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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar as representações acerca das mulheres
negras. Entende-se por representação,  um conjunto de símbolos que produzem significado
social. Para tal conceito, uma problemática: quais são os significados, que as imagens e os
textos dos livros, vêm produzindo sobre as mulheres negras? Há permanências de estereótipos
e silêncios? Para realizar a análise, utilizo como fonte os livros da Coleção Didática História,
Sociedade e  Cidadania,  do autor Alfredo Boulos Junior,  sendo o do 8º e  9º ano a serem
comparados e sistematizados nesta pesquisa, aprovados pelo PNLD de 2014 a 2016. 
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1. INTRODUÇÃO

  Este trabalho é uma investigação histórica que tem como fonte principal,  os livros

didáticos. Mais do que um solo novo dentro das academias, esta pesquisa é mais uma semente,

lançada por meio de uma professora de história,  negra, incomodada com os racismos de seu

tempo. Além das denúncias descritas nessas narrativas, seja pelo silêncio de representações de

mulheres  negras  ou pela  insistência  de imagens  únicas  de escravizadas;  optei  pelo  alerta  de

lembrar a importância do currículo oculto,  autonomia de professorado baseado na ciência da

inclusão. Todos nós fazemos história. Mulheres negras fazem história.  Merecem ser ouvidas,

recontadas, não excluídas. 

Para analisar as representações das mulheres negras nos livros didáticos, desloquei meu

olhar para as imagens e os textos. As imagens, pelo impacto primeiro que causam a nosso olhar

curioso, de estudante, professor, que ao chegar os livros em sala de aula e ao decorrer do ano

letivo, farão parte da nossa jornada escolar. Debaixo dos ombros, nas mochilas, pastas, mesas e

carteiras, o livro didático é nossa primeira referência daquilo que a academia vem produzindo. O

livro didático é um livro que revela como a linguagem acadêmica pode ser “transportada” para as

salas de aula.

Depois de observar e analisar as imagens, vamos aos textos. As informações que eles

trazem, num diálogo possível com as imagens. Atualmente, os livros didáticos estão cada vez

mais imagéticos, contudo, nem por isso, deixam de ter a importância as leituras escritas. Dessa

forma, no primeiro capítulo, selecionei pesquisadores negras renomados e contemporâneos que

escrevem  sobre  mulheres  negras,  evidenciando-as  na  perspectiva  do  protagonismo  de  suas

histórias.

As pesquisas de produção escrita de mulheres negras evidenciados no primeiro capítulo

“Mulheres na Escrita da História e Educação”, são de intelectuais da área de História, Educação

e Ciências Sociais, das décadas de 1970-2019. Começando com um primeiro grupo de mulheres

que no contexto da inserção de temas como raça, etnia e gênero nas Universidades, foram as

pioneiras no Brasil. Gonzales e Nascimento, protagonizam um movimento de mulheres negras

que na academia, visibilizam as histórias, por muito tempo não contadas.  Respectivamente, a

linguagem  transgressora  e  a  produção  audiovisual  potente,  de  Gonzales  e  Nascimento  são
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impactantes para mulheres que se identificam com os diferentes tipos de produções, mas que as

academias, pela hegemonia da branquitude, não abraçaram. 

Depois da entrada dos temas de gênero e raça nas academias, as pesquisas na área de

História só aumentavam. Elas se concentraram sobretudo, nas regiões Nordeste e Sudeste. Por

isso,  trazer  os  estudos de Maria  Odila  Leite  da Silva,  que estudou o cotidiano  de mulheres

pobres, escravas e forras, da cidade de São Paulo, no século XIX. Em Salvador, também no

século XIX, mulheres escravas foram tema de estudo das pesquisas de Cecília Moreira Soares,

que percebeu através de fontes diversificadas, que as mulheres escravas, ocupavam sobretudo, os

serviços domésticos, enquanto as livres, trabalhavam no ganho.

         Além dos estudos sobre as mulheres “escravas”, pesquisas do século XX que de

algum modo, colocaram mulheres negras na sua visibilidade merecida, tiveram atenção especial,

haja vista as poucas atenções que a historiografia vem dado aos estudos de mulheres negras no

Pós-  Abolição.  Por  isso,  a  escolha  de  Maria  Aparecida  Sanches,  que  por  meio  de  uma

investigação  sobre  mulheres  pobres  da  cidade  de  Salvador  do  século  XX,  constatou  as

permanências dos trabalhos ligados à escravidão, num contexto de suposta “liberdade”.

        Há uma notável historiografia das mulheres negras no Brasil, que em décadas

seguintes,  só  avança.  Feira  de  Santana,  como localidade  preta,  não  deixou  de  ter  mulheres

construindo e produzindo história. Selecionei o trabalho de Karine Damasceno, que em 2019

escreveu sobre mulheres negras em Feira de Santana,  ressaltando as táticas de liberdade que

mulheres negras durante as décadas de 1871-188 empreenderam, na tentativa de garantir a si e a

suas famílias, a liberdade.

         Por mais que, na historiografia apareçam trabalhos importantes sobre mulheres

negras,  o  mesmo  não  se  pode  considerar  se  tratando  de  uma  historiografia  da  Educação.

Pesquisas com temáticas relacionadas a relação de Negros e Escola, em contexto baiano, é muito

recente. Em 2000, as investigações sobre tais temas, começaram a ser produzidos e evidenciados

nas academias. Por isso, além da historiadora Ione Celeste, com sua pesquisa voltada ao processo

de  escolarização  de  pobres  em finais  do  século  XIX,  optei  pela  busca  de  referenciar  duas
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pedagogas, que apesar de não serem da área de História, contribuem de forma significante para

os estudos de raça e educação.

 Ana Célia da Silva, colabora de forma importantíssima nos estudos de representação

dos negros nos livros didáticos. Ela analisa as imagens contidas nos livros didáticos das séries do

ensino fundamental, denuncia os racismos presentes nas representações e retrata os impactos que

os  estereótipos  causam  na  autoestima  das  crianças  negras.  Igualmente  atribuindo  sentido

negativo que a  escola pode oferecer  às  juventudes  negras,  Nilma Lino Gomes se debruça  a

investigar sobre o corpo, cabelo e estética na autoestima das crianças pretas. Gomes se volta

também, a reforçar o papel do Movimento Negro na construção de saberes positivos a história

nossa.

No segundo capítulo,  intitulado “Análise  das representações  de mulheres  negras nos

livros didáticos”,  tratei  de protagonizar a fonte desta pesquisa: os livros didáticos. A escolha

pelos livros do 8º e 9º ano, dizem respeito às orientações dos PCNS, que para os anos finais do

Ensino Fundamental, sejam estudadas as Representações e as Relações de Poder. Haja vista o

trabalho em questão ter o objetivo de analisar as representações das mulheres negras nos livros

didáticos, refletir  sobre raça e gênero em nosso País, é debater sobre os jogos de poder e as

relações que se estabelecem a partir das hierarquias de gênero e raça.

Para fundamentar a história e a complexidade do livro didático, trouxe as pesquisas de

Circe Bittencourt e Kazumi Munakata. Dialogando ainda, com outros estudiosos, a exemplo de

Maria Tânia Regina e Selva Guimarães, que se deleitam em estudar os processos de avaliação e

distribuição dos livros didáticos, a partir do Programa Nacional do Livro Didático, criado em

1985. Conhecer a história dos manuais didáticos, é fugir dos julgamentos sobre tais fontes, na

impossibilidade de construir uma narrativa perfeita sobre sujeitos históricos marginalizados na

História. 

Depois do percurso histórico sobre os livros didáticos percorridos no segundo capítulo,

voltei minhas análises para as imagens e textos contidos nos manuais do 8º e 9º ano, comparando

imagens  em diferentes  conteúdos,  questionando  as  permanências  de  imagens  estereotipadas,

silenciamentos e negações de histórias diversas. As análises serviram como mais um mecanismo



13

de denúncias de racismos, perpetuadas em fontes, que são financiadas pelo Estado Brasileiro.

Ademais, adentrar nessa escrita, significa compactuar com um conhecimento, no qual alunos e

alunas negras, reconheçam que é possível ter suas histórias visibilizadas no espaço escolar.

       

2. Mulheres Negras na Escrita da História e Educação

“Nossos passos vêm de longe”
Jurema Werneck

        Nossos passos vêm de longe, é uma frase de Jurema Werneck1 para lembrar a comunidade

negra acerca das trajetórias de luta, que aqui no Brasil, estão sendo travadas desde a colonização.

Nossos passos vêm de longe remete aos caminhos do Movimento Negro no Brasil, em especial

do movimento de mulheres negras, que há algumas décadas tem desempenhado um papel de

visibilização desses sujeitos, colocando-as como protagonistas de suas próprias histórias. Sobre

isso, Gomes (2017) nos alerta:

“(...) muito do que sabemos e do que tem sido desvelado sobre o papel do negro
e negra no Brasil, as estratégias de conhecimento desenvolvidas pela população
negra,  os  conhecimentos  sobre as  relações raciais  e as  questões  da diáspora
africana,  [...]  só  passaram  a  receber  devido  valor  epistemológico  e  político
devido à forte atuação do Movimento Negro, (...)” (GOMES, 2017, p.17)

1CARNEIRO,  Sueli.  Raça  e  etnia  no  contexto  de  Beijing. In:  WERNECK,  Jurema.  MENDONÇA,
Maísa. WHITE, Evelyn C. (org). O livro da Saúde das Mulheres Negras: nossos passos vêm de longe.
2 ed. Rio de Janeiro: Pallas/ Criola, 2006.
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Essa  trajetória,  que  possui  um  caminho  “longo”,  nem  sempre  foi  visibilizado  pela

Historiografia  Brasileira,  pois,  tratando-se  de  uma lógica  de  pesquisa  ocidental-cartesiana,  a

ciência mostra-se eficaz por meio da valorização da escrita acadêmica e não da experiência e

vivência dos povos. 

Assim, passa a se considerar, que as produções de mulheres negras são expandidas a

partir da década de 1980, em um contexto de Renovação dos Estudos Históricos, processo de

redemocratização  do  País  e  emergência  dos  Movimentos  Sociais.  Sobre  isso,  é  importante

considerar o que Ângela de Castro Gomes (2004) aponta:

“Esses  novos  estudos  de  história  do  Brasil,  como  é  fácil  imaginar,  estão
articulados  a  toda  uma  ‘grande  transformação’  teórica  e  metodológica  da
historiografia  em nível  internacional,  que,  brevemente  pode  ser  identificada
como a da chamada renovação da história política e de sua articulação com uma
história cultural, que floresceram e chegaram ao Brasil, com mais intensidade, a
partir dos anos 1970. [...] Mas, de toda forma, a década de 1980, no Brasil, foi a
da anistia (1979), a do desenvolvimento dos movimentos sociais e a de uma luta
vigorosa pelo fim do regime militar”. (GOMES, 200, p. 158 e 159).

Se  temáticas  como  “mulheres  negras”  foi  definindo  como  um  campo  de  pesquisa

somente a partir da década de 1980 no Brasil,  o que dizer então, das propagações nos livros

didáticos sobre essas mulheres, em um contexto no qual não existia a obrigatoriedade do ensino

de África e nem uma vasta produção acadêmica sem ouvir as vozes das mulheres negras?

É importante  ressaltar,  que  a  lei  10.639/03 permite  a  obrigatoriedade  do ensino  da

história  e  cultura  afro-brasileira  e  africana,  e  por  meio  dela,  assim  como  outras  formas  de

políticas públicas educacionais, houve uma notoriedade na representação de outros sujeitos nos

livros didáticos, sendo um deles, as mulheres negras. Segundo Fonseca (1993):

“(...)  houve a configuração e construção de uma nova imagem do ensino de
História dos anos 1980[...]. Nesse contexto, segundo a autora, procurava-se dar
voz aos excluídos, ora tentando com a forma tradicional de ensinar História, ora
tentando  introduzir  novos  materiais,  novas  fontes,  novas  questões  (...)”
(FONSECA, 1993, pg.25)
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Dessa maneira, pretende-se neste primeiro capítulo, realizar um percurso da produção

de e sobre mulheres negras, com o objetivo de perceber a existência de uma escrita negra dentro

das Universidades e como essas produções chegam até as salas de aulas, por meio dos livros

didáticos. 

Com a inserção de novas temáticas, fontes e questões nas pesquisas historiográficas,

educacionais  e  ciências  sociais  a  partir  da  década  de  1980,  novas  bases  epistemológicas

ganharam  espaço.  No  capítulo  em  questão,  trataremos  de  conhecer pesquisadores,  seus

pensamentos e epistemologias.

2.1 Produções de e sobre Mulheres Negras2 

Neste trabalho, divido as produções de e sobre mulheres negras desenvolvidas entre os

anos  de  1970  e  20193,  elegendo  como  importantes  contribuições  de  mulheres  negras  que

2As referências são de mulheres negras, a exceção de Maria Odila Leite Silva Dias. A opção por seu
trabalho refere-se a importância que sua pesquisa tem na historiografia sobre o cotidiano de mulheres
escravas e pobres, no século XIX.
3 Foram escolhidos os seguintes trabalhos: DIAS, Maria Odila L. S. Quotidiano e poder: em São Paulo
no  século  XIX.  São  Paulo:  Brasiliense,  1995;  GONZALEZ,  Lélia.  Racismo  e  sexismo na  cultura
brasileira. In: SILVA, Luiz Antônio et alii.  Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros
estudos. Brasília: ANPOCS, 1983, p. 223-244.; GOMES, Nilma L. Trajetórias escolares, corpo negro e
cabelo crespo: reprodução de estereótipos e/ou ressignificação cultural? Trabalho apresentado na
XXV Reunião da ANPED. Caxambu, Minas Gerais,  2000; GOMES, Nilma L.  O Movimento Negro
Educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017; SANCHES,
Maria  Aparecida  Prazeres.  Fogões,  Pratos  e  Panelas:  poderes,  práticas  e  relações  de  trabalho
doméstico. Salvador  1900-1950.   Dissertação  de  Mestrado  em  História.  Salvador-  Bahia,  1998;
SOARES, Cecília C. M.  Mulher Negra na Bahia no século XIX. Dissertação de Mestrado. Salvador:
EDUNEB, 2007; SILVA, Ana Célia da. Desconstruindo a discriminação do negro do livro didático.
2ed.  Salvador:  EDUFBA,  2010  SOUSA,  Ione  Celeste  Jesus  de.  Escolas  ao  povo:  experiências  de
escolarização de pobres na Bahia – 1870 a 1890. São Paulo, 2006; DAMASCENO, Karine Teixeira.
“Para serem donas de si:  mulheres lutando em família (Feira de Santana 1871-1888)” .  Tese de
Doutorado. Salvador-2019.  NASCIMENTO, B. Kilombo e memória comunitária: um estudo de caso.
Revista Estudos AfroAsiáticos, Rio de Janeiro: CEAA/UCAM, v. 6-7, p. 259-265, 1982.  ______.  O
conceito de Quilombo e a resistência cultural negra. Afrodiáspora, ano 3, n. 6-7, p. 41-48, 1985.  ÔRÍ.
Direção de Raquel Gerber. Brasil: Estelar Produções Cinematográficas e Culturais Ltda, 1989, vídeo (131
min), colorido. Relançado em 2009, em formato digital. 
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colocaram mulheres  negras  como objeto  de  suas  pesquisas.  São trabalhos  de  das  áreas  das

Ciências Humanas, Sociais e Educação.

Os primeiros trabalhos a serem evidenciados nesta pesquisa são de Lélia Gonzalez e

Beatriz  Nascimento,  ambas  historiadoras  que começam a ganhar  cena  nas  Universidades  no

século  XXI,  mas  que  desde  a  década  de  1970-1980  vêm  produzindo  trabalhos  escritos  e

audiovisuais,  respectivamente,  sobre  mulheres  negras  dentro  de  uma  perspectiva  de

protagonismo negro feminino.

Na década de 1980, o trabalho de Maria Odila L. Silva Dias tem a sua importância que

aqui será registrada, pois suas pesquisas são voltadas para as experiências de mulheres pobres,

escravas e forras na cidade de São Paulo no século XIX. Na década de 1990, a pesquisa de

Cecília Moreira Soares, que na Bahia do século XIX, discute a mulher negra e mestiça-escrava e

liberta, tem seu valor ressaltado.

Com foco no Pós Abolição,  Maria  Aparecida  Sanches reconstrói  as experiências  no

mundo do trabalho de mulheres pobres em Salvador, entre 1900-1950. Em Feira de Santana,

mulheres  negras  e  sua  luta  pela  liberdade  no  século  XIX  é  tema  da  pesquisa  de  Karine

Damasceno, que inaugura dentro dos campos de pesquisa sobre mulheres negras, a temática na

cidade negra feirense, mulheres como protagonistas de suas histórias.

Mais recentemente,  na década de 2000, pesquisas com a temática negra e educação

ganham notoriedade. Por isso, vale conhecer os trabalhos de Ana Célia da Silva e Nilma Lino

Gomes, ambas pedagogas, que contribuem diretamente com o trabalho em questão. Silva analisa

as  representações  de  pessoas  negras  em  livros  didáticos  dos  anos  iniciais  do  Ensino

Fundamental, ao passo que, Gomes tematiza a questão da estética com autoestima da criança

negra e contribuições do Movimento Negro Educador.

A década de 2000-2019, é um contexto de continuidade do que se tem produzido por

mulheres negras. Destacaremos também a produção de Ione Celeste Sousa, historiadora que vem

Não deixo, por isso, de dialogar com outras coisas intelectuais negras, como Giovana Xavier (2005),
Carla  Akotirene  (2019),  Chimamanda  Ngozi  Adichie  (2019),  Djamilla  Ribeiro,Patrícia  Hill  Collins
(2019) e Teresinha Bernado (2019). A limitação temporal e espacial não permitiu maiores diálogos.
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discutindo  a  relação  Negro-Escola,  sendo  pioneira  na  Bahia  a  tratar  de  temas  dentro  da

historiografia, sobre a escola e povos pobres.

Em primeiro momento, vale destacar Lélia Gonzalez pela importância que ela tem como

uma militante  do Movimento  Negro e  pesquisadora das temáticas  raciais,  sendo pioneira  na

introdução dessas pesquisas nas Universidades. Assim como muitas mulheres negras inseridas no

espaço acadêmico, concomitante às suas lutas fora dele, Lélia é exemplo do conceito elaborado

por Collins (2019) de ativismo intelectual4. 

O livro Lugar de Negro5, publicado em 1982 por Gonzalez e Carlo Hanzebag realiza um

panorama histórico do modelo econômico de 1964, a inserção da população negra neste cenário

e  resgata  a  história  dos  movimentos  sociais  negros.  Tal  livro,  constitui-se  como ferramenta

indispensável para quem estuda e entende o movimento negro a partir de suas variedades (por

isso, “movimentos”), tal qual são os seus componentes.

Mas,  é  no  trabalho  Racismo  e  Sexismo  na  cultura  brasileira6,  que  Lélia  Gonzalez

especifica a questão da mulher negra. Sobre isso, a historiadora nos diz:

“O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo
fenômeno  do  racismo  e  sexismo.  Para  nós,  o  racismo  se  constitui  como  a
sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos
que sua articulação com o sexismo produz efeitos  violentos  sobre  a mulher
negra em particular” (GONZALEZ, 1984, pg. 224)

4  COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro. São Paulo: Boitempo, 2019. P. 80.
5  HASENBALB, Carlos; GONZÁLEZ, Lélia. Lugar de negro. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982
6 GONZALEZ,  Lélia.  Racismo e  sexismo na cultura brasileira.  In:  SILVA,  Luiz  Antônio  et  alii.
Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília: ANPOCS, 1983, p. 223-244.
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Nesse parágrafo, Lélia Gonzalez introduz o que chamamos de interseccionalidade7 para

compreender a violência que recai sobre as mulheres negras na sociedade brasileira. Violência

essa, que perpassa pelo campo físico, na medida em que essas mulheres foram alvo de estupro na

sociedade colonial e continuam a serem as mais violentadas na sociedade brasileira. Violência,

que também é simbólica, por meio dos mitos que definem e enrijecem o ser mulher negra. Sobre

essa questão, Gonzalez afirma que:

“E é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com
toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra transforma-se
única e exclusivamente na rainha, na ‘mulata deusa do samba’. ” (GONZALEZ,
1984, pg. 228).

Os mitos  produzidos  sobre  a  mulher  negra,  criam estereótipos  sobre  esses  sujeitos,

gerando a ideia de que essas possuem uma história única. Chimamanda (2019) nos alerta sobre o

perigo dessa história única e das suas consequências, como os estereótipos e desumanização do

outro8.  Sendo  desumanizada,  as  mulheres  negras  são  estupradas,  colocadas  em  posição  de

inferioridade e não vistas como agentes da própria história.

Segundo  Gonzalez  (1984),  a  mulher  negra  é  naturalmente  vista  como  cozinheira,

faxineira, servente ou prostituta e basta lermos os jornais, ouvir rádio e vermos televisão para

constatar essas naturalizações9. Diante disso, fica o questionamento acerca do que é representado

sobre as mulheres negras em outros espaços,  especificamente nos livros didáticos:  como são

veiculadas  essas  representações?  Ainda  são  veiculados  esses  mitos  e  estereótipos  sobre  as

7Em 1989, Crenshaw, professora estadunidense, sistematiza o conceito de Interseccionalidade. Segundo
ela,  Interseccionalidade  é  uma  conceituação  do  problema  que  busca  capturar  as  consequências
estruturais  e  dinâmicas  da  interação  entre  dois  ou  mais  eixos  da  subordinação.  Além disso,  a
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem
ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (2002). 
Mesmo sem usar o termo Interseccionalidade, Gonzalez já o conceituou. Ou seja, o significado veio
antes do conceito estabelecido.

8ADICHIE, Chimamanda Ngozi.  O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras,
2019. P. 26.
9GONZALEZ,  Lélia.  Racismo  e  sexismo na  cultura  brasileira.  In:  SILVA,  Luiz  Antônio  et  alii.
Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília: ANPOCS, 1983, P. 223-244.
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mulheres negras? Se sim, como confrontar outras histórias apresentadas sobre essas mulheres,

compreendendo o papel do professor diante disso?

A interseccionalidade nessa dinâmica, entra como possibilidade de analisar as mulheres

negras como sujeitos que sofrem opressões tanto de raça, como de gênero e classe. A ideia não é

apresentar as mulheres como as que mais sofrem opressão10,  mas situá-las em um campo de

análise, refletindo como suas representações mitológicas, folclóricas e estereotipadas, revelam a

negação ou o silêncio de suas histórias. Nas palavras de Akotirene (2019):

“(...)  interseccionalidade  é  uma  sensibilidade  analítica,  na  qual  percebe  que
racismo, patriarcado e capitalismo existem de forma inseparadas. Quando essas
três estruturas se articulam, é muito comum que mulheres racializadas estejam
numa posição de avenidas de identidade criadas pela colonização europeia. Na
academia, utilizamos a interseccionalidade, que aparece como uma ferramenta
teórica e metodológica para perceber como alguns grupos são diferenciados”.
(Entrevista 2017)

Essa perspectiva de analisar as mulheres negras dentro de um viés contra hegemônico,

nos abre a possibilidade de perceber como raça, classe, gênero, sexualidade, são elementos que

estruturam  a  nossa  sociedade,  a  ponto  de  negarmos  a  identidade  daqueles  que  saem  da

normatividade estabelecida pelo patriarcado, branco, sexista. Essa autonegação é experimentada

também por crianças e adolescentes, por isso mesmo, vale um cuidado especial.

Núbia  Regina  Moreira,  socióloga,  em uma de  suas  entrevistas11,  fala  a  respeito  da

interseccionalidade como generificação da raça e racialização do gênero, trazendo experiências

que não foram contempladas pelo Movimento Feminista e Negro. Assim como Moreira (2016)

critica a secundarização que os Movimentos Feministas e Negro das décadas de 1970 fizeram

acerca das questões de raça e gênero, Gonzalez transgride o pensamento da época, pois, como

afirma  Côrtes  (2015),  ela  construiu  categorias  analíticas  que  deu conta  da  problemática  das

mulheres negras12. A transgressão se dá pelo conceito de amefricanidade:

10  COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro. São Paulo: Boitempo, 2019, p. 63.
11 Entrevista  realizada  no  dia  20/11/2016,  pelo  Café  Filosófico,  CPFL  disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=TQa0La1YlFw.
12  CÔRTES,  Giovana  Xavier  da  Conceição.  Coisa  de  pele:  relações  de  gênero,  mestiçagem  e

literatura feminina (Rio de Janeiro 1880-1910). Dissertação de Mestrado. Niterói, 2005.
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“Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de amefricanidade
incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação,
resistência,  reinterpretação  e  criação  de  novas  formas),  que  é  afrocentrada”.
(GONZALEZ, 1988, p.76)

Ou seja, a amefricanidade é um conceito que estabelece um entendimento de experiências

africanas e povos ameríndios, construídas a partir de narrativas dessas populações, o que sugere

uma maior afinidade com nossa própria história. Na época, isso foi considerado transgressor,

porque  estamos  se  tratando  da  década  de  1980,  quando  temáticas  como  essas,  ainda  eram

nascentes na academia.

Trazer uma perspectiva de história, na qual negros e negras se inserem em uma posição

que  lhes  sempre  foi  devida:  a  do  reconhecimento  e  visibilização  de  seus  conhecimentos,  é

desafiador,  haja  vista  abandonar  velhas  leituras  incide  sobre  adotar  novas  posturas  para  a

academia.  Nilma Lino contribui em tal pensamento (2017): 

“Negros e negras são produtores de conhecimento e têm o direito de estar nos
lugares do conhecimento. E se esses lugares têm sido historicamente negados,
cabe ao Estado intervir afirmativamente para lhes garantir direitos”. (GOMES,
2017. p. 89). 

Assim,  promover  narrativas  negras  na  academia  e  na  sala  de  aula,  indica  apontar

caminhos para a emancipação de um povo, aqui especialmente se tratando de mulheres negras,

que  se  viram  por  muito  tempo  invisibilizadas  e  negativizadas  na  história.  É  construir

possibilidades de representações positivas e de saber que nossos caminhos foram construídos por

grandes civilizações. A escravidão só é parte de nossa história e não a nossa única história.

Contemporânea de Gonzalez, Beatriz Nascimento foi também historiadora e militante

do movimento negro, atuando no Rj durante a década de 1980. Eu, professora de história em

formação, nunca ouvir falar de Nascimento nas salas de aula na Universidade. A conheci por

meio dessa pesquisa, “fuçando” mulheres negras intelectuais e resolvi inseri-la nesse contexto,
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entendendo a importância de uma professora historiadora apagada pela academia, denunciando,

portanto,  o  racismo  epistemológico.  Nascimento  elaborou  além  de  textos,  produções

audiovisuais.

Em Orí, uma produção autoral de Beatriz do Nascimento dirigida por Raquel Gerber, é

ressignificado o conceito de Orí, que etimologicamente significa “cabeça” na tradição iorubá. No

documentário13, as autoras aprimoram o termo ori, por meio da relação que é construída entre

intelecto e memória, cabeça e corpo e interpretando possibilidades de reconstrução de si, como

parte de uma coletividade, através de quilombos. Em uma de suas narrações:

Ori significa uma inserção a um novo estágio da vida, a uma nova vida, um
novo encontro. Ele se estabelece enquanto rito e só por aqueles que sabem fazer
com que uma cabeça se articule consigo mesma e se complete com seu passado,
com seu  presente,  com seu  futuro,  com sua  origem e  com o  seu  momento
(1989).

 Dessa maneira, Orí é uma produção que nos faz repensar acerca da recriação de nossa

identidade nacional,  fomentada pelos movimentos negros da década de 1970.  O movimento

negro permitiu a partir desse contexto, que nós negros e negras, pudéssemos ter uma tomada de

consciência individual dentro de uma coletividade que pensa o negro como uma categoria em

construção. Nas palavras de Nilma Lino (2017):

“(...) ao politizar raça, o movimento negro desvela a sua construção no contexto
das  relações  de  poder,  rompendo  com  visões  distorcidas,  negativas  e
naturalizadas sobre os corpos negros”. (GOMES, 2017.p.22)

No  caso  da  mulher  negra,  torna-se  completo  essa  tomada  de  consciência,  pelas

condições estruturais a que estamos submetidas: raça, gênero, classe, religião.... Em se tratando

de um contexto como nosso, a escravidão foi responsável pela inferioridade da nossa raça, o

estupro se deu em corpos de mulheres negras e as nossas religiões eram demonizadas. 

13 ÔRÍ. Direção de Raquel Gerber. Brasil: Estelar Produções Cinematográficas e Culturais Ltda, 1989,
vídeo (131 min), colorido. Relançado em 2009, em formato digital.
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Nascimento é uma intelectual,  com uma vasta produção que não se limitam a textos

historiográficos,  mas também cinematográficos,  poéticos  e artigos  políticos.  Segundo Collins

(2019):

“As intelectuais negras não necessariamente são acadêmicas nem encontradas
apenas na classe média negra. De fato, todas as estadunidenses negras que de
alguma forma contribuem para o pensamento feminista negro como teoria social
crítica são consideradas ‘intelectuais’”.  (COLLINS, 2019. p.51).

Apesar de Collins estar se referindo a intelectualidade estadunidense, pelo seu lócus de

pesquisa, o conceito em questão vale também para se pensar as intelectuais negras brasileiras,

pelos desafios e experiências que as aproximam. É o que ela chama de  conexões, que são cada

vez mais visíveis entre o feminismo afro-brasileiro e o pensamento feminista negro dos EUA,

ilustrando possíveis benefícios de um feminismo negro transnacional14.

A  intelectualidade  de  Beatriz  Nascimento  centraliza-se  na  sua  pesquisa  sobre  os

quilombos e engloba outras questões, como a sua preocupação com o que os materiais didáticos

demonstravam sobre a história africana e a representação da cultura negra no Brasil. Podemos

perceber essa preocupação nesse trecho:

“Raramente nos textos escolares falava-se de uma figura negra. Todos eram ‘o
escravo’, até Zumbi com quem eu me deparei em um texto por volta da 4ª série
primária,  era  considerado  como  tal.  Nunca  deparei-me  com  uma  ilustração
sequer do indivíduo herói de Palmares”. (NASCIMENTO, 1977, p.2).

Ao criticar o racismo epistemológico em seus escritos, a historiadora analisa também a

atual situação da mulher negra no mercado de trabalho, demonstrando que as suas raízes estão na

colonização, quando somos exacerbadas sexualmente e atribuídas aos papéis de trabalho15. 

14 Feminismo negro transnacional é descrito por Collins (2018) como um feminismo, no qual mulheres
negras, experenciaram coisas comuns, a exemplo da escravidão.
15 RATTS,  Alex.  Eu sou atlântica-sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento .  São Paulo,
2006.
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Em contraponto, temos a imagem representada da mulher branca, que diz respeito ao

seu papel passivo. Ao analisar os livros didáticos,  nos questionamos acerca da insistência da

imagem veiculada sobre as mulheres negras que são em sua maioria, relacionadas ao seu papel

escravocrata.  De fato,  foram escravizadas.  Mas sua história,  continuará  a  ser reduzida a sua

condição do período da escravidão? E o pós-abolição? Por que a permanência das imagens de

mulheres sexualizadas,  reduzidas a sambas e carnavais,  se a literatura histórica e sociológica

desde a década de 80, vem demonstrando outras narrativas? 

           Ainda na década de 1980, o livro Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX de

Maria Odila  Leite  S. Dias,  se debruça a pensar o cotidiano das mulheres pobres, escravas e

forras16. O contexto descrito por Maria Odila é o da urbanização, momento que se multiplicavam

os trabalhos de improvisação dessas mulheres, na tentativa de sobrevivência num sistema que

lhes oprimia. Concordo com a historiadora, ao afirmar que:

“Parte  dos  preconceitos  que  as  desclassificavam socialmente,  provinham de
valores machistas, misóginos, estranhados no sistema escravista e moldados no
menosprezo  do  trabalho  e  de  qualquer  ofício  de  subsistência.  Além  destes,
também  as  afetavam  os  preconceitos  advindos  da  organização  da  família”.
(DIAS, 1984, p.16)

No trecho descrito,  vale ressaltar  duas características  relevantes:  primeiro,  de que as

mulheres  pobres  (diga-se  em  sua  maioria  mulheres  negras),  eram  vistas  e  tratadas  como

socialmente  inferiores  pelo trabalho que  elas  realizavam,  ligados  a  maior  parte  das  vezes,  a

informalidade e ao espaço público. Segundo, existiam preconceitos para mulheres que cuidavam

das famílias, que eram responsáveis pela administração dessa instituição. 

Importante  ressaltar  que  os  trabalhos  ligados  a  atividades  privadas,  domésticas,  são

vistos  como “menores”  ou inferiores,  porque a  sociedade ocidental  odeia  tudo aquilo  que é

realizado, em sua grande maioria, por mulheres. Daí, Maria Odila ressaltar que esse preconceito

tem valores  ‘machistas  e  misóginos’.  Se  tratando  de  sociedade  não  ocidentais,  em especial,

16 DIAS, Maria Odila L. S. Quotidiano e poder: em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense,
1995
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sociedades  africanas,  o  valor  dado  a  trabalhos  privados,  ou  públicos,  mas  que  tem  “mãos

femininas”, possui um outro significado. Sobre a importância dessas atividades ditas “primárias”,

Dias (1984) também ressalta

“Na costa ocidental da África o pequeno comércio era prática essencialmente
feminina; atravessar e revender gêneros alimentícios de primeira necessidade
garantia às mulheres papeis sociais importantes”. (DIAS, 1984, p.158)

 Apesar  da  pesquisa  de  Dias  evidenciar  o  cenário  do  século  XIX,  as

permanências acerca do mundo do trabalho informal feminino negro são visíveis. Seu livro trata

de  diversas  ocupações  experimentadas  por  essas  mulheres,  como  serviços  de  lavadeira,

cozinheira, vendedoras e os "papéis masculinos”, como no caso das tropeiras. Diante disso, nos

perguntamos: quem são hoje, em sua maioria, os trabalhadores ligados às atividades informais,

domésticas e espaço privado?

Um  outro  estudo,  de  igual  relevância  para  a  historiografia  das  mulheres  negras  e

produzido na Bahia, é a dissertação de mestrado de Cecília Moreira dos Santos. Seu trabalho

Mulher Negra na Bahia do século XIX, defendida em 1994, discute a mulher negra e mestiça-

escrava e liberta- em Salvador durante o século XIX17. Assim como Dias (1984), Santos (1994)

trata de diversas ocupações experimentadas pelas mulheres negras no sistema escravocrata. Vale

conhecer por meio de seu trabalho, umas das funções que as mulheres negras desempenhavam:

“O  serviço  das  amas  era  constantemente  oferecido  e,  se  possuíam  boas
referências e habilidades para outros misteres,  aumentava seu valor.  [...]  Ser
ama-de-leite  significava  forçosamente  abrir  mão  da  maternidade.  Muitos
senhores preferiam que essas mulheres não dividissem entre seus filhos e os
delas”. (DIAS, 1894, p. 30 e 31).

Podemos  perceber  que  uma  das  ocupações  do  sistema  escravocrata  realizado  pelas

mulheres negras, era o de ama-de-leite. Tal ocupação, se insere (como toda escravidão), como

17 SOARES, Cecília C. M. Mulher Negra na Bahia no século XIX. Dissertação de Mestrado. Salvador,
1994.
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violento, no qual as mulheres negras tinham que abrir mão da sua maternagem, em prol da vida

da família branca. Ou seja, entendia-se que a escravizada não tinha direitos de cuidar de seus

filhos, logo, não poderia formar família.  A afetividade das mulheres negras também foi uma

questão  sucateada  dentro  do  sistema  escravista.  Mas,  mesmo  com  todo  o  sucateamento  da

imposição branca, cristã e monogâmica,  as mulheres negras refizeram seus laços familiares e

encontraram nela, a possibilidade de autonomia e poder. Sobre essa questão, Bernardo (2019)

nos aponta: 

“A  mulher  negra  parece  viver  a  matrifocalidade  de  forma  diferente  das
mulheres brancas. Em minhas pesquisas anteriores, assim como na atual, pude
verificar  que,  para  essas  mulheres,  a  matrifocalidade  não  é  encarada  como
sofrida,  pesada;  pelo  contrário,  acentua  sua  autonomia,  traz  satisfação”.
(BERNARDO, 2019, p.48).

Por isso, a experiência entre público e privado para as mulheres é vivenciada de forma

diferente. Em se tratando de Brasil e de outras sociedades com povos negros em diáspora, os

modos de vida de uma mulher branca, é diferente de uma mulher negra e indígena, por exemplo.

Assim, considero importante a fala de Xavier (2005):

Considerando as  peculiaridades  de  cada  processo histórico,  ao  contrário das
reivindicações  das  feministas  brancas,  a  luta  das  mulheres  negras  não  se
focaliza na necessidade de transgredir a lógica da família burguesa e a educação
voltada  para  o  lar.  Nossa  luta-historicamente  observada-tem  sido  para
reconstituir e resgatar  valores ligados à estabilidade e à harmonia familiares,
que  mesmo  atacados  durante  mais  de  três  séculos  de  escravidão,  nunca  se
destruíram por  completo  embora  renomados  pensadores  tenham insistido no
caráter de promiscuidade das senzalas e na incapacidade negra para construção
de estruturas familiares sólidas. (XAVIER, 2005, p.12).

Além das amas de leite,  função exercida no mundo privado, outras ocupações eram

realizadas pelas mulheres negras fora da casa-grande. As atividades públicas vivenciadas nas

ruas, possibilitavam outras experiências, tão violenta quanto “os de dentro de casa”, com caráter

diferencial:
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“(...)  sobre  as  ganhadeiras,  as  negras  empregadas  nessa  ocupação  tinham
autonomia,  que  lhes  permitia  formar  redes  de  amizade  e  solidariedade
indispensáveis na construção de um universo social próprio. Mas, essas relações
eram também caracterizadas por diversos conflitos entre negras e outros grupos
socialmente marginalizados, nesse sentido ‘seus iguais’”. (SANTOS, 1994, p.
79).

Igualmente a Santos (1994), que evidencia em seus trabalhos o espaço das ruas como

espaços de autonomia, intrigas e possíveis crimes cometidos, Sanches (1998) em seu trabalho

sobre Mulheres domésticas da cidade de Salvador entre 1900-1950, reconstitui as experiências

de trabalho de mulheres pobres, evidenciando os crimes como possibilidades de leitura acerca

dos comportamentos, normas e cultura da época:

“O crime, pensado agora não mais como um meio para estudar as patologias ou
o incomum nas sociedades, é deslocado do centro da vida social, passando a ser
uma fonte interessante, e muitas vezes até privilegiada, para a  investigação da
vida cotidiana”. (SANCHES, 1998, p.10).

Ademais, outras semelhanças coexistem nos trabalhos citados, principalmente do que

diz respeito as funções das amas-de-leite:

“Um outro grupo muito especial de domésticas era com posto pelas amas-de-
leite. A estas mulheres era delegada, secularmente, não somente na Bahia, mas
em todo o  Brasil,  a  tarefa  de  aleitar  os  filhos  das  mulheres  dos  segmentos
abastados. Executando uma tarefa temporária, pois o trabalho cessava quando
do desmame da criança, estas amas recebiam, durante o período de aleitamento,
um  tratamento  diferencial,  quer  no  item  alimentação,  quer  na  forma  de
convivência com os patrões”. (SANCHES, 1998, p. 86)

Foram diversos os trabalhos realizados pelas mulheres pobres de Salvador para garantir

suas  sobrevivências.  Além  das  amas  de  leite,  outras  atividades  domésticas  foram

desempenhadas,  como  a  peculiaridade  das  chamadas  “catarinas”,  os  serviços  de  cozinheira,

lavadeira e etc.
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Seu contexto diferentemente de Dias (1984), ao se tratar do século XX, momento mais

carente de produções historiográficas sobre mulheres negras. Mesmo não especificando o termo

mulheres  negras em sua pesquisa,  o trabalho de Sanches (1998) torna-se relevante para este

estudo, pois falar de pobres é quase sinônimo de negros:

“O fato de serem negras ou mestiças não constituía empecilho para as mulheres
conseguirem emprego como domésticas. O caráter subalterno da profissão não a
tomava  um ramo de  atividade  muito  concorrido  e,  sempre  que  possível,  as
mulheres  a  ele  dedicadas  buscavam formas  de  deixar  de  serem domésticas
procurando um outro tipo de trabalho”. (SANCHES, 2006, p. 95).

Se  por  um  lado,  a  cor  dessas  mulheres  não  era  impeditiva  para  as  funções  de

domésticas, por outro os estudos sobre a emergência do trabalho livre e o processo de inserção

da população negra no mercado de trabalho têm ressaltado as desvantagens dos segmentos de cor

na competição pelas melhores ofertas de emprego18. 

A subalternidade  construída em tornos de atividades  femininas  negras  pela  sociedade

colonialista,  demarca  as  violências,  baixas  remunerações  e  hierarquizações  racistas  nessas

atividades. Nesse trecho, Sanches (2006) diz:

“O serviço doméstico,  nesse  sentido,  envolve complexas  e  sutis  relações  de
trabalho entre os indivíduos que as vivenciam, pois na execução das tarefas
diárias temos constantemente a mistura de afetividades, muitas vezes sinceras,
envolvendo  patroas  e  empregadas,  como também explorações  expressas  em
longas horas de trabalho e diminutos salários”. (SANCHES, 2006, pg. 33)

Percebe-se  nesse  contexto,  as  mais  variadas  formas  de  violências  exercidas  sobre  os

trabalhos  domésticos,  em que é  concebido como um trabalho “mais  suave”  por  estar  sendo

realizado em um “ambiente familiar”. O intuito da historiadora é apontar, além das complexas

relações de trabalho:

18 SANCHES, Maria Aparecida Prazeres.  Fogões, Pratos e Panelas: poderes, práticas e relações de
trabalho doméstico. Salvador 1900-1950.  Dissertação de Mestrado em História. Salvador- Bahia, 1998.
P.23.
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“(...) analisar o significado social do emprego doméstico enquanto estratégia de
sobrevivência frente às crônicas situações de carestia dos gêneros alimentícios, a
falta de moradia e os caros alugueis praticados em Salvador. O interior era, pois,
polo fornecedor de domésticas para a capital do estado. (Idem, 2006, p. 15)

Igualmente  em Feira  de Santana,  mulheres  negras  experimentaram também a luta  e

resistência  travada  para  garantir  a  si,  os  seus  e  de  suas  famílias.  No  século  XIX,  Karine

Damasceno estudou os mecanismos utilizados pelas mulheres negras – escravizadas, libertas e

livres – no sentido de conquistar a liberdade para si mesma, para suas filhas e filhos bem como

para os demais familiares e integrantes da comunidade negra19.

Torna-se necessário por isso, discutir o papel da escravização na vida dos povos negros

em diáspora, sobretudo de mulheres negras, as quais foram as principais protagonistas do desafio

de  manter  a  família  unida.  Damasceno  realiza  um trabalho  de  micro-história,  reconstruindo

ligações  entre  as  diversas  mulheres  e  as  pessoas  com  quem  se  relacionavam.  Importante

contribuição para a historiografia didática que insiste em não contar histórias de mulheres negras.

Não obstante, tratar das experiências históricas dessas mulheres, mesmo que seja tão

prazeroso nos derramar na escuta de nossas próprias vozes, é também se remeter a um local de

desconforto, pois nem sempre, as histórias carregam os processos que nós desejamos. Assim:

“(...) as várias histórias de mulheres aqui trazidas perceberão que se tratam de
histórias tristes cuja beleza pode ser notada na luta por liberdade protagonizadas
por elas que, na maior parte das vezes, eram alvo do controle das autoridades,
estavam no centro da negociação das  cartas  de liberdade ou dos confrontos
judiciais”. (DAMASCENO, 2019, p. 28)

Uma dessas histórias é a de Belmira, mulher negra, liberta quando se tornou mãe, que

para conseguir a sua liberdade e de suas filhas, saiu em fuga da fazenda aonde era escravizada.

19 DAMASCENO, Karine Teixeira. “Para serem donas de si: mulheres lutando em família (Feira de
Santana 1871-1888)”. Tese de Doutorado. Salvador-2019. P. 26.
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Segundo Damasceno (2019), Belmira, além de bem informada sobre as condições de mover uma

ação  de  liberdade  na  sede  do  município  de  Feira  de  Santana,  ela,  provavelmente,  também

mobilizou sua rede  de  apoio  e,  a  julgar  por  algumas das  testemunhas,  conseguiu,  inclusive,

alguns aliados de posses e de poder político que, juntamente com outros sujeitos sociais mais

populares se uniram em torno de seus propósitos de liberdade.

A história de Belmira se desenrola para uma tristeza, que teve liberdade negada pelo

juiz. Em um tempo marcado pela violência sobre seus corpos, separações de família e rejeição

pela liberdade, mulheres negras preferiram ceder a morte, julgada mais possível do que padecer

na escravidão. Segundo Damasceno:

“O desfecho, no entanto, conseguiu ser ainda mais trágico. Belmira deu veneno
a Antero, Senhorinha e a Manuel e depois se suicidou, também envenenada,
entretanto,  as  coisas  não  saíram exatamente  como ela  tinha  planejado  pois,
ainda que duas crianças tenham ficado em estado grave, as três sobreviveram ao
envenenamento”. (DAMASCENO, 2019, p. 76).

São  histórias  como  essas,  de  mulheres  que  sobreviveram,  garantiram  autonomia  e

liberdade, mas também morreram e viveram a mercê, que as historiografias nacionais e baianas

já  dão  conta,  dentro  de  suas  possibilidades  temporais  ainda  contemporâneas  sobre  escritas

negras.  Se  a  historiografia  didática  permanece  silenciando  ou  negando  suas  práticas  de

sobrevivência, é porque não se leva em conta a produção de mulheres negras do Brasil. Ademais,

as possibilidades de imagens e textos a serem exploradas, são visíveis.

 Mesmo que a produção historiográfica baiana já tenha seu local de fertilidade acerca de

temáticas  negras,  o  mesmo  não  vale  considerando-se  produções  historiográfica  no  campo

educacional. Pioneira na Bahia dos estudos sobre História da Educação e Pobres, Sousa (2003)

demarca que há muito pouco tempo o educar emergiu como um campo histórico, lado a lado

com todos os outros processos da vida humana20.

20SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Escolas ao povo: experiências de escolarização de pobres na Bahia
– 1870 a 1890. Tese (Doutorado). São Paulo, 2006. P. 28
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Sousa (2003) em sua pesquisa sobre Escolas ao Povo, demonstra que a escolarização

mesmo sendo um direito constitucional, não foi acessada por todos. Apesar disso, por meio das

suas fontes, foi possível:

“(...) permitiram acompanhar as experiências de escolarização, pela constituição
das estratégias, práticas e representações de educação no período, especialmente
buscando as táticas dos pobres”. (SOUSA, 2003, p. 19)

Interessa-nos, aqui, pensar sobre essa relação limitada da comunidade negra na escola:

se os racismos da época não davam conta de permitir o acesso democrático a alunos pobres,

imagina como é distante pensar em ter essas pessoas sendo representadas nos manuais escolares?

A  entrada  das  temáticas  relacionadas  sobre  povos/  comunidades/representações  negras

acompanham a inserção desses sujeitos nos próprios locais de pesquisa. 

O objeto que Sousa (2003) se propõe a estudar, refere-se as populações pobres, mas vale

considerar que estes sujeitos históricos, os pobres, os populares, que até 1888 eram os escravos,

os livres e os libertos; os ingênuos; os brancos pobres, brasileiros ou estrangeiros, como aponta a

produção histórica, e que, após a Abolição, constituíram-se em negros e brancos pobres21.

O acesso às escolas aos pobres, segundo o trabalho de Sousa (2006) foi fomentado por

uma movimentação, que assim considera:

“Se  persistiu,  até  1889,  a  proibição  dos  escravos  frequentarem  às  escolas
públicas, outros impeditivos foram caindo a partir de 1871, com a Lei do Ventre
Livre e suas repercussões sobre o trabalho no Brasil. Entre elas, a aceitação de
maiores  de  14  anos  nas  diversas  escolas  noturnas  em Salvador,  criadas  por
decreto  do  Presidente  da  Província.  Também,  nesta  década,  1870,  foram
criadas, paulatinamente, escolas que se propuseram a dar instrução a “pessoas
de cor”, ingênuos, libertos, livres, e aos demais trabalhadores”. (SOUSA, 2003,
pg. 20).

21SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Escolas ao povo: experiências de escolarização de pobres na Bahia
– 1870 a 1890. Tese de Doutorado. São Paulo, 2006. pg. 22.
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Percebe-se, que o movimento de inserção dos pobres à escola foi efetuado através da

Lei  do  Ventre  Livre  de  1871.  Nesse  contexto,  a  educação  dos  pobres  estava  relacionada  à

formação  de  um  certo  trabalhador,  disciplinado,  moralizado,  com  um mínimo  de  instrução

elementar, habilitado em um ofício, urbano ou rural, que possibilitaria sua sobrevivência e ser

útil à Nação. (SOUSA, 2006, p. 13). 

Nesse  sentido,  mesmo  que  houvesse  um  processo  de  escolarização,  esta  não  foi

garantida,  porque  os  pobres  continuaram  fora  da  escola.  Se  tratando  de  pessoas  negras,  o

trabalho sempre foi uma constante. Na visão de Gomes (2019), o Movimento Negro atuou na

política  educacional,  permitindo  que  as  suas  reivindicações  alcançassem diversos  setores  da

sociedade. Por isso, Nilma Lino, ao invés de falar de Movimento Negro, fala em “Movimentos”

Negro. Segundo Gomes (2019):

“Reivindicada  pelas  organizações  negras  desde  o  início  do  século  XX,  a
inclusão dos negros na escola pública aparecia como recurso argumentativo nos
debates  educacionais  dos  anos  de  1940  e  1960.  [...]  O  MNU talvez  seja  o
principal responsável pela formação de uma geração de intelectuais negros que
se tornaram referência acadêmica na pesquisa sobre relações étnico-raciais no
Brasil” (GOMES, 2019, p.31-32) 

Nilma Lino Gomes pertence a essa intelectualidade negra que dedica as suas pesquisas

as  questões  étnico-raciais,  com  trabalhos  voltados  a  corporeidade  negra,  identidade  e

descolonização dos currículos escolares e acadêmicos. Assim como bell hooks (2013), acredito

na transgressão no processo de ensino-aprendizagem22,  na sua forma mais literal,  que é a de

seguir outras possibilidades de construção de conhecimento em sala de aula, diferente daquele

imposto pela escola cartesiana e eurocêntrica.

Como é possível  atender  a  essa “transgressão”  no ato de  ensinar? Uma das  formas

possíveis é por meio de um currículo com a “cara” do educando e professor. Se hoje, as teorias e

práticas curriculares (SILVA, 2010) nos apontam para uma educação libertária, vale considerar

que os sujeitos envolvidos nesse processo, devem aliar suas experiências de vida, a memórias e

narrativas dos seus antepassados e assim, perceber-se como um agente responsável pela própria

22hooks, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo
Bandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
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emancipação e ação coletiva. Um currículo descolonizador, contra-hegemônico pode ser possível

dentro dessas possibilidades.

             Nilma  Lino  Gomes,  por  meio  do  seu  livro  “O  Movimento  Negro  Educador”,

contextualiza a inserção das pesquisas étnico-raciais na educação. Segundo a pedagoga (2019):

“A  partir  dos  anos  de  1980,  com  o  processo  de  reabertura  política  e
redemocratização  do  país,  outro  perfil  de  Movimento  Negro  passou  a  se
configurar,  com  ênfase  especial  na  educação.  Alguns  deles  iniciaram  uma
trajetória  acadêmico-política  como  intelectuais  engajados  e  focaram  suas
pesquisas na análise do negro no mercado de trabalho e no racismo presente nas
práticas e rituais escolares, analisaram estereótipos raciais nos livros didáticos
[...] e discutiram a importância do estudo da história da África nos currículos
escolares”. (GOMES, 2019, p.32-33).

Merecido destaque para uma pesquisadora da categoria  mencionada por Nilma Lino

Gomes, é Ana Célia da Silva, também pedagoga, que desde a década de 1970, tem lutado contra

o racismo no Brasil, por meio da sua inserção no MNU e produção escrita acadêmica sobre a

temática  racial.  A escolha  de  Ana  Célia  se  dá  pelo  enfoque  que  a  educadora  faz  nas  suas

pesquisas sobre a discriminação do negro no livro didático23.

Ana Célia da Silva (2010) sinaliza que o livro didático ainda é nos dias atuais um dos

materiais  pedagógicos  mais  utilizados  pelos  professores,  principalmente  nas  escolas  públicas

onde,  na maioria  das  vezes,  esse  livro  constitui-se  na  única  fonte  de  leitura  para  os  alunos

oriundos das classes populares.

A pedagoga se insere como uma das pioneiras no Brasil a problematizar os estereótipos

que têm sido construídos acerca das populações negras, inferindo que ainda hoje, os currículos e

materiais  pedagógicos  privilegiam os  valores  europeus em detrimento  dos  valores  de  outros

grupos étnico raciais presentes na sociedade24.

Para além disso, a pedagoga nos chama atenção para o fato de que a invisibilização

desses grupos, resulta na auto-estima das crianças negras, as quais passam a se odiar e a negar a

23Silva, Ana Célia da.  A representação social do negro no livro didático: o que mudou? Por que
mudou?  Salvador: EDUFBA, 2011.
24SILVA, Ana Célia da. Desconstruindo a discriminação do negro do livro didático. 2ed. Salvador:
EDUFBA, 2010. P. 12.
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sua  própria  história25.  Sua  contribuição  para  a  educação  escolar  é  notória,  pois  identifica  e

denuncia possíveis racismos nos livros: 

É um grande passo para a construção/reconstrução da identidade étnico-racial e
social da criança negra, bem como para o respeito, reconhecimento e interação
com  as  outras  raças/etnias,  ver-se  representado  com a  sua  pele  negra,  sem
estereótipos inferiorizantes a ela atribuídos, em interação, sem hierarquias, com
as demais raças/etnias e usufruindo dos direitos de cidadania. (SILVA, 2011, p.
98)

O processo de identificação e denúncia de possíveis racismos no espaço escolar é diário,

pois o racismo não dá possibilidades  de descanso para quem passa.  Além dos combates  em

relação ao currículo oficial, as maneiras de fazer-se antirracista na escola, é prática cotidiana nos

currículos ocultos. Sobre isso, Silva (2011) nos afirma:

“Uma vez conquistado o reconhecimento de humano e cidadão na representação
social  no  livro  didático,  o  segundo  grande  passo  consistirá  em desenvolver
ações, talvez como essa investigação, que contribuirão em grande parte, para
que os autores, ilustradores e editores avancem na distinção e visibilidade da
pluralidade cultural das diversas raças/etnias, nas ilustrações e textos do livro
didático”. (SILVA, p. 99) 

Dialogar, portanto, com diferentes intelectuais negras, é desfazer o percurso solitário

que  a  história  dos  povos  diaspóricos  e  da  mulher  negra,  ocuparam  por  muito  tempo  na

historiografia e educação. O silenciamento e negação da mulher negra estão em todos os campos

da vida social, a exceção daqueles que aparecem como os piores indicadores sociais.

A  necessidade  de  entender  a  intencionalidade  desses  silenciamentos  é  um

comprometimento com nossa própria história, em que narrativas suprimidas e únicas tomaram

conta do nosso cenário por muito tempo, gerando estereótipos e criando histórias incompletas26. 

25SILVA, Ana Célia da. Desconstruindo a discriminação do negro do livro didático. 2ed. Salvador:
EDUFBA, 2010. P. 11
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Assim como Ribeiro (2019), acredito que todos nós ganhamos com a visibilização da

mulher negra27. É por isso que a escrita desse trabalho, será de suma importância. Insisto, todos

nós ganhamos, porque foram elas as responsáveis pela construção deste território quando ainda

nem era  “Brasil”;  foram (e  continuam)  importantes  para a  sobrevivência  de  várias  famílias,

conseguiram a compra de alforrias, garantindo liberdade a todo um povo e ainda, asseguraram a

possibilidade da manutenção de nossa espiritualidade.  Mas, o que chamamos e consideramos

mulher negra?

2.2. O que chamamos de Mulher Negra

Sem ter a pretensão de explicações definidas sobre quem é mulher negra no Brasil, visto a

complexidade do conceito- fruto da experiência negra da diáspora, a minha tentativa é trazer

mulheres negras pesquisadoras que estudam sobre relações raciais  e de gênero no Brasil,  no

sentido  de  abordar  a  marca  da  cor  como  definidor  de  posições  sociais  em nosso  território.

Entender as posições que as mulheres negras atualmente ocupam na nossa sociedade, reflete os

racismos que ainda permeiam no nosso imaginário,  condensadas em imagens perpetuadas ao

longo da História. 

No livro Mulheres Negras: um olhar sobre as lutas sociais e as políticas públicas no

Brasil, organizado por Jurema Werneck28, há uma pesquisa sobre a reflexão atual das mulheres

negras em torno da sua luta e reivindicações pela realização dos seus direitos.  A escritora, que

também é médica, se debruça a pensar as mulheres negras no campo da saúde especificamente, e

aponta em um de seus textos, que a categoria “mulheres negras” não existe. Segundo Werneck

(2010):

“Estes  são  algumas  das  possibilidades  de  sermos  o  que  somos,  alguns  dos
exemplos  de  nosso  repertório  de  identidades,  ou  de  feminilidades,  que

26ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras,
2019.
27 RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

28WERNECK, Jurema. Mulheres negras: um olhar sobre as lutas sociais e as políticas públicas no
Brasil. Rio de Janeiro, Criola, 2010.



35

encontraram ressonância e pertinência entre nós ao longo dos séculos, sendo
atuantes até hoje, século XXI”. (WERNECK, 2010, p.78)

Aqui, temos diferentes formas de feminilidade negra e a recusa à categoria universal de

mulher.  Dialoga  assim  com Xavier  (2005),  a  sua  diferença  se  insere  na  opção  pelo  termo

feminegridade: 

“(...) a  feminegridade  como categoria social que possa auxiliar na análise dos
contextos específicos vivenciados por essas mulheres, diz respeito a sentidos
sociais impostos às negras que a categoria feminilidade construída em torno do
ideário de brancura-não pode dar conta”. (XAVIER, 2005, pg 47)

           A recusa ao conceito universal de mulher apontado por Werneck foi antes, pré-concebido

por  Sojourner  Truth  em seu  discurso  na  Convenção  dos  Direitos  da  Mulher,  em 185129.  O

contexto  é  estadunidense,  no  entanto,  é  possível  os  diálogos  entre  as  Américas30.  A  ex

escravizada, que excluída da escola e leitura formal, indaga a sociedade machista e racista da

colonização europeia:

“Aquele  homem  ali  diz  que  as  mulheres  precisam  de  ajuda  para  subir  em
carruagens, e ser carregada quando há valas na passagem, e ter o melhor lugar
onde  quer  que  estejam.  A  mim,  porém,  ninguém  nunca  ajuda  a  subir  em
carruagens, a pular em poças de lama, nem cede o melhor lugar! E por acaso
não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem meu braço! Já arei,  plantei,
trabalhei em estábulos, e homem nenhum se saía melhor do que eu! E por acaso
não sou mulher? Eu era capaz de trabalhar e comer tanto quanto um homem-
quando havia comida-além de aguentar chicotada! E por acaso não sou mulher?
Pari treze filhos, e um por um foram vendidos como escravos. Quando chorei
minha dor  de mãe,  ninguém me ouviu,  só Jesus!  E por  acaso não sou uma
mulher? ”
(Discurso de Truth proferido na Convenção dos Direitos da Mulher de 1851, em
Akron -Ohio).

29 Discurso de Trhuth proferido na Convenção dos Direitos da Mulher de 1852, em Akron-Ohio.
30 COLLINS, Patricia Hill.  Pensamento feminista negro. São Paulo: Boitempo, 2019.
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É Joan Scott, que dentro da academia torna-se visível, pela pesquisa ligada aos Estudos

Feministas. Torna-se referência na década de 1980, pois atribui sentido histórico ao conceito

gênero31. Desnaturaliza,  pois,  seu sentido,  visto que gênero está ligado a relações sociais,  são

dinâmicas e devem ser historicizadas. Segundo Scott (1990):

“O gênero é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as
relações complexas entre diversas formas de interação humana. Quando os (as)
historiadores (as) procuram encontrar as maneiras como o conceito de gênero
legitima  e  constrói  as  relações  sociais,  eles/elas  começam a  compreender  a
natureza recíproca do gênero e da sociedade e das formas particulares, situadas
em contextos específicos, como a política constrói o gênero e o gênero constrói
a política”. (SCOTT, 1990, p. 23)

         Apesar  de  gênero,  enquanto  categoria  analítica  ser  de  importância  para  se  pensar  as

relações  de  poder,  no  qual  colocam  homens  e  mulheres  em  posições  sociais  diferentes  na

sociedade, não é suficiente para se pensar o sujeito “mulheres negras”, pois se tratando de Brasil

e outras experiências coloniais, a raça foi fator primordial para as escravizações e é ainda hoje,

responsável por objetificações e negatividades sobre corpos negros. 

A partir  disso,  é  importante  pensar sobre  o que Xavier  (2005)  chama de hierarquia

interna  do  gênero.  Nessa  leitura,  há  posições  diferenciadas  entre  mulheres  negras,  onde  as

mulatas ocupariam o topo e as negras, a base32. A análise a ser direcionada sobre as fontes a

partir  disso,  é  perceber  os  lugares  ocupados pelas  mulheres  mestiças  e  retintas,  haja  vista  o

racismo desconsiderar  a  variedade de existências  femininas  negras,  bem como classificar  tal

sujeito como mais aceitável, a partir do padrão branco, forjado no processo de colonização e

permanecido até então. 

A repercussão do colorismo, a variante que  de maneira simplificada, significa que as

discriminações dependem também do tom da pele, da pigmentação de uma pessoa33, são notáveis

31SCOTT, Joan. Gênero: Uma Categoria Útil para a Análise Histórica. Traduzido pela SOS: Corpo e
Cidadania. Recife, 1990. 
32CÔRTES, Giovana Xavier da Conceição. Coisa de pele: relações de gênero, mestiçagem e literatura
feminina (Rio de Janeiro 1880-1910). Dissertação de Mestrado. Niterói, 2005. P. 
33SANTANA, Bianca.  Quem é mulher negra no Brasil? Colorismo e o Mito da Democracia Racial.
Publicado em 8 de maio de 2018.   Disponível  em:  https://revistacult.uol.com.br/home/colorismo-e-o-
mito-da-democracia-racial/
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na medida em que se repercutiram nos mitos em torno da mulher negra. Gonzalez (1983) nos

chama atenção para o fato de que o racismo e sexismo, produz efeitos de violência simbolizados

pelas três imagens clássicas da mulher negra: mulata, doméstica e mãe preta. 

O colorismo, por isso, demarca mais uma faceta do racismo. Hierarquizar as próprias

mulheres  negras,  fomentando  a  violência  sobre  as  diferenças  fenotípicas  existentes  entre  os

povos  negros,  em geral.  No  caso  da  mulher,  torna-se  cruel:  mulatas  são  “mais  aceitáveis”,

remete-se a samba, marca do Brasil e marca da miscigenação, bem vista e fundadora do mito da

democracia racial. No caso das pretas, o espaço é outro: a da mãe, que suporta e doa-se pela

família branca, sem condições de ser e formar sua própria família. Sobre isso, Gonzalez (1983)

diz: 

“Mulheres negras estão inseridas dentro de um contexto no qual perpassa por
conflitos, advindos sobretudo da sua resistência ao sistema colonial: da negação
ao estupro, das negociações para garantir a liberdade, da formação de famílias e
tradições, religiosidades. Dentro de suas diferenças, o que lhes convém atribuir
marca na sociedade brasileira é a sua cor, razão pela qual ainda está nos mais
baixos indicadores sociais no Brasil”. (GONZALEZ, 1983, p. 228).

Assim, ser negro no Brasil ainda é uma questão complexa. Em tempos como esse que

estamos vivendo, na qual a heteroidentificação em concursos e afins aumentou o número de

negros em nosso País, vale dialogar sobre esse contexto, haja vista as fraudes em torno do ser

negro terem se alastrado. Por isso, trazer à tona a discussão ainda que breve e simplificada, para

dizer que não basta se identificar negro, é preciso ser visto como tal no Brasil.

Interessa-nos  aqui,  analisar  como  as  mulheres  negras  em  sua  diversidade  (pretas,

morenas,  mestiças)  estão  sendo  representadas  no  material  didático  veiculado  em  território

brasileiro, localizando a fonte em seu determinado contexto, entendendo as suas complexidades e

principais atores envolvidos no seu processo de elaboração, até a chegada para os alunos em sala

de aula. 

Para isso, vamos entender a história do livro didático no Brasil.  Em seguida, analisar as

representações que os livros didáticos  estão fazendo sobre as mulheres  negras,  pois como já
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vimos, a historiografia aos poucos, está dando conta de perpetuar uma história positiva e diversa

sobre nós.

3. Análise das representações de mulheres negras em dois livros didáticos de História34

“O livro didático de História é apenas uma das fontes de saberes históricos.
Logo, não pode ser tomado como a ‘única fonte, ou ‘a mais verdadeira’, ou ‘a

melhor’, nem tampouco, ‘a pior’”.

Selva Guimarães Fonseca

3.1. O livro didático como fonte de pesquisa

O livro  didático  foi  escolhido  como  fonte  dessa  pesquisa.  Fez  parte  da  minha  vida

escolar, não somente na sala de aula, mas em casa, enquanto realizava as atividades escolares ou

curiosamente, lia e me debruçava nos seus textos e imagens. Como professora em formação,

passei a ter outros olhares sobre os livros: a curiosidade crítico-histórica, instigada pelas leituras

e discussões que a Universidade me proporcionou. 

Antes de realizar uma breve análise sobre as representações de mulheres negras em dois

livros didáticos de História, escolhidos pelo uso em escolas públicas de Feira de Santana35 fazem,

é preciso entender a complexidade de tal fonte. Questionar um documento não é apenas construir

interpretações  sobre  eles,  mas  conhecer  a  sua  origem,  sua  relação  com a  sociedade  que  o

produziu36.

34Os livros didáticos que serão analisados são os manuais “História, Sociedade e Cidadania”, aprovados
pelo PNLD de 2014 a 2016, do 8 º e 9º ano do ensino fundamental, do autor Alfredo Boulos Junior.
35História, Sociedade e Cidadania é um livro de uso nacional e que vem sendo usado em escolas públicas
de Feira de Santana, como o Colégio Estadual Ferreira Pinto, no qual realizei a minha última disciplina de
Estágio.
36SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo:
Contexto, edição n. 2, 2006, P. 162.
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A implementação dos manuais didáticos no Brasil ocorre desde o século XIX. Segundo

Bittencourt (2005), o interesse que livro didático tem despertado e as celeumas que provoca em

encontros e debates demonstra que ele é um objeto de múltiplas facetas e possui uma natureza

complexa. Isso significa, que ao analisar as imagens e textos contidos nos livros didáticos, é

essencial entender as suas imperfeições, já que é um produto que faz parte da indústria cultural e

existe  um longo processo,  que  vai  desde  as  escolhas  de  editoras  até  a  distribuição,  que  até

chegam aos seus leitores.

 Há registros do uso do livro didático no Brasil desde a criação do Colégio Dom Pedro

II, no Rio de Janeiro em 1838. No entanto, é a partir  do século XX, que os manuais didáticos

passam a ser pensado como política educacional.  No século XIX, o livro didático atendia os

interesses de uma classe que refletia os costumes europeus, além de não passar por um processo

de escolha e qualidade dos mesmos.  Segundo Bittencourt (1993):

“(...) o estabelecimento da educação escolar foi planejado e acompanhado pelo
poder governamental,  que criava mecanismos de controle ao que deveria ser
ensinado.  O  livro  didático  inferia  como  um  desses  mecanismos.  Com  a
fundação do IHGB nesse mesmo contexto, o que pretendia ser ensinado e o que
era veiculado por meio dos primeiros materiais  didáticos,  era a ideologia da
construção da identidade brasileira” (BITTENCOURT, 1993, p.17)

A partir da década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas e sua política nacionalista,

houve um grande incentivo  para  a  produção didática  nacional.  Nesse período,  constata-se  a

criação de uma primeira  legislação específica,  o INL (Instituto Nacional do Livro Didático),

criada em 1937 e logo em seguida, em 1938, o CNLD (Comissão Nacional do Livro Didático),

que nesse contexto, foi ferramenta de concretização e reprodução da ideologia do Estado Novo. 

A partir de então, as instituições e legislações que surgem para a regulamentação editorial e de

uso  escolar  no  Livro  didático,  começam  a  ganhar  a  cena  dentro  da  educação  brasileira,

mostrando a relação de controle que o Estado estabelece com o currículo oficial, por meio dos

Lds.
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No contexto da Ditadura Militar, temos a ampliação da rede escolar pela LDB em 1961

e há um aumento significativo dos materiais escolares. De acordo com o estudo de Munakata

sobre livros didáticos e paradidáticos (1997):

 “(...) houve em 1969 a produção de 904 títulos (primeira e demais edições) de
‘manuais escolares’, somando 37 milhões de exemplares, para um total de 5.114
títulos e 68 milhões de exemplares – menos de 1/5 de títulos,  mas mais da
metade de exemplares produzidos”. (MUNAKATA, 1997, p.38)

 O aumento significativo de materiais nesse período, deve-se ao fato, da propagação de

informações sobre a Ditadura Militar, observada em um livro didático de 1961, na qual aparecem

textos sobre a intervenção militar, com o objetivo de “convencer a população de que as Forças

Armadas eram necessárias”. (ALVES, 2009, p. 34).  A partir de então, surgem as instituições e

legislações  próprias para regulamentação editorial  e o uso do livro didático nas escolas.  Em

1966, é criada a Comissão Técnica de Livro e Livro Didático (COLTED), na qual se tem um

acordo entre os governos brasileiro e estadunidense para controlar os conteúdos dos livros de

História.  Por mais que esse período representasse uma produção quantitativa significativa de

livros escolares,  houve alguns retrocessos no que diz respeito  a formação do profissional de

História e do que era ensinado nas escolas. Segundo Bittencourt (1996):

“O período do regime militar correspondeu ainda a um momento de separação
acentuada  entre  as  pesquisas  historiográficas  realizadas  pelas  universidades
brasileiras e estrangeiras e a produção escolar, passando os professores, em sua
maioria, a serem formados em cursos distanciados dos avanços das Ciências
Humanas” (BITTENCOURT, 1996, p.12)

Com a edição do Decreto de 19/008/85, o Plidef dá lugar ao Programa Nacional do Livro

Didático (PNLD), que traz diversas mudanças no cenário de mercado editorial e os livros passam

a ser distribuídos de forma gratuita, financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE). Segundo Bech:
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“Este programa (PNLD) foi criado em 1985, tendo como objetivo a aquisição e
distribuição  universal  e  gratuita  de  livros  didáticos  para  os  alunos  da  rede
pública do ensino fundamental, sendo que a política de planejamento, compra,
avaliação  e  distribuição  do  livro  escolar  é  centralizada  no  governo  federal.
Realiza-se  por  meio  do  FNDE  (Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da
Educação),  autarquia  federal  vinculada  ao MEC (Ministério  da Educação)  e
responsável  pela  captação  de  recursos  para  o  financiamento  de  programas
voltados ao ensino fundamental”.
(BECH, 2004, p. 35).

O PNLD é por isso, um importante programa que viabiliza a distribuição gratuita de

livros didáticos para escolas públicas de todas as regiões do Brasil. Mas, apesar de sua avaliação,

que  vai  desde  análise  das  editoras  e  o  processo  de  escolha  pelos  próprios  profissionais  da

educação, nem sempre ter um livro aprovado pelo PNLD significa que ele será de boa qualidade.

Mais uma vez, importante se atentar para a utilização das fontes históricas em sala de aula, pois

“as fontes não falam por si só”. (BLOCH, 2001, pg 79). De acordo com Matos (2012):

“Assim, a má avaliação de alguns manuais não representa diretamente que estes
não tragam possibilidades de “boa” utilização em diferentes realidades. Além
desse  ponto,  ainda  podemos  considerar  que,  mesmo  dentro  de  um  espaço
reflexivo  de  liberdade  intelectual  dos  professores  que  optam por  ignorar  as
indicações do guia, como apontou a autora, ainda assim, no universo editorial
dos livros didáticos, as diretrizes instituídas pelo PNLD influem na elaboração
desses livros, sejam eles os mais bem avaliados ou não”. (MATOS, 2012, p 53)

 O PNLD de 1985 sofreu algumas alterações dadas as necessidades do tempo presente.

Em 1996, o programa passa a contar com um longo processo de avaliação dos livros didáticos,

na tentativa de produzir um material que atendesse as necessidades do País, gaja vista os manuais

didáticos serem produzidos a nível nacional, tendo vista as necessidades de os estados serem

atendidas. Por isso, considerar os livros didáticos como um produto da indústria cultural:

“(...)  foi  apenas  em  1996  —  portanto  num  cenário  político  não  mais
caracterizado  pela  presença  de  um  Estado  autoritário,  que  se  iniciou
efetivamente a avaliação pedagógica dos livros didáticos, processo marcado por
tensões,  críticas  e  confrontos  de  interesses.  Desde  então,  estipulou-se  que  a
aquisição de obras didáticas com verbas públicas para distribuição em território
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nacional  estaria  sujeita  à  inscrição  e  avaliação  prévias,  segundo  regras
estipuladas em edital próprio. De um PNLD a outro, os referidos critérios foram
aprimorados por intermédio da incorporação sistemática de múltiplos olhares”.
(MIRANDA; LUCA, 2004, p 128).

Essas transformações, pelas quais o PNLD passou, conferiu um caráter de mercadoria

para os  livros  didáticos.  Por  isso mesmo,  ao analisar  as  representações  de  mulheres  negras,

compreender quem está por traz da elaboração, financiamento e distribuição desse material,  é

relevante. Assim, compreende:

 “Noutras  palavras,  se  é  certo que todo e  qualquer  processo de avaliação é
problemático e sempre pode ter seus critérios questionados, é também evidente
que no caso  em apreço há um complexo jogo que  atende  a  interesses  bem
definidos  e  que  nem  sempre  se  pauta  por  preocupações  de  ordem
exclusivamente acadêmica”. (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 131).

Como este trabalho, se insere numa escrita de continuidade de denúncias dos racismos

presentes nas escolas e importância da reflexão docente no combate das diferenças produzidas

pelas hierarquias raciais, de gênero, sociais e de quaisquer outras, não cabe conferir a análise das

representações, em pé de julgamentos. 

O que se pretende, nesse sentido, é a busca pela promoção das ações afirmativas em

contexto  escolar,  notada  nas  ausências  de  mulheres  negras  nos  conteúdos  não-  escravidão.

Analisaremos  as  insistências  em  papeis  semelhantes  aos  da  escravidão  e  indagaremos,  os

porquês de não pronunciar nossas vidas também, em espaços públicos- de poder, na perspectiva

ocidental. Vamos as análises.

3.2. Análise das imagens e textos sobre mulheres negras nos dois livros didáticos de História

 A Coleção História,  Sociedade e Cidadania que será analisada faz parte da Edição

reformulada. Isso significa, que além de abordar os principais temas e processos históricos, ela

inclui  a  opção  por  desenvolver  as  competências  e  habilidades  da  Base  Nacional  Comum
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Curricular  (BNCC),  com o  compromisso  de  promover  a  reflexão  sobre  problemas  atuais  e

participação na sociedade.

A estrutura  da coleção do 8 º  e  9º ano,  compreendem quatro unidades  cada,  sendo

formada por capítulos e seções que os compõem, a saber: Dialogando, Para Saber Mais, Você

Cidadão,  Cruzando Fontes,  Para Refletir,  Leitura  de  Imagem,  Atividades,  Integrando com e

Leitura e Escrita de Textos. Abaixo, estão as imagens da organização de ambos livros:

      

Imagem 1: Foto da página 4, do livro História, Sociedade e Cidadania, PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior.
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Imagem 2: Foto da página 4, do livro História, Sociedade e Cidadania, PNLD 2014 a 2016, 9º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior.

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014 a 2016, desperta os alunos

para a historicidade das experiências sociais, trabalhando conceitos, habilidades e atitudes, na

construção da cidadania; estimula o convívio social e o reconhecimento da diferença, abordando

a diversidade da experiência humana e a pluralidade social, com respeito e interesse; trabalha os

preceitos éticos de forma contextualizada, visto que, desistoricizados, podem resultar em trechos,

capítulos  ou  partes  dissociados  da  proposta  geral  da  coleção,  se  transformando  apenas  em

ensinamentos morais e cívicos não condizentes,  seja com os objetivos do ensino, seja com a

produção do conhecimento histórico. (BRASIL, 2011, anexo III p.65).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), documento que tem como um

dos objetivos transformar positivamente a escola, para o quarto ciclo está sendo proposto: 

“(...) o eixo temático História das representações e das relações de poder, que se
desdobra  nos  dois  subtemas  Nações,  povos,  lutas,  guerras  e  revoluções  e
Cidadania  e  Mundo  Contemporâneo.  O  eixo  temático  para  o  quarto  ciclo
privilegia estudos sobre as relações de poder na História brasileira e de outras
partes  do  Mundo.  Está  organizado  de  modo  a  permitir  o  conhecimento  de
modos  históricos  nas  suas  singularidades,  favorecer  estudos  de  relações  de
semelhanças, diferenças, permanências e transformações entre diferentes épocas
e estudos dos processos contínuos e descontínuos”. (PCNS, p. 67)

 Como  orientado  pelos  PCNS,  um  dos  eixos  temáticos  está  ligado  à  História  das

Representações.  Representação é  um conceito chave e direcionador  desta pesquisa,  pois elas

carregam  significados  que  constroem  o  nosso  imaginário  social.  Hall  analisa  como  as

representações  e  discursos serviram para a  racialização do outro no Ocidente.  Segundo Hall

(2003):

“A representação é a produção de significado dos conceitos da nossa mente por
meio da linguagem. É a conexão entre conceitos e linguagens que permite nos
referirmos ao mundo ‘real’ dos objetos, sujeitos, acontecimentos, ou ao mundo
imaginário de objetos, sujeitos ou acontecimentos fictícios”. (HALL, 2003, p.
34)
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  Representação é, portanto, a produção de sentido pela linguagem. A linguagem imagética

e  escrita  ao  longo  da  História  sobre  mulheres  negras,  produziram  um  sentido  negativo  e

estereotipado sobre esses sujeitos, dada as condições estruturais de subalternidade do processo da

escravidão. Representar mulheres negras atualmente sob a ótica da escravidão, é dizer que elas

continuam estagnadas  nesse contexto,  por  isso,  considerá-la  como inferiores.  Concordo com

Gonzalez:

“(...)  o  racismo  pode  apresentar  taticamente  duas  formas  para  manter  a
exploração/opressão:  o  racismo  aberto  e  o  racismo  velado.  A  primeira  é
encontrada principalmente nos países de origem anglo-saxônica, e a segunda
predomina nas sociedades de origem latina. No racismo disfarçado, prevalecem
as  teorias  da  miscigenação,  da  assimilação  e  da  democracia  racial”.
(GONZALEZ, 1983, pg.240).
  

Se as representações e os discursos serviram para a racialização do que foi considerado

como o  ‘outro’  na  cultura  popular  ocidental  (HALL,  2016,  p.140),  o  intuito  ao  analisar  as

imagens  e  os  textos  construídos  sobre  mulheres  negras,  é  fugir  dos  arquétipos  de  “mulata,

doméstica  e  mãe  preta”  (GONZALEZ,  1980,  p.224).  Tais  manutenções  de  representações

racializadas servem para a manutenção do poder da branquitude:

“Muitas vezes,  pensamos no poder em termos de restrição ou coerção física
direta, contudo, também falamos, por exemplo, do poder da representação; do
poder marcar, atribuir e classificar; do poder simbólico, do poder de expulsão
ritualizada. O poder, ao que parece, tem que ser entendido aqui não apenas em
termos  de  exploração  econômica  e  coerção  física,  mas  também  em  termos
simbólicos ou culturais mais amplos, incluindo o poder de representar alguém
ou  alguma  coisa  de  certa  maneira  –  dentro  de  determinado  “regime  de
representação”. Ele inclui o exercício do poder simbólico através das práticas
representacionais e a estereotipagem é um elemento-chave deste exercício de
violência simbólica”. (HALL, 2016, p. 172).

Como a maneira de se ver enquanto subalterna, impacta na formação de identidades e

representações positivas sobre nós, mulheres negras? Romper com a lógica de pensar mulheres



46

negras  como objetos  é  um trabalho  de  desconstrução  de  imagens  congeladas  no  imaginário

social.

O livro do 8º ano tem como componentes curriculares os principais eventos ligados ao

século XVII ao XIX no Brasil e no mundo.  Possui 320 páginas e conteúdos distribuídos em

Unidades,  da  seguinte  forma:  Unidades:  1,  Cultura  e  Trabalho;  2,  A luta  pela  cidadania;  3,

Dominação  e  Resistência.  Já  o  livro  do  9 º  ano,  apresenta  336 páginas,  com 4 Unidades  e

organizadas  da  seguinte  maneira:  Unidades:  1,  Dominação  e  Resistência;  2,  Política  e

Propaganda de Massas; 3, Armas e Violência e 4, Ética, Cidadania e Meio Ambiente.

Imagem  3:  Foto  da
página 8, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor Alfredo Boulos Junior

Os temas ligados à Unidade 1, dizem respeito aos processos de escravidão na América

Portuguesa, trajetória de africanos e seus descendentes no Brasil e aos conflitos gerados no fim

da colonização. Nessa Unidade, em específico, as imagens de mulheres são maioria (em que) e

elas são sobretudo, imagens de mulheres escravizadas A imagem a seguir, é um exemplo:
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Imagem 4: Foto da página 231, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografia de Christiano Junior, sem nome.

 Essa  imagem  está  no  Capítulo  13  “O  reinado  de  D.  Pedro  II:  modernização  e

imigração”,  constado na Unidade III “Emancipação, terra e liberdade”.  O estudo de imagens

fotográficas e pictóricas se faz necessário, pois favorece a compreensão de aspectos importantes

na formação da imagem e auto-imagem do negro, inclusive no âmbito educacional. (SOUZA,

2007, p. 8). 

Segundo a legenda, a fotografia é de uma cativa de olhar altivo, fotografa por Christiano

Jr, importante fotógrafo dos tempos do Império. O texto que faz parte do conteúdo diz respeito

ao  Tráfico  Interprovincial,  tipo  de  comércio  que  se  compravam  escravizados  de  diferentes

regiões do país, sendo o Nordeste, com uma maior oferta de escravizados. Tal prática sendo

racista, foi enunciado pelo conteúdo do texto, no entanto, há problemáticas quanto ao uso da

imagem.

A primeira, refere-se a escolha da imagem de uma mulher cativa, vestida, com olhar

altivo e posição de autoridade. Se tratando de um conteúdo relacionado à escravidão, na qual, as
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experiências foram dotadas de violência, vale se questionar o porquê da escolha de uma imagem

que suaviza e não apresenta situações dolorosas, como foi a escravidão.

Uma outra problemática que essa imagem traz é novamente a sua relação com o texto.

Ao abordar essa temática, o livro considera que esse foi um contexto no qual o racismo também

esteve presente,  pois a contratação de trabalhadores  para substituir  a mãe de obra negra,  foi

motivada  pela  tentativa  de  embranquecimento  no  País.  Mais  uma  vez,  reflexões:  sendo  o

racismo,  invenção da branquitude,  por que não mencionar  imagens de pessoas e  instituições

responsáveis por tal crime? Sobre isso, vale considerar a contribuição de Bento (2002):

“Na verdade, o legado da escravidão para o branco é um assunto que não só os
nossos  entrevistados  evitam,  mas  o  país  não  quer  discutir.  Há  benefícios
concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar ocupado pelo branco na
história  do  Brasil.  Não  reconhecer-se  como  partícipe  dessa  história  é  não
assumir  um  legado  que  acentua  o  lugar  de  privilégio  que  o  grupo  branco
desfruta na atualidade”. (BENTO, 2002, p. 27)

Esse silêncio e “falta de interesse” dos brancos em se colocar como os responsáveis pelo

processo escravocrata, especificamente no território brasileiro, é cômodo para seu grupo, pois

discutir  e  avaliar  significa  prestar  contas  para  uma  população  que  carrega  a  herança  da

escravidão. Esse silêncio pode ser percebido na ausência de imagens e textos que coloquem o

nome e a responsabilidade de quem criou tal crime.

Souza (2007) demonstra em seu trabalho sobre o Vestuário do Negro na Fotografia e na

Pintura no Brasil,  entre  1850-1890,  que os  escravizados  domésticos  e  da cidade,  vestiam-se

completamente diferentes daqueles que trabalhassem no campo, embora a nudez ou a seminudez

fosse  comum37.  A  partir  de  sua  pesquisa,  infere-se  que  a  imagem  acima  da  cativa,  é  a

representação de uma escravizada doméstica ou de ganho, pelos trajes usados, sendo comum

roupas largas e panos sobre a cabeça. Ou talvez, seja mais uma daquelas fotografias realizadas

pelas  famílias  senhoriais,  que  consideravam um grande  evento.  E  por  isso,  se  emprestavam

roupas e joias para as mulheres escravizadas. (SOUZA, 2007, p. 114).

37 SOUZA, Vanessa R. Lambert de.  O vestuário do negro na fotografia e na pintura. Brasil: 1850-
1890. SP, 2007. P. 86.  
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A imagem que abre o capítulo da Unidade é um importante mecanismo de visualização,

já que tradicionalmente, começa-se a leitura de um livro pela primeira página.  Considera-se a

importância que Bittencourt (2009) dá a esse recurso de leitura da capa, mediada pelo professor

em sala:

“Significa que o professor deverá explorar o nome do autor, o título da obra, a
editora, enfim, fazer o aluno perceber o livro como um instrumento de pesquisa,
contribuindo, assim, para uma mudança de prática na utilização do livro, pois,
na maioria das vezes, os alunos “referem-se ao livro didático que estão usando
(ou  já  usaram)  como  “o  de  capa  azul”  ou  “o  de  capa  amarela”.
(BITTENCOURT, 2009, p. 320).

As imagens que abrem o Capítulo 1 são de personalidades negras, sendo 3 homens e 1

grupo musical de Mulheres, como pode ser verificado:

Imagem 5: Foto da página 12 e 13, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografias sem nome.

Burke (2004),  considera que imagens nos permitem “imaginar” o passado de forma

mais vívida, nossa posição face a face com uma imagem, nos coloca face a face com história.

Nesse exemplo de imagem, temos uma representação positiva acerca das mulheres negras, já que

as apresenta como um povo que tem cultura e que através de sua música, conta sua história. O

Grupo Musical Didá representa, dentre outras coisas: 
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“(...)  a  Associação  Educativa  e  Cultural  Didá  vem  exercendo,  um  papel
fundamental  na  vida  de  mulheres  e  crianças  moradoras  das  comunidades
periféricas da cidade de Salvador, pois, na instituição elas não aprendem apenas
a tocar instrumentos, mas por intermédio da música, mostram sua força e que
podem  tocar  de  um  jeito  único.  A  instituição  tem  por  objetivo  também
proporcionar  o  fortalecimento  da  autoconfiança  e  possibilitar  o  resgate  da
autoestima  por  meio  da  valorização  estética,  através  das  vestimentas  e
adereços”. (SILVA, 2018, p. 19).

Esse movimento de mulheres com objetivo de fomentar nossa cultura, afim de resgatar

um protagonismo negro feminino, é antigo. Na sociedade colonial, as irmandades, por exemplo,

foram organizações essenciais que ajudaram a comunidade negra a conquistar sua liberdade e

continuar a sobrevivência na diáspora. Sobre isso, Reis (1991): 

“A irmandade representava um espaço de relativa autonomia negra,  no qual
seus membros __ em torno das festas, assembleias, eleições, funerais, missas e
da assistência mútua __ construíam identidades sociais significativas, no interior
de  um  mundo  às  vezes  sufocante  e  sempre  incerto.  A  irmandade  era  uma
espécie de família ritual, em que africanos desenraizados de suas terras viviam e
morriam solidariamente.  Idealizadas  pelos  brancos  como um mecanismo de
domesticação  do  espírito  africano,  através  da  africanização  da  religião  dos
senhores, elas vieram a constituir um instrumento de identidade e solidariedade
coletivas” (REIS, 1991, p. 4).

As irmandades, assim como as organizações e movimentos negros, foram e permanecem

sendo  mecanismos  de  identidade  étnico-cultural  e  educativo.  No  entanto,  as  imagens  de

personalidades negras, visíveis no mundo público, são em sua maioria, de homens, sendo um juiz

(Joaquim  Benedito  Barbosa),  um  senador  da  República  (Paulo  Paim)  e  um  professor

universitário (Milton Santos). Assim como os homens negros, mulheres negras puderam usar da

sua  intelectualidade  e  estar/construir  combates  ao  racismo  na  esfera  pública-política,  em

contextos seculares e contemporâneo:

“A  experiência  histórica  das  associações  negras  do  pós-  Abolição,
especialmente do Centro Cívico Palmares, e da imprensa negra, particularmente
O Clarim da Alvorada e o Progresso, impulsionou o movimento que redundou
na fundação da FNB no início da década de 1930. […] A FNB assumiu um
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projeto antirracista que tinha como principal ideal a integração do negro, como
cidadão brasileiro,  à  ordem social  vigente.  No  entanto,  uma  avaliação  mais
rigorosa  da  FNB  central  aponta  que  as  mulheres  eram  subalternizadas  na
entidade  e  alijadas  dos  cargos  das  instâncias  decisórias,  os  quais  eram
monopolizados pelos homens”. (DOMINGUES, 2006, p. 350; 358).

Nesse trecho, é notório a participação das mulheres negras em uma organização política,

nesse  caso,  atuando  com as  frentenegrinas.   Atualmente,  a  atuação  de  mulheres  negras  nos

espaços políticos  e públicos,  não é uma parcela insignificante.  Ao contrário:  mulheres como

Nilma Lino Gomes, Benedita da Silva, Glória Maria e Djamilla Ribeiro, é apenas uma parte do

contingente de intelectuais que publicamente, representam a luta e resistência feminina negra.

Como  visibilizar  imagens  de  histórias  positivas  para  os  alunos?  Qual  impacto  dessas

representações, na vida desses sujeitos? Concordo com Silva (2007):

“(...) a educação do povo negro sempre foi temida pelas classes dominantes, que
viam o negro instruído como perigoso, o que não é totalmente errado, uma vez
que a educação para todos os povos pode ser um instrumento de revolução e
transformação. Diversas formas de identificação e superação da discriminação
vêm sendo desenvolvidas na sociedade, a partir da atuação do movimento negro
e  de  estudiosos  da  questão,  como  a  humanização  da  representação  dos
personagens negros nos livros didáticos, identificada nessa investigação, entre
outras”. (SILVA, 2007, p. 78).

Permitir que as imagens de mulheres negras atuando fora da esfera do doméstico, em uma

reminiscência da escravidão, pode contribuir  com novas visualizações sobre projetos de vida

para  populações  negras.  Se  tratando  de  mulheres,  as  quais  foram  em  sua  maioria,  as

trabalhadoras  do espaço privado para famílias  brancas,  conhecer novas narrativas  ao lado de

novas  construções  imaginárias  obre  mulheres  negras  no  poder  público,  como  intelectuais,

artistas, não subalternizadas, constituem-se mecanismo para promoção de novas aprendizagens

para os alunos. É transferir para a escola, aquilo que a ciência histórica vem desde a década de

1970, já vem contribuindo para o conhecimento científico.

Isabel  Cristina  dos  Reis  (2007),  referência  nos estudos da família  escrava na Bahia

oitocentista,  demonstra  que  as  irmandades,  assim  como  as  famílias  e  comunidade  negra  se
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firmaram como redes de apoio e solidariedade. O manual do 8º ano, ao retratar sobre a vida dos

libertos oitocentista, nos apresenta uma imagem interessante:

Imagem 6: Foto da página 251, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografia com autor desconhecido.

Na imagem, temos a representação de duas famílias negras do século XX. À esquerda,

mostrando uma família negra pobre, moradora do Rio de Janeiro e à direita, uma família negra

de classe média. Em ambas as imagens, as mulheres negras aparecem em posições laterais e não

centrais. Segundo Isabel Cristina dos Reis (1998):

“A luta pela preservação da família e a solidariedade entre parentes, na verdade,
constituíram  mais  uma  forma  de  resistência  escrava,  de  resistência  à
coisificaçào,  à  desumanização.  Para  melhor  conhecer  a  família  escrava,  não
podemos  ter  como  referencial  único  e  exclusivo  a  família  nuclear  e
monogâmica. Assim como não se pode deixar de considerar a condição escrava,
não podemos também negligenciar o legado cultural africano na constituição
familiar”. (REIS, 1998, p. 19; 25)

Nesse contexto de constituição e estabilidade familiar, as mulheres negras tiveram e tem

papel fundamental, característica de um legado cultural africano. Não somente se tratando de

famílias  consanguíneas,  mas  também  dentro  das  irmandades,  nos  terreiros,  nas  ruas  e  no

comércio: 
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“Se  na  África  as  mulheres  viviam  com  seus  respectivos  filhos  em  casas
conjugadas à grande casa do esposo, num sistema poligínico, no Brasil rompeu
esta relação,  permanecendo a chefia da família com a mulher,  florescendo a
matrifocalidade. Essa forma alternativa de família está diretamente relacionada
à  autonomia  feminina  que  veio  sendo  conquistada  desde  a  África,  onde  as
mulheres  foram  as  principais  responsáveis  pela  rede  de  mercados  que
interligavam  todo  o  território  iorubá,  com  experiência  de  excelentes
comerciantes, atribuída também às mulheres bantas. Essas atividades comerciais
recriadas  no Brasil  ainda na época da escravidão fazem com que surjam as
ganhadeiras,  escravas  ou  livres,  que  em  muitas  regiões  tornam-se  as
responsáveis pela distribuição dos principais gêneros alimentícios, chegando a
comprar  a  própria  alforria,  numa  forma  de  liberdade  que,  por  sua  vez,
beneficiou muito mais as mulheres,  que eram menos necessárias à produção
sobre a qual o sistema escravocrata estava constituído” (BERNARDO, 2019, p.
10).

Assim  como  no  manual  didático  do  8º  ano,  no  livro  do  9º  ano  temos  também  a

representação  de  uma família  negra  no  século  XX.  O  contexto  é  semelhante,  no  entanto  a

proposta  desse  conteúdo  é  voltada  para  trabalhar  a  Revolta  da  Vacina  e  o  Surgimento  das

favelas, na qual tinha como moradores em maioria os afrodescendentes. No entanto, ao trabalhar

a imagem como única possibilidade de leitura, deixou a desejar no que diz respeito a resistência

dos povos negros no Pós Abolição. Sobre essa lacuna da historiografia acerca das narrativas do

Pós Abolição, Domingues diz:

“Se a historiografia já se ocupou, razoavelmente, da temática da mulher negra
na época da escravidão, o mesmo não se pode afirmar para a época do pós-
Abolição. Com a questão da resistência negra, o fenômeno se repete.  Como a
mulher  negra  participou da luta  antirracista  nesse  período? Trata-se  de  uma
lacuna que precisa ser preenchida”. (DOMINGUES, 2006, p. 347)
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Imagem 7: Foto da página 83, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 9º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotógrafo de autoria desconhecida.

No primeiro capítulo,  foram apresentados alguns trabalhos da historiografia  nacional

que  traduzem  pesquisas  que  apresentam  a  resistência  das  mulheres  negras.  Assim  como

Domingues, há de se pensar em novas narrativas historiográficas sobre a atuação de mulheres

negras no Pós Abolição,  haja vista a sua participação em movimentos, como a Frente Negra

Brasileira (FNB), que, embora os seus papeis fossem monitorados pelos homens dentro de uma

perspectiva limitada, não deixaram de atuar na luta:

“As mulheres negras ocupavam um papel tido como periférico na FNB. Os dois
organismos  que  lhes  eram destinados  realizavam,  apenas,  atividades  que  os
homens consideravam de menor importância: as recreativas e as de assistência
social”. (DOMINGUES, 2006, P. 340)

Além de movimentos como a FNB, organizações por meio das irmandades, quilombos e

confrarias,  na constituição das famílias negras, o papel das mulheres foi feito à custo de muita

resistência. Segundo Reis (1998):

“O fator de instabilidade da família escrava não era inerente à moralidade ou à
cultura  de  seus  membros,  mas  ao  sistema  escravista.  Semelhante  ao  que  se
pensou durante muito tempo sobre a inexistência da família escrava, ou sobre a
inexistência de casamentos entre escravos, a família matrifocal a despeito da sua
predominância,  pode  ter  existido  numa  proporção  bem  menor  do  que  a
comumente divulgada”. (REIS, 1998, P. 23).
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São imagens e textos como esses, de mulheres que se organizam, constroem movimentos

e ultrapassam os ambientes privados, que devem ser apresentadas aos alunos. Indo de encontro

com o pensamento de Adiche (2019), as histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas elas

também  podem  ser  usadas  para  empoderar  e  humanizar.  As  histórias,  assim  como  as

representações que se fazem dela, podem despedaçar a dignidade de um povo (como o fizeram

por muito tempo), mas também podem reparar essa dignidade despedaçada.

No manual didático do 8º ano, a Unidade 1 é campeã em imagens de mulheres negras.

Seu conteúdo é referente ao período colonial. As imagens abaixo são referentes aos trabalhos

realizados por essas mulheres no século XIX e atualmente:

Imagem 8: Foto da página 24, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do
autor Alfredo Boulos Junior. Fotografia de M. Lindermann. Sem nome.

Imagem 9: Foto da página 15, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografia de Fabio Colombini. Sem nome.
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Imagem 10: Foto da página 25, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografia de Daniel Cymbalista. Sem nome.

As imagens  acima,  colocam a mulher  negra como trabalhadoras  e  reconhece  as  suas

diferentes ocupações.  No entanto, se limitam a repetir imagens dos trabalhos semelhantes aos

executados durante o período colonial, mesmo que a representação seja atual.  Aonde estão as

mulheres  negras  que  atualmente,  atuam  nos  espaços  públicos  e  políticos,  fora  das  esferas

privadas/familiar? Sobre essa questão, importante refletir:

Passado  e  presente  das  mulheres  negras  são  atuais  e  verdadeiros.  Entre  a
vitimização e a produção simbólica de heróis,  há experiências complexas de
luta, opressão, humilhação, superação, amor, dor, desejos, escolhas, alegrias e
desafios. Constatar isso pode ser pouco. Mas importante será conhecer e tornar
visível-  em alguns espaços do conhecimento e da decisão sobre as  políticas
públicas- o universo das mulheres negras e o seu protagonismo de ontem e hoje.
(PAIXÃO E GOMES, 2012, p. 311).

A construção de conhecimento de natureza científica é feita a partir de diferentes fontes.

Por isso, o trabalho em sala de aula, que tem relação direta com os procedimentos metodológicos

e teóricos do professor, faz diferença. Não se limitar a usar o livro didático como única fonte

possível de construir conhecimento em sala de aula, é essencial no movimento de contação das

histórias de mulheres negras. Segundo os PCNS de História:

 “É a análise do documento nos seus detalhes,  as confrontações com outras
fontes, a sua inserção nos contextos de época, os questionamentos quanto às
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suas  contradições  e  coerências  internas  etc.,  que  irão  permitir  ao  estudante
conquistar procedimentos e atitudes de pensar/refletir historicamente e construir
conhecimentos de natureza científica”. (PCN’s, P. 86) 

Por isso, para além de conhecer as diferentes ocupações das mulheres negras no mercado

de trabalho,  é  preciso  sobretudo questionar  o porquê dessas  mulheres  continuarem a  ganhar

pouco,  a não serem respeitadas,  a permanência  em ocupações  parecidas  com as  do trabalho

escravizado. A imagem à esquerda, na qual aparece a mulher carregando uma criança branca é

exemplo dessa permanência, do quanto as mulheres negras ainda continuam exercendo funções

domésticas em famílias negras e em pleno século XXI, arriscando a sua vida e de suas famílias

para continuar no emprego. O trabalho de Giselle Pinto (2006) aborda:

“A desigualdade de rendimentos entre os grupos étnicos pode ser visualizada
nos  dados  do  PNAD  2002,  onde  os  homens  brancos  apresentavam  um
rendimento médio em reais de 1.102,5, enquanto as mulheres brancas 686, 4; os
homens  negros  recebiam em média  521,1 e  as  mulheres  negras  alcançavam
342,5. Temos então que: os homens brancos lideram sob todos os outros, as
mulheres brancas ganham mais que homens e mulheres negros, mas é para as
negras que essa disparidade pesa mais pois elas ganham praticamente a metade
do rendimento das brancas”. (PINTO, 2006, p. 5)

Desse modo, é parte do trabalho de análise das imagens e textos, inserir problematizações

sobre as mudanças lentas na sociedade brasileira em oferecer melhores oportunidades de trabalho

para grupos que foram marginalizados durante toda a história brasileira. O livro didático, por

meio das imagens e textos, oferece recursos para o aluno em relação à novas leituras sobre as

relações de trabalho e mulheres negras? Ou apenas perpetuam a imagem de mulheres negras

associadas  a  escravidão?  Mais  uma vez,  os  PCNS nos  orientam sobre  a  utilização  do livro

didático: 

“O fundamental é que não sejam considerados o único recurso didático, mas,
sim, mais uma fonte de informação a ser utilizada em momentos específicos e
para fins determinados. O mais importante não é o livro, mas a utilização que se
faz dele. De vários livros podem ser selecionados textos, imagens, citações de
autores,  documentos  e  exercícios.  Esses  materiais  podem  ser  usados  para
problematizar  questões  históricas,  instigar  debates,  analisar  representações
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artísticas  de  épocas,  confrontar  pontos  de  vistas,  diferenciar  abordagens
históricas,  resumir  temas  de  estudo,  explicitar  definições  históricas  para
conceitos etc”. (PCN’s, P. 81)

 

Mais  uma  vez,  a  importância  da  nossa  formação  continuada  e  da  vivência  de  um

currículo vivo, que não se limita aos enquadramentos dos oficiais, pois se tratando de escola,

espaço de dinâmica  social,  aliada  as  atualizações  do  racismo,  vale  conhecer  e  experimentar

modos de combatê-lo. 

A imagem a seguir foi retirada da Unidade III “Emancipação, Terra e Liberdade”. Está

localizada junto com um dos textos principais que formam a Unidade. A legenda diz que “Na

foto  à  esquerda,  vemos  uma  mulher  nigeriana;  à  direita,  uma  mulher  baiana.  Repare  a

semelhança física e os trajes dela”. O texto que está junto com a imagem é sobre a Revolta dos

Malês.  A  imagem  nesse  sentido,  tem  relação  com  o  texto,  pois  diz  que  a  “a  maioria  dos

revoltosos foram mandados para sua terra original, sendo uma delas, a Nigéria”. Brasil e Nigéria,

por isso, possui fortes relações e semelhanças.

Imagem 11: Foto da página 210, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografia de Johnmy Greig e Fabio Colombini. Sem nome.

Sobre as identidades africanas em território diaspórico, vale considerar o que João José

Reis (2014) tem a contribuir:
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“Os nagôs envolvidos na rebelião de 1835, perguntados sobre suas origens pelas
autoridades,  com  freqüência  se  diziam  nagô-ba,  nagô  -oiô,  nago  -jabu,
significando que vinham de subgrupos iorubás de Egba, Oyo e Ijebu. O Islã
teria facilitado alianças étnicas importantes, como entre os iorubás e haussás,
inimigos  em  suas  próprias  pátrias.  Mas  o  Islã  foi  também  mecanismo  de
fortalecimento de identidade étnica. Tal como muitas irmandades católicas de
africanos,  os  malês  rejeitaram os negros  brasileiros.  E  na  rebelião  de  1835,
supostamente  muçulmana,  o  grito  de  guerra  seria  etnicamente  circunscrito:
"Viva nagô". Várias identidades, vários projetos de emancipação e, apesar das
alianças, tentativas de hegemonia de uma nação sobre outra. Vale lembrar que
as rebeliões dos africanos, como a de 1835 e muitas outras, não representaram a
única opção de mudança radical da sociedade”. (REIS, 2014, P. 19).

Se estabelece, assim, uma narrativa positiva da história do Brasil e dos Povos Negros da

Diáspora, pois ao dialogar com texto e imagem acerca da Revolta dos Malês, aponta a resistência

dos africanos no Brasil, que pode ser percebida em trajes físicos. Espera-se dessa forma, que o

trabalho  do  professor  ao  dialogar  com tal  fonte,  não  se  limite  a  trajes  físicos,  haja  vista  a

diversidade da nossa história, que perpassa não somente pela questão estética, mas também área

da saúde, tecnologia, medicina, matemática, yoga.

Dialogando com a imagem da relação Brasil-Nigéria, temos uma representação de duas

mulheres negras, africanas, na qual o conteúdo em destaque é sobre os “Portos de Embarque dos

Africanos”. A imagem a seguir, está localizada na Unidade 1-Cultura e Trabalho. 

       

Imagem 12: Foto da página 14, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Pintura de Rugendas. Sem nome.
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O texto chama a atenção, pois apresenta que os africanos não eram identificados por seu

nome, nem etnia, mas pelo porto africano por onde o escravizado havia sido embarcado. Insere-

se, pois, uma naturalização em todo o texto, assim como a imagem acerca da identidade desses

sujeitos.  Um  recurso  colonial  e  bastante  comum  de  colonização,  era  batizar  o  nome  dos

escravizados a partir da família que o escravizou. Por isso, era muito difícil localizar a família e a

história dos povos negros da diáspora, dada a dificuldade criada pelo processo de escravidão. Na

escola, quantos alunos negros possuem nome e sobrenome africano/negro? Quais os impactos

disso no conhecimento acerca de sua própria história?

Partindo para o livro didático do 9º ano, o número de mulheres negras corresponde a um

total de 12 imagens. Número consideravelmente menor que o manual didático do 8º ano. No 9 º

ano, os conteúdos estão distribuídos em: Unidade 1, Dominação, Resistência; Unidade 2, Política

e Propaganda de Massas; Unidade 3, Armas e Violência e Unidade 4, Mundo Contemporâneo.

           O Livro do 9º ano tem como principais conteúdos, aqueles ligados aos eventos e

experiências do século XX. Poucos são os momentos que mulheres negras do Brasil aparecem. O

Pós Abolição é um momento “esquecido” para os livros didáticos no que tange as histórias das

mulheres negras. Aonde estão essas mulheres nesse contexto? Sobre isso, vale considerar:

“(...)  a  historiografia  oitocentista  negligenciou  o  papel  desempenhado  pela
mulher de modo geral e pela escrava em particular, reproduzindo a ideologia
dominante  eivada  de  mitos  e  preconceitos  que  só  a  discriminam”.
(MONTEIRO, 1989, p. 93).

E mais:

Quando finalmente ocorreu a Abolição no Brasil, as libertas encontraram outras
tantas dificuldades para se inserir na sociedade em condições mais dignas. Seus
problemas iam desde os obstáculos para passar seus bens para os descendentes
até o preconceito sofrido em virtude de seu sexo e sua “cor”. Em 1890, uma lei
proibiu as mães solteiras de criar seus filhos. (DIAS, 2012, p. 379).
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Ou seja, as mulheres negras no Pós Abolição, marcada por uma vida de marginalização

pelo Estado Brasileiro, não teve condições estruturais de inserção social digna. Aliada isso, a

própria historiografia didática corrobora com essa marginalização, ao silenciar suas experiências

no período pós abolicionista e invisibilizar as imagens e escrita sobre esse período para a história

das mulheres negras.

A  imagem  a  seguir,  é  exemplo  de  uma  representação  de  uma  mulher  negra  afro-

americana,  a Rosa Parks, costureira  que infringiu as leis segregacionistas,  exemplo de luta e

resistência para toda a comunidade negra. 

             

 Imagem 13: Foto da página 8, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 8º ano, do autor

Alfredo Boulos Junior.

 

Collins  (2017) nos  lembra  sobre a  importância  das  conexões  transatlânticas  frente  às

experiências comuns de mulheres negras escravizadas e reitera a necessidade de construção da

história por nós mesmos:

A  insistência  de  mulheres  negras  autodefinirem-se,  autoavaliarem-se  e  a
necessidade de uma análise centrada na mulher negra é significativa por duas
razões: em primeiro lugar, definir e valorizar a consciência do próprio ponto de
vista autodefinido frente  a imagens que promovem uma autodefinição sob a
forma  de  “outro”  objetificado  é  uma  forma  importante  de  se  resistir  à
desumanização essencial aos sistemas de dominação. O status de ser o “outro”
implica ser o outro em relação a algo ou ser diferente da norma pressuposta de
comportamento masculino branco.  Nesse modelo, homens brancos poderosos
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definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor
e  as  mulheres  em  termos  de  sua  posição  em  relação  a  esse  eixo  branco
masculino. Como foi negada às mulheres negras a autoridade de desafiar essas
definições, esse modelo consiste de imagens que definem as mulheres negras
como um outro negativo,  a  antítese  virtual  da  imagem positiva  dos homens
brancos (COLLINS, 2016, p.105)

Autodefinição  (Collins,  2017)  e  Narrativas  em  Primeira  Pessoa  (2018),  podem  ser

recursos importantes para serem trabalhados em sala de aula, não somente para atender a Lei

10.639/03, mas como parte de uma proposta pedagógica de conteúdos na área de História do

Brasil e Geral.

Permitir  que  a  escola  conheça  histórias  de  mulheres  negras,  é  entender  parte  da

formação histórica do País e de outros processos históricos, como Pós Abolição. Para isso, o

livro didático aponta algumas possibilidades, já proporcionadas nas imagens e textos que vimos

até aqui. No entanto, outras fontes são possíveis de serem questionadas, haja vista a produção de

filmes, documentários e paradidáticos atualmente, serem mais acessíveis. Além disso:

“O chamado currículo real, vivido, ativo, é construído tendo por base uma série
de processos e significados que envolvem a cultura escolar e a cultura da vida
cotidiana”. (FONSECA, 2010, p 45).

Permear na história de vida dos alunos, é fazer valer as proposições de Collins e Xavier

sobre conhecimento de nossas próprias histórias. Além disso, é ser justo com a História Ciência,

que hoje vem empreendendo uma escrita da história “vista  de baixo”.  Sobretudo, é fazer  da

escola,  um espaço de afirmação de identidades e de não propagação de racismos. Mais uma

imagem que tem uma mulher negra. Mas, representação nem sempre é qualidade.
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Imagem 14: Foto da página 283, do livro História, Sociedade e Cidadania-PNLD 2014 a 2016, 9º ano, do autor
Alfredo Boulos Junior. Fotografia de Rodger Bosch. Sem nome.

 Nessa imagem, temos a representação de duas figuras negras: Rebelo Pinto Chikoti e

Maite Nkoana-Mashabane. Ambos são ministros de Relações exteriores em diferentes países do

continente africano. Possuem identificações e são colocados em local de importância no livro

didático, haja vista estarem representando a área econômica das relações comerciais no mundo.

No entanto, são apenas exceções. O lugar atribuído as pessoas negras na História foram e até

hoje em sua maioria, a locais de pobreza e marginalização, heranças da escravidão. Mas, nem

por isso, não merecem destaque os sujeitos que ascenderam socialmente e cumprem uma função

que todo sujeito merece: viver de forma digna no mundo.

A figura da mulher é ao lado do homem. Ela não aparece falando. Apenas, ao lado,

como ressaltado na legenda “ao seu lado, vê-se Maite Nkoana-Mashabane”. Sobre a atuação de

mulheres negras no processo de resistência, ela é tão importante quanto a de seus companheiros: 

“No entanto, apesar da historiografia clássica concluir que todo esse controle
opressivo  levou  a  formas  irremediáveis  de  submissão,  há  uma  indicação
resultante das releituras das fontes combinadas com novas perspectivas teóricas
que levam a outra consideração: a de que houve várias formas de resistência. A
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resistência da mulher escravizada é tão antiga quanto à de seus companheiros,
elas nunca foram totalmente submissas, pois desenvolveram diversas formas de
se opor ao poder senhorial” (DELPHINO, 2007, p. 7).

Nesse sentido, cabe sempre lembrar aquilo que a história insiste em silenciar ou esquecer.

Por isso, o trabalho com os livros didáticos em sala de aula é necessário: questionar os papeis

colocados às pessoas negras, analisar o porquê eles estão em determinados conteúdos e outros

não, insistir na história que vá além da escravidão.  Assim:

“Partindo dessas análises precisamos entender que as experiências das mulheres
negras escravizadas devem ser levadas em conta na hora de escrever a história
da escravidão e do próprio país, pois o conhecimento de suas experiências, suas
estratégias de sobrevivência e de mobilidade social, não apenas permite que a
história das mulheres seja vislumbrada num aspecto mais amplo, como torna
possível uma revisão crítica da escrita histórica”. (SILVA, 2010, p. 2).

Além disso: 

“Nunca é demais lembrar que na História as reflexões partem do presente para
melhor  compreender  o passado.  É conhecendo outras realidades  temporais e
espaciais que os alunos dimensionam a sua inserção e adesão a grupos sociais. ”
(PCNS, pg 68)

Dito  isso,  infere-se  que  a  preocupação  não  era  quantificar  as  mulheres  negras  que

estavam nos livros, mas perceber quais posições elas estavam ocupando e sua relação com os

textos. A maioria das imagens estão localizadas no conteúdo do Período Colonial, relacionadas

ao processo de escravidão. Nos conteúdos referentes aos acontecimentos do Período Imperial e

Republicano, mulheres negras quase não aparecem. Quando ocorrem suas representações, são

ligadas  aos  trabalhos  domésticos,  privados  e  familiar.  Não que  isso  não  seja  uma realidade

positiva. Mas, reduzir as profissões e ocupações femininas a esse âmbito, é estereotipá-las. Ou

seja, contar apenas uma parte da história.
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O trabalho em criticar os estereótipos continua,  bem como alertar os silêncios sobre

mulheres negras.  Nas salas de aula,  enquanto os livros didáticos  ainda reproduzem racismos

sobre nós, continuamos a propagar por meio do currículo vivo, as histórias que os livros ainda

não conseguem contar e denunciar os racismos, para que nossas crianças e adolescentes cresçam

sabendo que são sujeitos históricos e protagonistas de suas próprias histórias. 
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Considerações Finais

Este trabalho objetivou analisar as representações de mulheres negras em dois livros

didáticos de História, do autor Alfredo Boulos Junior, das séries do 8º e 9º ano, aprovados pelo

PNLD de 2014 a 2016. A escolha por tal série, foi motivada pelas orientações dos PCNS, que

sugerem o trabalho para as séries finais, sobre o eixo temático das representações e relações de

poder.

Mulheres negras começaram a ser temáticas dentro das academias, a partir da renovação

historiográfica da década de 1970-1980, das Reformas Educacionais no mesmo período, aliada a

movimentação política dos Movimentos Sociais, a exemplo do Movimento Feminista e Negro.

Por isso, busquei referências das áreas de Ciências Sociais, História e educação sobre mulheres

negras, demonstrando que na literatura já existem diversos trabalhos sobre tais  temáticas,  só

faltam ser incorporados aos livros didáticos.

Nesse trabalho, o livro didático é entendido com uma das fontes mais usadas em sala de

aula  (SILVA,  1997)  e  mercadoria  (BITTENCOURT,  2006),  que  por  isso,  merecem  ser

historicizados. Como tal, procurei descrever sobre seu processo histórico e a forma de chegada

até as escolas públicas. A tese de Munakata (1997) e Bittencourt (1993), aliadas as discussões de

Fonseca (1993; 2010), nos ajudaram a compreender a complexidade desse material didático. 

De  forma  a  questionar  o  porquê  das  insistências  dos  racismos  perpetuados  sobre

mulheres negras, trouxe no primeiro capítulo e segundo, pesquisadoras que em seus trabalhos,

colocam mulheres negras como protagonistas de suas histórias. Vale, por isso, continuar a inserir

nos espaços acadêmicos, em especial na área de História, temáticas relacionadas a comunidade

negra e escola, pois práticas racistas continuam a serem disseminadas nesses espaços.

O trabalho realizado partiu  de um incômodo em reiterar  mulheres negras nos livros

didáticos só nos conteúdos relacionados à escravidão. Hoje, a literatura histórica já demonstra

mulheres  negras  alçando outros  espaços,  que  extrapolam os  limites  do privado-colonial.  No

entanto,  por que tais  conhecimentos  acadêmicos ainda não chegaram nos manuais didáticos?
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Qual o papel dos profissionais da educação,  em promover narrativas  positivas  sobre sujeitos

marginalizados na História?

É  possível,  além  da  denúncia,  como  se  faz  tal  trabalho,  continuar  as  práticas  de

vivências em sala de aula, a partir de narrativas positivas para os nossos alunos, fazendo isso por

meio dos currículos ocultos. Os livros didáticos, como toda fonte, possuem suas imperfeições e

limitações. E nós, enquanto pesquisadores-professores, iremos continuar a luta de resistência na

educação, fazendo da nossa escola, espaço de saberes, desconstrução de estereótipos e denúncias

de todo tipo de preconceitos gerados pela histórica condição, a qual nós, fomos submetidos.

Esse  trabalho  de  análise  de  textos  e  imagens  em livros  didáticos  contribuiu  para  a

diversificação  das  minhas  fontes  em  sala  de  aula.  Construir  conhecimento  histórico  é  um

processo  que  exige  boas  escolhas  e  perguntas.  As  narrativas  sobre  determinados  povos,  em

especial sobre povos negros, devem ser embasadas nas nossas próprias histórias, haja vista a

escolha metodológica de pesquisadores em escutar as nossas próprias vozes. 

Mesmo que as  limitações  temporais  e espaciais  a  qual  essa escrita  foi determinada,

insisto que é preciso continuamente denunciar o racismo, que se faz presente nos silêncios e

estereótipos.  Este  trabalho,  sobretudo,  me  fez  perceber  que  a  escola,  as  crianças  e  os

adolescentes, merecem conhecer histórias que ainda não chegaram nos livros, para que se tornem

sujeitos capazes de construir possibilidades de vidas diferentes daquelas a qual fomos submetidas

a escravidão. Nossa história, começou antes disso.
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