
No sistema feudal, a igreja era o principal Aparelho Ideológico da sociedade. Era
ela a responsável pela divulgação da cultura e do saber; porém, ao romper com o Estado,
a igreja deixa de atender aos interesses deste e a escola passa a assumir a função de
disseminar a ideologia dominante, já que “nenhum Aparelho Ideológico de Estado dispõe
durante tanto tempo de audiência obrigatória (e ainda por cima gratuita), 5 a 6 dias em 7
que tem a semana, à razão de 8 horas por dia, da totalidade das crianças da formação
social capitalista.” (ALTHUSSER, 1970, p.66). Dessa maneira, a escola passa a exercer a
função de inculcar a ideologia burguesa nas crianças desde cedo para que essas sejam
subservientes e aprendam regras de como conviver na sociedade. Aqueles indivíduos que
não se encaixam nesse perfil, ou seja, que desobedecem as regras de bom convívio e
causam problemas para a sociedade são punidos pelos Aparelhos Repressivos de Estado
(ARE) como polícia, exército, tribunais, etc. Assim, o Estado garante que a burguesia
continue dominando e explorando o trabalhador , que faz parte da infraestrutura, segundo
Althusser.
A escola também pode servir como reprodutora de forças produtivas, isto é, tem a
função de formar e qualificar os cidadãos para o mercado de trabalho. Ensinar a ler,
escrever, interpretar e calcular, que são habilidades importantes para libertar o
pensamento do sujeito também são pensadas como um maneira de preparar os indivíduos
para servir a classe dominante, no sentido de preencher as vagas de operários das
fábricas, vendendo sua força de trabalho (a mais-valia) e enriquecendo os burgueses.
Dessa forma, para que a classe dominante continue no poder, é necessário que se crie
condições de “reproduzir: 1) as forças produtivas, 2) as relações de produção existentes”
(ALTHUSSER, 1970, p. 11). Por meio da inculcação da ideologia dominante dentro da
escola, que é fazer com que o sujeito encare a divisão de trabalho como algo natural,
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ocorre a reprodução do regime capitalista – a relação entre explorador e explorado. Nesse
contexto, Althusser (1970, p. 66-67) pode afirmar
Ora, é através de alguns saberes práticos (savoir- faire) envolvidos na
inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande parte
reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto
é, as relações de explorados com exploradores e de exploradores com
explorados. Os mecanismos que reproduzem este resultado vital para o regime
capitalista são naturalmente envolvidos e dissimulados por uma ideologia da
Escola universalmente reinante, visto que é uma das formas essenciais da
ideologia burguesa dominante: uma ideologia que representa a Escola como
um meio neutro.

Essa relação de poder entre classe dominante e classe dominada atravessa o
discurso, ou seja, faz uso da linguagem. Para que uma formação ideológica seja
reconhecida por uma determinada formação social, é preciso fazer uso da linguagem para
que ela se torne realidade.
A FI é realizada através da disputa pelo poder entre classes, que se dá na história e
no momento econômico de uma determinada sociedade, isto é, a ideologia não é o único
determinante para se formar um pensamento social: “a área da ideologia não é de modo
algum, o único elemento dentro do qual se efetuaria a reprodução/transformação das
relações de produção de uma formação social” (PÊCHEUX, 2014, p. 129, grifo do autor).
Isso se dá mediante outros fatores que afetam diretamente uma sociedade, como a
economia, por exemplo, pois ela também participa das relações de poder: quem pode
mais, manda mais. Podemos, portanto, afirmar mais uma vez que
o discursivo é uma espécie pertencente ao ideológico. Em outros termos, a
formação ideológica tem necessariamente como um de seus componentes uma
ou várias formações discursivas interligadas. Isso significa que os discursos são
governados por formações ideológicas. (BRANDÃO , 2004, p. 47)

Esses discursos se encontram nos aparelhos ideológicos de Estado, como é o caso
da escola, e essa, por sua vez, possui o discurso pedagógico do professor, do diretor e do
aluno, assim como os discursos presentes no livro didático, que autoriza o professor a
disseminá-lo, e é imprescindível saber que os sentidos são produzidos historicamente e
ideologicamente, como afirma Pêcheux em,
O sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si mesmo (isto
é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas é
determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sóciohistórico em que palavras, expressões, proposições são produzidas (isto é,
reproduzidas) (PÊCHEUX, 1975, p. 144, grifo do autor)

Nesse sentido, Rodríguez (2003, p. 57) concorda com Pêcheux e reafirma que
existem sentidos que se apresentam como sentidos literais das palavras e
interpretações que se apresentam como sendo objetivas, mas é fundamental
reconhecer que essa literalidade e essa objetividade são produtos da história,
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são construídas historicamente, e não o resultado de uma relação natural,
necessária, entre as palavras e as coisas nomeadas.

Isso quer dizer que os sentidos instituídos nos livros didáticos, por exemplo, são
também definidos historicamente e ideologicamente de acordo com as FD de quem os
sustenta, ou seja, de quem produz os LD. Conforme Brandão afirma
O conceito de formação discursiva norteia a referência à
interpelação/assujeitamento do indivíduo em sujeito do seu discurso [...].
Definido como “o que pode e deve ser dito por um sujeito”, esse conceito
possibilita o fato de que sujeitos falantes, tomados em uma conjuntura histórica
determinada, possam concordar ou se afrontar sobre o sentido a dar às palavras.
(BRANDÃO, 2004, p. 77, grifo da autora)

É dessa maneira que podemos encontrar ideologia nos discursos proferidos ao
longo da história e, nesse caso, nos livros didáticos que ajudam a compor os conteúdos
lecionados nas escolas.

2.3 A ideologia e seus significados
A importância dada ao fenômeno da ideologia pelas sociedades é inegável; dessa
maneira, o termo ideologia foi usado pela primeira vez em 1801 no livro Elementos de
Ideologia, por Destutt de Tracy. Segundo Chaui (1986, p. 23), “Nos elementos de
Ideologia, na parte dedicada ao estudo da vontade, De Tracy [...] procura saber como
[nossas ações voluntárias] atuam sobre o indivíduo e sobre a massa, o trabalho e as
diferentes formas da sociedade, isto é, a família, a corporação, etc”.
Após uma declaração de Napoleão Bonaparte, em 1812, num discurso ao
Conselho de Estado, o termo ganhou um sentido pejorativo; tal era o discurso
Todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à
ideologia, essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as causas
primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de
adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições de história.
( NAPOLEÃO BONAPARTE APUD CHAUI, 1986, p. 24)

Os ideólogos se sentiram profundamente ofendidos ao serem chamados de
“tenebrosos metafísicos”, já que se consideravam materialistas, realistas e antimetafísicos
(CHAUI, 1986). Contudo, enquanto a acusação feita por Bonaparte aos ideólogos
franceses não possuía fundamento, para os ideólogos alemães, criticados por Marx,
possuía. E esse estudioso passa então a fazer uso do significado napoleônico do termo
ideologia, afirmando que
o ideólogo é aquele que inverte as relações entre as ideias e o real. Assim, a
ideologia, que inicialmente designava uma ciência natural da aquisição do
homem, das ideias calcadas sobre o próprio real, passa a designar, daí por
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diante, um sistema de ideias condenadas a desconhecer sua relação real com o
real. (CHAUI, 1986, p. 25 )

Outro estudioso emprega o termo ideologia em seu livro: Augusto Comte, em
Cours de Philosophie Positive, mas dessa vez com o sentido próximo ao do original.
Segundo Chaui,
O termo, agora, possui dois significados: por um lado, a ideologia continua
sendo aquela atividade filosófico-científica que estuda a formação das ideias a
partir da observação das relações entre o corpo humano e o meio ambiente,
tomando como ponto de partida as sensações; por outro lado, ideologia passa a
significar também o conjunto de ideias de uma época, tanto como “opinião
geral” quanto no sentido de elaboração teórica dos pensamentos dessa época.
(CHAUI, 1986, p. 25-26, grifo da autora)

Como podemos perceber, a cada época o sentido da palavra ideologia ganha novo
significado para dar conta de explicar o pensamento de uma dada sociedade. De acordo
com Chaui (1986, p. 26), “cada fase do espírito humano o leva a criar um conjunto de
ideias para explicar a totalidade dos fenômenos naturais e humanos – essas explicações
constituem a ideologia de cada fase”. Sendo assim, ideologia é um conjunto de ideias e é
uma teoria que “é produzida pelos sábios que recolhem as opiniões correntes, organizam
e sistematizam tais opiniões e, sobretudo, as corrigem, eliminando todo elemento
religioso ou metafísico que porventura nelas existam” (CHAUI, 1986, p. 27). Portanto, se
ideologia é uma teoria produzida pelos sábios, que recolhem as opiniões correntes, isso
significa que os demais homens devem segui-la; é nesse ponto que Chaui (1986, p. 27)
afirma que

Sendo o conhecimento da formação de ideias, tanto do ponto de vista
psicológico quanto do ponto de vista social, sendo o conhecimento científico
das leis necessárias do real, sendo o corretivo das ideias comuns de uma
sociedade, a ideologia, enquanto teoria, passa a ter um papel de comando
sobre a prática dos homens, que devem submeter-se aos critérios e
mandamentos do teórico antes de agir.

É como se os teóricos e estudiosos criassem uma “cartilha” de como se deve
reagir em uma determinada situação, como se portar em determinados lugares, diante de
certas pessoas. Em suma, para essa mesma autora, “Os teóricos comandam e os demais se
submetem” (CHAUI, 1986, p. 28), ou seja, é dessa forma que se organiza a sociedade:
quem tem mais poder, manda, e nesse caso, quem tem mais poder é quem tem mais saber.
Nesse sentido, Marx opõe dois termos parecidos, porém com significados bastante
diferentes: oposição e contradição; segundo Chaui,
Na oposição existem dois termos, cada qual dotado de suas próprias
características e de sua própria existência e que se opõem quando, por algum
motivo, se encontram. Isso significa que, na oposição, podemos tomar os dois
elementos separadamente, entender cada um deles, entender por que se oporão
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se se encontrarem e, sobretudo, podemos perceber que eles existem e se
conservam, quer haja ou não haja a oposição. Assim, por exemplo, poderíamos
imaginar que os termos “senhor” e “escravo” são opostos, mas isto não nos
impede de tomar cada um desses conceitos separadamente, verificar suas
características e compreender por que se opõem. (CHAUI, 1986, p. 36, grifo da
autora)

Quanto à contradição, Chaui afirma que
Só existe a relação, isto é, não podemos tomar os termos antagônicos fora
dessa relação. São criados por essa relação e transformados nela por ela. Além
disso, a contradição opera com uma forma muito determinada de negação, a
negação interna. Ou seja, se dissermos “o caderno não é o livro”, essa negação
é externa, pois além de não definir qualquer relação interna entre os dois
termos, qualquer um deles pode aparecer em outras negações, visto que
podemos dizer: “o caderno não é o livro, não é a pedra, não é a casa, não é o
homem., etc., etc.” (CHAUI, 1986, p. 37, grifo da autora)

Com base nessa informação, podemos compreender que a oposição se dá na
relação entre termos antagônicos que só existem por existir também seu oposto, como
podemos verificar no exemplo dado pela autora: o escravo só é escravo porque existe um
senhor. No caso da contradição, não é necessário que exista um livro para que exista um
caderno; são elementos distintos e que não se completam. Além disso, ao apagar a sua
condição de ser humano e se “acreditar” escravo é que a oposição se realiza, afinal, o
escravo começa a crer que ele ocupa um lugar na sociedade de mão de obra barata e que
não há outro espaço para ele. Assim, cada indivíduo se “aceita” e ocupa um lugar social;
contudo é claro que essa “aceitação” também é histórica, pois atualmente o negro não
aceitaria mais ser escravizado como antes, devido a sua conscientização de que ele é um
ser humano e necessita exercer seus direitos e deveres de cidadão, já que não se define
mais por oposição. Nesse caso, podemos afirmar então que a ideologia é histórica e muda
conforme muda o interesse da sociedade.
Para a sociedade civil não importa o indivíduo isolado da sociedade e de acordo
com Chaui (1986, p. 45),
Através (pela mediação) das classes sociais, a sociedade civil nega o indivíduo
isolado (pessoa e sujeito) e o indivíduo como membro da família, fazendo-o
aparecer como indivíduo membro da sociedade e pertencente a uma classe
social.

O que quer dizer que os interesses individuais não interessam para a sociedade e
sim, o interesse da maioria aliada a uma classe social, e nesse caso o trabalhador sozinho
não tem voz; para que isso ocorra, é necessário que se tenha um sindicato para que em
conjunto os trabalhadores tenham força para lutar contra abusos praticados por seus
patrões. O trabalhador que é “um elemento fundamental do modo de produção capitalista
[...] que aparece como um ser humano, e é na verdade, uma mercadoria – ele vende no
mercado sua força de trabalho” (CHAUI, 1986, p. 48). Muitas vezes, ele não tem
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consciência de seu valor no mercado de trabalho e mais uma vez, pela questão da
oposição, “aceita-se” em uma condição de subordinação.
O trabalhador vende sua força de trabalho por um determinado valor, baseado em
sua jornada trabalhista e não por todo o serviço prestado; na verdade, nessa diferença das
horas trabalhadas e de toda sua produção é que se dá a mais-valia: o lucro que os patrões
têm por pagar menos do que o trabalhador produz, ou seja, “a origem do capital, portanto
é o trabalho não pago” (CHAUI, 1986, p 51). Ainda para Chaui (1986, p. 50), “o produtor
da mercadoria recebe um salário, que é o preço de seu tempo de trabalho, pois este
também é uma mercadoria.” Como podemos ver, nessas condições, as divisões das
classes sociais se tornam claras: o patrão “explora” a mão de obra barata para obter lucros
e assim enriquecer; essa é a ideologia do capitalismo. Segundo Chaui (1986, p. 59),
Como entender que o trabalhador não se revolte contra uma situação na qual
não só lhe foi roubada a condição humana, mas ainda é explorado naquilo que
faz, pois seu trabalho não pago (a mais-valia) é o que mantém a existência do
capital e do capitalista?

Talvez por vivermos em uma sociedade capitalista, isto já esteja tão arraigado nas
mentes dos trabalhadores, que eles nem percebam que ao fornecerem sua mão de obra a
seus patrões, estão colaborando para enriquecê-los em troca de salários ínfimos, se
considerarmos o valor de toda sua produção; esse é um aspecto ideológico. Talvez
também por essa ideologia, o negro tenha “aceitado” anos de escravidão, já que era
comprado e vendido como mercadoria, sem possuir direto algum, exceto o de enriquecer
seu senhor.
Há ideologia também quando um estudioso diz que a educação é um direito de
todos, pois é de aceitação geral que a educação seja um direito, apesar de essa afirmação
ainda estar longe de acontecer em países em desenvolvimento como o Brasil, por
exemplo, que muitas vezes oferece educação a quase todas as crianças, porém não a
mesma. De acordo com Chaui, (1986, p. 66),
há uma contradição entre a ideia de educação e a realidade. Na verdade, porém,
essa contradição existe porque simplesmente exprime, sem saber, uma outra: a
contradição entre os que produzem a riqueza material e cultural com seu
trabalho e aqueles que usufruem dessas riquezas, excluindo delas os
produtores. Porque estes se encontram excluídos do direito de usufruir dos bens
que produzem, estão excluídos da educação, que é um desses bens.

Podemos depreender aqui, que talvez não seja de interesse do governo oferecer
educação de qualidade a todos os cidadãos, já que o país necessita de mão de obra barata
para continuar alimentando a produção da nação e precisa também de pensadores que
determinem o pensamento da maioria; logo apenas aqueles cujos pais possuem boas
condições financeiras frequentam os melhores colégios e as melhores universidades,
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tornando-se, portanto, os disseminadores das ideologias e ocupando os melhores cargos
do mercado de trabalho. Dessa maneira, aqueles que participam da produção da
construção real do país não podem, muitas das vezes, usufruir do fruto de seu trabalho,
por exemplo,
o pedreiro que faz a escola, o marceneiro que faz as carteiras, mesas e lousas,
são analfabetos e não têm condições de enviar seus filhos para a escola que foi
por eles produzida. Essa contradição real entre a ideia de “direito de todos à
educação” e uma sociedade de maioria analfabeta é apenas efeito ou a
consequência. (CHAUI, 1986, p. 67, grifo da autora)

É pensando nessas pessoas que constroem o país e que muitas vezes não têm
acesso à educação, que o governo tenta diminuir, de alguma forma, a disparidade
existente entre as camadas sociais, oferecendo escola a quase todos os cidadãos
brasileiros, já que ele acredita que isso seja necessário. Porém, se essa escola não tiver
qualidade em termos de estrutura, profissionais competentes, material didático, etc, não
favorece a eliminação dessa oposição. E assim como o trabalhador, a população aceita
essa educação, pois na maior parte das vezes, ela não tem ao menos a compreensão sobre
o que seja educação de qualidade.
E para fecharmos essa seção, é preciso lembrar que a escola é um lugar de
confrontos, em que as ideologias estão presentes o tempo todo, sempre a favor de alguém.
Nas palavras de Xavier e Reducino (2012, p. 740),
a educação é um fenômeno social cheio de confrontos, está dividida em uma
sociedade dominante, conservadora de privilégios que refletem a exploração,
ao lado dos que lutam contra. [...] com isso, abarcamos a ideia que a educação
é compreendida como momentos e aspectos contraditórios de um movimento
mais amplo da sociedade, a qual possui desejos além do que lhes são
designados, como a superação da ideologia dominante.

A educação acontece na tensão entre o saber e a ignorância. Por meio desse
confronto é que podem ocorrer mudanças e progressos. Por isso, a importância de ao se
abordar um assunto em sala de aula, pensarmos no real significado de certos vocábulos,
se eles se encaixam em determinado discurso dominante ou estereotipado.

2.4 As escolhas lexicais orientando posicionamentos

Uma das formas de se marcar posição está na seleção vocabular considerando a
intencionalidade. As escolhas lexicais podem orientar sentidos diversos e demonstrar a
intenção do autor e a sua opinião com relação a determinado assunto, podendo ser
explícitas ou não, já que o sentido total de um texto resulta das escolhas semânticas
individuais, ou seja, de cada palavra utilizada no texto para gerar o sentido pretendido.
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De acordo com Lapa, “as palavras reais distinguem-se ‘pela sua força expressiva’,
suscitando ‘a imagem das coisas a que se referem.’ (LAPA, 1959, p. 8, grifos do autor)”
Essa imagem, portanto pode variar de sujeito para sujeito, já que cada um pode apreender
o sentido de uma palavra ou expressão da maneira que melhor lhe convém ou interessa.
Os falantes de uma determinada língua têm a sua disposição uma enorme gama de
vocabulário e dele extraem o léxico que possa expressar da melhor maneira as suas
ideias, necessidades, sentimentos, etc. Cardoso (2013, p. 03) nos revela que “Embora
todas as palavras pertençam igualmente a esse enorme conjunto [o léxico], as escolhas
são limitadas pelas circunstâncias: o momento histórico, o lugar, a idade, o sexo, a
profissão, o grau de instrução, o status socioeconômico e muitos outros fatores,” ou seja,
o falante deve ter consciência de que as escolhas lexicais feitas por ele afeta diretamente
seu discurso, tornando-o eficiente ou não. De acordo com Lopes e Rio-Torto (2007), o
significado lexical é o conteúdo informativo que uma palavra veicula quando um
indivíduo a utiliza.
Quando escolhemos um determinado vocábulo e não outro (e essa escolha é feita
o tempo todo), estamos tentando veicular o sentido mais próximo do pretendido no
intuito de fazer com que o interlocutor entenda o que almejamos dizer da forma mais
confortável possível. Portanto, quando alguém se refere a um determinado assunto, seja
ele jurídico, religioso, acadêmico, entre outros, as escolhas lexicais feitas determinam
uma maior precisão no discurso. Segundo Cardoso (2013, p. 05), “Por meio do
significado lexical, cada palavra distingue-se lexicalmente das demais e das que com ela
estão mais diretamente relacionadas (mesmo campo semântico-referencial, mesma
família de palavras).” Isso quer dizer que as palavras não são escolhidas aleatoriamente,
elas precisam estar vinculadas a um contexto, do qual o léxico escolhido faça sentido.
Além disso, existe uma ordem morfossintática que precisa ser obedecida: o uso de
substantivos, verbos, adjetivos, etc, segue uma ordem pré-estabelecida. Para Lopes e RioTorto (2007, p. 34),
um campo léxico-semântico compreende lexemas da mesma classe sintática de
palavras (substantivo, adjetivo, verbo), que têm significações comuns e que
estão inter-relacionadas entre si por nexos de significação perfeitamente
determináveis. Um desses nexos mais prototípicos é o subordinantesubordinado, ou seja, as unidades encontram-se estruturadas em pirâmide ou
em hierarquia que compreende vários níveis intermédios.

Logo, cada ideia ou ação humana é determinada por um campo semântico. Sobre
esse assunto, Cardoso (2013, p. 06) afirma que
O campo semântico é uma seção do vocabulário na qual determinada face da
experiência humana está organizada por meio de um número de vocábulos,
sendo que cada um contribui para a delimitação do outro. Portanto, cada esfera
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da experiência organizada do homem resulta em um campo. Cada um deles
organiza as ideias e o pensamento de uma maneira.

O léxico de uma língua é formado pensando em aspectos culturais e maneiras de o
sujeito pensar o mundo impresso nele, porém os discursos proferidos vão além do
momento em que são produzidos.
Ullman (1977, p.523) salienta que “um campo semântico não reflete apenas as
ideias, os valores e as perspectivas da sociedade contemporânea; cristaliza-as e perpetuaas também; transmite às gerações vindouras uma análise já elaborada da experiência
através da qual será visto o mundo.” Daí a importância das escolhas lexicais quando um
discurso é produzido. É preciso lembrar que, principalmente em textos escritos, o
discurso ali proposto perpetuará por muitos anos, podendo ser criticado, valorizado ou até
mesmo inutilizado, já que o léxico escolhido para compor um discurso determina os
valores ideológicos de uma sociedade em uma determinada época. É bom lembrar
também que o léxico de uma língua não é estático, ele se move, ou seja, ele é alterado a
todo momento, a fim de satisfazer as necessidades linguístico-discursivas de seus
falantes, os quais são criadores e ao mesmo modificadores de uma língua. De acordo com
Cardoso (2013, p. 13),
A escolha lexical usada na elaboração de um texto diz muito sobre as intenções
comunicativas de quem o produziu e de seu papel na sociedade. As palavras
selecionadas podem revelar valores ideológicos, retratar o conjunto da
experiência humana acumulada, assim como práticas sociais e culturais, já que
é no léxico que se veem representadas, de forma mais objetiva, as visões de
mundo dos sujeitos participantes da prática discursiva.

Portanto, ao escolher determinado léxico e não outro em seu texto, o autor se
responsabiliza por uma intenção discursiva que pode delinear imagens do assunto em
questão segundo sua própria perspectiva. É possível depreender a intencionalidade e a
ideologia do sujeito que escreve um texto pelo vocabulário escolhido, e é possível
também perceber se seu discurso é passível de contra-argumentação ou não.
Outra questão a ser abordada aqui é a subjetividade que se pode apreender em um
texto. A escolha de pronomes pessoais (como eu e nós, por exemplo) advérbios,
adjetivos, substantivos e verbos podem orientar o leitor a perceber qual o grau de
comprometimento do autor com o texto, a sua intencionalidade e subjetividade. No caso
da presença dos pronomes pessoais, podemos depreender as vozes do texto, se elas são
explícitas ou apagadas.
Para Kerbrat-Orecchioni (1993), as escolhas lexicais orientam deslizamentos de
sentido, e os nomes substantivos e adjetivos são os responsáveis por essas escolhas, pois
são eles que dão o caráter avaliativo (axiológico) ao texto. Mais uma vez, a escolha de
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determinado vocabulário deixa pistas de quais são as intenções do autor ao escrever um
texto, seja ele um bilhete, uma crônica, um texto acadêmico ou um texto produzido para
ser veiculado em um livro didático.
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3 O LIVRO DIDÁTICO: DO DISCURSO À PRÁTICA

O livro didático (doravante LD) não possui uma história concreta no Brasil, já que
os responsáveis por sua produção não eram estudiosos das diversas áreas de
conhecimento. Segundo Carmagnani (1999, p. 46), “O LD não possui uma história
própria no Brasil, pois as mudanças que ocorreram não foram geradas por grupos
diretamente ligados ao ensino, mas foram resultado de decretos, leis, e medidas
governamentais.”
Essas medidas governamentais e decretos geraram grandes problemas quanto à
qualidade dos LD editados em nosso país, já que a escola, a partir de 1930, começou a se
popularizar e os LD atendiam apenas interesses de políticos e os professores não eram
consultados quanto ao que realmente deveria ser ensinado em sala de aula. De acordo
com Carmagnani (1999, p. 46), as mudanças ocorridas na educação a partir de 1930,
apenas “atenderam a interesses de gabinete e, acima de tudo, foram impostas, raramente
conquistadas.” Isso gerou um descrédito do LD no Brasil, fazendo com que o MEC
passasse a avaliar periodicamente os livros produzidos para as escolas. Como confirma
Bunzen e Rojo (2005, p. 81),
Sua má qualidade, em termos de veiculação de preconceitos e tendenciosidade
ideológica, em termos metodológicos e de incorreção conceitual – que levou,
na época, a um descrédito geral do LD – fez com que o MEC incluísse, a partir
de 1995, uma avaliação pedagógica dessas obras no PNLD (Programa
Nacional do Livro Didático), programa governamental responsável pela
distribuição do livro às escolas públicas no Ensino Fundamental (essa
distribuição foi-se universalizando, ao longo dos anos, e hoje se expande para o
Ensino Médio.)

Os LD são atualmente distribuídos gratuitamente pelo governo federal a cada três
anos e passam por uma rigorosa avaliação de diversos especialistas em educação para
atestar a qualidade das informações fornecidas aos alunos; todavia, nem sempre foi
assim. Segundo Carmagnani (1999, p. 47), os “LDs [...] eram publicados muitas vezes
sem nenhuma revisão/atualização (o caso mais famoso é o das cartilhas),” que eram
usadas para alfabetizar crianças. A partir dessa constatação, houve necessidade de se criar
um programa para avaliar a qualidade dos livros editados no Brasil e distribuídos nas
escolas públicas. Segundo o Portal do MEC (2015, s.p.),
A Secretaria de Educação Básica do MEC convida universidades públicas de
notório saber na análise de livros didáticos, em cada área do conhecimento.
Cabe a elas organizar equipes de pareceristas, formadas por docentes da
educação básica, com qualificação mínima de mestrado, e pesquisadores e
professores universitários, com comprovada experiência acadêmica, didática e
pedagógica. Cada obra é avaliada por pelo menos dois pareceristas; caso não
haja consenso, ela é submetida a um terceiro. Dependendo dos temas tratados e
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das especialidades envolvidas, o mesmo livro é submetido a outros pareceristas
especialistas em outras áreas do conhecimento.

O LD, atualmente, tem grande importância na escola, principalmente a pública, e
essa relevância pode ser verificada a partir de vários pontos que facilitam o trabalho do
professor: a sequência didática faz com que o docente não deixe de ministrar nenhum dos
conteúdos; esses, por sua vez, são previamente selecionados por uma equipe qualificada,
para que as informações repassadas aos discentes sejam atuais e verdadeiras; há
economia de material, como xerox, por exemplo, já que no LD é possível realizar a
leitura de textos mais extensos, responder as questões propostas e realizar tarefas para
casa. Coracini comenta sobre o LD:
Duas são as posturas geralmente adotadas: o seu uso constante e fiel, já que
constituem, para os alunos, nas palavras de alguns professores [...], um apoio
necessário, senão exclusivo, e um lembrete para eles, professores, no sentido
de não esquecerem de “dar nenhum ponto” do programa. (CORACINI, 1999,
p. 23, grifo da autora)

O ideal seria que ao preparar sua aula, o professor diversificasse as formas de
ensino e não ficasse somente no LD, porém é sabido que nem todas as escolas possuem
recursos didáticos como data show, material de papelaria e etc. suficientes para atender a
demanda e o professor, por falta de tempo de planejamento, acaba reduzindo suas aulas
ao uso do LD (já que muitas vezes trabalha em dois ou três turnos). De acordo com Souza
(1999a, p. 27),
O caráter de autoridade do livro didático encontra sua legitimidade na crença
de que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois supõe-se que o livro
didático contenha uma verdade sacramentada a ser transmitida e
compartilhada. Verdade já dada que o professor, legitimado e
institucionalmente autorizado a manejar o livro didático, deve apenas
reproduzir, cabendo ao aluno assimilá-la.

Isso legitima o uso do LD em sala, fazendo com que haja um controle da difusão
de conteúdos, da disciplina, do ensino- aprendizagem, facilitando o trabalho do professor
que tem autoridade para ensinar os conteúdos presentes nele, mas também tirando sua
autoridade de escolher o que seria importante lecionar para seus alunos, já que cada
comunidade tem uma realidade diferente da outra. Talvez isso tenha uma razão
ideológica: homogeneizar o conhecimento dos alunos de norte a sul do país, já que os
autores do LD têm certa autoridade para selecionar os textos que serão lidos pelos
educandos, os assuntos que serão discutidos, as perguntas a serem respondidas, entre
outros. Contudo, os docentes não são inteiramente livres para selecionar os conteúdos
ensinados, pois existe uma sequência didática a ser obedecida e já estipulada por órgãos
que supervisionam instituições de ensino, como o MEC (Ministério da Educação, Cultura
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e Desporto), por exemplo, responsável por avaliar e classificar os livros didáticos no
Brasil; é ele quem diz se o livro está apto para uso ou não.
Assim, de acordo com Souza, “A iniciativa do MEC para avaliar e classificar
Livros Didáticos não deve necessariamente ser vista como um ‘ato perverso’ de controle,
mas não deixa de ser um gesto de censura, com implicações didático-pedagógicas”
(SOUZA, 199b, p. 57, grifo da autora). Ao determinar o que deve ou não ser ensinado em
sala de aula, instaura-se o gesto de censura, visto que isso tende a tirar a liberdade do
professor de ensinar conteúdos que não estão presentes no LD, e que talvez sejam mais
interessantes para os alunos, como pode ser observado nas análises desse trabalho no
capítulo 5.
É bom lembrar que, muitas vezes, os autores não inovam a forma de abordar o
conteúdo e continuam seguindo o que outros autores já disseram, usando as mesmas
ideias já internalizadas por autores e professores. Isso faz com que nem o aluno e nem o
professor faça uma leitura crítica sobre os assuntos abordados em sala, o que pode gerar
discentes como meros repetidores de conteúdos considerados relevantes para a conclusão
de qualquer etapa escolar. Segundo Souza,
A Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do MEC justifica a necessidade
de avaliação dos livros didáticos por serem eles instrumentos auxiliares
importantes da atividade docente e até mesmo o principal referencial do
trabalho em sala de aula, em virtude, em boa parte, da ausência de outros
materiais que orientam professores quanto a “o que ensinar” e “como ensinar”,
além da falta de acesso do aluno a outras fontes de estudo e pesquisa. (SOUZA,
1999b, p.58, grifo da autora)

Dessa forma, o MEC tem por objetivo orientar o trabalho do professor para que
esse não se perca em sua trajetória de ensino e cumpra com as exigências presentes no
currículo escolar, ou seja, o LD fornece conteúdos previamente selecionados e faz
recortes no que seria considerado como mais importante a ser ensinado em sala de aula.
Outro órgão responsável pela avaliação do LD é o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), que segue os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) elaborados
pelo MEC, e têm por objetivo adaptar os conteúdos ensinados em sala aos temas
transversais, como ética e cidadania, por exemplo, fazendo com que todos os alunos
brasileiros tenham acesso a temas previamente sugeridos pelos órgãos educacionais
brasileiros, isto é, estabelecem um “saber comum” nacional. Segundo Goularte e Melo
(2013, p. 35),
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) são documentos oficiais que orientam o sistema educacional
no país. É a partir deles que são elaborados os planejamentos de ensino nas
escolas e os critérios de avaliação de livros didáticos pelo Programa Nacional
de Livros Didáticos (PNLD). E é com base nesses documentos, ainda, que os
livros didáticos aprovados pelo PNLD são orientados.
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O problema de se estabelecer um plano curricular comum a uma nação inteira é
não respeitar sua diversidade cultural e ignorar suas reais necessidades em termos
educacionais; outro “problema” presente no discurso dos PCN é considerar o professor
apenas como mediador entre os conteúdos e o aluno. De acordo com Souza (1999b, p.
60),
O professor é apresentado, paradoxalmente, como um agente sem voz e sua
atuação está restrita à sua capacidade de adaptação a novas pedagogias e
metodologias; a sua criatividade, ao manuseio do livro didático e à busca de
soluções para os problemas encontrados em sala de aula. A atuação efetiva do
professor é silenciada e ele passa a ser mais um item da lista de problemas a
serem solucionados.

Não considerar o professor como uma das peças fundamentais no processo
educacional do aluno e colocar o LD como mais importante que o docente, é destituir o
professor de sua posição crítica em relação aos conteúdos lecionados. Dessa forma, o LD
torna-se o transmissor de “verdades”, fazendo com que alunos e professores se
transformem em meros repetidores de conceitos prontos instituídos pelo LD e não façam
uma leitura crítica dos fatos apresentados. Ainda para Souza (1999b, p. 60), o documento
– PCN- “exerce efeito silenciador da figura do professor em relação ao processo de
aprendizagem, enquanto sujeito capaz de opinar e tomar decisões e, portanto, destituído
de qualquer grau de autonomia e criticidade.” Ora, isso fere o princípio da cidadania, em
que o sujeito é livre para manifestar sua própria opinião; portanto, quando o MEC não
recomenda um determinado LD, ele tira do professor a liberdade de escolher com qual
material didático gostaria de trabalhar e faz com que o docente escolha, dentre aqueles
que são considerados pelos órgãos ditos competentes, um LD que talvez não seja de seu
agrado.
Em suma, o professor parece não possuir liberdade quanto à escolha do material
didático adotado, pois os livros são pré-selecionados pelo MEC antes que esses cheguem
às mãos do docente. Sua única escolha, talvez, seja fazer uso de outras fontes de
conhecimento, como outros livros, entrevistas, artigos para complementar os conteúdos
ensinados, pois não há no mercado livros que abordem todas as vertentes de um
determinado assunto.
A edição de um LD é aprovada pelo MEC, que ao colocar restrições a edição de
livros didáticos, uniformiza o conhecimento, fazendo com que todos tenham a mesma
noção de determinado conteúdo. Um de seus objetivos é eliminar “erros”, preconceitos,
formas ambíguas e garantir que o aluno receba conteúdos claros, “corretos” e atualizados.
De acordo com Souza,
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Numa perspectiva discursiva, pode-se afirmar que o fato de eliminar “erros”
em si não previne contra a existência de outros sentidos ou contra a existência
mesma daqueles sentidos que se queira evitar, especificamente no caso dos
conteúdos interpretados enquanto preconceitos. [...] Não parece haver,
portanto, nessa perspectiva, um só sentido no “não erro”. Preconceitos podem
“habitar” outros textos, outras partes do texto já recortado (SOUZA, 1999b,
p.62, grifo da autora)

Isso acontece porque os sentidos dos textos não se dão apenas nos LD, eles
remetem a outros sentidos já existentes, ou seja, já construídos por outros autores e os
textos presentes nesses materiais didáticos são recortados, isto é, apresenta-se apenas o
que se acredita ser importante para o aluno saber. Cria-se aí um problema que precisa ser
revisto no Brasil: os alunos aprendem um determinado conteúdo apenas por uma
vertente; ele não tem acesso, muitas vezes, a outras fontes, outras maneiras de pensar, e
isso faz com que, voltamos a repetir, o aluno seja mero repetidor de conceitos préexistentes. Esses recortes são feitos por editoras e pelo MEC, responsável pela
qualificação do LD e também pela elaboração dos preceitos que devem estar presentes
nos livros. Com base nesses princípios, os LD que não seguem os parâmetros estipulados
pelo MEC são eliminados.
De acordo com o site do Portal do MEC (2015, s.p.), tais princípios são:
 correção de conceitos, informações e procedimentos propostos como objetos de
ensino e aprendizagem;
 coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela
coleção, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada;
 adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didáticopedagógicos da coleção;
 observância das características e finalidades específicas do manual do professor;
 respeito a preceitos legais e jurídicos, bem como a princípios éticos necessários à
construção da cidadania.
No escopo desses critérios comuns de exclusão é, também, fator determinante
para eliminação de uma determinada obra ou coleção aquela que, nos termos do
Edital:
 veicular preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de
orientação sexual ou de linguagem, assim como qualquer outra forma de
discriminação ou de violação de direitos;
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 fazer doutrinação religiosa ou política, desrespeitando o caráter laico e autônomo
do ensino público;
 utilizar o material escolar como veículo de publicidade ou de difusão de marcas,
produtos ou serviços comerciais.
Além disso, é importante considerar que existem os critérios de avaliação
específicos das áreas do conhecimento. Estes critérios representam o patamar de
qualidade exigido das obras inscritas no PNLD.
Portanto, livros que não seguem esses preceitos são eliminados pela banca do
MEC, devendo então as editoras observarem a produção de seus autores e orientá-los. De
acordo com Souza (1999a, p. 30), “O aparato editorial presta atenção a todos os
elementos, estabelecendo certos padrões a serem seguidos pelos editores dos livros
didáticos. Esses padrões são motivados também por razões financeiras”, ou seja, os livros
produzidos precisam vender para render lucros às editoras. Isso mostra o poder que as
editoras possuem quanto à formatação de LD para venda, já que são elas as responsáveis
pela escolha dos textos a serem publicados nos LD e também pelos conteúdos a serem
estudados pelos alunos durante a vida escolar; outra questão é o poder que o LD pode
exercer sobre o aluno por meio do seu discurso da “verdade”.
Segundo Foucault (1979, p. 179-180),
Em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade,
existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem
o corpo social e [...] estas relações de poder não podem se dissociar, se
estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma
circulação e um funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício
do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que funcione
dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo poder à
produção da verdade e só podemos exercê-lo através da produção da verdade.

Dessa forma, os LD são reconhecidos por seus discursos da “verdade”, criando a
ilusão de ser um discurso único e completo de sentidos, não oferecendo, muitas vezes,
aos alunos e professores a oportunidade de discutirem sua opinião sobre determinado
assunto porque as questões elaboradas pelo autor já são pré-estabelecidas.
Propositadamente ou não, o autor influencia a leitura do aluno, pois
é prerrogativa do autor do LD determinar como, e em que sequência, o aluno
deve compreender o texto. A tarefa do aluno restringe-se, pelas atividades
propostas, a responder perguntas, e sempre em uma determinada ordem. E
assim, tenta-se sempre delimitar o percurso dos sentidos. (GRIGOLETTO,
1999, p. 73)

A partir da delimitação de sentidos, o aluno deixa de ter acesso a outros
significados possíveis e vale lembrar que, na grande maioria das vezes, a opinião do
aluno não é levada em conta, já que se oferece apenas um lado da história; isso pode
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impedir que o aluno tire suas próprias conclusões. Os professores, por sua vez, também
ficam limitados quanto à leitura de outros textos, ou seja, outros sentidos possíveis,
quando o autor faz a escolha de qual texto sobre determinado assunto deve ser lido9.
A questão do poder do LD vai além de só influenciar o aluno, já que “O poder
disciplinar do LD também se estende aos professores, pois o livro funciona como uma
forma de controle do professor” (GRIGOLETTO, 1999, p. 75). A fim de controlar o que
o professor ensina em sala de aula e a forma como ensina, MEC e editoras preparam o
material seguindo padrões pré-estabelecidos na tentativa de uniformizar o ensino nas
escolas; isso quer dizer que livros que não obedecem a esses padrões estão próximos ao
fracasso.
Outra questão que precisa ser discutida é a do autor, já que muitos livros são
consagrados porque determinado autor é (re)conhecido nacionalmente como sendo um
exemplo didático a seguir. Os livros que fazem sucesso, isto é, caem no gosto de
professores e alunos, são reeditados e recebem às vezes uma roupagem mais moderna e
atrativa para continuarem no mercado e o nome do famoso autor continua exposto na
capa do livro. Porém, se o autor não faz tanto sucesso, quem assume esse papel é a
própria editora, que escolhe um nome interessante para seus livros, tornando-os mais
populares.
É o que reafirma Souza (1999a, p. 30), “Muitos livros didáticos acabam sendo
reconhecidos não por seus autores, mas por seu título ou mesmo pela editora.” Ou seja, o
LD deve ser atrativo, moderno, bonito, estar de acordo com as exigências do MEC e
agradar professores e alunos para que seja sucesso de vendas. Para a mesma autora, “O
autor do livro didático nem sempre tem autonomia para configurar seu material, nem
mesmo o professor para a escolha do manual de sua preferência.” (SOUZA, 1999a, p.
31). Isso mostra mais uma vez como o professor é destituído do poder de escolha do
material a ser usado em suas aulas e como o autor é também manipulado a obedecer
padrões que às vezes também não lhe agradam, mas para não ficar à margem do mercado,
obriga-se a seguir certas normas.
O MEC parece não confiar na capacidade do professor de perceber “erros” e
criticar certas posturas adotadas no LD. De acordo com Souza (1999b, p. 62),
Caberia ao MEC identificar os erros porquanto o professor não seria capaz de
identificá-los e corrigi-los nos livros: os analistas do MEC parecem supor que o
professor tem o livro didático como limite e única fonte de referência para sua
própria formação (enquanto agente responsável pela transmissão de
9

Contudo, é bom ressaltar que o professor pode e deve levar outros textos que mostrem diferentes lados da
mesma história para o que o discente escolha qual versão ele considera mais plausível.
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conhecimentos produzidos em determinada disciplina), tornando-se, portanto,
incapacitado para adotar uma postura crítica em relação ao material didático
com o qual está lidando em sua prática de sala aula.

Isso acontece devido à falta de autonomia que o professor tem no Brasil, já que
não é valorizado e seu trabalho não é reconhecido como sendo de qualidade, o que gera
sérias implicações na educação brasileira, como baixos salários, por exemplo. E o LD
funciona como um manual que ensina o professor a dar aulas e a ministrar conteúdos de
forma “correta”, sem perder a linha de raciocínio.
Na realidade, o livro didático perpassa uma ordem discursiva pedagógica
orientada pela injunção. Orlandi (2011) ressalta que os discursos se classificam como
lúdico, polêmico e autoritário; o “discurso lúdico é aquele em que seu objeto se mantém
presente enquanto tal e os interlocutores se expõem a essa presença, resultando disso o
que chamaríamos de polissemia aberta...” (ORLANDI, 2011, p. 15, grifo da autora), ou
seja, o objeto enquanto coisa está presente e cada interlocutor expõe sua ideia, gerando
novos sentidos. Já o discurso polêmico
mantém a presença do seu objeto, sendo que os participantes não se expõem,
mas ao contrário procuram dominar seu referente, dando-lhe uma direção,
indicando perspectivas particularizantes pelas quais se o olha e se o diz, o que
resulta na polissemia controlada. (ORLANDI, 2011, p. 15)

Aqui os sentidos são controlados, não havendo a inserção da opinião de cada
interlocutor; esse, por sua vez, apenas “guia” o objeto, dando a ele um direcionamento.
No discurso autoritário,
o referente está ‘ausente’, oculto pelo dizer; não há realmente interlocutores,
mas um agente exclusivo, o que resulta na polissemia contida (o exagero é a
ordem no sentido em que se diz ‘isso é uma ordem’, em que o sujeito passa a
ser instrumento de comando). Esse discurso recusa outra forma de ser que não
a linguagem. (ORLANDI, 2011, p. 15-16, grifo da autora)

Temos, aqui, uma preferência pelo oculto, o que quer dizer que algo que foi dito
esconde outro(s) discurso(s) em seu dizer e a única forma de manifestar isso é através da
linguagem. É possível observar no LD que escolhemos para análise que o discurso
presente é único, isto é, não oferece outra possibilidade, outros dizeres, por isso é
chamado de discurso autoritário, já que vem pronto e não apresenta formas de discussão.
Por exemplo, ao abordar o discurso da escravidão ou do Golpe de 64, muitos autores
proporcionam, em seus livros, a leitura de apenas um texto, com uma opinião unilateral, e
isso faz com que o aluno tenha acesso a uma única versão dos fatos; o ideal seria que eles
tivessem acesso a vários textos, com opiniões diferentes, para depois, escolher qual
versão dos fatos faz mais sentido para ele.
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Esse autoritarismo se dá também com os exercícios propostos pelo LD em análise,
geralmente apresentando comandos bastante objetivos e injuntivos, como: leia o seguinte
texto e responda às questões que seguem, sendo que elas são previamente elaboradas pelo
autor, o que pode limitar a visão do aluno ou evitar que ele responda de outra forma, por
exemplo, de acordo com sua visão, já que em quase nenhum momento a opinião do
discente é solicitada no LD em análise.
Novamente, esse autoritarismo aparece no manual do professor do LD em
questão, levando em conta as sugestões de como trabalhar determinado conteúdo; é claro
que nesse momento, o professor tem a liberdade de trabalhar o assunto a sua maneira,
mas mais uma vez entende-se que precisa haver um direcionamento para o professor
preparar sua aula, de modo a garantir a eficiência de seu trabalho e outra vez legitimar a
forma de como esse conteúdo será ensinado para que ele atinja aos objetivos estipulados
pelo MEC.
Ainda convém destacar que uma das funções do LD é nortear o trabalho do
professor durante o ano, e em grande parte das escolas públicas brasileiras, essa é a única
fonte de consulta de alunos e professores. Diante desse contexto, podemos afirmar que o
LD estabelece uma relação de poder, já que toda informação que se veicula nele é
considerada uma “verdade”. De acordo com Correa,
[o livro didático] caracteriza-se como uma escolha do que “deve” ser ensinado
pelos professores, servindo como um dos meios de controle da prática docente.
Esse controle está presente nas diversas normas e provões propostos por
diferentes esferas governamentais. Ele encontra-se ainda contendo a visão de
mundo de quem os engendra. Esse processo tende a unificar a visão de mundo,
onde ao construí-la o aluno passa a desacreditar em outras formas de
organizações, tornando tudo o que não faz parte de sua visão, uma exceção
(CORREA, 2010, p. 1, grifo do autor)

Dessa maneira, ao vincular informações preconceituosas, ainda que de forma
implícita, o aluno tende a crer que essa é a realidade e única verdade a ser aceita; portanto
o LD exerce forte influência na formação da opinião dos estudantes, o que por um lado é
positivo, pelo fato de o material ter credibilidade, e por outro é negativo, no caso de
alguns autores tentarem levar o aluno a pensar de determinado modo e não de outro, que
é o que acontece na maioria das vezes, principalmente nos textos didáticos dos livros de
História, já que os autores geralmente optam por contar a História por um determinado
prisma, a História eurocêntrica. A grande maioria dos autores dos livros de História não
faz uma comparação de lados opostos por parte dos integrantes da História; talvez para
não confundir os alunos, talvez para tentar influenciar a formação discursiva e ideológica
do discente, fazendo da sua ideologia (de classe dominante) a ideologia do aluno.
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Somente há apenas alguns anos, o governo se preocupou em criar uma lei que
atentasse para a situação dos negros no Brasil, a forma como foram e são tratados na
sociedade, o preconceito, os estereótipos, tudo isso até pouco tempo atrás não era levado
em conta nos livros didáticos, ou pelo menos não de maneira justa. Após a promulgação
da lei 10. 639/0310, que institui às escolas o estudo da Cultura e História Afro-Brasileiras,
os autores começaram a se preocupar com o modo de elocução dos textos didáticos sobre
o negro na História, contudo nem sempre esses mesmos autores conseguem, de forma
propositada ou não, cumprir o que a lei propõe, já que muitas vezes os discursos
veiculados nos LD continuam a ser praticamente os mesmos de anos atrás, como
poderemos observar logo mais, em nossas análises, na subseção 5.1.
Apenas instituir uma lei para tratar da História e Cultura Afro-Brasileira no
currículo escolar não garante que ela seja cumprida; é importante fazer com que ela não
se torne apenas mais um tema na lista de muitos outros, nem que de acordo com Correa
(2010, p. 02), os textos dos LD “cheguem ‘vazios’ sem uma visão crítica ou uma
proposta alternativa a eurocêntrica”. Caso isso ocorra, a criação da lei se torna ineficaz, já
que essa relação de poder, que o LD exerce sobre alunos e professores, orienta-nos a
questionar qual seria a relação ideológica por parte de governo e editoras ou por parte dos
próprios autores.
De acordo com Sá (2010, p. 17),
O livro didático (LD) não pode ser compreendido isoladamente, fora do
contexto escolar e social. É um produto cultural – com suas especificidades, é
claro – e, portanto, conformado segundo a lógica da escola e da sociedade onde
está inserido. Numa sociedade de classes, capitalista, como a brasileira, o livro
didático não poderia fugir à lógica que a rege. Uma sociedade em que as
classes economicamente privilegiadas procuram, não só garantir e ampliar a
acumulação de capital, como também veicular as visões que lhes interessam e
neutralizar possíveis oposições. O livro didático tem, assim, tanto uma
dimensão econômica quanto político/ideológica. A sua dimensão econômica
pode ser definida pelo de que responde por cerca da metade do mercado
editorial brasileiro. O seu aspecto político/ideológico define-se por conteúdos
que, em várias disciplinas, veiculam uma visão de mundo favorável às classes
economicamente privilegiadas.

O fato de o governo criar leis, para estabelecer um currículo único para todo o
Brasil, poderia ter uma razão ideológica se atentarmos para a ideia de que sua proposta é
uniformizar o conhecimento de modo a fazer com que todos os cidadãos conheçam os
conteúdos por uma mesma vertente e não formar cidadãos que pensem e critiquem as
informações recebidas. Para que isso tivesse resultado, a melhor forma de garantir que a
uniformização do conhecimento acontecesse foi criar os PCNs e a LDB, para que, a partir
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Lei criada no mandato do presidente Lula.
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dessas leis, pudessem ser estabelecidos critérios para a apresentação dos conteúdos no
LD. Dessa forma, é importante questionar de que maneira esses conteúdos são
apresentados nos LD, já que, como mostraremos em parte do nosso corpus, algumas
formas de enunciar ainda trazem o preconceito e constroem estereótipos negativos sobre
o negro em nossa sociedade, por exemplo.
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4 INTRODUÇÃO ÀS ANÁLISES
Esta pesquisa é de natureza explicativa e interpretativa. Privilegiamos o estudo de
caso e para o tratamento dos dados trabalhamos com categorias linguístico-discursivas
nas análises dos dizeres presentes nos LD de História, Geografia e Português, adotados
para o 5º ano, um de nossos corpora.
O foco da análise perpassa a produção de sentido, com vistas aos objetivos
propostos nessa investigação e o mais importante em uma pesquisa qualitativa não são as
conclusões e sim, os caminhos usados para chegar a tais conclusões. Segundo Dalfovo,
Lana e Silveira (2008, p.09),
Podemos partir do princípio de que a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha
predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo
pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as conclusões
neles baseadas representam um papel menor na análise.

Para Lakatos e Marconi (2010, p. 152), a interpretação
é a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às
respostas, vinculando-as a outros caminhos. Em geral, significa a exposição do
verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos
propostos e ao tema.

Nesse viés, corroboramos o posicionamento de Oliveira (1999, p. 117) quando
destaca que “A pesquisa tem por objetivo estabelecer uma série de compreensões no
sentido de descobrir respostas para as indagações e questões que existem em todos os
ramos do conhecimento humano.”

4.1. Os objetos de pesquisa
Esta investigação deu início com os olhares da Prof. Dra. Jocyare Souza,
profissional atuante em pesquisas cujos estudos abordam questões ligadas aos quilombos,
aos discursos, aos letramentos, entre outros. As pesquisas da docente impulsionaram a
nossa curiosidade. Assim, na tentativa de construir um corpo para o projeto de pesquisa,
começamos a indagar, informalmente, para algumas pessoas de um dos municípios do sul
de Minas Gearias, se elas sabiam da existência de uma comunidade de remanescentes
quilombolas em sua cidade. Essas pessoas relataram desconhecer a existência de tal
grupo étnico-racial no município em questão. Isso nos instigou ainda mais, e percebemos,
assim, a necessidade de se entender o que transcorria nesse desconhecimento. Ao
tentarmos compreender o que levava os habitantes dessa comunidade de remanescentes a
não se manifestarem culturalmente na cidade, entendemos que a questão perpassava pela
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escola. Daí a necessidade de se estudar os livros didáticos adotados pela instituição de
ensino fundamental I, existente na comunidade, especialmente na disciplina de História e
compreender como os discursos que tangem a história do negro e da escravidão estão
alinhados diante da lei 10. 639/03, que dispõe o ensino de História e Cultura AfroBrasileira. Portanto, fez-se necessário uma visita à escola em questão para conversarmos
com a coordenadora dessa instituição de ensino. Ela nos atendeu prontamente,
emprestando-nos um exemplar do LD do professor utilizado no 5º ano. Trata-se de um
livro de volume único em que as disciplinas de Matemática, Português, Ciências, História
e Geografia se fazem presentes. A escolha do último ano do ensino fundamental I (5º
ano) se deu pelo fato de acreditarmos que após alguns anos nessa mesma escola, e por se
tratar de uma escola de remanescentes quilombolas, o aluno, ao deixar a zona rural para
estudar na zona urbana, leve consigo uma identidade cultural que deveria se manifestar
fora de sua comunidade.
Seguindo essa linha, decidimos pesquisar as disciplinas de História, Geografia e
Português, pois acreditamos que essas áreas podem e devem contemplar o que preconiza
a lei 10.639/03. Assim, apresentamos como um dos objetos de pesquisa o livro didático
editado em 2012, adotado para o 5º ano na escola de Ensino Fundamental I, existente na
comunidade de remanescentes quilombolas em um município do sul de Minas Gerais.
Esse livro didático é multidisciplinar, portanto é composto pelas disciplinas Língua
Portuguesa (7 unidades), Matemática (8 unidades), Ciências (5 unidades), Geografia (6
unidades) e História (8 unidades), todas em um único exemplar. Porém, nosso interesse
se fixará nos textos presentes nos conteúdos de História, Língua Portuguesa e Geografia,
juntamente com nosso outro corpus, a lei 10.639/03 que institui o ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira em todos os estabelecimentos de ensino do Brasil. Essa lei tem
como pressuposto alterar o discurso propagado nas escolas contra o negro, discurso
considerado etnocêntrico, que privilegia o branco em detrimento do negro e que cria
estereótipos negativos contra essa raça/etnia.

4.1.1 Estudo de caso
Como relatado anteriormente, optamos pela pesquisa qualitativa, a fim de explicar
o movimento discursivo presente em um de nossos corpus, o LD, sobre o negro e sua
cultura e, ainda, privilegiamos o estudo de caso para tentarmos conhecer a fundo os
problemas encontrados nos textos didáticos da obra em análise e de acordo com Ventura,
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Como qualquer pesquisa, o estudo de caso é geralmente organizado em torno
de um pequeno número de questões que se referem ao como e ao porquê da
investigação. É provável que questões como essas estimulem também o uso de
experimentos e pesquisas históricas (VENTURA, 2007, p. 385, grifo do autor).

Nosso interesse transcorre os modos de dizer sobre o negro na nossa sociedade
dos tempos da escravidão até hoje; a forma como a escola lida com a História do negro e
sua cultura; como a lei 10.639/03 está presente nos LD usados pelas instituições de
ensino.
O nosso recorte de pesquisa recai sobre os textos presentes nos LD, pois estes são
de suma importância para a construção da imagem e identidade dos afro-descendentes
brasileiros, já que, ao frequentar uma escola, a criança recebe informações que serão
importantes para sua formação ideológica e construção de sua identidade, e também sobre
a lei 10.639/03, percebendo se os discursos têm o mesmo direcionamento.

4.2 Categorias de análise

Pautar-nos-emos numa análise linguístico-discursiva, privilegiando categorias tais
como: o interdiscurso, a forma como o discurso sobre o negro percorre nossa sociedade
desde a escravidão; o intradiscurso, que discurso sobre o negro percorre nossa sociedade
atualmente; o silêncio fundador, de onde surgiu o discurso de que o negro podia ser
escravizado; o silenciamento, a lei 10.639/03 que institui o discurso sobre História e
Cultura Afro-Brasileira como censura; a ideologia (Cf. Pêcheux, 2014, p.130), como
sendo um conjunto de práticas que considera que escravizar o negro era uma boa opção
para a época do período colonial; as formações discursivas e ideológicas, que se apoiam
nessa ideologia e as escolhas lexicais que orientam para um discurso estereotipado sobre
o negro no Brasil. Por meio dessas categorias, conforme apresentadas no capítulo 5 desse
estudo, tentaremos mostrar como chegamos a determinadas conclusões.
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5 DISCURSOS SILENCIADOS
Antes de iniciarmos nossas análises, gostaríamos de lembrar que nosso principal
interesse é verificar como se dá o discurso sobre o negro nos LD que estamos analisando,
ou seja, qual é a materialidade discursiva empregada nos textos e imagens presentes nos
LD de História, Português e Geografia, observando o que prevê a lei 10. 639. Essa lei foi
alterada posteriormente para 11.645/08, no intuito de incluir também os indígenas. O LD
de História, em análise, na tentativa de cumprir essa lei, propõe para leitura inicial e
abertura do capítulo 1 do LD de História, chamado “A resistência de indígenas e negros
escravizados,” tendo como subtítulo: “A mão de obra: indígenas e escravos”, o seguinte
texto:

Os portugueses escravizaram indígenas, africanos e seus descendentes para
realizar grande parte do trabalho manual na colônia.

Logo após, um texto mais específico sobre os indígenas, com o seguinte subtítulo:
“A resistência dos indígenas”. Façamos a leitura:
Os indígenas tentavam resistir ao domínio português, promovendo guerras
contra os colonizadores e fugindo para o interior. Nas missões jesuíticas, os
indígenas eram catequizados, realizavam diversos tipos de trabalho e adotavam
alguns costumes europeus. Por isso, muitos indígenas fugiam das missões.

É interessante observar como a imagem dos indígenas é construída. Promoviam
“guerras contra os colonizadores” e fugiam “para o interior.” O autor desse LD não se
preocupa em dizer como essa guerra se realizava, se havia mortes, ferimentos, etc. Não
diz que muitos índios foram mortos tentando defender sua liberdade e que, as doenças
trazidas pelos portugueses também contribuíram para a morte de muitos. Apenas usa os
termos “guerra” e “fuga” para justificar a resistência indígena à escravidão.
Outro ponto que nos chama a atenção é que os índios aceitaram ser catequizados
pelos padres da época (período colonial) e adotaram alguns costumes europeus. Talvez
pelo fato de terem se deixado catequizar, livraram-se da escravidão, já que passaram a
adotar costumes europeus e isso fez com fossem vistos, por parte dos jesuítas, como
aliados. Observa-se aqui a construção de um discurso de que o indígena é passivo,
amistoso e por esse fato, não merece ser escravizado. Outra problemática relevante é o
fato de que escravizar índios não gerava lucros semelhantes à escravização dos africanos.
Ao vender escravos africanos, os portugueses obtinham lucros exorbitantes e, ao adquirir
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especialmente as mulheres negras, os senhores fazendeiros conseguiam lucrar com o
nascimento das crianças, que, por ventura, já nasciam escravas.
Por último, podemos observar uma incoerência: o autor constrói uma imagem de
que muitos indígenas aceitaram ser catequizados e passaram a adotar costumes europeus,
logo eram passivos, para depois dizer: “Por isso muitos indígenas fugiam das missões.”
Ao ler tal discurso, o aluno provavelmente fica confuso, sem saber qual é a posição do
indígena: submisso ou resistente?
Esse texto deixa lacunas evidentes que precisarão ser preenchidas pelo professor,
pois seu discurso é pobre e deixa dúvidas. Ora diz que o indígena resistiu à escravidão,
promovendo guerras, sem esclarecer como essas guerras aconteciam, ora diz que o
indígena aceitou ser catequizado e adotou costumes europeus. E para finalizar, relata que
muitos não gostavam das missões jesuíticas e por isso fugiam. Fica claro que não há uma
linha de raciocínio coerente e isso implica certamente no não entendimento, por parte do
aluno, sobre qual lado o indígena defendia: o seu próprio ou o do colonizador.
Acreditamos que haja uma intenção em se construir um interdiscurso favorável ao
indígena, ao contrário do que veremos a seguir sobre a resistência dos negros à
escravidão.

5.1 As escolhas lexicais - delineando imagens estereotipadas

Nesta seção, enfatizaremos de que forma as escolhas lexicais existentes no LD
adotado pela escola da comunidade de remanescentes quilombolas para o 5º ano em um
município do sul de Minas Gerais, podem criar uma imagem negativa do negro,
remetendo a um interdiscurso já existente de que ele é perigoso e subversivo,
enriquecendo a formação discursiva de que o branco tem a permissão para escravizar o
negro por pertencer a uma raça “superior.”
Primeiramente, iniciaremos as análises pelos textos presentes no material da obra
em análise referente à disciplina de História, no capítulo que aborda a história de negros
escravizados no Brasil pelos portugueses (Capítulo 1).
Esse mesmo capítulo discorre, também, sobre a resistência de indígenas à
escravidão, assunto que será tratado logo mais, para fazermos uma comparação entre o
discurso sobre o negro e o discurso sobre o indígena. O título do capítulo é “A resistência
de indígenas e de negros escravizados”. Vejamos a seguir o trecho e sua análise:
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De várias maneiras, os negros escravizados lutaram e resistiram contra o
cativeiro. Eles queimavam a lavoura, promoviam fugas isoladas, cometiam
suicídio ou caíam em profunda depressão, que os impedia de trabalhar e,
muitas vezes, levava-os à morte. Também manifestavam por meio de revoltas e
de assassinatos de senhores ou de capatazes. Fugiam ainda em grupos e
formavam povoados organizados, conhecidos como quilombos. O maior e mais
conhecido foi o quilombo dos Palmares, que foi construído no século XVII, na
Serra da Barriga, atual estado do Alagoas. Palmares existiu por cerca de 90
anos até ser destruído em 1694 pela expedição do bandeirante Domingos Jorge
Velho.

Iniciaremos nossas análises, salientando as escolhas lexicais presentes no
fragmento acima, pois acreditamos que as mesmas orientam os leitores a determinados
sentidos ligados a um interdiscurso: o de que o negro é subversivo e perigoso. Como
exemplo, observemos que a palavra resistência, que poderia aparecer aqui como algo
positivo, estabelecendo o sentido de que o negro não aceitou a escravidão, emerge com
traços negativos, orientando a imagem de que o negro foi escravizado por ser inferior.
O negro resistir ao cativeiro sempre foi visto como algo ruim pelos brancos e
nunca foi dada tanta atenção à palavra “resistência” como agora, depois que o
Movimento Negro surgiu no Brasil. Antes parecia que os negros não resistiam à
escravidão, que aceitavam pacificamente a sua não liberdade, que eram covardes e
preguiçosos, já que esse é o interdiscurso, é a memória que se carrega em nossa
sociedade.
Após o surgimento do Movimento Negro, esse discurso muda, e a palavra
resistência ganha força, mas infelizmente ainda não da maneira como deveria, pelo
menos não no texto do livro didático em questão. Percebe-se que o Movimento Negro
tenta apagar a memória discursiva negativa sobre o negro, que de alguma forma o coloca
como passivo, submisso e até subversivo, mas seus esforços são inválidos a partir do
momento que um LD de História, como o analisado, escreve a história da resistência do
negro no Brasil fazendo uso de escolhas lexicais, tais como: “queimavam a lavoura”,
“promoviam fugas isoladas,” “assassinatos de senhores e capatazes.” A principal questão
é como o grupo Movimento Negro está inserido nesse livro didático, já que em nenhuma
das páginas do LD de História, esse grupo é citado, aparecendo apenas como sugestão
didática no manual do professor, como veremos na subseção 5.5.
No excerto que estamos analisando, as formas de resistência são colocadas de
uma maneira em que o não-dito fala mais que o dito, pois transparece a ideia de que os
negros eram baderneiros e perigosos, o que resulta em uma formação discursiva negativa
sobre eles, pois “queimavam a lavoura, promoviam fugas isoladas, cometiam suicídio
[...]. Também se manifestavam por meio de revoltas e de assassinatos de senhores ou de
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capatazes.” Na verdade, eles tinham esse tipo de atitude em resposta a tantos maus-tratos
e humilhações pelos quais passavam, e isso não é dito no texto analisado, apenas a
palavra escravidão justifica suas atitudes, mas na verdade os negros eram obrigados a
fazer certas coisas até para se defenderem de seus donos e capatazes, que os castigavam
por pequenas coisas do dia a dia, e na tentativa de se verem livres de tanto sofrimento,
fugiam de seus donos, formando quilombos, a fim de resgatarem sua liberdade. Esse
discurso é omitido pelo LD em questão.
Aqui está outro problema na formulação do discurso desse livro didático:
“Fugiam ainda em grupos e formavam povoados organizados, conhecidos como
quilombos.” Fugir, nesse contexto, surge também como algo negativo: o fato de os
negros formarem quilombos parece algo contrário ao que parecia ser correto na época.
Em momento algum, o texto afirma que eles fugiam para resgatar a liberdade que
perderam, já que nasceram livres e foram escravizados por indivíduos de outra
nacionalidade, os portugueses. Também não diz que eram vendidos como objetos,
abusados de todas as maneiras e que a eles era negado qualquer tipo de manifestação
cultural e direito, possuindo apenas deveres. A conotação negativa de liberdade nesse
trecho é clara: quando o negro tenta resgatar a sua liberdade, ele se torna um fugitivo,
logo fica à margem da sociedade e para isso precisa formar quilombos.
A força ilocucional11 da expressão “assassinatos de senhores ou capatazes” pode
nos orientar a uma palavra bastante forte nesse contexto: assassinar alguém, tirar a vida
de outrem é algo que remete a sangue frio, cálculo; muitas das mortes de capatazes por
negros aconteciam em legítima defesa, já que os capatazes submetiam os negros às mais
terríveis formas de tortura e isso também não é dito no livro que estamos analisando. A
forma superficial com que o texto trata o assunto - superficial porque é contada apenas
por um dos lados, e no caso, do branco - deixa a entender que a formação discursiva (FD)
de que o negro sempre deve estar em uma posição de submissão continua a perpetuar em
nossa sociedade. Essa FD se dava com o aval da igreja (principal aparelho ideológico da
época) que pregava que o negro não tinha alma e, portanto, podia ser escravizado.
Discurso autorizado pela igreja, já que esta também era possuidora de escravos. Essa
mesma formação discursiva estava inserida nos costumes daquela época (período
colonial), porém seus vestígios ainda podem ser encontrados na sociedade atual. Isso se
dava devido à teoria de Marx, que diz que a ideologia é fundada na luta entre classes: o

11

Segundo Costa (2010), força ilocucional é o grau de intensidade ou comprometimento com o
ponto ilocucionário apresentado.
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fato de o homem branco pertencer à burguesia dava a ele subsídios para escravizar e
maltratar os negros, que por sua vez, pertenciam à camada desfavorecida da sociedade e
logo, deviam aceitar os maus-tratos dispensados a eles. Contudo, essa “aceitação” não era
pacífica, em muitos casos, e por isso precisavam fugir e formar quilombos.
Para que esse discurso colonial se realizasse, e quando dizemos discurso colonial,
estamos falando de escravidão, era preciso criar estereótipos negativos contra o negro e
reiterá-los para que a sociedade acreditasse que a escravização se fazia necessária e
considerasse normal, a crueldade cometida por senhores e feitores contra os escravos.
Dessa maneira, alterar os estereótipos criados contra o negro não é uma tarefa fácil e
rápida de se resolver, mas é na escola que precisa acontecer o intradiscurso: a quebra do
pensamento único e perverso contra o negro.
O que é mais importante perceber, aqui, nessa discussão, é que esse livro didático
é dirigido a alunos de escolas rurais e a escola que escolhemos para nossa pesquisa é
municipal de zona rural, porém, com um caráter específico: trata-se de uma escola rural
para remanescentes quilombolas, ou seja, para descendentes diretos ou não de exescravos, portanto, crianças negras do 5º ano do Ensino Fundamental I.
Acreditamos que, ao ler o trecho citado, o aluno perceba o discurso que é
construído contra o negro e se envergonhe da situação colocada pelo livro didático; tal
discurso pode afetar sua identidade, seu orgulho, fazendo-o pensar que ser negro é algo
ruim, já que esse é o interdiscurso que ainda circula em nossa sociedade e que parece não
ter sido alterado por um intradiscurso.
Na realidade, o que percebemos é que esse discurso está presente ao longo dos
anos nos LD, em que um autor parafraseia o outro, não alterando o interdiscurso. Vale
lembrar que a história do negro e sua escravidão no Brasil é narrada por brancos, e isso
pode influenciar as formações discursivas presentes em textos didáticos.
Para compararmos como o discurso da resistência do negro à escravidão é
repetitivo, mostraremos um trecho de um livro didático de 1991, livro destinado a
alunos do antigo 1º grau, hoje conhecido como Ensino Fundamental I.
Os negros não aceitaram a sua escravização, rebelando-se de variadas
formas. Existiam formas passivas de não aceitar a escravidão. Algo
muito comum era o banzo, isto é, uma profunda melancolia que se
apoderava dos negros de forma permanente e que podia levá-los à
morte. Eram também muito frequentes os suicídios. Mas existiam outras
formas de reagir à escravidão. Uma delas era fazer o trabalho mal feito e
com a lentidão que o chicote do feitor permitisse. Muitas vezes
ocorreram rebeliões, com assassinatos de feitores e senhores e com a
destruição de fazendas. Uma forma frequente de rebelião foi a fuga e a
procura de refúgio no meio da floresta. Os negros também se
organizaram em quilombos, dos quais o mais importante foi o de
Palmares, no atual estado de Alagoas.
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Como podemos notar, o discurso parece ser o mesmo com outras palavras;
percebe-se que naquela época (1991), o vocábulo resistência não aparecia nos LD de
História, mas a palavra assassinato se fazia presente. Esse tipo de discurso contribui para
o não reconhecimento da importância cultural que o negro exerce no Brasil e de sua
efetiva participação na construção do país. Talvez isso possa afetar diretamente a
identidade do remanescente quilombola que pertence à escola em questão, fazendo com
que, ao deixá-la e ir para uma escola da zona urbana completar o Ensino Fundamental II,
o aluno deixe de manifestar sua ancestralidade africana, acarretando no não
(re)conhecimento, por parte dos habitantes da cidade do sul de Minas Gerais, da
existência de uma comunidade de remanescentes quilombolas no município.
Acreditamos, portanto, que o resultado disso seja o apagamento/silenciamento da cultura
afro-brasileira na cidade, já que o remanescente pode se sentir desvalorizado perante a
sociedade e como defesa, ele mesmo reforce tal apagamento.

5.2 Tematizações ligadas a quilombo
No LD analisado, percebemos a presença da tematização ligada a quilombo.
Observemos a forma como é apresentado esse tema:
Fugiam ainda em grupos e formavam povoados organizados, conhecidos como
quilombos. O maior e mais conhecido foi o Quilombo de Palmares, que foi
construído no século XVII, na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas.
Palmares existiu por cerca de 90 anos até ser destruído em 1694, pela
expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho.

Nesse fragmento, quilombo é apresentado apenas como lugar de fugitivos e não se
explica que ali também era um local de refúgio e resistência para os escravos que não
aceitavam a vida que levavam nas fazendas, um lugar para cultivar seu sustento,
perpetuar sua cultura e cuidar de suas famílias. Era também um lugar de trocas, em que
tudo o que era produzido pelos quilombolas, era trocado com habitantes das cidades, e o
restante da produção dividido entre as famílias dos quilombos. Dessa forma, os
quilombolas participavam da economia da época.
O LD discorre sobre o Quilombo de Palmares, do tempo de duração e de sua
destruição, porém em momento algum cita algo sobre seu grande líder, Zumbi dos
Palmares, que deveria ser um herói para os remanescentes quilombolas e afrodescendentes em geral. No entanto, coloca o bandeirante Domingos Jorge Velho como o
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herói, o destruidor do lugar que representava perigo à sociedade da época, já que
acreditavam que ali viviam fugitivos de alta periculosidade.
Logo após, o LD em questão apresenta outro texto com o seguinte título: “A
valorização da cultura afro-brasileira.” Tomemos conhecimento de tal texto:
No Brasil, há comunidades rurais descendentes de negros escravizados que
conservam costumes e o modo de vida desses antepassados. Essas
comunidades se localizam em terras que eram ocupadas por quilombolas ou
por negros escravizados e ex-escravos que as compraram, receberam-na como
herança, doação, pagamento ou que lá permaneceram por bastante tempo.
Desde 1988, a lei garante a essas comunidades a posse das terras que ocupam,
com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca
com o passar do tempo.

Esse pequeno excerto tenta contemplar a temática valorização da cultura
afrodescendente no Brasil, porém é sabido que a cultura afro-brasileira é muito mais
ampla do que isso. Na última parte, tem-se: “a lei garante a essas comunidades a posse
das terras que ocupam, com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que
ela se perca com o passar do tempo”. Porém, em momento algum o texto fala da cultura
afro-brasileira, isto é, de sua música, dança, comida, costumes, entre outros. Outra
questão aqui imposta é: a lei garante a posse das terras que os remanescentes quilombolas
ocupam desde 1988, porém a comunidade em questão não conseguiu essa posse até hoje
por questões burocráticas12, assim como várias outras comunidades de remanescentes
quilombolas.
Além do mais, quilombo, nesse fragmento é posto apenas como local de refúgio,
enquanto na verdade, era muito mais que isso: ali eles podiam ser “livres”, manifestar-se
culturalmente, cultuar suas crenças, buscar sua identidade perdida na escravidão, além de
representar um lugar de resistência à situação vivida por eles, ou seja, o quilombo era um
lugar de negação à situação vivida pelos escravos, era o local em que o negro não se via
mais como oposição a seu senhor e sim, como contradição, como um ser humano que
merecia ser livre e usufruir de seus direitos como qualquer cidadão.
No início do excerto, temos: “No Brasil, há comunidades rurais descendentes de
negros escravizados que conservam costumes e o modo de vida desses antepassados.”
Essas comunidades rurais descendentes de negros escravizados são os quilombos, os
quais são postos apenas como um lugar em que viviam negros, enquanto quilombo
representava mais que isso: era um lugar em que perpetuavam sua cultura, religião e
costumes. Além disso, o trecho diz que quilombo era um lugar em que os negros
12

Essas questões se dão pelo fato de que atualmente cada família possui um pedaço de terra para sua
subsistência. Caso o governo doe as terras definitivamente aos remanescentes, essa divisão não seria
permitida. Para que isso ocorresse e cada família tivesse o seu pedaço de chão, seria necessário
desapropriar terras no entorno, o que geraria um problema para o estado.
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“conservavam costumes e o modo de vida de seus antepassados,” mas que costumes e
modo de vida são esses? O LD de História deixa uma lacuna grande a ser preenchida
talvez pelo professor, que pode não estar atento a isso e deixar passar uma grande
oportunidade de enriquecer sua aula e valorizar a cultura afro-brasileira
5.3 As imagens presentes no LD de História
Em uma das figuras presentes no LD em análise, podemos reconhecer a
representação de um quilombo, mais precisamente o de Palmares, liderado por Zumbi
(Figura 1). Esse quilombo foi destruído em 1694, pela expedição do bandeirante
Domingos Jorge Velho; já que nada sobrou dele, essa representação, na verdade, não é a
original, pois esse quilombo precisou ser reconstruído. Trata-se, portanto, de uma
imagem pasteurizada e idealizada de quilombo, diferente da realidade. Essa
reconstituição fica no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, no município de União
dos Palmares, no estado de Alagoas (foto tirada em 2010).
Figura 1 – Reconstituição do quilombo de Palmares

Fonte: Figura da obra em análise

Na verdade, aqui está a representação de apenas uma das casas de um quilombo,
já que esse tipo de comunidade é constituída de várias casas, onde cada família vive com
seus descendentes. Essas habitações ficavam geralmente em áreas rurais, de difícil acesso
para evitar que os capatazes encontrassem os negros fugidos e os forçassem a voltar para
as fazendas. Já na figura 2, presente no LD de História, podemos ver uma comunidade tal
qual ela é constituída: de muitas casas.

82
Figura 2- A comunidade Santa Rosa dos Pretos

Fonte: Figura da obra em análise

Essa é a comunidade de remanesecentes quilombolas Santa Rosa dos Pretos, no
município de Itapecuru Mirim, estado do Maranhão (foto tirada em 2007).
Como podemos ver, há semelhanças entre as duas imagens: ambas são localizadas
em áreas rurais e construídas com materiais da natureza, com folhas que cobrem o teto; a
diferença é que na primeira imagem, a reconstituição do quilombo de Palmares, possui
um formato ovalado; já na segunda figura, na comunidade quilombola Santa Rosa dos
Pretos, podemos identificar o formato retangular das casas.
Nesse tipo de comunidade, há famílias que vivem pacificamente, ajudando umas
às outras, perpetuando sua cultura e costumes, passando-os de geração em geração.
Assim como essa comunidade Santa Rosa dos Pretos, muitas outras comunidades se
fazem presentes no Brasil e grande parte das terras ocupadas por esses habitantes, ainda
não lhes pertencem de fato: há um enorme atraso por parte do governo em ceder essas
terras aos remanescentes quilombolas, já que o processo é bastante burocrático. Porém,
enquanto isso não ocorre para a grande maioria das comunidades, elas continuam
cuidando desse espaço que já foi de resistência, e hoje é apenas um lugar de perpetuação
de sua cultura e modo de vida.
Tentamos buscar, em algum momento, uma imagem que revelasse os maus-tratos
dispensados aos negros, contudo, não encontramos e isso passa a reforçar ainda mais a
formação ideológica de que os negros deviam favores a seus senhores, já que moravam
no território de seus “donos”, comiam e bebiam de sua comida e, portanto, podiam ser
escravizados.
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O não aprofundamento da temática ligada a quilombo no LD, ou seja, o não
esclarecimento de que o quilombo era o lugar de resistência que os escravos criaram para
dizer não à escravização e poderem assim, vivenciar a sua cultura, também deixa traços
de um discurso de apagamento/silenciamento desse território de cultura e liberdade.
Outra questão importante a ser discutida é que quando o negro foge das fazendas para
formar quilombos, ele está deixando de se definir por oposição a seu senhor para se
definir por contradição, ou seja, ele não aceita ser inferiorizado por sua raça/etnia; ele
passa, portanto, a se enxergar como ser humano que deve ser tratado dignamente, por isso
as diversas formas de resistência e a posterior formação de quilombos.
A unidade 2 do LD de História tem como título “A sociedade do Ouro” e como
subtítulo “A descoberta do ouro e do diamante”. Após fazer a explanação de como se deu
a exploração das minas de ouro em Minas Gerais, e em momento algum, ressaltar a
participação do negro nessa atividade, eis que surge uma pintura de escravos lavando
diamantes no Rio Jequitinhonha, em Cerro Frio.
Figura 3- Negros lavando diamantes no Rio Jequitinhonha em Cerro Frio, gravura de
John Mawe, 1812.

Fonte: Figura da obra em análise

Essa imagem é constituída por dois homens brancos, aparentemente bem vestidos
e muito tranquilos, de braços cruzados, que vigiavam o trabalho escravo para evitar que
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eles fugissem, levando consigo alguma pedra de diamante. Os negros, por sua vez,
trabalhavam dentro de caixas de madeira abertas e inclinadas no sentido do fluxo da água.
Essa figura reforça ainda mais o etnocentrismo, em que uma raça se considera superior à
outra, portanto podendo escravizá-la. E também reforça a ideia de que os negros não
eram confiáveis, transmitindo uma ideologia racista, reforçando a invisibilidade do negro.
Os escravos eram submetidos a esse tipo de trabalho que podia lhes causar problemas
físicos e de saúde em geral. Trabalhavam semi-nus, para mostrar sua posição de
submissão e não podiam conversar durante o trabalho. Caso o fizessem, eram castigados
da maneira mais cruel possível. Contudo, o LD em questão não aborda essa vertente,
mostra apenas os escravos trabalhando pacificamente para enriquecer os donos das
minas. Nessa imagem, os negros estão lavando diamantes, mas poderia haver uma
imagem deles escavando minas para a retirada de ouro. Trabalho muito mais árduo e
perigoso, visto que as minas eram implodidas e os negros permaneciam durante horas
dentro daquelas minas frias e úmidas. Muitos escravos morriam antes dos 30 anos, com
problemas diversos, especialmente de pulmão, devido às péssimas condições de trabalho.
Há, nesse LD, poucas imagens que lembram a história do negro e da África,
porém, quando aparecem, mostram apenas o negro exercendo trabalho escravo. Essas
imagens contribuem para construir estereótipos negativos dos negros para os alunos, pois
a África é um continente enorme, que teve grande contribuição para a evolução das
ciências e tecnologia, como por exemplo, podemos citar o Egito, mas esse LD dá a
impressão de que na África, berço da humanidade e da civilização, só existia pessoas para
se escravizar, que em nada contribuíam para a evolução humana. Na verdade, os LD de
História em geral, não relatam a História da África; contam apenas sua história por meio
da escravidão no Brasil. É necessário enfatizar também que os negros nem sempre foram
escravos; existe uma história antes disso. Eles não vieram de livre e espontânea vontade
para o Brasil, foram capturados e escravizados para garantir lucros aos comerciantes de
Portugal. Os africanos trouxeram com eles sua linguagem, suas crenças, suas tradições.
Quando no Brasil, tentaram manifestar sua cultura das mais diversas formas e é essa
história que precisa aparecer nos LD. É preciso mudar esse discurso de que o negro só foi
escravo no Brasil e mostrar que a África e os africanos tiveram importante participação
na construção, não só da cultura, mas também da ciência e da tecnologia. Afinal, a lei
10.639/03 veio com o intuito de valorizar a História e Cultura Afro-Brasileira e não para
continuar perpetuando o mesmo discurso de anos atrás.
É importante também lembrar que esse LD é dedicado a crianças de 9 a 11
anos (5º ano) e, nessa fase, os alunos ainda estão em processo de formação de identidade,
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buscando novos conhecimentos e aprendizados que favoreçam seu reconhecimento como
sujeitos ativos e sua real contribuição no mundo. Como esse LD está sendo trabalhado em
uma comunidade de remanescentes quilombolas, acreditamos que a construção dessas
imagens estereotipadas, feitas pelo LD em questão, contribua, mais uma vez, para o
apagamento/silenciamento na cidade em questão, pois faz com que, principalmente as
crianças, não reconheçam ou valorizem sua cultura como item importante na construção
de sua identidade. Observemos a próxima imagem:

Figura 4- Lojas de barbeiro, gravura de Jean-Baptiste Debret, 1834-1839.

Fonte: Figura da obra em análise

Esta gravura de Jean Baptiste Debret (1834-1839), nomeada de Lojas de barbeiro
se encontra na Unidade 2 do LD de História, com o seguinte subtítulo: “O mundo que
queremos - Crianças trabalhadoras no passado e no presente”. A imagem nos mostra um
menino negro ajudando um adulto também negro em seu ofício, em frente a uma loja de
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barbeiro. A porta em destaque é uma loja de barbeiros, cujos donos eram dois negros
livres, considerados de boa índole (fato omitido pelo LD). Alguns negros conseguiam sua
carta de alforria e tinham certa autonomia e mobilidade social, os donos dessa barbearia
faziam parte dessa pequena parcela de escravos que conseguiam sua liberdade por meio
da alforria. Naquela época, o barbeiro era alguém que fazia sangrias e vendia remédios,
muito diferente do conceito de barbeiro que temos hoje.
Essa imagem não mostra apenas a porta de uma loja de barbeiros, denuncia o
trabalho de crianças escravas, que eram obrigadas a trabalhar desde muito cedo para
garantir seu sustento, não tendo a oportunidade de estudar. Além disso, tenta (re) afirmar
a imagem de que negros e bancos conviviam de uma forma amigável, pois do lado direito
da imagem, podemos perceber uma mulher negra conversando pacificamente com uma
mulher branca, provavelmente a proprietária da casa. Essa cena, em princípio mostra uma
convivência racial amistosa, sem grandes problemas. Também mostra a imagem de um
negro pacífico, que aceita sua condição subalterna em relação ao branco. Essa mesma
mulher negra possui uma espécie de bandeja em sua mão esquerda, contendo talvez doces
ou frutas, que provavelmente eram para venda. Portanto, sua conversa com a mulher
branca deve dizer respeito a isso. Como podemos ver, em todas as cenas representadas na
imagem de Debret, o negro aparece trabalhando e/ou servindo o branco. A representação
social do negro aqui é de subserviência e trabalho, não havendo outro lugar para ele na
sociedade de então.
O fato de o LD não aprofundar/explicar a imagem vinculada, passa, à primeira
vista, a impressão de que essa imagem só aparece para reforçar ainda mais a FD de que o
negro só serve para trabalhar e servir ao branco. A maneira como essa imagem está
exposta no LD não contribui em nada para a construção da identidade de crianças
afrodescendentes, pois toda vez que se expõe a imagem do negro no LD, ela está
vinculada ao trabalho e subserviência ao branco e em nenhuma das imagens as
manifestações culturais são ressaltadas. Dessa forma, as imagens construídas sobre os
negros no Brasil-Colônia continuam corroborando para a estereotipia, a discriminação, o
racismo, já que o discurso propagado pela imagem é um discurso obsoleto e ultrapassado,
que carrega os estigmas de uma sociedade preconceituosa e racista, embasada no discurso
da democracia racial, de que brancos e negros conviviam pacificamente e de que os
negros não resistiam, ou seja, não reagiam à condição de escravos sem direitos,
humilhados e despidos de qualquer valor humano. É preciso dissociar as personagens
negras de papéis e funções desprestigiadas socialmente para ressignificar o papel do
negro na sociedade.
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5. 4 As atividades propostas pelo LD de História
Todo LD precisa propor atividades que levem os alunos a pensar, discutir,
analisar e até memorizar os conteúdos. Com o LD que estamos analisando não é
diferente: há propostas de atividades. Isso não quer dizer que o professor precise utilizálas tão e somente, porém servem como sugestão. Ele pode transformá-las de acordo com
a necessidade. Todavia há apenas duas atividades sugeridas na unidade 1, são elas:
1.
Escreva as formas de resistência contra a escravidão empregadas
por:
a)
indígenas.
b)
negros.
Compare a foto do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na página
anterior, com a foto acima da comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos.
Quais são as semelhanças e diferenças que você observa entre esses locais?

As atividades propostas são bastante injuntivas (características do próprio gênero)
e superficiais nesse LD, pois solicitam apenas que os alunos leiam os textos e transfiram
aquilo que já foi dito para as respostas. Em momento algum propõem discussões sobre o
assunto ou solicitam pesquisas a respeito, ficando a critério do professor solicitá-las.
A primeira atividade solicita aos alunos que escrevam as formas de resistência
contra a escravidão empregadas por negros e indígenas. Essa proposta é bastante
injuntiva e vazia, já que nada acrescenta aos conhecimentos dos alunos, uma vez que sua
resposta já foi lida anteriormente; pede apenas que o aluno transcreva informações. É
como se o discente tivesse apenas que, utilizando a linguagem da informática, copiar
(ctrl+c) e colar (ctrl+v). Além disso, reforça ainda mais a ideia de que o negro era ingrato
e perigoso, já que poderia oferecer riscos a seus senhores e respectivos familiares. Seria
coerente, nesse momento, abrir uma discussão de por que os negros resistiram à
escravidão, quais seus motivos e o que isso trouxe de benefícios (ou não) para os
escravos. Dessa forma, os alunos poderiam se conscientizar da verdadeira história de seus
antepassados, e reconhecer sua importância na construção da cultura brasileira.
Como solução para a primeira atividade (quais as formas de resistência
empregadas por negros) o manual do professor sugere como resposta a seguinte
afirmação: “Queimavam lavouras, promoviam fugas, cometiam suicídio, sofriam de
depressão que os levava à morte, assassinavam senhores ou capatazes ou formavam
quilombos”. Essa resposta reforça ainda mais o alto grau de periculosidade do negro. Não
se discute, mais uma vez, por que o negro precisava fazer isso. Mais uma tarefa para o
professor do 5º ano: preencher as lacunas deixadas pelo LD de História. Esse é mais um
problema a ser discutido, uma vez que o professor de 5º ano do Ensino Fundamental I
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não tem graduação em História; ele tem formação em Pedagogia, o que o habilita a
trabalhar com várias disciplinas ao mesmo tempo, mas não há, em sua formação, um
aprofundamento em cada uma delas, principalmente em História. Este fato é preocupante,
já que o LD de História possui falhas que deveriam ser preenchidas pelo professor.
Já na unidade 2, “A sociedade do ouro,” pede-se que se observe a imagem de
número 3, mostrada na subseção anterior e se responda as seguintes questões:
a) À direita da gravura aparecem dois homens sentados. O que eles estão
fazendo?
Observe as condições em que os negros escravizados trabalham. Que
problemas de saúde poderiam aparecer após anos de trabalho?

A primeira pergunta (letra a) reforça a ideia de soberania da raça branca sobre a
raça negra. A própria posição em que os homens brancos ocupam, a de vigiar os negros
para que não roubassem os diamantes, mostra que os negros não eram confiáveis, por isso
precisavam trabalhar sob a vigília de alguém.
Já na segunda questão (letra b), as péssimas condições de trabalho dos escravos
são retratadas, perguntando ao aluno quais os problemas de saúde que podiam ser gerados
por trabalhar sob tais condições. Acreditamos que para um aluno de 5º ano, geralmente
com 10 anos, seja bastante difícil responder a essa questão, pois não há indícios de
resposta nos textos sugeridos para leitura no capítulo 2, partindo do princípio de que os
alunos já tenham conhecimento suficiente sobre as doenças em geral. Mais uma vez, o
professor precisa preencher as falhas deixadas pelo LD de História. Como sugestão de
resposta, o LD do professor, sugere: “Os negros escravizados ficavam muitas horas
encurvados e com os pés dentro d’água, estando sujeitos a doenças pulmonares, dores nas
costas e nas articulações e problemas na pele.”

5.5 Sobre o manual do professor

O manual do professor é um gênero com determinadas estruturas e possui
objetivos, sugestões e tematizações com o intuito de orientar o professor em seu trabalho,
o qual pode ou não fazer uso dessas sugestões didáticas, ficando a seu critério segui-las
ou não.
Como todo livro didático, há o manual do professor que pode aparecer ao final
dos capítulos do LD, como é o caso do nosso corpus ou virem separados. Geralmente
disponibilizam sugestões de atividades a serem aplicadas em sala de aula bem como os
objetivos de cada unidade, e o manual do mestre em questão não é diferente.
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A unidade 1 do livro de História contempla alguns objetivos gerais, dos quais
ater-nos-emos a apenas um que diz respeito a nossa pesquisa:
Reconhecer que [...] os negros escravizados resistiram à escravidão.

e como objetivos específicos:
Compreender o uso da mão de obra escrava pelos colonizadores.
Conhecer as formas de resistência [...] de africanos contra a escravidão

A forma como o LD aborda essa questão é unilateral, pois coloca os negros
escravizados como se fossem os inimigos da história e os brancos como os heróis: ao
dizer que os negros se revoltavam contra seus senhores e queimavam lavouras,
promoviam fugas, etc., cria-se a ideia de que eles eram pessoas que não mereciam a
confiança de outrem, como podemos ver em:
De várias maneiras, os negros escravizados lutaram e resistiram contra o
cativeiro. Eles queimavam a lavoura, promoviam fugas isoladas, cometiam
suicídio ou caíam em profunda depressão, que os impedia de trabalhar e,
muitas vezes, levava-os à morte. Também se manifestavam por meio de
revoltas e de assassinatos de senhores ou de capatazes. Fugiam ainda em
grupos e formavam povoados organizados, conhecidos como quilombos.

O fato de o autor do livro não mencionar em momento algum sobre os maus-tratos
que os negros sofriam, além de serem comprados e vendidos como objetos, faz com o que
o negro seja visto como não-confiável, deixando mais uma vez o interdiscurso presente
em nossa sociedade de que o branco podia escravizar o negro e este não reagia à situação
de forma pacífica, já que queimava lavouras, promovia fugas isoladas, assassinava seus
senhores, porque era baderneiro. O recorte feito aqui deixa muitas lacunas a serem
esclarecidas: as formas como esses negros eram escravizados e trazidos da África; eles
viajavam em condições sub-humanas, no meio da sujeira, sem alimentação adequada;
muitos adoeciam, morriam e eram jogados ao mar.
Acreditamos que o livro tenha cumprido com seu papel de demonstrar as formas
de resistência dos escravos, já que esse era um dos objetivos gerais da unidade 1 do LD
analisado (citado anteriormente nessa mesma seção), porém não de forma positiva,
reforçando ainda mais a soberania do branco sobre o negro e fazendo, mais uma vez,
valer a FD de que o branco podia escravizar o negro, visto que o negro se apresentava em
uma situação de submissão, por ter a pele escura, a cultura e a crença diferentes das do
branco. Logo, esse texto discorre superficialmente sobre como os negros resistiam à
escravidão, porém não diz por que precisavam fazer isso.
Após os objetivos geral e específicos citados anteriormente nessa mesma seção,
segue a sugestão didática:
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Se achar conveniente, converse com os alunos sobre a luta de indígenas
e de afrodescendentes atualmente. Uma das mais importantes
reivindicações dos indígenas é fazer valer a lei que lhes garante o direito
de viver em terras indígenas e de explorar de modo exclusivo seus
recursos. O Movimento Negro tem como objetivos principais
desenvolver estratégias de inclusão social, promover a valorização da
resistência contra a escravidão e lutar contra a discriminação e
preconceito.

Na sugestão didática, lê-se: “Se achar conveniente [...]”, o professor poderá
mencionar a luta de indígenas e afro-descendentes atualmente. Discorre sobre uma lei que
defende a posse de território dos indígenas, mas não cita a existência de uma lei que
garante a posse de terras ocupadas por remanescentes quilombolas. Também discorre
sobre os objetivos do Movimento Negro, que luta pela inclusão social do negro; valoriza
a resistência desse contra a escravidão e tenta combater o preconceito.
O que mais nos chama a atenção nesse trecho é o fato de a sugestão didática ficar
a critério do professor: “Se achar conveniente [...]”. Deveria ser imprescindível que os
alunos, remanescentes quilombolas ou não, tivessem conhecimento das leis que garantem
a ocupação do território por parte de indígenas e remanescentes quilombolas, visto que é
uma conquista muito importante e muitos deles ainda não possuem os documentos que
comprovam serem donos de suas terras, principalmente se esse LD é utilizado em
comunidades de indígenas ou remanescentes quilombolas, como é o caso da comunidade
em questão. Nesse caso, o professor dessa comunidade de remanescentes quilombolas
poderia explicitar a lei que garante a posse de terras ocupadas por remanescentes
quilombolas, orientando os alunos desde já sobre a existência dela.
Já com relação ao Movimento Negro, a forma superficial com que o tema é
tratado, visto que aparece apenas no manual do professor, explicitando os objetivos desse
grupo e não explica o que é e como surgiu, deixa indícios de que não seria um assunto
importante a ser tratado em sala, apenas se o professor achar conveniente.
Uma questão pertinente a ser abordada aqui, é a de que no manual do professor,
solicita-se que o aluno (re)conheça que os escravos resistiram à escravidão, mostra as
formas como fizeram tal coisa, porém não mostra por que o faziam, diz apenas que os
escravos resistiam, como já dissemos anteriormente. Cria-se a ideia de que escravidão é
ruim, pois tira a liberdade de outrem, contudo não mostra que escravidão não é só isso:
além de terem que trabalhar por longos períodos, sem direito a descanso e à boa
alimentação, sofriam agressões de todos os tipos, verbais e/ou físicas, principalmente.
Outra questão a ser observada diz respeito ao fato de o manual do professor
também não contemplar algo a respeito da cultura afrodescendente. Nas sugestões dadas,

91
poderia ser considerada a questão cultural, o modo de vida dos afrodescendentes, quais os
tipos de dança, de comida, de música que eles (re)criaram, quais suas contribuições para a
cultura brasileira, etc. Em suma, o manual do professor não condiz com o discurso da lei
10.639/03, que versa sobre História e Cultura Afro-Brasileira. As editoras e os autores
necessitam rever tal questão, mudar o interdiscurso, já que o LD de História de 1991,
citado na seção 5.1 tem praticamente o mesmo discurso sobre o negro escravizado que o
LD em análise.

5.6 A lei 10.639/03 e a censura
A lei 10.639/03, que versa sobre História e Cultura Afro-Brasileira, alterada
posteriormente para 11.645/08, que inclui também os indígenas, foi criada para garantir
aos negros a continuidade de sua cultura e valorização de sua identidade perdida ao longo
da escravidão. Ao serem retirados de seus países de origem e trazidos para o Brasil, seus
costumes e crenças precisaram ser modificados, sem que tivessem o menor poder de
reação; o resultado disso foi uma tentativa de apagamento/silenciamento da cultura afro.
O governo brasileiro tenta, de alguma forma, recompensá-los pelos anos de maus-tratos,
humilhações e atraso cultural causados pela escravidão. Mostraremos, portanto, se o
livro didático em questão contempla as questões propostas por essa lei, que analisaremos
abaixo:
LEI No 10.639 – DE 9 DE JANEIRO DE 2003 –DOU DE 10/1/2003
Mensagem de veto
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 AfroBrasileira.
§ 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,
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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’.”

Iniciaremos aqui a análise do artigo 26-A da lei acima:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.

O governo precisa tornar obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira
para que as escolas e LD adotados por elas contemplem essa temática. Isso deveria
acontecer de maneira natural, já que grande parte da população brasileira tem
descendência africana e os negros têm grande contribuição na formação da cultura e
construção do Brasil. Percebe-se aqui a presença da censura, também chamada de
silêncio local; se esse assunto deveria ser tratado naturalmente nas escolas, por que criar
uma lei para torná-lo obrigatório? A partir do momento que uma lei é criada, impondo o
que deve ser feito e/ou dito, tenta se apagar os discursos anteriores, silenciando certas
maneiras de dizer, silenciando certas FD e impondo o que deve ser dito, agora reforçando
que o negro contribuiu para a formação da cultura brasileira e tentando resgatar a dívida
que a sociedade brasileira tem com ele. Outra questão a ser abordada aqui é a
subjetividade que se pode apreender em um texto. A escolha de pronomes pessoais (como
eu e nós, por exemplo) advérbios, adjetivos, substantivos e verbos podem orientar o leitor
a perceber qual o grau de comprometimento do autor com o texto, a sua intencionalidade
e subjetividade. No caso da presença dos pronomes pessoais, podemos depreender as
vozes do texto, se elas são explícitas ou apagadas.
É sabido que leis em geral não possuem um locutor explícito e no caso desta não é
diferente. Nesse intuito, percebe-se o apagamento da subjetividade, já que alguém
escreveu a lei em interesse do governo, porém não podemos saber quem. Promulgada no
governo Lula, ela se torna uma verdade incontestável, visto que não deixa brechas para
contra-argumentação, ou seja, o professor é obrigado a cumprir o que diz tal lei, não
possuindo poder de escolha.
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Passemos agora a analisar o segundo parágrafo do artigo 26ª A da lei 10639/03:
§ 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.

Se uma lei é imposta, presume-se que seja cumprida e o que podemos perceber
nas análises conforme páginas 74 a 81, em que mostra o fragmento retirado do livro
didático analisado e discorre sobre a resistência do negro à escravidão, é que o fato de o
livro didático abordar o assunto não garante que a lei esteja sendo cumprida. Essa mesma
lei pede que se enfatize “a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à História do Brasil.” Isso não é contemplado pelo LD em questão,
da mesma forma que não contempla a cultura afro-brasileira, como por exemplo, a
comida, a música, a dança, as crenças, etc. O livro trata apenas da resistência do negro à
escravidão, mas de uma forma negativa, como já foi esclarecido anteriormente.
Como o livro didático analisado não possui ainda as áreas de Educação Artística e
Literatura, por se tratar de um livro de 5º ano do Ensino Fundamental, ater-nos-emos às
áreas de Língua Portuguesa, Geografia e História. Na área de História, os textos
encontrados contemplam parte da história dos negros no Brasil, porém de uma maneira
muito superficial, ou seja, sem um aprofundamento dos problemas vividos por eles
durante a escravidão; problemas que, a propósito, não são tratados em nenhuma parte do
LD de História. Os tópicos contemplados dizem respeito apenas à resistência e formação
de quilombos por parte dos escravos, porém não trata, em momento algum, dos maustratos sofridos pelos escravos, como analisamos nas seções 5.1 e 5.2.
Apesar de a lei impor que os conteúdos sobre História e Cultura Afro-Brasileira
devam ser “ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,” isso não garante que os
alunos tenham uma formação continuada e bem estruturada, pois nem todos os livros
didáticos abordam esse assunto e nem todos os componentes curriculares tratam desse
tópico.
A obrigatoriedade de se ensinar sobre História e Cultura Afro-Brasileira deixa
claro que isso não acontecia de forma natural e a própria linguagem usada na lei, como
podemos ver em: “Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar [...]” deixa marcas visíveis da
fragilidade na abordagem do assunto em sala de aula, ou seja, se não é obrigatório não é
necessário ensinar. Mais uma vez o discurso não deixa espaço para a contra-

94
argumentação do professor. Talvez, essa foi a forma encontrada pelo governo para
garantir que tal assunto seja abordado nos conteúdos curriculares nacionais.

5.7 Os LD de Geografia e Português
Ao depararmo-nos com os livros didáticos de Geografia e Português, não
encontramos algo que fizesse referência à ancestralidade africana. Não há menção ao
espaço ocupado por negros e/ou remanescentes quilombolas ou qualquer assunto ou
imagem que remetesse a esse tema. A cultura desse povo também não é contemplada. Há
apenas, ao final do LD de Português, uma sugestão de leitura de um paradidático na
unidade 4, chamado Lendas da África Moderna, de Heloísa Pires Lima e Rosa Maria
Tavares Andrade, da editora Elementar. Juntamente com a sugestão, segue a imagem da
capa do livro e sua sinopse:
Figura 5 – Paradidático Lendas da África Moderna

Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/p/lendas-da-africa-moderna-22121337. Acesso 01/01/2016.

As lendas são vivas e não estão apenas no passado. Inspirada nos contadores de
histórias africanos, os griôs, essa obra traz quatro contos repletos de
encantamento, como o da menina Kikuiu, que plantou milhares de árvores para
salvar o Quênia.

É bom lembrar que a sugestão de leitura aparece ao final do LD e não dentro dele,
o que dificulta o aluno fazer a leitura da capa desse paradidático, fazendo, muitas vezes,
com que essa riqueza cultural fique esquecida no fim do LD e não seja sequer mostrada
aos alunos. Outro aspecto negativo é que dificilmente esse livro estará disponível para
que os alunos de qualquer escola pública façam a leitura. Certamente a leitura de um
paradidático que conta lendas africanas aguçaria o interesse das crianças pelas histórias e
poderia proporcionar um bom momento para discussão de assuntos pertinentes à cultura e
maneira de viver dos negros africanos e afrodescendentes. Dessa maneira, os alunos
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negros de qualquer comunidade, inclusive a que escolhemos como referência para
embasar nossa pesquisa, poderiam se sentir valorizados e lembrados.
Ao final do LD de Português, novas sugestões de paradidáticos aparecem. São
recomendadas mais duas leituras: Agbalá, um lugar-continente, de Marilda Castanha, da
editora Cosac Naif e O rei preto de Ouro Preto, de Sylvia Orthof, da editora Global.
O primeiro paradidático, Agbalá, um lugar continente, aparece com a seguinte
sinopse:
Figura 6- Paradidático Agbalá – um lugar continente

Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/p/agbala-um-lugar-continente-2370542#.Acesso 01/01/2016.

A autora apresenta uma nova maneira de estudar os negros
escravizados, respondendo a perguntas curiosas, como: Porque
alguns negros eram obrigados a dar voltas ao redor das árvores
antes de deixar o continente africano rumo à escravidão no
Brasil?

E o segundo, O rei preto de Ouro Preto, tem como sinopse:
Figura 7 – Paradidático: O rei preto de Ouro Preto

Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/p/o-rei-preto-de-ouro-preto-3135416. Acesso 01/01/2016.
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O livro conta a história de Chico Rei, um líder africano que foi trazido como
escravo ao Brasil para trabalhar nas minas de ouro.

Novamente essas sugestões de leitura ficam esquecidas ao final dos livros
didáticos, provavelmente não sendo oferecidas aos alunos de maneira adequada. Primeiro
porque depende do envio de verbas por parte do governo para a compra de paradidáticos
(e esses livros não são baratos) e segundo que, por se localizarem ao final do LD, muitos
professores não se dão conta de sua importância, deixando-os apenas no lugar onde estão:
no final do LD. Essas duas histórias são muito enriquecedoras, pois a primeira conta a
história de uma menina que vivia no Quênia, região africana; já a segunda leitura, relata a
história verídica de Chico Rei, escravo que trabalhou nas minas de Ouro Preto–MG.
Acreditamos que tais leituras agucem a curiosidade dos alunos para saber mais sobre a
vida do negro no Brasil e que isso tenha um aspecto positivo no reconhecimento da
participação do negro na construção da história e cultura afro-brasileira.
A leitura desses paradidáticos pode enriquecer as aulas de História, Português e
Geografia, levando em conta o período histórico em que acontece a história, a linguagem
utilizada e a região em que tudo aconteceu. Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser
trabalhada de forma positiva, se adequada ao contexto histórico e se lavada em conta a
contribuição do povo africano na formação cultural brasileira.
Como podemos ver, a tentativa dos LD de História, Português e Geografia do 5º
ano, de cumprir a lei 10.639/03, não acontece de maneira eficaz, pois suas tentativas de
inseri-la e contextualizá-la são feitas de forma rasa, sem o aprofundamento da História e
Cultura Afro-Brasileira, contemplando apenas parte dessa História e não considerando a
cultura como algo que enobrece os afro-brasileiros.
A editora do LD tenta cumprir o que propõe a lei 10.639/03 apenas no LD de
História, porém essa mesma lei prevê o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em
todo âmbito escolar, ou seja, apenas o conteúdo de História fica responsável por
“lembrar” a participação dos negros na construção do Brasil. Enfatizamos o verbo
lembrar, porque da maneira como os responsáveis pela edição do LD contam a História,
passa-se a impressão de que a História dos afro-brasileiros precisa ser contada apenas
para que se cumpra uma lei e não para que favoreça um discurso de valorização da
cultura e história do negro no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Análise do Discurso tem por objetivo principal interpretar os discursos vigentes
sobre um determinado assunto. No caso de nossa pesquisa, escolhemos analisar o
discurso sobre o negro e sua escravização propagado nos LD de História, Português e
Geografia utilizados em uma comunidade de remanescentes quilombolas de uma cidade
do sul de Minas Gerais. Sabendo da existência da 10.639/03, que obriga a todos os
estabelecimentos de ensino públicos e privados a contemplar o ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira, tentamos buscar pistas que remetessem a uma ancestralidade
africana, que valorizassem realmente a cultura, os costumes e as formas de resistência
praticadas pelos escravos no período colonial.
Michael Pêcheux, ao se utilizar da teoria de Karl Marx, de que existe uma
ideologia da dominação, ou seja, de que a ideologia se dá na luta entre classes, deixa
claro que essa dominação se dá no discurso. É por meio dele que se impõe determinada
FD, em que o mais forte domina o mais fraco e que corrobora para a aceitação ou não
desse discurso. Podemos perceber que esses discursos estão presentes na mídia, na escola
e também nos livros didáticos.
Nessa linha, pudemos observar que os discursos vigentes da época colonial, a
ideologia e as formações discursivas, ainda se fazem presentes nos discursos dos LD
analisados, pois esses discursos tratam apenas de uma paráfrase de outros autores, que até
o momento não se adequaram ao discurso exigido pela lei 10. 639. Os discursos contra o
negro nesse LD de História, em específico, não contribuem para a valorização da Cultura
e História Afro-Brasileira, pois ainda que seja implícito, o não-dito, nesse caso, fala mais
alto. Em se tratando de uma comunidade de remanescentes quilombolas, em que a
maioria dos habitantes é negra, esses discursos podem afetar a identidade dos sujeitos,
corroborando para a não manifestação cultural na cidade em que moram. Daí um
silenciamento/apagamento da cultura afro-brasileira nesse município.
Essas manifestações culturais poderiam se dar nas formas de apresentações de
danças, músicas, recitais de poemas e poesias, artesanato, entre outros, porém não é o que
acontece na cidade em questão.

O fato da comunidade de remanescentes não se

manifestar culturalmente na cidade pode estar ligado aos discursos propagados em nossa
sociedade contra o negro, discursos esses que precisam ser revistos, e a escola é o
primeiro lugar em que isso deveria acontecer, já que os LD analisados ainda não
atualizaram seu discurso sobre a resistência à escravidão, ou seja, ainda não fazem uso de
um intradiscurso, construindo uma ideia de que o negro resistiu a ela de forma violenta
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sem ter motivos para isso, reforçando o interdiscurso negativo contra o negro. Perpetua
um discurso etnocêntrico, em que o branco é superior ao negro, e que este aceitou ser
escravizado sem resistir.
O negro sempre foi marginalizado em nossa sociedade e podemos perceber que os
discursos que circulam atualmente ainda estão impregnados de preconceitos e
estereótipos, mesmo que esses discursos não sejam tão explícitos. Os LD em questão, por
sua vez, ainda não renovaram o seu discurso, ou seja, não fizeram uso do intradiscurso,
continuam veiculando um interdiscurso que não privilegia o negro na resistência contra a
escravidão, parafraseando outros autores, construindo um estereótipo negativo sobre ele e
contribuindo para que este não assuma suas raízes de uma forma consciente.
A criação da 10.639, para que a História e Cultura Afro-Brasileira sejam
trabalhadas em estabelecimentos de ensino, parece não ser a melhor solução para o
problema, já que nem os LD contemplam a temática de História e Cultura Afro-Brasileira
de maneira eficaz, pelo menos não os livros utilizados para nossas análises. A criação de
uma lei para instituir o ensino de tal temática se torna ineficaz, quando um dos principais
veículos de informação do aluno, o livro didático, não contribui para desmitificar a
resistência do negro contra a escravidão, não colabora com a mudança do discurso sobre
o negro em nossa sociedade, não valoriza a sua contribuição para a construção da cultura
brasileira e deixa essa tarefa apenas para o professor. Também não adianta deixar todo o
conhecimento sobre a escravidão apenas para o LD de História. Outros conteúdos como
Português e Geografia, por exemplo, podem e devem abordar questões sobre a cultura
afro-brasileira. Porém, é necessário deixar claro que além de reproduzir um discurso
negativo sobre o negro no LD de História, os livros de Português e Geografia da coleção
em análise não contemplam a temática proposta pela lei 10.639/03. É importante salientar
também que esse LD analisado foi aprovado pelo PNLD, isto é, passou pelos rigorosos
critérios do MEC.
Percebe-se que a ideologia de que o branco podia escravizar os negros por se
considerar uma raça “superior” ainda não foi apagada completamente de nossa sociedade,
pois os discursos vigentes, mesmo que de forma implícita ainda corroboram para tal
pensamento. A ideologia do bom convívio entre brancos e negros no Brasil também
parece constituir grande parte do pensamento da sociedade que tentou apagar, por
diversas vezes, a crueldade da escravidão, tentando disseminar o discurso da boa
convivência entre senhor e escravos. Talvez por isso em nenhuma parte dos livros
didáticos analisados, o negro apareça sendo castigado.
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As formações discursivas e ideológicas de que o negro era preguiçoso, baderneiro
e perigoso ainda perpassam muitos dos discursos, pelo menos históricos, nos LD. Isso
nos leva a crer que se o discurso contra o negro (ainda que de forma implícita) é ensinado
na escola (local de transmissão de ideologias) e quem possui o saber, é considerado mais
poderoso, a memória que remete a uma ancestralidade africana pode ser afetada de forma
negativa, já que o negro ao se deparar com tais discursos, pode apagar/silenciar suas
maneiras de manifestar sua cultura e sua identidade.
Não só os textos, mas também as figuras propagadas no LD de História,
constroem uma imagem estereotipada do negro, como se ele tivesse sempre sido escravo
e nascido para servir aos brancos. Sua cultura não é contemplada nessa edição e sua
História deixa lacunas difíceis de serem preenchidas, por se fazerem recortes na História
que privilegiam apenas o branco.
É preciso, portanto, repensar os discursos dedicados aos negros nos LD de uma
forma justa e que privilegie realmente sua contribuição para a construção da cultura
brasileira, para que o preconceito e não aceitação de tal etnia, sejam repensados de uma
maneira mais racional e menos ideológica.
O governo resolveu atender aos pedidos do Movimento Negro, após anos de luta
desse grupo, para que uma lei fosse imposta a fim de que houvesse o reconhecimento de
que o Brasil é um país racista, e que a partir desse reconhecimento, começasse a haver a
valorização da História e Cultura Afro-Brasileira. A lei 10. 639/03 vem, portanto,
preencher essa lacuna e tentar mudar o discurso que privilegia o branco em detrimento do
negro. Porém, compreendemos que apenas criar leis não é o suficiente para que suas
imposições se cumpram. É preciso preparar os profissionais da educação e rever os
discursos propagados nos livros didáticos, prestando atenção não só ao dito, mas também
ao não dito. Dessa maneira, as escolhas lexicais, as tematizações ligadas a quilombo, as
imagens e as atividades propostas pelos LD de História, Português e Geografia, deixam
lacunas a serem preenchidas pelo professor, que nem sempre está preparado para isso, já
que, em se tratando de 5º ano, o professor é o um pedagogo que não tem formação
específica em História, Geografia e Português. Portanto, os discursos sobre a escravidão
nos LD analisados não corroboram para o cumprimento da lei 10.639, deixando claro um
discurso que não privilegia o negro e também não valoriza a sua cultura, colaborando
para o apagamento da africanidade na cidade em questão.
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