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Resumo 
O trabalho pretende analisar como as modificações no currículo têm interferido no ensino de história 
do negro no estado do Pará. Busca, ainda, investigar o processo de descolonização dos currículos na 
escola, que, dentre outros aliados, conta com o livro didático. O currículo, o ensino de História e o 
livro didático são elementos fundantes para a elaboração de uma memória histórica. No Pará, a 
disciplina responsável pela narrativa da história do negro é Estudos Amazônicos, uma disciplina 
regional, destinada aos alunos do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. O livro didático mais 
utilizado na disciplina é História do Pará, de Benedicto Monteiro. Observa-se como o referido livro 
apresenta o conhecimento historiográfico sobre o africano ou afrodescendente na Região, atentando, 
ainda, para como é operacionalizada a categoria gênero nessa produção didática. O olhar sobre 
gênero segue a perspectiva de bell hooks (2014), na qual a busca por igualdade racial está articulada 
à luta pela libertação das mulheres de uma ordem social sexista. 
Palavras-chave: currículo; relações étnico-raciais; ensino de história; livro didático. 

 
 

Abstract 
The paper aims to analyze how the changes in the curriculum have interfered in the teaching of 
history of the Negro in the state of Pará. It also seeks to investigate the process of decolonization of 
curriculum in school, which, among other allies, has the textbook. The curriculum, the teaching of 
history and the didactic book are fundamental elements for the elaboration of a historical memory. 
In Pará, the discipline responsible for the narrative of the history of the Negro is Estudios 
Amazônicos, a regional discipline, destined to the students of the elementary school, from the sixth 
to the ninth year. The most used textbook in the discipline is History of Pará, by Benedicto Monteiro. 
It is observed how the mentioned book presents / displays the historiographic knowledge on the 
African or Afrodescendant in the Region, considering, as well, how is operationalized the gender 
category in this didactic production. The gaze on gender follows the perspective of bell hooks 
(2014), in which the quest for racial equality is articulated to the struggle for the liberation of women 
from a sexist social order. 
Keywords: curriculum, ethno-racial relations, history teaching, textbook. 
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População negra e ensino no estado do Pará 
 

O ingresso de africanos no território que hoje chamamos Pará ocorreu desde fins do 
século XVII. A produção do conhecimento historiográfico sobre o africano ou 
afrodescendente na região tem avançado significativamente. Contudo, a figura ativa de 
negros, na vida social, cultural e na produção de ciência, nem sempre está disponível no 
currículo e/ou livro didático e, por conseguinte, no espaço escolar. 

A partir de 2007, a população brasileira de afrodescendentes, os cidadãos que se 
autodefinem como pretos e pardos, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 
2008), passou a  constituir a maior parte da população do Brasil, de modo que, hoje, mais da 
metade dos brasileiros são negros. Como afirmou o historiador e cientista político, Felipe de 
Alencastro (2009), não se trata apenas de um dado demográfico, os números dizem muito 
sobre o nosso passado, sobre quem somos. 

De acordo com os dados de 2015 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), o Pará é o estado que possui o maior percentual de população que se declara 
preta ou parda no Brasil, cerca de 76,7%. Também foi neste estado que foi titulado o primeiro 
território quilombola no País: a comunidade de Boa Vista, em Oriximiná, em 1995. Até 2013, 
foram tituladas 161 comunidades remanescentes de quilombos (CRQs) – ou seja, foram 
reconhecidas pelo poder público enquanto tal –, de um total de 213 identificadas no estado 
(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2013).   

Nas salas de aulas do estado, durante décadas o material didático elaborado pelo Centro 
de Defesa do Negro no Pará (CEDENPA), desde os anos 1980 em parceria com a Secretaria 
de Estado da Cultura do Pará, foi o principal material escolar disponível a abordar aspectos 
da história dos afro-paraenses nas escolas (Cartilha do Cedenpa, 1988).  

A disciplina Estudos Amazônicos, uma disciplina regional, elaborada nos idos de 1990, 
pensada para ser interdisciplinar e tratar dos aspectos históricos, econômicos, sociais e 
culturais da região (Alves, 2016), está inserida no currículo oficial do estado do Pará. É 
possível trabalhar, nesse componente curricular, diretamente o conteúdo de História do Pará. 
A produção de materiais didáticos para atender os requisitos desse componente precisa, por 
um lado, atender as prescrições voltadas para as questões centrais relativas à região e, por 
outro, deveria atender a legislação destinada ao necessário debate racial, no Brasil e região. 

Para Mônica Lima (2006, p. 40), desde o início da construção do conhecimento sobre as 
sociedades humanas, sabe-se que, elaborar e dar sentido à História a um povo, é dar a esse 
povo instrumentos para a formação de sua própria identidade, com a matéria-prima desta, 
que é a sua memória social. Ter uma memória positiva de sua gente e de seu passado é um 
elemento importante para a construção de uma identidade histórica e uma autoimagem 
positiva. 

Os estudos sobre presença africana e afro-brasileira são volumosos na historiografia 
brasileira. É indubitável a relevância da obra de Gilberto Freyre, publicada em 1933, na qual 
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a escravidão no Brasil foi caracterizada pela brandura entre senhores e escravos, além disso, 
a obra sistematiza o que depois vai ser chamado de democracia racial, questão que, aliás, 
causou dissenso e contestação nas décadas posteriores1. A brandura nas relações entre 
senhores e cativos foi, ou é, uma narrativa eficiente. Essa participação do elemento afro 
(subalternizada ou adocicada ou baseada na democracia racial) na história de nosso país, ao 
que se pode constatar, a partir do material analisado, será perpetuada por longo tempo, pois 
ainda está incrustada na memória nacional. Nos temas sobre História do Brasil, a participação 
do afro-brasileiro aparece geralmente como apêndice.  

Como nos lembra Circe Bittencourt (2005, p. 295), o livro didático constitui suporte 
fundamental na mediação entre o ensino e aprendizagem. O livro didático, como também nos 
lembra a mesma autora, é um instrumento de controle curricular e de ensino.  

 
Os currículos são – por sua vez – responsáveis, em grande parte, pela formação e 
pelo conceito de História de todos os cidadãos alfabetizados, estabelecendo em 
cooperação com a mídia, a existência de um discurso histórico dominante que 
formará a consciência e a memória coletiva da sociedade (ABUD, 1998, p. 29).  
  

As imagens do livro didático demonstram geralmente o africano escravizado em 
situações de submissão e humilhação. Qual criança, adolescente ou jovem desejará associar 
sua memória e sua história como indivíduo à subalternidade e escravização? Como se sentem 
e quais referências as meninas negras podem extrair desses materiais, disponíveis no espaço 
escolar? Alguns produtores de materiais educativos se acostumaram a tais práticas, mesmo 
após legislações exigindo mudança, as leituras históricas equivocadas  permanências são uma 
constante em muitos materiais disponibilizados.  

   O currículo, o ensino de História e o livro didático são elementos fundamentais para a 
elaboração de uma memória histórica que proporcione uma dimensão coerente dos sujeitos 
e dos processos históricos. Aqui nos interessa duas coisas: analisar como o currículo escolar 
permite a inserção do estudo de sujeitos desprivilegiados pela narrativa histórica, ou 
esquecidos em diversos processos e recortes, no intuito de identificar como um livro didático 
específico, História do Pará, colabora ou não para a manutenção de estereótipos em um 
estado da federação composto majoritariamente por população negra. 

A análise realizada foi pautada na bibliografia que versa sobre currículo e ensino de 
História, assim como nas leituras e reflexão sobre as produções sobre livro didático, também 
foi realizada leitura acurada do livro estudado, História do Pará, de Benedicto Monteiro 
(2006), obra voltada para a História local. 
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Currículo de História e relações étnico-raciais 
 

A luta das pessoas negras e, posteriormente, do Movimento Negro para acessar direitos 
mínimos foi uma constante em nossa história. Tal luta, aliada a um contexto politico de 
aproximação econômica entre o Brasil e alguns países africanos, colaborou para a aprovação, 
em 2003, da lei que tornou o ensino de história da África e Cultura Afro-Brasileira 
obrigatória. Contudo, antes disso, a questão racial já era uma demanda importante nos 
currículos no nosso país. A Lei nº 10.6393, de 09 de janeiro de 2003, alterou a Lei 9.3944, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir, no currículo oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temática História e 
Cultura Afro-Brasileira.  

Tais medidas legais foram tomadas com o intuito de fazerr um reparo na longa omissão 
do negro na condição de sujeito histórico, que contribuiu sobremaneira para a formação de 
nosso país. Posteriormente, a referida lei foi atualizada para 11.645/2008 e passou a “incluir 
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena” (Brasil, CF, 2008), possibilitando, com mais amplitude, e por meio de 
diretrizes curriculares, o ensino em temas ligados à raça e etnia no que tange à população 
negra e indígena. 

Antes disso, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nos anos 1990, a questão 
racial já aparecia como algo relevante, no âmbito curricular. Todavia, mesmo sendo os PCNs 
uma resposta às demandas dos organismos internacionais, no sentido de sintonizar as 
políticas curriculares brasileiras com os interesses e estratégias dos órgãos financiadores 
internacionais, configura-se, com isso, em certa medida, uma sujeição das políticas 
educacionais brasileiras às diretrizes políticas impostas por essas entidades (Macedo Neto, 
2009, p. 2). 

Segundo estudiosas do ensino de história, “[...] os PCN’s, aprovados pelo MEC em 1996, 
introduziram no ensino conteúdos de História africana. As conexões entre os dois textos, 
produzidos por governos de orientação política distinta, revelam como esse tipo de 
intervenção resultou principalmente do crescimento da força política dos movimentos negros 
na sociedade brasileira pós re-democratização” (Abreu; Mattos, 2008, p. 6). Deve-se 
registrar, ainda, que os “[...] PCN`s oficializaram, no âmbito nacional, a separação das 
disciplinas História e Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, após anos de lutas 
e críticas à sua fusão, predominante nos currículos escolares antes, durante e depois do 
governo da Ditadura Civil militar” (SILVA; FONSECA, 2010, p. 17).  

É sintomático que tenha sido preciso criar uma lei, a 10.639/2003, para que se pudesse 
entender a colaboração fundamental dos africanos e afro-brasileiros no Brasil. Que tenha sido 
necessário um dispositivo legal para que tivéssemos a possibilidade, então, de que em nossas 
escolas fosse possível abordar, de forma sistemática, a colaboração linguística, na arte, na 
produção intelectual e cultural, ao invés de tão somente no capítulo sobre ciclos econômicos, 
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no qual a subalternidade dos afro-brasileiros é evidenciada e ainda colabora sobremaneira 
para a elaboração de uma memória distorcida em nossas crianças e adolescentes. Tanto os 
PCNs quanto a Lei 10639/2003 possibilitam trabalhar a pluralidade Cultural brasileira, e, 
além disso, como um dos desdobramentos dessas legislações, temos as Diretrizes, que 
propõem diretamente o combate ao racismo. Por exemplo, o parecer quanto à abrangência 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, submetido ao Conselho Nacional de 
Educação em 2007, ressalta a necessidade de: 

 
Processo de construção de uma efetiva igualdade étnico-racial na educação 
brasileira, atrasando a oportunidade histórica conquistada pela sociedade, em 
especial, pelas populações negras e demais grupos populacionais, historicamente 
discriminados, de verem as suas especificidades culturais, suas identidades, seus 
sistemas filosóficos, suas artes, seu conjunto de valores relacionais, suas religiões e 
celebrações, seus heróis míticos e históricos, seus homens, mulheres e crianças, não 
mais serem retratados e representados em materiais didáticos, órgãos, instituições e 
práticas pedagógicas de modo pejorativo, desrespeitoso, inferiorizante e 
subalternizados pela hegemonia de referenciais de pensamento e de conhecimento 
intrinsecamente refratários à riqueza representada pela diversidade (BRASIL, 2007, 
p. 2). 
 

Para Sacristán, o currículo é uma construção social “um projeto seletivo de cultura, 
cultura social, política e administrativamente condicionado” (Sacristán, 1998, p. 34).  
Seguindo nessa perspectiva, o currículo é uma opção cultural. Sendo uma opção, que permite 
seleção, recorte, escolha, não se pode considerar o currículo como algo neutro, desprovido 
de intencionalidades, ao contrário. Desde o início da História como disciplina escolar no 
Brasil, pelos idos de 1837, com a criação do colégio D. Pedro II, o currículo possuía 
intencionalidades evidentes: devia selecionar quem deviam ser os agentes sociais na 
formação da nação. Assim sendo, se o currículo é uma seleção e produto de uma concepção, 
como bem nos coloca Fonseca (2010, p. 2-3), também: 

 
Os conteúdos, os temas e os problemas de ensino de História – sejam aqueles 
selecionados por formuladores de políticas públicas, pesquisadores, autores de livros 
e materiais da indústria editorial, sejam construídos pelos professores na experiência 
cotidiana da sala de aula – expressam opções, revelam tensões, conflitos, acordos, 
consensos, aproximações e distanciamentos, enfim, relações de poder. 
 

A História é feita por cada homem, mulher, criança, idoso, que vive em determinado 
tempo e lugar. Homens e mulheres mudam seus pensamentos e suas práticas ao longo do 
tempo, por outro lado, ao longo do processo histórico também existem permanências, como 
as hierarquias sociais. Essa “imposição curricular”, que define aquilo que é ensinado ou 
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considerado relevante, para o ensino, por vezes constrói uma visão homogeneizadora e 
excludente, como nos alerta Kátia Abud (1998, p. 29). É importante que o currículo atenda 
as pautas da identidade e, por conseguinte, das relações etnorraciais. Tomas Tadeu da Silva 
(2005, p. 101) destaca que “[...] é através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder 
que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar no território curricular”.  

As críticas ao caráter conteudista dos currículos, a necessidade do diálogo com a 
realidade da escola, do professorado, da sociedade, têm sido apontadas e criticadas. Nilma 
Lino Gomes, encontra-se entre as vozes que estabalecem crítica a um currículo que reproduz 
padrões de colonizados e chama a atenção para a necessidade de descolonizar os currículos 
(GOMES, 2012, p. 102).  

A legislação, à qual estamos nos referindo, tem como um desdobramento importante 
suas diretrizes, que propõem diretamente o combate ao racismo. Indubitavelmente, a lei é um 
marco da legitimidade e obrigatoriedade sobre a História e a colaboração da África e do afro 
brasileiro no Brasil, além de promover o importante e necessário debate sobre as relações 
raciais em nosso país. 

 
 

“História do Pará” e a narrativa sobre a História do Negro no estado do Pará 
 

Os livros didáticos são instrumentos de suma importância na relação ensino-
aprendizagem. O livro didático aqui em análise é História do Pará, de Benedicto Monteiro. 
Inicialmente, a publicação foi distribuída em fascículos encartados pelo jornal O Liberal, no 
ano de 2001, tendo, assim, ampla circulação e colaborando para a conformação de uma 
memória histórica sobre o estado em questão, que extrapolou, em muito, o ambiente escolar. 
O autor justifica a elaboração do volume em função do desconhecimento da História de seu 
estado, pois, em seu percurso estudantil, não teve acesso a instrumentos didáticos que 
permitissem tal conhecimento, como assim ressaltou “sabia tudo sobre a história da França e 
todos os episódios da Revolução Francesa” (MONTEIRO, 2006, p. 5), o mesmo não ocorria, 
então, com a História do Pará. 
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Figura 1 – Capa do livro didático de Benedicto Monte – História do Pará 

 
Nota: Em destaque a igreja de Santo Alexandre, uma das primeiras edificações do que hoje é Belém. 

Atualmente, a igreja abriga o museu de arte sacra. 
Fonte: Monteiro (2006). 

 
A primeira versão em livro foi lançada em 2005, assim, analisaremos aqui a edição de 

2006, pois existem diversas edições posteriores. O livro é comumente utilizado na disciplina 
de Estudos Amazônicos, uma disciplina regional, destinada aos alunos do ensino 
fundamental, do sexto ao nono ano no Pará. O autor foi um escritor, jornalista, advogado, 
político, ocupou diversos cargos públicos, todavia, não possuía formação como historiador. 
A pesquisa para compor os capítulos do livro ocorreu em arquivos, com consulta documental 
e bibliográfica; a partir dessas leituras, o autor e sua equipe fizeram uma espécie de síntese 
de toda a  História do estado. 

A referida publicação, numa perspectiva temporal, pretende dar conta de nada menos 
que quatro séculos de História do Pará, na realidade, o recorte é ainda mais hercúleo, 
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considerando que o livro possui um capítulo sobre a pré-História da região. É destacado, 
ainda, o fato de a obra obedecer aos critérios da Secretaria de Educação do estado do Pará 
(SEDUC), assim como aqueles do Ministério da Educação. Portanto, sendo a lei 10.639/2003 
de alcance nacional, e, o livro, ferramenta importante para a construção de uma memória 
histórica local, queremos analisar o aspecto das populações afro na História do estado ora 
apresentado, no material didático. Sabemos que o livro didático é e provavelmente ainda será 
objeto de diversos debates, e que o sonhado material didático infalível não existe, pois, a sua 
produção contém historicidade e está inserida num processo de produção e distribuição. Esses 
livros também colaboram para a construção de deturpações e simplificações quanto à imagem 
da África e do negro na perspectiva histórica ora discutida. 

Verifiquemos o capítulo o capítulo O Índio e o Negro na História Social do Pará. Por 
se tratar de um livro destinado para uma disciplina do ensino fundamental, portanto, voltado 
principalmente para crianças, o capítulo faz o bom uso do recurso de imagens. Algumas 
dessas imagens ocupam metade da página, outras, chegam a ocupar página inteira, contudo, 
as imagens são usadas meramente como ilustrações, como se pode observar na figura abaixo: 

 
Figura 2 – Mapa da Guiné 

 
Fonte: Monteiro (2006). 

 
O mapa ocupa a página toda, nenhuma parte tem indicação de autor, ano, lugar de 

resguardo ou mesmo menciona que, até 1794, as pessoas sequestradas de África e trazidas 
até Belém vieram majoritariamente da região indicada no mapa: Guiné (Bissau e Cacheu). 
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Nenhum comentário também sobre a diversidade territorial, climática, social, religiosa do 
continente americano, que nunca foi homogêneo. 

Não há, como se pode observar na figura acima, uma única informação sobre a sua 
procedência; nas legendas, não há uma única indicação de quem venha a ser o autor, em que 
ano foi produzida, qual o nome da obra, onde está resguardado, dificultando qualquer 
contextualização histórica adequada. As imagens são elementos importantes para a 
construção do conhecimento Histórico e contribuem significativamente para o processo de 
ensino e aprendizagem, sobretudo no ensino fundamental, no qual tal recurso é a única porta 
de materialidade cognitiva entre a História e a imaginação da criança e do adolescente no 
assunto então abordado. 

 Assim, no que se refere ao uso de imagens no livro de História, estas informam uma 
maneira como os alunos devem olhar indivíduos e grupos sociais com os quais convivem, 
como destaca Anderson Ribeiro Oliva (2003). A criação de estereótipos de subalternidade, a 
partir das imagens no livro didático, em especial quanto aos negros, não é recente e nem 
novidade, contudo, no livro em questão, das nove imagens ora analisadas, oito destas estão 
ligadas nitidamente a atividades que remetem à submissão ou servidão forçada.  

Mesmo que a produção documental e/ou pictória oficial, durante o período colonial e 
imperial, tenha contado pouco com a participação dos afro-brasileiros, existem imagens 
históricas que podem ser facilmente utilizadas para trabalhar imagens positivas das pessoas 
negras, notadamente das mulheres. Por exemplo, o trabalho do artista luso italiano, Carlos 
Julião, que pintou aspectos da sociedade mineira, durante o período da intensa atividade de 
mineração na sociedade de então. Seu trabalho mostra mulheres negras, com vestimentas 
coloridas, belas, cabelos ornados, evidenciando outros momentos da experiência afro no 
Brasil, que não estava necessariamente ligada ao trabalho e/ou exploração. Como fica 
evidente no quadro Cortejo da rainha negra na festa dos reis, do século XVIII. 
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Figura 3 – Cortejo da Rainha Negra na Festa de Reis 

 
Fonte: Aquarela colorida do livro de Carlos Julião Riscos illuminados de figurinos de brancos e negros dos 

uzos do Rio de Janeiro e Serro Frio. Fundação Biblioteca Nacional – Divisão De Iconografia. 
 

Existem pinturas que demostram distintos aspectos da experiência artística, cultural, 
religiosa, alimentar, musical da população afro no Brasil. Tais imagens poderiam facilmente 
ser utilizadas nos livros didáticos, contudo, o olhar que as seleciona, como disse Patrícia Hill 
Collins (2002, p. 2), observa, antes de tudo, imagens controladoras, que buscam criar um 
esteriótipo e/ou determinado comportamento. Mas, a mesma autora destaca que mulheres 
negras não são consumidoras passivas de tais imagens.   

Apontamos uma imagem de Carlos Julião, sobre o cortejo da rainha negra na festa dos 
reis, que permite outras reflexões e olhares sobre a mulher negra, mas ela se refere a Minas 
Gerais do século XVIII. Existem, no entanto, imagens de mulheres negras no Pará que as 
demonstram exercendo as mesmas profissões, bem vestidas, apresentadas com dignidade. 
São fotos como as do fotógrafo Felipe A. Fidanza – as imagens remetem ao século XIX e 
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estão disponíveis, são fotos de vendedoras de frutas, cablocas, cafuzas, enfim, mulheres que 
viviam, trabalhavam e lutavam na cidade de Belém.  

 
Figura 4 – Vendedora de frutas em Belém do Pará 

 
Fonte: Felipe Augusto Fidanza (1869). 
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Convênio Instituto Moreira Salles e Leibniz-Institut Fuer Laenderkunde, Leipzig. 
Figura 5 – Mulata 

 
Fonte: Felipe Augusto Fidanza (1870).  

Convênio Instituto Moreira Salles e Leibniz-Institut Fuer Laenderkunde, Leipzig. 
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A reprodução de estereótipos de subalternidade nos livros didáticos deve ser evitada, 
para, assim, construirmos, junto às crianças e adolescentes, processos pedagógicos 
antirracistas. Como assevera Patrícia Hill Collins (2002, p. 3), “[...] transcender o 
confinamento das opressões de raça, classe, gênero e sexualidade que se interseccionam”.   

A autora e artista bell hooks (2014), em seu livro Não sou eu uma mulher, destaca 
aspectos sobre o cotidiano das mulheres norte-americanas, sua luta por direitos no século 
XIX, que nos permitem a reflexão sobre a mulher negra de forma mais ampla. Para a autora, 
elas 

  
[...] estavam conscientes do fato que a verdadeira liberdade implicava não apenas a 
libertação da ordem social sexista [...]. Essas mulheres negras participaram em 
ambas as lutas pela igualdade racial e pelo movimento dos direitos das mulheres 
(hooks, 2014, p. 5). 
 

Para a construção de uma sociedade antirracista, na qual as mulheres possuam equidade 
de direitos, é necessário refletir sobre o papel da mulher negra. No livro em análise, notamos 
o silenciamento e a invisibilidade da mulher negra. As primeiras informações, no capítulo 
sobre a população negra, referem-se ao aspecto numérico, “[...] os historiógrafos que se 
referem aos escravos de origem africana são acordes em que o contingente negro na formação 
social e econômico da Amazônia não teve a importância que os negros tiveram em outra 
região” (MONTEIRO, 2006, p. 76). Já foi aqui mencionado que, na atualidade, a população 
negra e parda é a maioria no Pará.  

Quando retrocedemos temporalmente, a população negra e escravizada, do estado do 
Pará e Rio Negro, era expressiva e tendia sempre ao crescimento, especialmente no século 
XVIII, como aponta a historiadora Eliane Melo (2015, p. 236). A pesquisadors analisou os 
mapas de contagem populacional, demonstrou o aumento da população africana e 
afroparaense, ressaltando que esse contingente populacional tinha duas características: 
masculina e adulta. Assim, a pesquisadora infere que essa expansão populacional negra tenha 
ocorrido via tráfico humano de pessoas escravizadas. 

 
  



MULHERES NEGRAS, CURRÍCULO E ENSINO DE HISTÓRIA NO LIVRO DIDÁTICO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS 
 

 

 
491 

 

Figura 6 – Roda de Capoeira de Johann Rugendas, gravura de 1835 

 
Fonte: Monteiro (2016, p. 81). 

 
Por distintas formas, homens, mulheres e crianças negras, em contexto de opressão, 

sempre buscaram maneiras de resistir, lutar e criar experiências de liberdade. O Jogo de 
Capoeira, patrimônio Imaterial brasileiro, aparece no livro didático em análise. Trata se da 
gravura de Rugendas, do século XIX.  Não aparece, entretanto, refência ao autor da imagem, 
período que foi elaborada, ou mesmo o nome da imagem.  

A capoeira, que já foi considerada um crime no Brasil, e hoje é um patrimônio imaterial, 
sempre esteve ligada à população negra. A luta, jogo e o lazer estão imbricados nela, pois, 
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era o recurso utilizado para defesa e diversão das populações negras. É, hoje, um dos ícones 
da identidade brasileira, mas a sua representação nos livros didáticos, como disse Josivaldo 
Pires de Oliveira e Luiz Augusto Leal (2009, p. 63), não costuma apresentá-la como uma 
prática provida de tradição e objeto significativo, quando o é.  

Ainda quanto à imagem sobre o jogo de capoeira de Rugendas, é possível identificar 
mulheres que estão no espaço da rua, uma delas possui vasilha com frutas na cabeça, 
certamente alguém responsável pela venda e/ou fornecimento de alimentos. Mas, ela está ali, 
junto a homens numa prática que remete à resistência, luta e lazer. Em Belém do Pará, 
especialmente durante o século XIX, mulheres capoeirista estavam sempre nos jornais e 
outros documentos da época, demonstrando que estas, nas ações cotidianas, extrapolavam 
em muito o papel e os limites a elas impostos (OLIVEIRA, 2009, p. 160).   

 
Figura 7 – Página com iconografia representando o trabalho do negro nos engenhos 

 
Nota: não aparece nenhuma referência de autor, data, local de resguardo. 

Fonte: Monteiro (2006, p. 76). 
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Retratando o trabalho no engenho, novamente não há referência das iconografias sobre 
o negro confinado a atividades que remetem à escravização. Não queremos dizer que as 
populações, que foram trazidas notadamente dos portos de Guiné, Bissau e Angola, não 
foram destinadas a atividades penosas, ou mesmo que, na maioria do tempo da História, do 
território que hoje chamamos estado do Pará, não foram relegadas à condição de 
escravizadas. Obviamente isso ocorreu e é historicamente coerente. Contudo, sempre houve 
outras contribuições, e a luta por liberdade, além de espaços para criar e contribuir com a 
arte, a culinária, a religiosidade dos processos de cura.  

A busca por autonomia ocorreu muito antes da abolição, pois as populações negras 
lutaram por espaços de liberdade e buscaram exercer sua afetividade, estabelecer famílias, 
produzir arte. Em Belém, desde o período colonial, mulheres eram contabilizadas como chefe 
de família, era o caso de Maria Madalena, preta, forra, residente na freguesia da Sé, onde 
aparece como chefe de família, no ano de 1785; com ela, moravam 14 indivíduos, entre pretos 
e mulatos, todos forros (AUGUSTO, 2007, p. 67).          

O livro didático em questão diz obedecer às recomendações das legislações 
educacionais, contudo, a lei 10.639/2003 recomenda justamente a desconstruções desses 
estereótipos. As imagens poderiam, por exemplo, demonstrar ou destacar também a 
contribuição marcante do negro para a música no Pará, e, para tanto, bastava usar a gravura 
de Jean Debret de 1826, ou a gravura do mesmo artista, denominada Marimba, um passeio 
de domingo à tarde que exibe negros com instrumentos de música. Já, para evidenciar a 
contribuição na culinária, a negra tatuada vendendo caju (também de Debret) seria uma ótima 
opção a ser utilizada. Com tais imagens acima mencionadas, talvez seja possível criar uma 
justa dimensão histórica, que, por meio de iconografia, mostraria contribuições e imagens de 
negras e negros, que extrapolam o lugar da escravização e submissão, por vezes enfatizadas 
em seus livros didáticos brasileiros. Portanto, o conjunto de textos e imagens, ora analisados, 
ainda insistem em manter a imagem permanentemente vinculada à subalternidade histórica, 
fato que o movimento negro organizado, aparado pela legislação vigente e a própria produção 
do conhecimento histórico, luta para superar.    
 
 
Conclusões 
 

No que se refere ao capítulo sobre população afro no Pará, o livro didático ora analisado 
representou as populações negras exclusivamente ligadas à escravidão, pois tais grupos 
humanos também foram inseridos em determinado recorte histórico, ou seja, privilegiou-se 
apenas a periodização da Brasil Colônia e Império. Assim, ficou evidente a escolha do autor 
em demonstrar apenas uma visão acerca da imagem do negro, como se a sua participação no 
período republicano e sua atuação e colaboração fundamental na cultura, na ciência, na 
literatura, em todos os recortes históricos de nosso país, não fosse relevante. As mulheres 
negras aparecem nas imagens, mas, no texto do material didático não são mencionadas. 
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Como se elas estivessem ausentes do processo histórico. Também as figuras históricas, 
representativas da não subalternidade, são pouco apresentadas nas imagens enfocadas pelo 
livro didático mencionado. Por fim, esta análise buscou contribuir para que novos olhares 
acerca da construção da imagem do negro, nos livros didáticos de histórias, e de outras 
disciplinas, não sejam estereotipadas pela representação degradante da escravidão e sujeição.  

 
 

Nota

1  Entre os contestadores mais enfáticos de Freyre podemos apontar Fernandes (1965); Ianni (1978); Viotti da Costa 
(1966); Cardoso (1962). 
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